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Magisterský program Právnické fakulty UP
se Salzburskou univerzitou • ČAH 2006:
čtvrté místo pro olomoucké vysokoškoláky • Univerzitní pracoviště informují
Při příležitosti udílení ceny Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97 G. Višněvské
„Za celosvětový přínos v medializaci hudby“
uvedl 2. 5. olomoucký Ensamble Damian operu „Torso“ autorů V. Zouhara a T. Hanzlíka.
Její tóny se na počest legendární ruské pěvkyně rozezněly za přítomnosti D. a V. Havlových
v kostele sv. Anny v Praze v průběhu jednoho
ze slavnostních večerů 43. ročníku mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Hudební
těleso Ensamble Damian, jež působí při Katedře hudební výchovy PdF UP, se zaměřuje na
interpretaci barokní a minimalistické hudby.
-red-, foto K. Mašková 4

AFO 2006 nabídne osobnosti
na plátně i „naživo“
g Přihlášeným snímkům 41. ročníku mezinárodního
filmového festivalu Academia film Olomouc 2006,
který se bude konat v Olomouci ve
dnech 1.–5. 10. 2006, dominuje jeho
letošní motto Osobnosti (v) dokumentu. Uvedené dokumenty přiblíží například skladatele B. Smetanu, kardiologa J. Fabiána,
zpěváka F. Mercuryho nebo zakladatele nábytkářského impéria Ikea I. Kamprada. Mezi nejzajímavější
dokumenty letošní přehlídky řadí organizátoři šestiminutový snímek Undressing My Mother (Svlékání
mé matky, 2004) irského režiséra K. Wardropa, který
získal celkem 26 ocenění na festivalech v Sunndance,
Belfastu, Bostonu, Riu de Janeiru a dalších, britský
dokument Polish Your Shoes (r. Sam Huntley, 2003),
přibližující vzpomínky šesti bratrů na zesnulého otce
a americký snímek My Architect (Můj architekt Louis
Kahn, 2003), v němž se dokumentarista N. Kahn
snaží během pěti let pátrání pochopit osud i dílo svého
zesnulého otce, slavného architekta L. Kahna. Svůj
dokument filmař na festivalu osobně představí.
V duchu festivalového motta budou mít návštěvníci příležitost potkat i další významné osobnosti:
organizační tým jedná o účasti slavné písničkářky
S. Vega, o níž natočil snímek další očekávaný host
festivalu Ch. Seufert, který festivalu loni nabídl
k připomínkování jeho hrubý sestřih. Projekce dokončeného dokumentu doplní snímek o loňské návštěvě
A. Mayslese. Ten se do Olomouce letos jako host vrátí
Dokončení na str. 8

Vědci z UP představili svou práci v Bruselu
g Badatelé z univerzitních pracoviš představili v úterý
16. 5. na Stálém zastoupení České republiky při
Evropské unii v Bruselu výsledky své vědecké práce,
ale také témata, kterými se bude nebo by se chtěl
výzkum na olomoucké univerzitě zabývat v nejbližších
letech. Akce byla organizována ve spolupráci s dr.
I. Šancem, ředitelem České kanceláře pro výzkum
a vývoj CZELO (Czech Liaison Office for Research and
Development). Ústně, na posterech či na tištěných
listech byla prezentována víc než padesátka vědeckých
pracoviš. Prioritou bylo představit zejména ta pracoviště, kterým se daří na poli aplikovaného výzkumu.
Na setkání, které zahájil český velvyslanec v Belgii
J. Kohout, byla nejvýrazněji zastoupena pracoviště
z Lékařské a Přírodovědecké fakulty UP. Doc. M. Modrianský např. představil a zároveň nechal v auditoriu
kolovat vzorky doplňků stravy, jež jsou výsledkem
výzkumů, který probíhal na Katedře lékařské chemie
a biochemie ve spolupráci s firmou NATURPRODUKT CZ, spol. s r. o. Řada tří přípravků na bázi
rostlinného extraktu silymarinu chrání organismus před
škodlivými vlivy prostředí. Prof. M. Strnad, vedoucí
Laboratoře růstových regulátorů, ve svém vystoupení
hovořil o zaměření biologických pracoviš Přírodovědecké fakulty a také představil léčivo Seliciclib (na bázi
roskovitinu) potlačující některé druhy maligních nádorů, jež je v současné době ve stádiu klinických testů.
Olomoucké onkologické centrum, jeho strukturu
a léčebné úspěchy, ale také výsledky aplikovaného
výzkumu na příkladu protinádorových preparátů odvozených od kyseliny betulinové, paklitaxelu (Prota-

Prioritní výsledky v proteomice plicních nemocí pocházejí z olomoucké univerzity
g Editorial1 posledního čísla American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (impakt faktor 8,1)2

komentuje výsledky, které v tomto časopise 15. 5. 2006 publikovali olomoučtí imunologové a pneumologové .
Kolektiv vedený prof. M. Petřkem jako první na světě charakterizoval bílkovinný profil, který je typický pro plíce
pacientů se sarkoidózou. Na výzkumu, který je financován granty GA ČR a IGA MZ ČR, se podílejí také němečtí
a britští vědci; jeho další výsledky budou předneseny na 16. kongresu Evropské respirační společnosti
v Mnichově počátkem září.
-mp1

Agostini C, Facco M: The promising Future of Proteomics in Sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 1053–54.
Kriegova E, Melle C, Kolek V, Hutyrova B, Mrazek F, Bleul A, du Bois RM, von Eggeling F, Petrek M. Protein profiles of bronchoalveolar
lavage fluid from patients with pulmonary sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2006;173:1145–1154.
2

xel, Interpharma-Praha, a. s.) a také dnes již vyráběného fluridilu (Eucapil, Interpharma-Praha, a. s.) –
přípravku proti vypadávání vlasů – představil vedoucí
Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice
LF UP dr. M. Hajdúch. Prostor pro představení svých
vědecko-výzkumných aktivit dostali také olomoučtí
chemici, geoinformatici, matematici či optici, o Vědeckotechnickém parku UP a pokrocích ve vědecké
práci Centra pro výzkum nanomateriálů hovořil prof.
M. Mašláň.
Zcela stranou však nezůstaly ani humanitní obory – prof. L. Daniel se ve svém vystoupení Moravia
and the World – Art in the Open Multicultural Space
věnoval výzkumným projektům v oblasti uměleckých
aktivit, doloženým mj. rozsáhlou publikační činností
uměnovědných pracoviš FF UP. Představeny byly
Dokončení na str. 4
Rektor Univerzity Palackého
si vás dovoluje pozvat
na slavnostní akty

promoce absolventů
doktorského studijního programu
Cyrilometodějské teologické fakulty,
Lékařské fakulty, Filozofické fakulty,
Přírodovědecké fakulty, Pedagogické fakulty, Fakulty
tělesné kultury;

předání jmenovacích dekretů docentům,
kteří se habilitovali na
Cyrilometodějské teologické fakultě,
Lékařské fakultě, Filozofické fakultě,
Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě,
Fakultě tělesné kultury;

přiznání práv emeritním profesorům
Filozofické fakulty, Přírodovědecké fakulty
a Pedagogické fakulty.
Zasedání se uskuteční v aule Právnické fakulty UP
dne 2. června 2006 ve 13 hod.

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Charles Merrill opět navštívil
Univerzitu Palackého
g Na počátku minulého týdne UP opět potěšil svou návštěvou Ch. Merrill, filantrop a dlouholetý sponzor stipendijních pobytů pro studenty UP v USA a Latinské Americe. Jako při
předchozích návštěvách i tentokrát šlo o setkání

přátelské, neformální a velmi vstřícné. Ch. Merrill
se sešel s rektorem UP, prorektorem pro zahraniční styky, s administrátorkami tzv. Merrillova
programu z Katedry romanistiky FF UP a Kanceláře zahraničních styků RUP a se studenty,
kteří byli vybráni ke studiu v USA v příštím
akademickém roce.
Včetně příštího roku je to už 215 studentů UP, jejichž jednoroční studium na školách
v USA Ch. Merrill podpořil a na 120 příspěvků, které umožnily kratší studijní pobyty, účast
na konferencích a jiných významných mezinárodních akcích studentům, doktorandům
i vyučujícím Katedry romanistiky FF UP.
-zh-, foto -tj-

O azylové politice
a problémech uprchlíků
g Hostem Katedry aplikované

lingvistiky FF UP
a Institutu sv. Jana Theologa pro studia východního
křesanství byl 11. 5. rev. Seraphim Vanttinen-Newton, který přednášel na téma imigrační politiky ve
Velké Británii.
Přednášející je vedoucí komise pro náboženské
záležitosti ve Středisku pro imigranty Campsfield
House u Oxfordu, kde řídí skupinu kolem deseti
duchovních různých náboženských vyznání, včetně
sikhů a muslimů. Ve středisku je zastoupeno kolem
200 různých národností. Rev. Seraphim hovořil
o podmínkách uprchlíků žádajících o azyl ve Velké
Británii a o změnách v britské azylové politice.
Přednáška však nezůstala jen v teoretické rovině,
posluchači si vyslechli i příběhy plné očekávání,
naděje a zklamání konkrétních lidí, kterým se pracovníci střediska pro uprchlíky snaží pomáhat.
-da-

Společný magisterský program Právnické fakulty UP
se Salzburskou univerzitou

g Jednou z hlavních priorit českého MŠMT v rámci
internacionalizace českého univerzitního školství je
rozvoj společných studijních programů mezi českými
a zahraničními univerzitami.
V souladu s touto důležitou prioritou MŠMT vedení
Univerzity Palackého a Salzburské univerzity uzavřelo
v roce 2005 dvoustrannou smlouvu o realizaci společného navazujícího magisterského programu „Evropská studia se zaměřením
na evropské právo“ (tzv.
Joint Degree). V závěru loňského roku Právnická fakulta UP získala od MŠMT
potřebnou akreditaci tohoto programu, který bude
poprvé oficiálně zahájen ve
školním roce 2006/2007.
Vybraní čeští a rakouští studenti tohoto dvouletého magisterského programu budou mít možnost realizovat
část svého studia na Salzburské univerzitě, respektive Univerzitě Palackého,
a po vykonání příslušných zkoušek získají společný
diplom obou univerzit, který jim umožní lepší prosazení na pracovním trhu zemí Evropské unie.
V rámci tohoto programu navštívila v těchto dnech
Právnickou fakultu UP první 22 členná skupina rakouských studentů, pro kterou byl připraven zajímavý
výukový program zaměřený na problematiku českého
právního a politického systému. Během svého 14denního pobytu rakouští studenti navštíví přes 20 nejrůz-

nějších přednášek, jejichž výuku v anglickém a německém jazyce zabezpečují pedagogové Právnické
fakulty. Na podzim tohoto roku vycestuje stejně
početná skupina českých studentů do Salzburku, kde
budou absolvovat podobný studijní program. Jak
z české, tak z rakouské skupiny pak budou vybráni
nejlepší studenti, kteří budou moci na partnerských
univerzitách strávit jeden semestr výuky, který jim
příslušná mateřská fakulta
započítá do jejich studijního
programu.
Realizace tohoto společného programu je financována z prostředků MŠMT
v rámci tzv. rozvojových programů a prostředků z aktivity „AKTION – Österreich –
Česká republika“ a je jedním
z prvních takových programů v České republice a vůbec prvním podobným programem, který se v naší
zemi uskutečňuje na půdě právnické fakulty. V tomto
týdnu proběhlo také organizační setkání odpovědných
koordinátorů tohoto programu na PF UP. Za rakouskou
stranu je třeba vyjádřit poděkování prorektorce Paris
Lodron Universität v Salzburku, prof. Puntscher-Riekmannové, dr. G. Herzigovi a dr. A. Dinzl-Rybářové, za
českou stranu doc. V. Fialovi a pracovníkům oddělení
vědy a výzkumu a zahraničních styků PF UP.
JUDr. Mag. iur. M. Malacka, Ph.D., děkan PF UP,
foto -tj-

Dvanáctý ročník Literární soutěže UP zná své vítěze
g V Centru Aletti se 16. 5. sešli příznivci umělecké
literární tvorby, aby společně s některými soutěžícími,
porotou a zástupci vedení UP završili v pořadí již
dvanáctý ročník veřejné Literární soutěže určené
studentům UP. Letošní soutěž byla zastoupena
27 příspěvky, což je v porovnání s předchozími
ročníky číslo nižší. Zúžilo
se i jejich literární zastoupení, letošní ročník neměl
zastoupení dramatu, uvedl
v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků a předávání avizovaných cen PhDr.
P. Hora, předseda soutěže.
V oboru poezie převažovala reflexivní lyrika, ubylo milostné tematiky a taktéž
experimentů, což členka odborné poroty dr. J. Vrajová,
jež měla sekci poezie na
starost, označila za pozitivní. První cenu – mj. za
formální propracovanost textu – získal P. Petřivalský,
posluchač pátého ročníku Katolické teologie CMTF UP,
druhou cenu si vybojovala D. Dupilková, studentka
čtvrtého ročníku Všeobecného lékařství LF UP, třetí
cenu V. Zýková, posluchačka třetího ročníku jednooborové České filologie se zaměřením na editorskou
práci ve sdělovacích prostředcích FF UP. V této
kategorii se porota rozhodla udělit taktéž čestné

uznání, a to E. Pelikánové, posluchačce prvního
ročníku Sociální a humanitární práce CMTF UP.
V deseti příspěvcích z oboru próza se porota rozhodovala velmi složitě. Podobnost příběhů odlišoval způsob
vyjádření a jeho kompletnost. Nejoriginálnější uchopení, jakož i nejoriginálnější závěr měla povídka s názvem
Džezy Z. Zemanové, posluchačky čtvrtého ročníku
oboru Česká filologie – Žurnalistika FF UP, jíž porota
udělila první cenu. Druhou
cenu získala T. Hanyášová,
posluchačka druhého ročníku oboru Všeobecná zdravotní sestra LF UP, třetí pak
V. Jakubčiaková, posluchačka pátého ročníku Všeobecného lékařství LF UP.
Prvky tradice slavnostního vyhlášení soutěže lze
spatřovat i v obsahu kulturního programu. Letošní
hudební program zajistily posluchačky Muzikologie
FF UP, E. Šuráňová (flétna) a J. Gajdošíková (klavír).
Veřejnou Literární soutěž vyhlašuje každoročně
rektor UP ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů
UP a umožnit jim dialog s posuzovateli jejich práce.
(Na snímku vítězové obou kategorií při vzájemném
blahopřání k úspěchu.)
-map-, foto -tj-

Arcidiecézní muzeum připraveno k otevření

S cílem navázat spolupráci s Univerzitou Palac5
kého navštívila 12. 5. její prostory delegace tvořená
sedmi zástupci čínské Hunan Normal University. Ve
Velké zasedací místnosti Rektorátu UP se čínští
akademikové setkali s J. Dürrem, prorektorem UP
pro záležitosti vnějších vztahů, Mgr. D. Uhrem,
Ph.D., vedoucím Katedry asijských studií (oba na
snímku zprava) a W. Engelbrechtem, proděkanem
pro zahraniční záležitosti FF UP.
-map-, foto -tj-

/2/

Procházku celým tisíciletím historického a kulturního vývoje pod jednou střechou nabídne od 1. června
2006 nově otevřené Arcidiecézní muzeum Olomouc. Veřejnosti v tento den poprvé uceleně představí výběr
z nejlepších exponátů staré výtvarné kultury, které po stovky let vznikaly na území celé Moravy.
Cílem projektu vznikajícího muzea je představit jeden ze základních pilířů evropského duchovního
života v jeho konkrétních formách tak, jak se vyvíjely a proměňovaly v průběhu stovek let na velké části
moravského teritoria. Dlouhodobá expozice, na jejímž sestavování se podíleli odborníci z Univerzity
Palackého – prof. L. Daniel, PhDr. J. Bláha, prof. M. Togner a prof. I. Hlobil z Katedry dějin umění FF UP,
představí výběr z tvorby mnoha malířů, sochařů, iluminátorů a uměleckých řemeslníků z celé Evropy, mezi
něž například patřili J. Bassano, P. Veronese, K. Škréta, neznámí středověcí mistři tzv. Šternberské madony
či Olivetské hory nebo autor barokní monstrance Zlaté slunce Moravy.
Zájemci mohou využít bezplatného vstupu po celý nadcházející víkend po otevření a dále pak každou
středu. Obdivovat budou moci nejen vystavené umění, ale také bezbariérový areál Přemyslovského hradu,
který v sobě zrcadlí staletí historického vývoje a sám se tak stává exponátem.

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
ČAH 2006: čtvrté místo pro
olomoucké vysokoškoláky
g

Posluchači UP získali na Českých akademických
hrách, jež se letos uskutečnily ve dnech 29. 4. – 5. 5.
za pořadatelství Masarykovy univerzity v Brně,
48 medailí. Uvedené číslo v sobě zahrnuje 10 titulů
Akademického mistra České republiky, 14 stříbrných
a 24 bronzových medailí. V celkovém pořadí se
studentští sportovci olomoucké alma mater umístili
na čtvrtém místě. Vzhledem k tomu, že od třetího
místa nás dělil jediný bod, lze naše umístění v rámci
všech vysokých škol považovat za velmi dobrý
výsledek, komentoval
krátce dosažený výsledek sportovního akademického zápolení dr.
V. Prukner z FTK UP.
Studenti UP byli výborní např. v basketbalu,
atletice (400 m překážky), judu, lukostřelbě,
vodním slalomu, karate
či ploutvovém plavání.
Myslím, že se nám
letos podařilo zlepšit
informovanost studentů o ČAH – na servery
UPOL a FTK byly umísovány podrobné informace
týkající se účasti UP na ČAH. Tyto informace jsme se
snažili pravidelně aktualizovat, všichni studenti měli
možnost nezávisle získávat aktuální informace týkající se jak programu, tak ubytování, stravování a dopravy
sportovců UP. Kromě toho byly vytvořeny dvě písemné verze těchto informací, a to ve formě nástěnek,
jež byly umístěny v prostorách FTK UP, řekl Žurnálu UP V. Prukner a dodal: Jednotlivým sportům byli
přiděleni garanti (z řad učitelů FTK i jiných fakult UP),
jejichž úkolem bylo zajistit reprezentaci daného
sportovního odvětví a se sportovci komunikovat.
Vítězi letošního ročníku se stali studenti Masarykovy univerzity, druhé místo si vybojovali posluchači
Univerzity Karlovy, třetí se umístili studenti Západočeské univerzity. Účast a výkonnost v některých
sportech byla poměrně nevýrazná, a tudíž se nabízí
otázka, zda by nebylo vhodnější každoročně pořádat
pouze akademické mistrovství v rámci jednotlivých
sportů. Považoval bych možná za vhodnější organizovat Univerziádu (ČAH) – jako sportovní svátek –
jednou za dva až čtyři roky, dodal v subjektivním
zamyšlení závěrem dr. V. Prukner.
Podle platných pravidel Českých akademických
her získává vítěz soutěže titul „Akademický mistr ČR“,
první tři závodníci se stávají držiteli medailí. Vítězná
vysoká škola získává putovní pohár.
Českých akademických her se mohou zúčastnit
studenti všech vysokých škol ČR, kteří se prokáží
platným výkazem o studiu, stejné podmínky mají
i zahraniční studenti, jež na českých vysokých školách studují. Absolventi z předcházejícího školního
roku mohou do her vstoupit jen v případě, že České
akademické hry budou postupovým závodem v daném sportu na Akademické mistrovství světa.
(Podrobné výsledky ČAH 2006 najdete na adrese
http://www.upol.cz/zpravy/aktuality/zprava/article/64/
1424/, http://www.ceskeakademickehry.cz.)
M. Hronová

Sportovní den na UP
g Akademik sport centrum UP uskutečnilo
17. 5. 2006 Sportovní den UP pro studenty,
zaměstnance UP a jejich děti. Tento den se
konal pod záštitou rektora UP, který oznámil
volno pro možnost účasti. Je škoda, že někteří pedagogové UP porušili rektorské volno
a vyhlásili studijní aktivity. I když počasí od
rána nepřálo, byla účast velká. Z široké přehlídky různých sportů bylo možné sportovat
v plném rozsahu jen „pod střechou“. Přesto
i v dešti vyjeli na vodu kanoisté a na cestu se
vydali cyklisté.
Vyvrcholením dne bylo „Večerní rockturno“. Na prostranství před Sportovní halou UP
vystoupily rockové a jazzrockové kapely
BluesPárty, Off Side Stroy, Tropická Agnes,
Zatrest. Zlepšené počasí umožnilo předvedení ukázek hip-hop tance a freestyle in-line
skating. Občerstvení bylo v dostatečné míře
zajištěno.

V rámci Sportovního dne UP se uskutečnila
historicky první sportovní utkání mezi studenty Univerzity Palackého a nově zřízené Moravské vysoké školy Olomouc v bowlingu a malé
kopané. V bowlingu proběhlo také utkání
zaměstnanců UP a MVŠO.
Velká účast – devět družstev – byla ve
volejbalu smíšených družstev. Vysoká úroveň
dala podnět k fandění přítomných diváků při
utkání. Tradice Sportovního dne má takový
úspěch, že se dostavili i bývalí studenti z Prahy
a z Brna, kteří během studia navštěvovali
oddíl volejbalu ASC UP.
Závěrem Sportovního dne se uskutečnilo
finále univerzitní ligy v malé kopané. Vítězným
družstvům předal ceny rektor UP prof. L. Dvořák, CSc. Pořadí družstev bylo následující:
1. Fakulta tělesné kultury – Katedra sportu (na
snímku), 2. Právnická fakulta, 3. Fakulta tělesné kultury – Katedra rekreologie.

Potěšilo nás, že závěrečného večera se
kromě několika stovek studentů zúčastnili
také rektor UP prof. L. Dvořák, CSc., kvestor
Ing. J. Jirka, děkan PF JUDr. Mag. iur.
M. Malacka, Ph.D., tajemník PF Ing. P. Bačík
i tajemník FTK Ing. J. Vylegala.
Všichni přítomní se výborně bavili až do
pozdních hodin za velkého veselí.
PhDr. A. Orlová, ASC UP, foto -tj- a archiv ASC

Regionální speciální olympiáda po čtrnácté
mouckého kraje se zde utkalo v atletice, unified
fotbalu a přizpůsobených sportech. Jedinečnou akci
s neopakovatelnou atmosférou, nad níž převzal záštitu
Ing. P. Sekanina, první náměstek krajského hejtmana,
již tradičně pořádali studenti Katedry aplikovaných
pohybových aktivit FTK UP. V letošním roce jim
s organizací pomáhala také skupina zahraničních
studentů, kteří v Olomouci studují v rámci výměnného
studijního pobytu Erasmus. Atletická část olympiády
proběhla na atletickém stadionu AK Olomouc, unified
fotbal se hrál na tréninkovém hřišti Androva stadionu.
-red-, foto -tj-

g Ve čtvrtek 18. 5. se Olomouc opět stala hostitel-

ským městem Regionální speciální olympiády. Více
než 300 mentálně postižených sportovců z Olo-

Studenti Katedry rekreologie reprezentovali UP
na Akademickém mistrovství ČR v golfu
g Od 1. do 3. 5. se ve Slavkově u Brna konalo Akademické mistrovství ČR v golfu, na kterém reprezentovali

naši univerzitu dva studenti Rekreologie I. Opravil a O. Košta. Ředitelem turnaje byl taktéž pedagog z Katedry
rekreologie Mgr. J. Skoumal, Ph.D. Konání mistrovství na golfovém hřišti Austerlitz bylo dlouho ohroženo kvůli
vydatným dešům, ale na herní víkend se počasí umoudřilo, a tak nakonec mohli golfisté vyrazit na
osmnáctijamkové hřiště. Mezi ženami se stala vítězkou L. Šarochová (Univerzita Karlova v Praze), v kategorii
mužů obsadil první místo L. Trubač (Vysoká škola Karlovy Vary). Naši reprezentanti se v nabité konkurenci příliš
neprosadili, přesto jsou se svými výkony spokojeni. Bylo tam hodně dobrých hráčů, nedalo se počítat
s nějakým předním umístěním, ale zlepšil jsem si svůj handicap, a to je dobré, říká I. Opravil. Doufám, že příští
rok se naše reprezentace rozroste o další golfisty z řad studentů UP, dodává I. Opravil.
T. Chalupa, J. Šoustalová

Medaile J. Janského pro dárce krve
z Přírodovědecké fakulty UP
g Medailemi prof. J. Janského oceňuje Český

červený kříž humánní postoj těch, kteří svou krví
nezištně pomáhají zachránit zdraví či životy potřebných. Na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP předal děkan fakulty prof. J. Ševčík
Bronzovou medaili J. Janského za deset bezplatných
odběrů krve Mgr. L. Plojharovi, studentovi doktorského programu, a vyslovil mu poděkování nejen za
humánní činnost, ale i za reprezentaci PřF UP na
veřejnosti. Na zasedání kolegia vyslovil děkan rovněž
poděkování a předal pamětní list PřF UP studentovi
M. Pastorkovi u příležitosti udělení Zlaté medaile
J. Janského za čtyřicet bezplatných odběrů krve.
Děkan PřF UP prof. J. Ševčík i v tomto případě
poděkoval vyznamenanému též za budování dobrého
jména PřF UP. Oba ocenění rovněž obdrželi od PřF UP
drobnou pozornost.
-mj-
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UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ
Věda a výzkum na UP
poprvé v uceleném přehledu
V souvislosti s cestou pracovníků UP do Bruselu vznikl
zcela nový informační a propagační materiál. Ve složce
v univerzitních barvách je na 48 listech v angličtině
prezentován stejný počet pracoviš UP a jejich vědecko-výzkumných projektů, a už zrealizovaných nebo
těch, které budou vědci z UP teprve řešit.

Kromě „papírové“ prezentace má univerzita k dispozici i elektronické (pdf) verze nových materiálů, které
budou moci UP a její jednotlivá pracoviště využít při
dalších podobných příležitostech nebo např. pro potřeby webových stránek. Výhodou je, že tak bude možné
neustále rozšiřovat počet takto prezentovaných pracoviš či projektů a zároveň ty stávající velmi jednoduše aktualizovat, řekl R. Palaščák, redaktor informačních materiálů, který přípravu materiálů pro prezentaci
univerzity v Belgii koordinoval.
Ve stejném duchu jako tištěné listy byly připraveny
i čtyři postery o velikosti 150×130 cm, vyrobené na
trvanlivé fólii. I ty budou dále k dispozici pro představení oblastí, ve kterých vědci z UP dosahují skvělých
výsledků. Zbrusu nová prezentace badatelských aktivit
UP doplnila materiály připravené v minulých měsících
v souvislosti s oslavami 60. výročí obnovení univerzity.
-red-

Vědci z UP…
Dokončení ze str. 1
také mezinárodní projekty řešené na FTK – Centre for
Kinantropology Research, Pedagogické fakultě – GENDEAF – European Thematic Network on Genetic
Deafness a CMTF – Centre for Patristic, Medieval
and Renaissance Texts.
Desítku ústních prezentací, osm posterů a 48 tištěných listů věnovaných vědecko-výzkumné činnosti
pracoviš všech sedmi fakult UP měli možnost poslechnout si, zhlédnout, popřípadě si odnést především
zástupci styčných kanceláří pro vědu a výzkum z celé
Evropy, ale i zástupce Evropské asociace univerzit
(EUA). Všechny prezentované materiály budou mít
k dispozici také čeští europoslanci. Podařilo se nám
jako vůbec první univerzitě z ČR na půdě našeho
zastoupení v EU uceleně představit univerzitu a její
možnosti zapojení do aplikovaného výzkumu především v souvislosti s přípravou 7. Rámcového programu EU, zdůraznila prorektorka pro vědu a výzkum prof.
J. Ulrichová. Navázali jsme také některé důležité
kontakty, které budou hrát důležitou roli při dalších
výzkumných aktivitách nebo budou přínosem pro
postgraduální vzdělávání na UP, dodala prof. Ulrichová.
Jedním z prvních výsledků cesty olomouckých vědců
do Bruselu je plánovaný seminář kanceláře CZELO
o možnostech financování výzkumu z „evropských
peněz“, který by se měl konat v blízké době na půdě UP.
Mgr. R. Palaščák,
redaktor informačních a propagačních materiálů UP
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Centrum inovativního vzdělávání doplňuje vzdělání
aneb Co jsme se na fakultě neučili
Od počátku letního semestru 2006 se studentské,
učitelské i odborné veřejnosti dostává možnosti zúčastňovat se akcí Centra inovativního vzdělávání (www.civup.cz) při PdF UP. V tomto projektu EU OP RLZ 3.2
pracuje od října 2005 již více než 116 studentů
a odborníků a bylo proškoleno celkem 877 studentů
a pedagogů základních a středních škol Olomouckého
kraje. Řešitelé se zavázali proškolit
celkem 1 200 účastníků během dvou
let, což bude naplněno již v polovině
projektu. MŠMT ČR vybralo projekt
CIV jako úspěšný pro natočení záznamu aktivit Českou televizí, která přijede 29.5. 2006.
Čím se projekt zabývá? Každé
pondělí se na workshopech setkává
20 až 40 (někdy i více) zájemců
o určitý okruh stávající nebo budoucí
profese. CIV si dalo za úkol představit účastníkům to,
co se při běžné výuce na vysokých školách studenti
nedozví, dává možnost se setkat s odborníky z různých
pracovních okruhů, kteří se přišli podělit o své
mnoholeté zkušenosti, díky kterým
mohou začátečníci snáze obstát před
svými budoucími svěřenci, lépe jim
rozumět a vzdělávat je pestrými formami práce.
Jednotlivé workshopy jsou rozděleny do deseti tématických okruhů
a prolínají se v nich nejen ty nejlepší
ověřené novátorské zkušenosti, ale
i osvědčené metody práce z různých typů škol
v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech,
v zájmových odvětvích, která rozvíjejí dětskou osobnost. CIV učí, jak dětskou osobnost svými znalostmi
a dovednostmi vést.
Zájem ze strany studentů i pedagogů je značný,
což svědčí o tom, že daná témata jsou pro vzdělávání
potřebná. Indikátorem úspěšnosti jsou zcela naplněné
workshopy s možností nahlásit se jako náhradník.
Evaluace jednotlivých workshopů a ohlasy poukazují
na kvalitní přípravu lektorů.
První workshop uvedla v únoru PhDr. A. Janátová
z Akademie sociálního umění z Prahy, provedla rozbor
a význam pohádek a mýtů. Podala vše v souvislosti
např. s tím, jak zvládnout „nezvládnutelné“ dítě, které se válí po zemi
a křičí, že bez autíčka z obchodu
neodejde.
Myslíte si, že dokážete správně
poradit lidem kolem sebe, když je
něco trápí? Manželé Kopřivovi by vás
jistě vyvedli z omylu. Ne rady a lítost,
ale umění naslouchat a vžít se do
dané situace, to je to nejlepší, jak
můžete ostatním pomáhat. Předvedli
sami několik scének.
A když už jsme si pročistili duši, přišlo na řadu
tělo. Manželé Skvařilovi nám představili pestrý jídelníček, který však neobsahuje ani desetinu toho, co jsme
zvyklí jíst. I když jsou zastánci bezmasého stravování,
upozornili také na množství chyb, kterých se vegetariáni dopouštějí a díky nimž se pak stává toto jídlo
spíše nebezpečným.
V březnu jsme rozšířili pravidelná
místa konání workshopů o útulné
komorní prostory partnerského
P-centra. Rituální tance a popěvky
dávných předků, zvuk šamanských
bubnů, cinkátek, chřestítek, ozvučných dřívek, píšal, didgeridoo a kytary v rukách účastníků nenechaly
pod vedením manželů Kratochvilových nikoho na
pochybách, že při takovém vyžití zkrotne i nejeden
hyperaktivní žáček. Že nevěříte? Podívejte se na
několikaminutový sestřih z toho workshopu na webu
www.civ-up.cz.
Zapomeňte na slony. Sluňákov není slůňákov, ale
ekologická organizace svým názvem hrdě se hlásící
k tomu velkému kulatému míči na obloze, bez kterého
by to tady „dole na Zemi“ příliš nefungovalo. A co

vlastně? „Sluňákovci“ zvou školní exkurze z celé
České republiky na prohlídku nově vybudovaného
ekologicky šetrného domu a představují praktické
formy výuky pro prvouku a přírodovědu o enviromentální výchově.
Por. Mgr. J. Dolejšová má děti jistě ráda, ale
o kriminalitě mládeže ví z denní praxe pracovnice
preventivně informační skupiny Městské
policie Olomouc své. Naštěstí si vše
nenechává pro sebe, a tak se současní
a budoucí učitelé dozvěděli, jak se nejlépe zachovat v konkrétních krizových
situacích, které mohou v jejich pedagogické praxi nastat.
Inspekce ve škole může být pro většinu učitelů hotovým postrachem. Že to
tak nemusí a nemá být vždycky? O tom
nás přišli přesvědčit dlouholetí inspektoři
doc. Z. Novotný, CSc., dnes člen Katedry společenských věd PdF, a jeho žena Mgr. O. Novotná. Jak se
účastníci workshopu přestali obávat školního inspektora? Na konkrétním příkladu vyučovací hodiny se jím
po instruktáži na malou chvíli sami stali.
Reforem je třeba. A právě „ta naše –
školní“ se dotkne prvňáčků už v příštím
školním roce 2007–2008. O několikaleté
zkušenosti ze spolupráce s MŠMT a Výzkumným ústavem pedagogickým na
ověřování Rámcového vzdělávacího programu se přišel podělit ředitel Základní
školy Dr. J. Malíka v Chrudimi Z. Brož.
Manipulují média dětmi? Jak působí reklama? Je
to věcná nepodbízivá informace laskavému konzumentovi nebo agresivní „air polution“, horší, než ty
nejkyselejší deště světa? Je stupňující se násilí na
televizních obrazovkách „časovanou bombou“? O tom
můžeme živě diskutovat jako třeba účastníci našeho
workshopu pod vedením PhDr. M. Mičienky.
„Jsem hrdá na to, že jsem Češka“ nemusí být
větou vytrženou z dobového kontextu poválečného
filmu pro pamětníky. Proč by nemohla běžně zaznívat
i dnes třeba při výuce občanské výchovy v některé ze
základních škol? Ryzí význam pojmů jako třeba
„vlastenectví“, „národní identita“, „multikulturalita“,
„Evropská unie“ a dalších hledali hravou formou
i účastníci workshopu PaedDr. M. Hrachovcové.
Jak nejlépe připravit a realizovat školní grantový projekt, který má šanci čerpat finanční prostředky ze strukturálních
fondů Evropské unie, poradil současným
i nastávajícím učitelům vědecký asistent
Institutu pro strukturální politiku a ředitel
obecně prospěšné společnosti IREAS
Ing. O. Potluka.
PaedDr. J. Vášová inspirovala účastníky antroposofickým pohledem na člověka s cílem připravit postižené dítě na samostatný
praktický život. Sama pracuje v takto orientované
speciální škole usilující o harmonický rozvoj dětské
osobnosti. Uvedla, že by výchova dítěte měla vždy
respektovat duševní vývojovou fázi typickou pro daný
věk dítěte, že například matematika zdaleka nemusí
být nezáživnou abstraktní vědou nebo že
„živé“ hračky z přírodních materiálů lépe
podněcují dětskou představivost.
Učitel je ohleduplný a respektující
průvodce světem, který je dětem pochopitelný, a životem, který je zvládnutelný
a smysluplný. Tak si učitele představuje
MUDr. L. Dostal, který nám z pohledu
lékaře přiblížil vztah somatického a psychického vývoje dětí a mladistvých a jeho dopady pro
pedagogickou praxi.
Další workshopy představí „desatero učitele“, bez
kterého by absolvent neměl předstoupit před třídu,
naučí, jak získat vzájemnou autoritu, jak napsat
grantový projekt a ještě několik dalších témat. Všechny vás za tým řešitelů na workshopy zveme.
Ing. D. Assenza, Ph.D., vedoucí projektu CIV,
D. Česák, asistent projektu

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
O špičkových badatelských pracovištích hovořila bývalá rektorka UP prof. J. Mačáková i současný rektor
prof. L. Dvořák, pro kterého bude jejich podpora a rozvoj prioritou. „Prvky excelence“ ve výsledcích fakult
byly také jedním z hlavních témat zasedání Kolegia rektora UP 19. 4., které uložilo děkanům fakult, aby
vytipovali okruhy, v jejichž rámci jsou – či by mohla být – fakultní pracoviště úspěšná.
Podle jakých znaků ale rozeznáme špičkové pracoviště a jaká jsou „kritéria špičkovosti“ ve vědách
humanitních, společenských, přírodních a lékařských? Která pracoviště UP tato kritéria v jednotlivých
oborech vědy splňují?
Odpovědi na tyto otázky jsme se pokusili získat od představitelů vědních oborů na UP – předsedů
jednotlivých kolegií oborů na UP:
1. Podle jakých znaků rozeznáme špičkové pracoviště a odlišíme jej od ostatních?
2. Jaká jsou „kritéria špičkovosti“ v oboru, jehož jste představitelem?
3. Na která pracoviště UP se tato kritéria ve Vašem oboru vědy vztahují?
4. Mají něco společného kritéria pro vědy humanitní, společenské, přírodní a lékařské?
Prof. M. Togner (Katedra dějin umění FF UP),
předseda Kolegia oboru Umění a teorie umění:
Ad 1) Špičkové pracoviště univerzitního typu by
zřejmě mělo představovat optimální a vyrovnaný
poměr mezi vědeckou a pedagogickou činností
pedagogů a zajišovat úspěšný výstup svých posluchačů. To se velmi těžko hodnotí a i výsledky jsou
prokazatelné až po delším čase. Důležitým kritériem
je řešení grantových úloh a celkové zapojení do
řešení zásadních problémů oboru.
Ad 2) Především serióznost publikačních výstupů,
jejich význam v oboru, účast na mezinárodních sympoziích a vybudování určitého respektu v co nejširší
obci oboru; maximální zapojení studentů do řešení
velkých úkolů – v našem případě do příprav výstav,
řešení výzkumných záměrů, grantových úloh atd.
Ad 3) Jde o základní kriteria, která jsou společná
patrně všem pracovištím.
Ad 4) Vyplývá z předešlého. Rozdíl spočívá
především v praktické využitelnosti.
Prof. Z. Kolář, CSc. (děkan LF, Ústav patologie),
předseda Kolegia oboru Lékařství:
Ad 1) Vždy je třeba vycházet z mezinárodního
uznání konkrétního pracovníka nebo pracoviště vědeckou a odbornou komunitou.
Ad 2) Do jisté míry je jedno, zda se při tomto
hodnocení vychází z citačního indexu, počtu publikací v mezinárodních časopisech nebo třeba počtu
patentů, nových a všeobecně akceptovaných léčebných a diagnostických metod, získaných cen a vědeckých ohodnocení, počtu pozvání k aktivní účasti na
významná mezinárodní vědecká setkání, členství
v edičních radách časopisů, úspěšnosti na pracovišti
vychovaných absolventů DSP atd. Tato kritéria by pro
určité období mělo jednoznačně definovat vedení
každé instituce, protože jsou důležitým prvkem řízení, jakýmsi ukazatelem směru, kam by se daná
instituce v dané době měla ubírat. Kritéria by však
měla být konkrétní, jednoznačně interpretovatelná
a po delší dobu neměnná.
Ad 3) Na kolektivy s mezinárodním ohlasem,
vynikajícími výsledky v oblasti léčebné a diagnostické práce i práce vědecké, která činí nedílnou součást
činnosti pracoviš univerzitního typu. Nelze jmenovat
jednotlivá pracoviště, protože špičkový výsledek
v oblasti lékařských věd závisí na souhře a koordinaci činností četných ústavů a klinik. Jediným znakem,
který snad může odlišit úspěšná a neúspěšná pracoviště, jsou výsledky při získávání grantových prostředků. I v tomto případě však týmy podílející se na
řešení grantových projektů existují napříč LF UP a FN
Olomouc.
Ad 4) Nedomnívám se, že je třeba stanovovat jiná
kritéria pro každou skupinu věd. Zejména obor
„Lékařství“ v sobě zahrnuje jak aspekty věd humanitních, tak i přírodních. V žádném oboru nemůže

existovat špičkové pracoviště bez vlastní mezinárodně uznávané vědecké školy a s tím musí souviset
i výběr kritérií pro hodnocení excelence.
Doc. P. Chalupa, Th.D. (děkan CMTF, Katedra
biblických věd), předseda Kolegia oboru Teologie:
Ad 1) Špičkové pracoviště musí – jak už označení
samo naznačuje – nějak vyčnívat nad jiná pracoviště.
Takové vyčnívání musí být nezpochybnitelně prokazatelné, v rámci oboru známé a uznávané. (Osobně
je mi trochu líto těch nešpičkových, přesto však
solidních pracoviš. Nad kým by vyčnívala špičková
pracoviště, kdyby nebylo těch ostatních?).
Ad 2) Obor Teologie se zřejmě shodne na některých obecnějších kriteriích špičkovosti s jinými humanitními obory. Patří k nim:
– kontinuita týmové badatelské práce s dosavadním výzkumem v oboru,
– kvalifikovaný vhled do možností dalšího rozvoje,
z nichž jedna se bádáním realizuje,
– mezinárodní ohlas, který mají výsledky bádání,
popř. mezinárodní spolupráce na projektech,
– relevantní publikační aktivita.
Specifickým kritériem je v oboru Teologie uplatnitelnost výsledků bádání při řešení aktuální problematiky (např. snaha porozumět nábožensky motivovanému násilí apod.).
Ad 3) Tým realizující výzkumný záměr s názvem
„Centrum pro studium patristických, středověkých
a renesančních textů“; „Centrum pro dialog mezi
vědou a náboženstvím“ při Katedře systematické
teologie řešící mezinárodní grantový projekt „Global
Perspectives on Science and Spirituality“; badatelská činnost v oboru trinitární teologie, teologické
antropologie a teologie stvoření při téže katedře;
výzkum v oblasti „Kontinuita a diskontinuita křesanských tradic v Evropě“ na Katedře pastorální a spirituální teologie; badatelská práce zabývající se „Historickým vývojem sakrální architektury olomoucké
arcidiecéze“ na Katedře církevních dějin a dějin
křesanského umění.
Ad 4) Společným rysem je vynikající úroveň
v důsledku splňování zmíněných kriterií. Samozřejmě je třeba rozlišovat. To však není obtížné pro toho,
kdo rozlišovat chce. Špičkový badatel v oboru růstových regulátorů nečetl zřejmě nikdy Kanta v originálu,
což nezpochybňuje úroveň jeho bádání v očích
filozofa. Ten ovšem nikdy nevstoupil do laboratoře,
v níž se zkoumají růstové regulátory, což nezpochybňuje úroveň jeho bádání v očích přírodovědce.
(Pozn. red.: Novým předsedou Kolegia oboru
Teologie byl dne 10. 5. 2006 zvolen prof. P. Ambros,
Th.D.; své funkce se ujme po schválení Vědeckou
radou UP a jmenování rektorem.)
Vyjádření dalších předsedů kolegií oborů na UP
přineseme v příštím čísle.
Připravila -mav-

Společnost Caneton, s. r. o., jako realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky,
vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava vyhlásily pátý ročník soutěže

Česká hlava 2006.
V rámci soutěže se udělují v osmi kategoriích tyto ceny: Národní cena vlády Česká hlava; Invence, cena Škody
Auto, a. s.; Patria, cena Unipetrolu, a. s.; Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR; Doctorandus, cena
Siemens za inovativní přístup; Gaudeamus; Naděje, cena Poštovní spořitelny; Media.
Vítěz letošní Národní ceny vlády získá v tomto roce milion korun.
O udělení cen rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a devíti dalších členů.
Lhůta k podání přihlášek je pro kategorii „Národní cena vlády Česká hlava“ do 30. 6. 2006, pro ostatní
kategorie do 15. 9. 2006.
Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Caneton, s. r. o. – Česká
hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3.
Více informací viz http://www.ceskahlava.cz/.

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Rektor Univerzity Palackého
vyhlašuje

soutěž o „Cenu rektora UP
za nejlepší vědeckou nebo uměleckou
práci studentů bakalářských
a magisterských studijních programů“
v roce 2006
a) vydanou tiskem,
b) předloženou jako rukopis či umělecké dílo.
Cena rektora UP se uděluje za práce v oboru
biomedicínských věd; matematiky; přírodních věd;
pedagogických a psychologických věd; jazykovědy
a literární vědy; věd o umění; muzikologie; ostatních
společenských věd; za realizaci uměleckého díla.
Autor oceněné práce obdrží finanční odměnu ve
výši 3 500 Kč formou mimořádného stipendia
z centrálních prostředků UP. Cena nemusí být udělena
v každém z vyhlášených oborů.
Přihlásit je možno seminární (ročníkové), diplomové a jiné studentské práce (do soutěže nebudou přijaty
práce, které již byly přihlášené v minulých letech),
popřípadě jejich ucelené části. Přihlášeny mohou být
i práce, které se neúčastnily soutěže na fakultách.
Práce předkládají jejich autoři ve třech vyhotoveních
ve standardní úpravě (pevně spojené listy) současně
s vyjádřením konzultanta a přihláškou, která je k vyzvednutí na úseku prorektorky pro záležitosti vědy
a výzkumu. Konzultant také navrhne dva oponenty.
Realizace uměleckého díla se může doložit fotografickým, případně jiným záznamem. Práce se odevzdávají
na úseku prorektorky pro záležitosti vědy a výzkumu.
Práce ucházející se o Cenu rektora UP se předkládají do 30. září 2006. Prorektorka vyžádá dva
oponentské posudky, jimiž doplní materiály pro jednání komise.
Komise jmenovaná rektorem UP předložené práce
posoudí a vybrané práce navrhne rektorovi UP k ocenění.
Rektor Univerzity Palackého
vyhlašuje

„Cenu rektora pro nejlepší sportovce
z řad studentů UP“
pro rok 2006
Cena rektora se uděluje jednotlivcům za nejlepší
sportovní výsledky, kterých dosáhli v akademickém
roce 2005/2006. Návrhy na ocenění mohou podávat
všichni členové akademické obce UP v Olomouci.
Ocenění obdrží finanční odměnu ve výši 3 500 Kč
formou mimořádného stipendia z centrálních prostředků UP.
Návrhy se předkládají do 30. září 2006 na úsek
prorektorky UP pro záležitosti vědy a výzkumu, kde je
k dispozici i návrhový list.
Komise jmenovaná rektorem UP předložené návrhy posoudí a navrhne studenty k ocenění.
Česká hematologická společnost ČLS JEP,
Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP,
Česká asociace sester, Hemato-onkologická klinika
LF UP a FNO, HAIMAOM – nadace na podporu
transplantace kostní dřeně
pořádají ve dnech 31.5.–3. 6. 2006

XX. Olomoucké hematologické dny.
Informace k programu, místům jednání jednotlivých sekcí a další údaje viz http://olhemdny.cz/
index.php.

Spolek lékařů v Olomouc zve
Ve středu 7. 6. 2006 se v prostorách Teoretických
ústavů LF UP od 16 hod. uskuteční přednáškový
večer Kliniky chorob kožních a pohlavních FNO a LF UP
na téma Ekzém – nejčastější kožní choroba.
Ve středu 21. 6. 2006 se bude na stejném místě
od 16 hod. konat přednáškový večer Porodnickogynekologické kliniky FNO a LF UP na téma Perinatologie na počátku 21. století.
Oba cykly splňují podmínky kontinuálního postgraduálního vzdělávání lékařů s edukační hodnotou dvou
kreditů.
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Rektor Univerzity Palackého vypisuje

výběrové řízení
na obsazení místa právník/právnička.
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání
v oboru právo.
Předpoklady: znalost práce na počítači, aktivní
znalost anglického jazyka (slovem i písmem), komunikativnost a flexibilita.
Předpokládaný nástup: 15. 6. 2006.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto
práci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu
o vzdělání zasílejte do 31. května t. r. na adresu:
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, personální
oddělení, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Případné další informace podá: JUDr. A. Lobo,
právní oddělení UP, e-mail: loboa@rup.upol.cz, tel.
585 631 059, 585 631 060.

Centrum interdisciplinárních studií UP ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a Agenturou rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o. p. s.
pořádají v Olomouci ve dnech 27. 8.–1. 9. 2006

9. letní školu
rozvojové pomoci a spolupráce.
Letní škola je určena zájemcům o problematiku
rozvojových zemí včetně programů rozvojové a humanitární pomoci. Vítáni jsou účastníci ze všech
oborů, účast není věkově omezena.
Uchazeči se přihlásí dopisem se stručným životopisem, který zašlou (možno i v elektronické podobě)
do 15. 6. 2006 na adresu: M. Jahoda, Centrum
interdisciplinárních studií UP, Křížkovského 8, 771 47
Olomouc; e-mail: jahoda@rupnw.upol.cz.
Další informace: www.arpok.cz, www.development-studies.org.

Akademik sport centrum UP připravuje

Letní tábory pro děti ve věku 6–11 let
v následujících termínech:
– 1.–10. 7. 2006: Broučci nejen z pohádky;
– 10.–20. 7. 2006: Malý princ a jeho kouzelný
svět;
– 20.–30. 7. 2006: Dobrodružství Asterixe a Obelixe.
Program k jednotlivým turnusům najdete na http://
ascup.upol.cz.
Místo: rekreační středisko Jestřábí-Rusava (Hostýnské vrchy).
Cena: 3 400 Kč (DPH, doprava, ubytování v budově,
stravování 5× denně, pitný režim, příprava a realizace
programu, instruktoři, zdravotník, materiál, ceny).
Přihlášky: Akademik sport centrum UP, U Sportovní
haly 2, Olomouc, tel. + zazn.: 585 636 452, 6451,
mobil 775 912 040, e-mail: hana.vyroubalova@
upol.cz.

HABILITACE
Lékařská fakulta
Ve čtvrtek 1. 6. 2006 se uskuteční na zasedání
Vědecké rady LF UP v prostorách Uměleckého centra UP (Freskový sál, místnost č. 112, 1. poschodí,
Univerzitní 3) ve 13. hod. následující habilitační řízení:
MUDr. A. Měchurová, CSc., zástupce primáře
porodnice Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze,
v oboru Gynekologie a porodnictví. Habilitační práce: Preeklampsie, habilitační přednáška s tezemi
práce: Komplikace preeklampsie – eklampsie; přednáška na odborném fóru Hypertenze v graviditě
proběhla v rámci odborného semináře dne 20. 4. 2006
ve 13.00 hod. v posluchárně Neurologické kliniky
FN Olomouc.
S habilitačními pracemi je možno se seznámit na
referátu vědy a výzkumu Děkanátu LF.
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OHLÉDNUTÍ
„Vlaštovko, le, přes Čínskou ze…“
aneb „Den s překladem“ na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
„Vlaštovko, le, přes Čínskou ze…“ Asi ji známe
všichni. Píseň, kterou proslavil shodou okolností
ostravský zpěvák a písničkář Jarek Nohavica, vybízí
vlaštovku k přeletu Čínské zdi natruc zlobě všech
císařů, vybízí ji k letu do nebes, ba samotného
vesmíru, a nabízí mezi jinými dokonce jeden velmi
poetický – a dnes v souvislosti s aktuálním Danem
Brownem a jeho „Da Vinciho kódem“/„Šifrou mistra
Leonarda“ – víc než zajímavý obraz: „Až budeš
unavená, pírka ti pofouká Máří Magdaléna…“ A tak
dále… Navzdory všemu vlaštovka letí… Vlaštovka
letí…
Neusiluji o interpretaci zmíněného textu, by se mi
z mnoha důvodů líbí a jistým způsobem mě dojímá…
Pouze v asociační souvislosti k dané písni si dovoluji
užít frazeologismu o „první vlaštovce“, a to v další
souvislosti, tentokrát s akcí, kterou považuji za unikátní svého druhu, a sice s první překladatelskou soutěží
určenou pro studenty – v České republice vůbec… Tu
na rozdíl od výše citované písně všichni neznají. Ale
te již od začátků – či přesněji řečeno od výsledků:
Dne 16. 3. 2006 se na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnila akce nazvaná
„Den s překladem“. Skládala se z dopoledního konferenčního bloku, kde promluvili odborníci z oblasti
teorie a praxe překladu z domovské univerzity (např.
děkanka fakulty doc. E. Mrhačová nebo bohemista
prof. J. Hubáček) a odjinud (např. prof. E. Gromová
a doc. D. Müglová z Univerzity Konstantina Filozofa
v Nitře nebo dr. M. Jindra z FF UK Praha) a kde
děkanka fakulty slavnostně předala čestná uznání
oceněným v „Překladatelské soutěži pro studenty“,
a z bloku odpoledního, kde na každé z filologicky
zaměřených kateder probíhal workshop „Překladatelská dílna“, zaměřující se především na odevzdané
soutěžní příspěvky. Počítá se s vydáním sborníku
„Translatologica Ostraviensia I.“, který bude zachycovat jak díla pozvaných referentů, tak i seznam všech
soutěžících a úryvky vybraných soutěžních příspěvků.
Dobrý pocit z vykonaného díla, tedy úspěšně
proběhnuvší akce, ovšem kalil fakt, že „Den překladu“
probíhal v nepřítomnosti svého „duchovního otce“
a koordinátora soutěže, dr. M. Hrdličky z Katedry
slavistiky FF OU, nacházejícího se t. č. v nemocničním
léčení.
Nebudu na tomto místě rekapitulovat přednesené
příspěvky, by šlo o témata velmi zajímavá, překladem
reklamního textu počínaje, konsekutivním tlumočením
konče… Jednak proto, že by jejich reprodukce
z kapacitních důvodů nebyla v Žurnálu UP možná,
jednak proto, že počítám s tím, že si je čtenáři tohoto
článku najdou ve sborníku. Spíše bych několika slovy

okomentovala samotnou překladatelskou soutěž, na
níž možná leckoho upozornily plakátky, vyvěšené
i v prostorách FF UP.
Tuto soutěž připravoval šestičlenný organizační
tým tvořený vyučujícími disciplín „překládání“ nebo
„tlumočení“ jednotlivých filologických kateder FF OU
pod vedením již zmiňovaného koordinátora, který
byl – jak řečeno – „otcem celé myšlenky“. S přípravou
se začalo cca od letního semestru 2005. Soutěž byla
vyhlášena v říjnu 2005 a její uzávěrka následovala
k 31. 1. 2006. Přihlásilo se 129 soutěžících, povětšinou z filozofických a pedagogických fakult, a již
z domácí Ostravské univerzity v Ostravě, ale také ze
Slezské univerzity v Opavě, ze Západočeské univerzity v Plzni, z Univerzity Palackého v Olomouci,
z Univerzity Karlovy v Praze, z Univerzity Konstantina
Filozofa v Nitře, ale také například i z jazykových škol.
Coby soutěžní příspěvky odevzdávaly bu texty literární (povětšinou prózu) nebo neliterární, odborné
(zahrnující širokou škálu od návodů k přístrojů po
překlad výňatků z učebnice didaktiky), a to v rozsahu
7–10 normostran. Nejvíce početně zastoupen byl
německý jazyk (67 prací), nejméně francouzský jazyk
(jedna odevzdaná práce). Opravu prací zajišovaly
jednotlivé jazykové katedry FF OU.
Z UP se zúčastnili studenti z Katedry germanistiky,
z Katedry slavistiky (ukrajinský jazyk, ruský jazyk)
a Katedry anglistiky v počtu devatenácti. Všem, jež
přispěli svými překlady, je třeba vyjádřit jak dík za
reprezentaci univerzity, tak i ocenit jejich znalosti
a odvahu, se kterou se tohoto úkolu zhostili! Z kapacitních důvodů nezmiňuji všechny jmenovitě. Připomínám pouze některé držitele čestných uznání, jako
například M. Janáka (anglický jazyk), Z. Skalickou
a H. Matějkovou (německý jazyk) a M. Sieberovou
(ruský jazyk). Za organizační tým „Překladatelské
soutěže pro studenty na FF OU“ na tomto místě děkuji
rovněž magistře U. Kholod ze sekce ukrajinistiky
Katedry slavistiky FF UP, a sice za pomoc, kterou
prokázala při korektuře soutěžních příspěvků.
Závěrem nezbývá než popřát naší první vlaštovce
šastný let a doufat, že si cestou nikde nezlomí křídla,
tj. doufat, že se překladatelská soutěž bude na FF OU
konat i v roce následujícím, a to za atmosféry klidné,
příjemné a ničím nerušené, a samozřejmě a především za hojné účasti soutěžících, mezi nimi i studentů
olomoucké Univerzity Palackého!
E. Hrdinová, Ph.D., Katedra germanistiky FF OU
a Katedra germanistiky FF UP v Olomouci,
členka organizačního týmu „Překladatelské soutěže
pro studenty na FF OU v Ostravě“

Za klavíristou Stanislavem Běhalem
Mgr. Stanislav Běhal působil více než čtyřicet let (1961–2003) jako nepostradatelný učitel klavíru na Katedře
hudební vědy a výchovy Filozofické a Pedagogické fakulty UP a v posledním období i na Katedře
muzikologie FF UP, kde vyučoval vedle hry na klavír také hru partitur a řídil collegium musicum. Jako
umělecky významná osobnost i jako člověk vtipný a inspirativní za tu dobu hudebně a lidsky ovlivnil stovky
studentů hudebních oborů.
Mgr. S. Běhal byl podnětný učitel zejména proto, že sám byl výborný a zkušený muzikant. Hrál jedinečně
„z listu“ a bezchybně interpretoval i obtížné orchestrální party v Moravské filharmonii. Byl také
přesvědčivým sólistou – připomeňme alespoň Gershwinovu Rapsodii v modrém zpracovanou před lety
jako baletní inscenaci, jejíž sólový part hrával na klavír umístěný v ředitelské lóži olomouckého divadla,
nebo nedávnou nahrávku koncertní skladby současného amerického skladatele J. Jacoba Zimní blesky.
Jako citlivý komorní hráč spolupracoval dlouhá léta s violoncellistou S. Apolínem, houslistou
I. Hřebabetzkým a pěvkyněmi V. Ployharovou a J. Majtnerovou. Pohotově doprovázel olomoucké pěvecké
sbory, například Campanellu J. Klimeše. Vyvrcholení této činnosti představovala jeho spolupráce
s Komorním orchestrem Leoše Janáčka z Ostravy, s nímž vystupoval jako cembalista například na
koncertních turné v Japonsku v letech 1996 a 1999.
Mgr. S. Běhal hrál skladby různých stylů a sólově rád uváděl zejména Smetanovy České tance. Trvalou
hodnotu mají jeho rozhlasové nahrávky soudobé české tvorby, například komorních děl skladatele P. Čotka.
Méně se ví o tom, že Mgr. S. Běhal byl také zdatný hráč na trombon. Na výchovných koncertech pro
školní mládež hrával na tento nástroj s velkým úspěchem například Trojanova Žabáka.
Na Univerzitu Palackého byl Mgr. S. Běhal přijat profesorem R. Smetanou, s nímž se později spřátelil.
Měli totiž podobné koníčky – i S. Běhal byl vášnivý myslivec, rybář a navíc také včelař. O mysliveckých
zážitcích s R. Smetanou dokázal poutavě vyprávět a nedávno mi slíbil, že své vzpomínky na profesora
Smetanu sepíše. Už to nestihl. A dokonce nás nečekaně donutil, abychom začali psát vzpomínky na něho
samého. Zemřel 11. 5. 2006, devět dní po svých třiasedmdesátých narozeninách.
Prof. J. Vičar, FF UP

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
30. WEIS (Veis) Georgius (Jiří), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 23. 4. 1636 Hradec Králové – † 18. 2. 1687 Olomouc),
rektor od 22. 10. 1684 do 18. 2. 1687
(I) O původu v pořadí 30. rektora jezuitské koleje
a univerzity v Olomouci Jiřího Weise se dozvídáme ze

roku 1637) – vstoupil Jiří Weis dne 14. října 1651
kální dílka o nebi, světě, meteorech a duši), v roce
v Brně do Tovaryšstva Ježíšova a absolvoval ve
1670 Nexus philosophiae theoretico-politicae (Spozdejším domě první probace noviciát. Dne
jení teoreticko-politické filozofie) a roku 1672 Aristo14. října 1653 získal v Jindřichově Hradci
teles ex Euripo emersus (Aristoteles vynořený z Eurípa
aprobaci pro vyučování na nižších jezuit[mořské úžiny mezi Euboiou a Boiótií u města Chalkiských školách. V letech 1656–1658 studody, široké jen asi 100 metrů, od r. 410 př. n. l.
val jako jezuitský scholastik na olomoucké
přemostěné), Gloria Universitatis Carolo-Ferdinanfilozofické fakultě, roku 1660 vyučoval v posledních třídách
jezuitského gymnázia v Jičíně. Od
roku 1661 do roku 1664 byl Jiří
Weis posluchačem Teologické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a současně působil
jako katecheta v Týnském chrámu; na kněze byl vysvěcen
17. února 1664. Poté byl poslán
do jezuitské koleje při chrámu sv.
Barbory v Kutné Hoře, aby tu na
jezuitském gymnáziu vedl během
Východní část Dobytčího trhu (nynějšího Karlova náměstí) na roku 1665 třídu rétoriky, latinskou
5
Novém Městě Pražském na výřezu z prospektu Jiljího (Egidia) kongregaci (zbožné bratrstvo stuSadelera (asi 1570–1629), zobrazujícím starší měšanské domy dentů gymnázia) a zpovídal, nána parcelách vyměřených při zahájení výstavby Nového Města sledující rok strávil v jičínské jezuitPražského roku 1348
ské koleji jako studijní prefekt,
exhortátor, kazatel a zpovědník a po 5 Vybudování jezuitské koleje, gymnázia a semináře u sv. Ignáce
stručného elogia (posmrtné chvály) obsaženého ve
absolvovaném terciátu v Telči složil v Praze s rozsáhlou zahradou na Novém Městě Pražském ve východní
výroční zprávě olomoucké jezuitské koleje za rok
ve staroměstské koleji Tovaryšstva Ježíšo- části Dobytčího trhu (Karlova náměstí) předchozí zástavbu zcela
1687. Narodil se 23. dubna 1636 v Hradci Králové „ex
va u sv. Klimenta dne 18. srpna 1669 čtyři zlikvidovalo, jak dokládá výřez z prospektu, jenž roku 1685
parentibus primus Hæreticis, deinde ferventibus Catslavné sliby. To již přednášel na Filozofické vyhotovil Folpertus van Ouden-Allen (1635–1715)
holicis (z rodičů prvně kacířských, potom vřelých
fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity etiku,
katolíků)“. Po gymnazijních studiích – nejspíše na
fyziku a metafyziku, přičemž sepsal a tiskem v Praze
dae (Sláva Karlo-Ferdinandovy univerzity), Theses ex
královéhradeckém jezuitském gymnáziu (založeném
vydal několik pojednání: v roce 1666 to byla Opuscula
universa philosophia (Teze z obecné filozofie), jakož
současně s jezuitskou kolejí a seminářem sv. Václava
physica de coelo, mundo, meteoris et anima (Fyzii Divo Francisco Borgiae encomia (Chvály nebeského Františka Borgii).
Ke dni 6. prosince 1672 byl jedenačtyřicetiletý P. Jiří
Weis jmenován rektorem jezuitské koleje, gymnázia
Diskuse, názory, ohl asy
a semináře u sv. Ignáce na Novém Městě Pražském.
Počínaje rokem 1665 budovali jezuité na Dobytčím trhu
Veřejná podpora vědy – změna, ale jaká?
(nynějším Karlově náměstí) novou kolejní budovu
Schyluje se k další novele zákona, který má vliv na
roky, bude dobré se na věc už nyní připravovat.
a kostel sv. Ignáce podle projektu architekta a současně
naši práci. Tentokrát půjde o způsob veřejné podpory
„Rozdělovací vzoreček“ bude s největší pravděpostavitele Pavla Ignáce Bayera; stavební práce byly
výzkumu (zákon 130/2002 Sb.), čili vypisování a zísdobností vycházet ze současné metodiky hodnocení
dokončeny v roce 1678 až na průčelí kostela, vybudokávání grantů, výzkumných záměrů či tok peněz na
výzkumu a vývoje, kterou sestavuje RVV. V současné
vané až roku 1699. Je tedy zřejmé, proč je P. Jiří Weis
„specifický výzkum“ vysokým školám. Zákon připradobě v ní mají největší váhu patenty (snaha pohnout
v pramenech označován nejen jako rektor, exhortátor
vuje vládní Rada pro výzkum a vývoj (RVV). Ta na
nějak statistikami, podle kterých má ČR jeden
a zpovědník, ale i jako prefekt stavby. Po rektorském
svých webových stránkách www.vyzkum.cz počátz nejmenších počtů patentů na milion obyvatel)
trienniu v novoměstské koleji TJ, ukončeném 5. února
kem roku uspořádala dotazníkové šetření ohledně
a dále publikace v impaktovaných časopisech. Pod1676, zastával páter Weis necelá dvě léta, od 9. října
postoje akademické veřejnosti k různým variantám
statně menší váhu pak mají výsledky typu knižních
1676 do 9. ledna 1678, úřad rektora jezuitské koleje,
změn. Jak prohlásil sekretář RVV dr. M. Blažka,
publikací, článků v domácích časopisech, příspěvky
gymnázia a semináře v Jičíně. Weisovo třetí rektorské
pokud u některých otázek převládala jednoznačná
do sborníků…
působení se odbývalo od 11. ledna 1678 do 30. března
preference jedné z variant, bude to RVV brát jako
Plynou z toho pro nás dva momenty. Jednak
1680 ve svatoklimentské koleji Tovaryšstva Ježíšova
zadání při psaní novely.
musíme sami přesouvat své úsilí do oblastí, ve
na Starém Městě Pražském, přičemž byl dne 4. ledna
Jedna z poměrně jasných odpovědí říká, že si
kterých se naše výsledky projeví s největší tonáží. Při
1679 zvolen a dne 19. dubna téhož roku instalován
akademická veřejnost přeje radikální změnu v přiděvší úctě k Actům Universitatis Palackianae, spíše než
rektorem magnifikem Karlo-Ferdinandovy univerzity,
lování peněz na výzkumné záměry. Namísto formy
tam, měli bychom posílat své články do časopisů
a to do 27. května 1680. Během roku 1678 pobýval
soutěže by tato institucionální podpora měla být
s co nejvyšším IF (nebo alespoň nějakým). A za
P. Jiří Weis v Římě, jako vicerektor ho v koleji zastupoudílena jednotlivým subjektům (např. fakultám) na
druhé: měli bychom se podrobně zabývat současnou
val P. František Vrtba (1637–1688), ratolest českého
základě splnění zákonem definovaných podmínek.
metodikou hodnocení a dokud se zákon teprve tvoří,
panského rodu, jeden ze tří synů Jana Adama z Vrtby
Nejspíš to znamená, že bude sestaven nějaký vzorepřispět svými argumenty k jeho výsledné podobě.
(jenž podle Ottova Slovníku naučného „umřel na vojně
ček, do kterého se budou dosazovat parametry
Máme být například tlačeni k tomu, abychom patenod pití“) a Judity Ludmily z Kolovrat. Rok 1682 strávil
charakterizující výsledky té či oné instituce a ze
tovali kdejakou zbytečnost jen proto, že to zlepší
P. Jiří Weis opět v jezuitské koleji u sv. Ignáce na Novém
vzniklého čísla se dozvíme, jaký podíl na veřejných
statistická data ČR? Už nyní má patent zhruba
Městě Pražském, vykonávaje povinnosti studijního
prostředcích ona instituce dostane.
dvojnásobnou váhu oproti impaktované publikaci
prefekta, konzultora, exhortátora a zpovědníka.
Osobně jsem se při této odpovědi v anketě
a prý se má jeho role ještě posílit. Přitom není až
V neděli 8. října 1684 byl P. Jiří Weis promulgován
přiklonil k menšinovému názoru: ponechat formu
taková zásluha patent podat (a platit za něj patřičné
vicerektorem koleje a univerzity Tovaryšstva Ježíšova
soutěže. Zvažoval jsem argumenty pro i proti. Při
poplatky), jako spíš sehnat výrobce a prodat mu
v Olomouci a učinil o tom záznam v knize rektorských
sestavení vzorečku bude nepochybně záležet na
licenci. Nemělo by patentování být věcí těch, kteří
diarií bezprostředně za posledním zápisem svého
tom, které skupině výzkumných pracovníků se podaří
musí v tržním prostředí pečlivě zvažovat, zda se
předchůdce v rektorském úřadě, P. Emmanuela de
prosadit formuli nejlépe jim šitou na míru. Tlak na
investice do patentu vyplatí, a pak teprve v případě
Boye: „Hac die compleui 4 menses supra triennium.
maximalizaci klíčových parametrů (počty impaktovaúspěchu sklízet ovoce?
(Tímto dnem jsem dovršil čtyři měsíce nad tříletí.)“
ných publikací, patenty apod.) může mít sice pozitivUniverzita má své zástupce v Radě vysokých
Weisova instalace do rektorského úřadu se uskutečniní efekt, ale systém by mohl předem odsoudit
škol, která má být partnerem MŠMT, má ve svých
la 22. října téhož roku.
některé projekty, které by se svou kvalitou spíše
řadách dva zákonodárce, má množství gramotných
Prof. J. Fiala, CSc.
mohly prosadit v soutěži. Argumentem proti formě
pracovníků, kteří jsou schopni formulovat názor
(Pokračování příště)
soutěže je pak strmý nárůst požadavků na naše
a dát ho při jednáních patřičně najevo, případně
pracovníky neustále něco hodnotit: spoustu času už
napsat článek do našeho tisku. Chybí nám tedy
Soupis rektorů olomouckého vysokého učení
nyní tráví sepisováním posudků na různé granty.
ještě něco?
najdete na webových stránkách UP www.upol.cz
Ačkoliv ještě nebyl napsán ani pracovní návrh
Doc. T. Opatrný, PřF UP
v oddíle O univerzitě/Historie a současnost.
novely a její platnost se dá očekávat nejdříve za dva
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VYDAVATELSTVÍ UP
Dubnová produkce
Cyrilometodějská teologická fakulta
Šipr, K., Mičo, M., Krumpolc E. (eds): Aktuální
bioetické texty. Deklarace o eutanazii. 1. vyd., 48 s.
Krohe, P.: Cvičebnice manažerských technik. 1. vyd.,
88 s.
Krohe, P., Žůrek, P. (eds.): Fórum pastorálních teologů V. Komunikace ve farnosti. Sborník. 1. vyd., 90 s.
Fakulta tělesné kultury
Miklánková, L., Karásková, V. (eds.): Seminář ,,Tak to
učím já…“ (Náměty pro tělesnou výchovu na 1. stupni
škol). 1. vyd., 46 s.
Hobza, V., Assenza, D., Zlámal, J.: Základy ekonomie.
Studijní texty pro denní studium na VŠ neekonomického zaměření. 1. vyd., 142 s.
Filozofická fakulta
Blecha, I. (uspoř.): AUPO. Philosophica VI. 1. vyd.,
496 s.
Puchinger, Z.: Úvodní kapitoly k daňové teorii. Daňová soustava ČR. 1. vyd., 158 s.
Lékařská fakulta
Prudil, L.: Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický
management. 1. vyd., 82 s.
Pedagogická fakulta
e-Pedagogium. Nezávislý odborný časopis. IV/2005.
1. vyd., 86 s.
Nelešovská, A., Svobodová, J.: Pedagogická praxe 2.
Praktická příručka určená studentům prezenčního
studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd.,
148 s.
Uhlířová, M. (ed.): AUPO. Matematika 2. 1. vyd.,
326 s.

Změna prodejní doby a uzavření prodejny
Prodejna odborné literatury, učebnic a skript Vydavatelství UP upozorňuje, že bude mít v letních měsících
roku 2006 upravenu prodejní dobu následovně:
Prodejní doba od 1. 6. do 16. 7. a od 14. 8. do
8. 9. 2005:
pondělí–čtvrtek 9.00–12.00 hod. 13.00–15.30 hod.
pátek
9.00–12.00 hod. 13.00–15.00 hod.
Ve dnech 17. 7.–13. 8. 2006 bude prodejna
uzavřena.

Univerzita hledá fotografie
ke svým dějinám
V rámci oslav 60. výročí obnovení olomoucké
univerzity připravují historikové z Univerzity Palackého publikaci s názvem Univerzita v Olomouci – Data a dokumenty.
Kniha bude zachycovat nejdůležitější mezníky
dějin nejstarší moravské univerzity, a to od jejího
vzniku v roce 1573 až po doby nedávno minulé.
Univerzita Palackého by se proto ráda v této
souvislosti obrátila na nejširší, nejen olomouckou
veřejnost s prosbou o zapůjčení či darování
fotografických snímků, které zachycují události na
obnovené olomoucké univerzitě v letech 1946 až
1989, zejména pak snímků z prvních dvaceti let
existence UP, včetně fotografií jejích vědců a pedagogů, studentských akcí, akademických slavností atp.
Všechny takto sesbírané fotografie obohatí
fotografický fond univerzitního archivu; vybrané
snímky potom budou použity v připravované
publikaci, na níž pracují historikové prof. J. Fiala
a PhDr. P. Urbášek a která bude dalším významným příspěvkem k letošním oslavám 60 let
obnovení Univerzity Palackého.
Kontaktní adresa: PhDr. P. Urbášek, Archiv
Univerzity Palackého, Biskupské náměstí 1,
771 11 Olomouc, tel.: 585 631 039, e-mail:
pavel.urbasek@upol.cz.

Valenta, M., a kol.: Rukově k metodice kurzu ESF.
Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na
trhu práce. 1. vyd., 126 s.
Právnická fakulta
Černý, M. (hl. red.): Acta iuridica olomucensis. Právo
proti domácímu násilí. Příspěvky z konference. Vol. 1,
2005, No. 2, 96 s.
Vlček, E.: Právní dějiny ČSR (1939–1947). 1. vyd.,
150 s.
Vlček, E.: Právní dějiny ČSR z let (1940–1948.
1. vyd., 268 s.
Přírodovědecká fakulta
Jukl, M.: Analytická geometrie kuželoseček a kvadrik.
2. (upravené) vyd., 228 s.
Létal, A., Smolová, I. (eds.): Stav geomorfologických
výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů. 1. vyd.,
76 s.
Nátr, L. (hl. red.): Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Číslo 1/2005, roč. 5, 60 s.
Slouka, J., Fryšová, I., Hradil, P: Stručný přehled
organické chemie ve formě reakčních schémat.
Organické deriváty síry. 1. vyd., 160 s.
Bajer, J.: Mechanika 3. 1. vyd., 472 s.
Bohanesová, E.: Finanční matematika I. 1. vyd.,
118 s.
Rektorát UP
Nováček, P. (ed.): Velké Meziříčí – Vize rozvoje.
1. vyd., 74 s.
Švec, Jan, G.: Tajemství hlasu. 4. přednáška z cyklu
Vědeckopopulárních přednášek významných absolventů UP v Olomouci. 1. vyd., 60 s.
Středisko celoživotního vzdělávání
Dubová, J.: Einführung in die Morphologie der
deutschen Sprache 1. 1. vyd., 48 s.
Dubová, J.: Einführung in die Morphologie der
deutschen Sprache 2. 1. vyd., 42 s.
Klement, M.: Práce s počítačem 7. Microsoft Excel
pro začátečníky. 1. vyd., 60 s.
Ludíková, L., Valenta, M.: Speciální pedagogika 3.
1. vyd., 44 s.
Peutelschmiedová, A., Vitásková, K.: Speciální pedagogika 4. 1. vyd., 64 s.
Ludíková, L., Souralová, E.: Speciální pedagogika 5.
1. vyd., 48 s.
-kop-

AFO 2006…
z vlastní iniciativy a pozván byl i autor kontroverzních
kampaní pro United Colors of Benetton O. Toscani.
Pro jednu z cen si osobně přijedou další významní
filmaři – dokumentaristický pár D. A. Pennebaker
a jeho životní a profesní partnerka Ch. Hegedus, kteří
se rozhodnutím Vědecké rady UP stali letošními
držiteli Ceny za přínos kinematografii.
Na letošní festival přihlásili filmoví tvůrci z pěti
kontinentů a 36 zemí světa celkem 182 dokumenty;
z nich výběrová komise poslala do soutěžní přehlídky
63 snímků, v níž mají největší zastoupení české
dokumenty, dále německá a slovenská produkce.
Do nově vzniklé programové sekce Ocenění jinde
byly zařazeny dokumenty ověnčené cenami z jiných
filmových svátků; v programu dostanou místo také
veškeré dokumenty studentů z desítky českých
i zahraničních filmových škol, zbývající snímky pak
mohou diváci zhlédnout ve Videofóru.
Ze soutěžních pořadů bude pětičlenná mezinárodní
porota, jmenovaná rektorem UP a zároveň prezidentem festivalu prof. L. Dvořákem, vybírat nejlepší
dokumenty v kategoriích Dokumentární pořad, Vědecký a populárně-vědecký pořad, Vzdělávací pořad.
Porota má právo udělit Velkou cenu AFO a jednu cenu

…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
27. KVĚTNA
Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu, Ošetřovatelská péče a edukace pacienta. Kurz 6. Ústav
teorie a praxe ošetřovatelství LF UP.
30. KVĚTNA
Horská hlídka. Minipřehlídka čínských filmů. 2004.
Film získal cenu za nejlepší film roku 2004. UC UP,
Filmový sál, 18 hod.

Spolu s tebou (Ch. Kaige, 2002). Minipřehlídka
čínských filmů. UC UP, Filmový sál, 20 hod.
31. KVĚTNA
Potala (Ch. Zhen, 2005). Minipřehlídka čínských
filmů. UC UP, Filmový sál, 18 hod.

Návrat domů (Z. Yimou, 1999). Minipřehlídka čínských filmů. UC UP, Filmový sál, 20 hod.
S češtinou do světa – integrované vyučování.
Pracovní setkání učitelů českého jazyka Olomouckého kraje. Katedra českého jazyka a literatury, PdF UP.
31. KVĚTNA–3. ČERVNA
XX. Olomoucké hematologické dny. Sjezd s mezinárodní účastí. UC UP, RCO, Reduta – koncertní sál.
1. ČERVNA
Mgr. A. Vlčková (Katedra experimentální fyziky
PřF UP): Cold acclimation of the Arabidopsis dgd1
mutant induces photosynthetic recovery from photosystem I-limited function. Klasifikovaná přednáška,
PřF UP (tř. Svobody 26), učebna F8, 13.30 hod.

Spirituál kvintet v kostele Panny Marie Sněžné.
Zaznějí především písničky z nového, již zlatého CD
Křížem krážem. Kostel P. M. Sněžné, 20 hod.
Dětský den u příležitosti tenisového turnaje „Živnobanka Open“ v Prostějově. Prostějov – tenisový areál.
Pořádají Katedra rekreologie FTK UP, TK plus Prostějov.
1.–2. ČERVNA
Praktická ultrasonografie. Konference s mezinárodní účastí s kursem ultrasonografie. Pořádají Česká
společnost pro ultrasonografii, Česko-slovensko-švýcarská lékařská společnost.
4. ČERVNA
Tenis UP Open. Tenisové kurty TJ Milo Olomouc.
Pořádá Fakulta tělesné kultury UP.
-redDokončení ze str. 1
v každé kategorii, doporučí udělení Ceny primátora
města Olomouce a Ceny hejtmana Olomouckého
kraje a svého favorita ocení i studentská porota.
Pokračovat bude také loni velmi úspěšný workshop
Natoč si své video, kterého se loni zúčastnilo kolem
150 studentů základních, středních a vysokých škol.
V rámci AFO 2006 se jako každoročně uskuteční
jeho součást s názvem AFO jede do kraje – nabídka
projekcí nejlepších dokumentů a populárně-vědeckých filmů minulých ročníků festivalu pro základní
a střední školy Olomouckého kraje.
Místem festivalového dění budou podruhé prostory Muzea umění a poprvé i otevíraného Arcidiecézního
muzea. Společenský večer a závěrečný ceremoniál
slavnostního předání cen proběhne v Regionálním
centru Olomouc.
Jako bonusy letošního festivalu budou dále nabídnuty beseda s prof. V. Pačesem, dr. J. Grygarem
a prof. C. Höschlem o popularizaci vědy, talkshow
s N. Auerbachem, výstava R. Vana a další doprovodný program.
(Další informace viz www.afo.cz.)
-red-
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