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V Olomouci rokovala Česká ortodontická společnost • Jakými kritérii se řídili
senátoři při volbě rektora? • Rozhovor
s prof. K. Schubertem, zakladatelem judaistiky v německém jazykovém prostoru

Od února příštího roku vystřídá současnou
rektorku prof. J. Mačákovou v nejvyšší akademické funkci UP prof. L. Dvořák. Rozhodli
o tom členové Akademického senátu UP svou
volbou, která se uskutečnila 19. 10. ve velké
zasedací síni Rektorátu UP.
(Další informace níže.)
-red-, foto -tj- 4

V dalších třech letech povede Univerzitu Palackého prof. L. Dvořák
g

Dvanáct z jedenadvaceti členů Akademického
senátu UP rozhodlo 19. 10. o jménu nového rektora UP,
když dalo svůj hlas kandidátovi z Přírodovědecké
fakulty UP, jejímu současnému děkanovi prof. L. Dvořákovi. Stalo se tak až ve druhém kole volby, ve kterém
další kandidát, děkan Pedagogické fakulty UP
prof. F. Mezihorák, obdržel dva hlasy, šest senátorů se
zdrželo hlasování a jeden volební lístek zůstal neplatný.
V prvním kole nezískal nutnou nadpoloviční většinu, tj. 11 hlasů, ani jeden z kandidátů: prof. Dvořáka
volilo deset senátorů, prof. Mezihoráka jeden.
Jak před volbou prof. L. Dvořák, CSc., znovu
zdůraznil, bude v průběhu svého funkčního období
usilovat především o posílení univerzitní sounáležitosti a zlepšení vnitřní komunikace a rozhodovacích
procesů na UP. Mezi priority UP by měla patřit

podpora špičkových vědeckých pracoviš a další
zvyšování jejich úrovně srovnatelné alespoň v rámci
Evropy. V příštích letech by se měla také zlepšit
propagace a mediální obraz UP a posílit její pozice
v rámci města a regionu.
Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na
funkci rektora UP včetně podkladů pro jmenování
rektora postoupí předseda Akademického senátu UP
ministryni školství v termínu do 15. 11. 2005.
Nový rektor se ujme vedení olomoucké univerzity
v únoru příštího roku poté, co jej do funkce jmenuje
prezident ČR. Prof. L. Dvořák se tak ocitne na nejvyšším akademickém postu již podruhé; ve funkci rektora UP působil již v letech 1997–2000. Tentokrát je jeho
funkční období vymezeno daty 1. 2. 2006–31. 1. 2009.
-mav-

PET/CT začne fungovat patrně od ledna
g Špičkový diagnostický přístroj PET/CT (pozitronová emisní tomografie/výpočetní tomografie) dorazil
do Fakultní nemocnice v Olomouci. Putoval letecky
z USA do německého Frankfurtu a odtud byl na
začátku tohoto týdne po silnici přepraven do FNO.
V tomto týdnu by mělo začít jeho postupné zapojování
a spouštění. První pacienti by mohli být vyšetřeni
zřejmě už v prosinci, kdy bude probíhat zkušební
provoz. V běžném režimu pak PET/CT začne fungovat
patrně od ledna příštího roku. Lékaři předpokládají, že
ve dvou směnách denně vyšetří kolem šestnácti

Pravé skotské Ceilidh v Olomouci
g

pacientů z Olomouckého, ale i Moravskoslezského,
Zlínského a Pardubického kraje. V České republice
mohla dosud výhody spojení pozitronové emisní
tomografie (PET) a výpočetní tomografie (CT) využívat pouze pražská nemocnice Na Homolce. Přístroj,
který je nyní instalován ve FNO, je navíc modernější.
Významným přínosem bude zejména v léčbě onkologických onemocnění, umožní odhalit nádory v mnohem
časnějším stadiu a také sledovat, jak je probíhající
léčba úspěšná.
(Další informace viz také Žurnál č. 1/15.)
-eh-

Katedra anglického jazyka PdF UP ve spolupráci s Oxford
University Press pořádala 12. 10. v U-klubu pravé skotské Ceilidh
(čti kejlí) – večer skotských tanců, o přestávkách doplněný
ukázkou několika písní hraných na skotské dudy a kvízem o Skotsku.
Studenty i učitele angličtiny z fakulty i z olomouckých škol zasvětil
do tajů tanců pravověrný Skot M. Scott. Bylo vidět, že mnoho
účastníků nezapře své dávné keltské předky, nadšení pro tanec
bylo obrovské, ani se nám nechtělo končit. Po šesti hodinách
veselého reje jsme si slíbili pokračování někdy v blízké budoucnosti.
Text a foto PhDr. S. Obenausová, MLitt.

Rektorka UP si dovoluje pozvat
na dvanáctou přednášku z cyklu
Výročních přednášek k poctě J. L. Fischera,
prvního rektora obnovené olomoucké univerzity,
jejichž tradice byla založena v roce 1994,
ke 100. výročí narození J. L. Fischera.
Vědecká rada UP poctila svým výběrem

prof. PhDr. Dr. Tomáše Halíka,
profesora Univerzity Karlovy v Praze.
Přednášku s názvem

Duchovní zkušenost Evropy
pronese na slavnostním zasedání vědeckých rad UP
v pátek 4. 11. 2005 v 11 hodin
v aule Filozofické fakulty UP
(Křížkovského 10, Olomouc).

První Veletrh pracovních příležitostí
v Olomouci byl úspěšný
g Informovat se o možnostech zaměstnání, případ-

ně objevit zajímavou pracovní nabídku. S takovým
cílem se přišla pětadvacetiletá A. Měchýrková podívat
do Uměleckého centra UP v Olomouci na vůbec první
Veletrh pracovních příležitostí Olomouc 2005, který
12. 10. uspořádalo Profesně poradenské centrum UP
a nezisková organizace TARA Professionals, o. p. s.
Veletrh byl určený
především pro studenty a absolventy UP.
Byla jsem zvědavá, jak to bude
probíhat. Také jsem
si říkala, že třeba
narazím na něco
zajímavého, podělila se o dojmy čerstvá absolventka UP. Jedním z oborů,
který vystudovala, je germanistika a práci v němčině
nebo s němčinou by se v budoucnu chtěla věnovat.
Dokončení na str. 6

Toto číslo vychází s přílohou věnovanou
testovací verzi Portálu UP (strana I–IV).
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Krátce z jednání AS UP (5. 10.)

g

g

Ve dnech 6.–9.10. se ve
velkém sále Regionálního centra Olomouc uskutečnil Kongres České ortodontické společnosti, jehož se zúčastnilo
zhruba 200 lékařů z České
republiky, Polska, Belgie, Holandska, Turecka či Slovenska
zaměřujících se mj. na nepravidelnosti chrupu a jeho léčbu.
Čtyři kongresové dny byly rozděleny do dvou kurzů. Jak Žurnálu UP potvrdil
doc. M. Špidlen, prezident setkání, významnými přednášejícími byli např. prof. L. Dermaut

(University of Gent, Belgie),
prof. A. M. Kuijpers-Jagtman
(University of Nijmegen, Nizozemí) či prof. N. Erverdi (University of Istanbul, Turecko).
V průběhu odborného setkání
se lékaři seznámili jak se zajímavými poznatky kolegů, tak
i s podněty upotřebitelnými
v jejich každodenní praxi.
Na pořádání kongresu se
podílela Česká ortodontická společnost, a to
za odborné spoluúčasti Kliniky zubního lékařství Lékařské fakulty UP.
-map-, foto -tj-

Hosté z Řezna na Katedře germanistiky FF UP
g

Ve dnech 11. a 12. 10. navštívili Katedru
germanistiky FF UP tři lingvisté z Řezna. Přijali
pozvání svých olomouckých kolegů, aby seznámili olomoucké
studenty německé filologie s výsledky svých výzkumů, prováděných na
Katedře německé filologie na své domácí univerzitě. Prof. A. Greule (na snímku), uznávaný odborník
v disciplínách „historický vývoj německého jazyka,
onomastika a dialektologie“, proslovil přednášku na
téma Stand und Aufgaben der historischen Valenzforschung (Stav a úkoly výzkumu valence z historického
aspektu). Seznámil studenty s metodikou výzkumu
valence v nejstarší vývojové fázi německého jazyka,
představil svůj starohornoněmecký valenční slovník,
hovořil o stávajícím výzkumu a jeho perspektivách
pro období středohornoněmecké a raně novohornoněmecké a zmínil se o možnostech vytváření valenčních slovníků zpracováním pramenného korpusu
elektronickou cestou.
Druhým hostem byl dr. A. Bachmann, koordinátor
projektu „Atlas historických německých nářečí v České
republice“. Na tomto projektu, zaměřeném na výzkum
dialektů, jimiž dosud hovoří obyvatelé naší republiky
hlásící se k německé národnosti se podílejí germanisté z univerzit v Řezně, Brně a Vídni. Dr. Bachmann

Byl jednou jeden svět …
g Až do konce října mohou návštěvníci Umělecké-

ho centra UP zhlédnout výstavu „Byl jednou jeden
svět – výstava o historii Židů“. Expozici o dějinách
Židů připravilo občanské sdružení Respekt a tolerance

představil ve své přednášce německý dialekt, užívaný
ve vesnici Dvorská na jižní Moravě. Třetí přednášející,
dr. W. Janka, se na univerzitě v Řezně podílí na řešení
projektu „Slované v severním Bavorsku“, jenž je
zaměřen na výzkum jazykového materiálu vztahujícího se na slovanské osídlení z období 7.–13. století.
Odpovídající jazykový materiál je obsažen v zeměpisných názvech. Dr. Janka se ve své přednášce věnoval
výzkumu těchto místních jmen slovanského původu.
Na všechny tři zajímavé přednášky navazovala diskuse. Němečtí hosté byli velmi mile překvapeni zájmem
našich studentů, kteří se mohli přesvědčit o tom, že
lingvistický výzkum proniká hluboko do tajů jazyka
a znamená víc než jen pouhé memorování proslulé
německé gramatiky pro cizince.
-lsp-, foto -tj-

Benefiční koncert muzikoterapeutů
g V olomouckém Husově sboru se 14. 10. předsta-

vil „muzikoterapeutický“ sbor pod vedením dr. L. Holzera na svém Benefičním koncertu absolventů dálkového studia muzikoterapie při Katedře speciální
pedagogiky PdF UP. Výtěžek z akce, nad níž záštitu
převzala rektorka UP a primátor města Olomouce,
bude věnován na podporu handicapovaných spoluobčanů Spolku Trend vozíčkářů.
-ed-

Akademický senát UP se na svém nedávném
zasedání věnoval mj. návrhu změn metodiky dělení
dotací MŠMT ČR a návrhu změn v projednávání
rozpočtu UP na rok 2006. V této souvislosti informoval předseda ekonomické komise AS UP senátory
o návrhu usnesení, jež přijala ekonomická komise
AS UP, k přípravě dělení dotací MŠMT ČR a rozpočtu
UP na rok 2006. Podle tohoto usnesení upřednostňuje
dosavadní metodika dělení dotace MŠMT ČR na UP
financování centrálních jednotek před fakultami, což
AS UP pokládá za nepřijatelné. V této souvislosti
AS UP požaduje, aby vedení UP zrušilo paušální
financování některých jednotek Informačního centra
UP (VUP, AVC, KS) a CCA, které nemá vazbu na jejich
výkonnost, a zajistilo reálné platby za skutečně odebrané zboží a služby, případně aby vytvořilo jiné
účinné mechanismy, jež budou zřetelně zaručovat
hospodárné nakládání s finančními prostředky určenými pro centrální jednotky. V příslušném usnesení
bylo také apelováno na ekonomické zdůvodnění nárůstu finančních prostředků požadovaných pro centrální jednotky a centrální prostředky UP. Senátoři také
diskutovali o financování rozvojových programů
z prostředků přidělovaných MŠMT ČR. Ekonomická
komise AS UP považuje za nutné, aby realizace,
struktura a efektivita vynakládaných finančních prostředků byla veřejně kontrolovatelná. Akademický
senát UP návrh usnesení věnovaný přípravě dělení
dotací MŠMT ČR a rozpočtu UP na rok 2006 přijal
šestnácti hlasy, jeden senátor se vyjádřil proti.
AS UP dále schválil navrženou změnu Statutu UP
v příloze č. 2 – Seznam akreditovaných studijních
programů a také Řád menzy UP se zapracovanými
připomínkami, které byly schváleny na příslušném
jednání AS UP. V průběhu jednání Akademického
senátu informovala rektorka UP o nedávném jednání
České konference rektorů, prorektorka pro záležitosti
studentů UP o jednání předsednictva Rady vysokých škol a předseda Akademického senátu UP se
v samém závěru jednání zmínil o oblasti Public
relations, jíž by na UP mělo být věnováno více
pozornosti. V této souvislosti referoval senátor Mgr.
J. Dürr o činnosti pracovní komise, jež se jmenovanou oblastí zabývá a jež je mj. složena ze zástupců
jednotlivých fakult UP. (Další informace z jednání
AS UP viz ŽUP č. 4.)
-map-

Úspěch akademických sportovců UP
g V sobotu 8. 10. se konal 11. ročník závodu Casio Bobr Cup 2005, který byl současně druhým ročníkem
Akademického mistrovství České republiky extrémního závodu štafet. Tento závod patří mezi vyhledávané
soutěže sportovců různých disciplín, kteří zde ověřují svou fyzickou i psychickou odolnost. Opakovaně, stejně
tak i letos, se mezi soutěžícími na této akci objevili naši reprezentanti a olympionici, zejména kanoisté.
Výrazného úspěchu letos dosáhli studenti naší univerzity, kteří se stali akademickými mistry republiky v tomto
náročném závodě, který se skládá z přespolního běhu, jízdy na horském kole a z jízdy na kajaku na divoké vodě.
Družstvo tvořili závodníci z Fakulty tělesné kultury UP T. Kaválek (přespolní běh), L. Martinovský (jízda na
horském kole) a J. Opavský (kajak na divoké vodě). Toto družstvo se umístilo úspěšně i v celkovém pořadí, když
v konkurenci více než 200 štafet skončili na čtrnáctém místě.
Mgr. P. Uhlíř, Katedra fyzioterapie FTK UP

Za docentem Janem Žouželkou

ve spolupráci s městy Loštice a Úsov. Kromě historických předmětů a současného umění, včetně bohatých doprovodných informací k nim, mohou zájemci vidět také artefakty z olomoucké synagogy,
kterou místní fašisté zničili v roce 1939. Výstavní
prostory UC UP jsou nejširší veřejnosti otevřeny ve
všední dny od 8 do 20 hod.
-red-, foto -tj-

/2/

Fyzikální experiment je jednou z nejdůležitějších složek fyzikálního vzdělávání a mistrem v této oblasti byl
doc. RNDr. Jan Žouželka, CSc., s nímž jsme se v pátek 7. 10. v obřadní síni olomouckého krematoria
rozloučili. Doc. Žouželka (* 9. 7. 1930) po studiích učitelství matematiky a fyziky krátce učil na středních
školách v Jeseníku, Lipníku nad Bečvou a na JSŠ v Olomouci-Hejčíně, avšak další svoje učitelské působení
natrvalo spojil s Univerzitou Palackého. Jako odborný asistent nastoupil v roce 1961 na Katedru
experimentální fyziky a didaktiky fyziky Přírodovědecké fakulty UP, kde se pod vedením tehdejšího děkana
fakulty prof. J. Fuky formovalo významné pracoviště v oboru didaktiky fyziky. Úkolem doc. J. Žouželky bylo
nově vybudovat laboratoře a sbírky pomůcek pro výuku praktik školních pokusů a tomu se systematicky
věnoval s velkým zápalem až do odchodu do důchodu v roce 1995.
Doc. J. Žouželka byl také znamenitý konstruktér často originálních učebních pomůcek, z nichž některé
byly i chráněny patenty. Náměty pro experimentální činnost učitelů popsal v desítkách časopiseckých
publikací a kromě skript je s prof. Fukou autorem knižního vydání Pokusů z fyziky na středních školách 2
(SPN, Praha 1971), které učitelům fyziky slouží dosud.
Odchodem doc. J. Žouželky ztrácí Katedra experimentální fyziky PřF UP výborného kolegu a česká
didaktika fyziky výraznou osobnost, která pozitivně ovlivnila fyzikální výuku v našich školách.
Spolupracovníci z KEF PřF UP

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Jakými kritérii se řídili senátoři při volbě rektora?
Ve dnech, které ještě zbývaly do volby nového kandidáta na jmenování rektorem, jsme se pokusili zjistit, z jakých postojů, měřítek či priorit volba vyplyne a čeho bude
senátorský výběr výsledkem. Zeptali jsme se proto členů AS UP, podle jakých kritérií budou volit příštího rektora UP. Zde jsou jejich odpovědi, které do redakce dorazily před
vlastní volbou AS UP:
K. Hůlka, člen studentské části AS UP
za FTK: Pro mě jsou nejdůležitější vyslovené
priority kandidáta, na základě kterých se snažím usuzovat na to, jakým směrem by chtěl
budoucí rektor univerzitu vést. Svou roli však
samozřejmě bude mít jeho vystoupení před
akademickou obcí. Hlavně jeho vztah k vědecké a pedagogické činnosti UP, postoje
k zahraničním stykům UP. Za důležité považuji
také to, jaká práva má sám student a jaké jsou
jeho možnosti spolupodílení se na řízení
a rozvoji univerzity.
Mgr. M. Cichá, Ph.D. senátorka za PdF:
Pro mě bude nejdůležitější konkrétní představa obou kandidátů na rektora o řízení naší
univerzity. Bude mě zajímat, s jakým týmem
nejbližších spolupracovníků (s kterými konkrétními lidmi) chtějí univerzitu řídit, jaký je
jejich názor na potřebu profesionálního řízení
ekonomiky naší vysoké školy a jejích obslužných a správních mechanismů (jak je tomu
v zahraničí). V jaké podobě vidí funkci fakult
a jejich děkanů v rámci naší vysoké školy
(odpovědnost je často v rozporu s pravomocemi) a s tím také související „funkční“
centralizaci. Nemohu se také netázat na jejich
představu o podílu výuky a vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků na jednotlivých fakultách. V neposlední řadě mě
bude zajímat jejich názor na součinnost jednotlivých fakult a jejich pracoviš s ohledem na
zaměření své vědecko-výzkumné činnosti a také studijní obory, které nabízejí. Mám na mysli
především eventuální chystané změny zásadního charakteru.
Doc. R. Kubínek, CSc., předseda AS UP
(PřF): Jestliže jsem se rozhodl odpovědět
na tuto otázku, mohl jsem rovnou uvést, koho
budu volit (resp. koho jsem volil). Ač odpově
sepisuji bezprostředně po vystoupení obou
kandidátů na setkání akademické obce v aule
PF, jsem o správnosti své volby přesvědčen již
delší dobu.
Budu volit člověka, který má vynikající přehled o své fakultě, toho, kdo pro ni víc znamenal v minulém funkčním období a kdo má lepší
přehled v oblasti školství a vědy s konkrétními
dopady na naši univerzitu. Zároveň je to člověk
komunikativní, který zaručuje maximální vstřícnost pro spolupráci s Akademickým senátem
UP i s vedením všech fakult a součástí UP.
Věřím, že se najde dalších deset hlasů
k tomu, aby tento člověk měl možnost sestavit
tým akčních prorektorů a společně posunuli
naši UP během následujícího funkčního období alespoň na medailovou pozici v hodnocení
VŠ v ČR.
Prof. J. Riegerová, CSc., senátorka za
FTK: Na Univerzitě Palackého jsem studovala
a pracuji již 37 let, v Akademickém senátu UP
začínám čtvrté volební období. Od zvoleného
rektora očekávám naplnění konkrétních cílů
vytyčených ve volebním programu – naplnění
role iniciační i koordinační uvnitř UP na úrovni
fakult i centrálních jednotek, tak i směrem
k veřejnosti všech úrovní – od regionálních až
po státní. S uvedenými předpoklady souvisí
má kritéria volby.
Mgr. J. Langer, místopředseda AS UP
(PdF): Na položenou otázku není možné zcela
jednoduše odpovědět, pokusím se přesto své
představy o budoucím rektorovi alespoň stručně nastínit. Uvědomuji si značnou zodpovědnost akademického senátu při volbě, která
nasměruje rozvoj UP v dalších minimálně
třech letech. Velmi důležitými kritérii jsou pro
mne zejména komunikativnost kandidátů, jejich ochota naslouchat a konstruktivně spolupracovat s akademickou obcí i akademickými

senáty a jejich představa o rozdělení resortů
povím otázku, zda podle mého nejlepšího
jednotlivých prorektorů. Za podstatný aspekt
poznání odpovídají programy i osobnosti kanpovažuji i schopnost budoucího rektora přididádů tomu, co – po přihlédnutí k výše
stupovat k jednotlivým fakultám zcela objektivuvedenému – očekávám od budoucího rektoně a nestranně. V neposlední řadě by měl být
ra UP. Za situace kladného hodnocení (v příbudoucí rektor respektovanou autoritou ve
padě alespoň jednoho z pretendentů) mohu
svém oboru a měl by být schopen prosadit
přistoupit k druhé fázi – posouzení, který
zájmy UP při jednání s ostatními univerzitami,
rektorand lépe splňuje uvedená očekávání (či
reprezentacemi vysokých škol, MŠMT apod.
se tomu alespoň blíží) a podle toho hlasovat;
P. Bič, člen studentské části AS UP za
v opačném případě by nezbývalo, než se
PdF: Volba rektora UP je pro mě velká zodpohlasování zdržet v naději, že kandidáti v další
vědnost, takže své rozhodnutí pro jednoho či
volební túře dokáží nabídnout to, co je pro UP
druhého kandidáta budu pečlivě zvažovat.
nezbytně potřebné. Nakonec si dovolím poVelikou váhu přikládám samotné prezentaci
znamenat, že osobně lituji, že s kandidaturou
kandidátů, která mně v mnoha směrech naposouhlasili jen dva z navržených – platí-li totiž
věděla a udělala v některých směrech „jasno“.
v ekonomice, že konkurenční prostředí napoHlavními kritérii, které posuzuji a kterými se
máhá jejímu růstu, lze i v případě řízení veřejbudu řídit při volbě jsou zejména:
né vysoké školy očekávat, že tříbení vícera
– komunikativnost jednotlivých kandidátů
různorodých přístupů by se stalo katalyzátoa konstruktivní řešení problému jakožto
rem plnohodnotnějšího rozvoje druhé nejstarzáklad úspěšné komunikace mezi vedeší univerzity v této zemi.
ním UP, jednotlivými fakultami a akadeDoc. J. Štefanides, senátor za FF: Konkumickou obcí;
rence mezi vysokými školami se zostřuje. Chce– znalost problematiky všech fakult UP, nikoliv
me-li obstát, je nutné, aby se naše univerzita po
jen „domovské“ fakulty;
několika letech dala opět do pohybu. K tomu
– konkrétní názory na řešení problematiky UP;
ovšem potřebuje znát svůj cíl. Dám hlas tomu
– jasná vize o budoucím směřování univerzity
kandidátovi na funkci rektora UP, který dokáže
na poli vysokých škol a o spolupráci s krajtento cíl přesvědčivě pojmenovat.
skými, republikovými a mezinárodními instiDoc. L. Luhová, senátorka za PřF:
tucemi;
1. Na základě výsledků, kterých dosáhl kandi– složení týmu spolupracovníků ve vedení unidát ve své současné funkci.
verzity;
2. Podpora mladých pracovníků v jejich kvali– příjemné a profesionální vystupování.
fikačním růstu a rovněž v jejich aktivním
Výčet rozhodně není úplný, ale snad jsem
zapojení do vedení jednotlivých řídících
zhruba nastínil čtenářům mé postavení k volbě
jednotek univerzity.
rektora.
3. Snaha zviditelnit UP a zvýšit její prestiž
F. Wagner, člen studentské části AS UP
u nás i ve světě – dosažené výsledky na
za LF:
úrovni fakulty.
1. dosavadní vědecké a pedagogické půso4. Přístup k řešení problematiky rozpočtu
bení na UP a jeho zkušenosti z působení na
a k často diskutované problematice centjiných univerzitách, vědeckých pracovišrálních jednotek.
tích a v praxi;
Kandidát, kterého budu volit, mne přesvěd2. přínos jeho osobnosti pro budoucí rozvoj
čil i ve svém veřejném vystoupení v rámci
univerzity;
„Veřejné prezentace kandidátů na funkci rektora“.
3. plány v rozvoji univerzity a jejích fakult
Mgr. J. Dürr, senátor za FF: Budu volit
a invenčnost jeho nápadů a plánů;
rektora, který nabídne nám všem po několika
4. jeho úloha při rozvoji vědy, výzkumu a vývoje
letech stagnace ambiciózní vizi kvantitativního
na univerzitě a jeho cíle v této oblasti, plány
i kvalitativního rozvoje vysokého učení v Olona spolupráci s dalšími význačnými univermouci. Naplnění této vize, ne menší a ne větší,
zitami a vědecko-výzkumnými pracovišti;
se ale nemá dotknout jen Olomouce jako
5. plány v provázání pedagogické činnosti
univerzitního města – v důsledku jasně organiuniverzity na výsledky současného výzkuzované, výrazně erudované a přesně zaměřené
mu a potřeby praxe a plány na další rozvoj
práce by se z UP v nejbližších letech měla stát
pedagogické činnosti.
v mnoha parametrech nejMgr. W. Bugel, dr., selepší univerzita u nás vůbec.
nátor za CMTF: V souladu
Jen tak bude brána vážně
se statutem UP (čl. 7, §7)
v evropském a světovém mějsem jako senátor „povinen
řítku. V nelehkém úkolu, ktedbát zájmů UP jako celku“.
rý na takového rektora-maToto základní kritérium musí
nažera a jeho výkonné sponutně zahrnovat nejen hodlupracovníky čeká, je třeba
nocení současného stavu
navázat na vše dobré, co
naší „Almae matris“, ale i vizi
přinesla uplynulá rektorství,
jejího budoucího vývoje.
a posunout vpřed a k lepšímu
Oba kandidáti poskytli člevývoj v oblasti vnější komuninům akademické obce jak
kace UP (a jejího mediálního
své programy, tak i příležitost
obrazu) a v oblasti financozeptat se na některé další
vání. Zde budu preferovat
věci. Této možnosti jsem vyrektora, jenž se zaváže k reaužil i já. Při svém rozhodoválizaci návrhů dlouhodobě
ní budu přihlížet také k těmto
předkládaných ekonomickou
poznatkům, nevyjímaje možkomisí AS UP, tedy toho, kdo
nosti případných přímých
upřednostní financování fadotazů na rektorandy na zakult před paušálním a demosedání AS UP dne 19. 10.
tivujícím financováním centAbych byl konkrétnější, do- 5 Smysl pro humor projevili senátoři rálních jednotek.
plním, že „strukturálně“ bude Přírodovědecké fakulty, kteří se v průběhu
Připravila
má úvaha při hlasování vy- předvolební kampaně postarali o její
-mavpadat takto: nejdříve si zod- úsměvné odlehčení.
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Pozvánka
na jednání akademické obce
Fakulty tělesné kultury UP
dne 2. 11. 2005 ve 13.00
v přednáškové místnosti č. 401
(Neředín – budova děkanátu).
Program:
1. Zahájení (předseda AS FTK UP).
2. Zpráva o činnosti FTK UP v období
2002–2004 (děkanka FTK UP, proděkani).
3. Prezentace kandidátů na funkci děkana
pro volební období 2006–2008
a prezentace volebních programů.
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP
vyhlašuje

volbu děkana
Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.
V souladu se Statutem PřF UP vyzývá Akademický
senát PřF akademickou obec k předložení návrhů
kandidátů na funkci děkana v termínu do 27. 10. 2005,
15 hodin.
Písemné návrhy předkládejte, prosím, na podatelně PřF UP nebo je adresujte volební komisi AS PřF UP.
Představení kandidátů na funkci děkana PřF UP se
uskuteční na shromáždění akademické obce, které se
bude konat ve středu 16. 11. 2005, a volba děkana
proběhne na zasedání AS PřF dne 23. 11. 2005.
AS PřF zvolil komisi pro volbu kandidátů na děkana
ve složení: RNDr. I. Smolová, Ph.D., RNDr. M.n
Fellner, Ph.D., a D. Konečný.
Kontakt na volební komisi: RNDr. I. Smolová,
Ph.D., Katedra geografie, třída Svobody 26, 771 46
Olomouc, tel. 585 634 511, 775 772 315, smolova@prfnw.upol.cz.
Filozofická fakulta UP a Masarykova společnost
(pobočka Olomouc)
Vás srdečně zvou na

slavnostní program věnovaný
připomenutí 87. výročí vzniku
samostatného československého státu,
který se uskuteční
v úterý 25. 10. 2005 od 15 hodin v aule FF UP.
V jeho rámci vystoupí
A. Strejček: T. G. Masaryk: Ideály humanitní,
Prof. R. Kvaček, DrSc.: Idea československé
státnosti.

Jubilea
Blahopřejeme!

ROZHOVOR

Jak rozsáhlé má být pojetí studia judaistiky?
Od krále Davida až po D. B. Guriona, míní prof. K. Schubert
Prof. K. Schubert přednáší o židovském náboženství více než čtyřicet let. Je zakladatelem judaistiky v německém
jazykovém prostoru a nestorem judaistiky na univerzitě ve Vídni. Ve svých přednáškách se stále snaží přispět
k porozumění židovstva a jeho náboženství, podporuje ekumenický rozhovor mezi křesany a Židy a zároveň vždy
pamatuje na to, aby vědeckost a srozumitelnost byly ve správném vzájemném vztahu. Studenti kurzů judaistiky
na Filozofické fakultě tak v nedávné době měli výjimečnou příležitost setkat se s učitelem učitelů v oboru
Judaistika a „nasát“ od něj informace – významný judaista prof. K. Schubert přednášel na UP od 26. září
do 7. října. Dva týdny se bez honoráře věnoval studentům UP a rodící se olomoucké judaistice; těsně před svým
odjezdem do rodné Vídně stačil poskytnout univerzitnímu týdeníku i krátký rozhovor:
Pane profesore, k zájmu o židovství vás přivedly
antipatie k národnímu socialismu a jeho nepřátelství vůči Židům. Vzpomeňte, prosím, na chvíle, kdy
jste přicházel na to, že se chcete věnovat právě
judaistice.
Bylo to v březnu 1938, v době, kdy se nacionální
socialismus dostal k moci. Jako příslušník katolické
církve jsem měl přímo povinnost zasazovat se
o práva Židů, nebo tito byli ze strany nacionálního
socialismu brutálně utlačováni. Tedy
tehdy mi již bylo jasné, že se o téma
židovství musím více zajímat – už
proto, že jsem katolík. Jedinou možností, jak jsem se v té době však mohl
dostat k hebrejštině, bylo studium na
Katedře starosemitských jazyků, jež
měla hebrejštinu v učebním plánu.
Potom přišla 2. světová válka,
které jste se pro nemoc naštěstí
vyhnul. Od roku 1941 jste studoval
na Vídeňské univerzitě orientalistiku – vedle akkadštiny jste se věnoval také hebrejštině a syrštině. A v průběhu těchto
let se vám podařilo něco výjimečného…
Ano, na vojnu jsem nemohl kvůli astmatu, proto
jsem byl i zařazen do civilní služby sloužící letecké
obraně. V tehdejším druhém obvodu – místě mého
dočasného působiště – se nacházel rabínský seminář, v jehož sklepních prostorách jsem objevil spoustu
knih. Protože jsem se obával, že by tyto vzácné
svazky mohly být leteckým útokem zničeny, vymohl
jsem si povolení k jejich přesunu. Povolení jsem sice
obdržel, ovšem pouze pod podmínkou, že tyto
svazky spálím. Tajně jsem potom knihy přenášel do
institutu orientalistiky…
…a tím uchránil dědictví, z něhož dnes čerpají
další generace… Po promoci, v závěru války, jste
výrazně napomohl znovuobnovení Vídeňské univerzity. S výukou hebrejštiny pro začátečníky jste
dokonce začal ještě v roce 1945…
Nejdříve – tedy od roku 1945 – jsem na Vídeňské
univerzitě pracoval jako pomocná vědecká síla. Ano,
v tehdejší vybombardované Vídni jsem okamžitě
začal s výukou hebrejštiny. Má přednáška o biblickéhebrejštině byla vůbec první přednáškou na nově
otevřené univerzitě. V roce 1949 se mi podařilo
dosáhnout docentury, v roce 1955 pak titulu mimořádného profesora. Řádným profesorem a zároveň
vůdčí osobností Katedry judaistiky jsem se stal
v roce 1966.
Zůstaňme nyní u oboru Judaistika. Myslím, že by
mělo zaznít i vámi zastávané široké pojetí judaistiky,
které se prosadilo v rámci studijních plánů všech
německy hovořících judaistických institucí a jímž se
odlišují od podobných institutů jinde ve světě.

Vždy, když se mne někdo ptá, jak má být rozsáhlé
pojetí studia judaistiky, říkám: od krále Davida až po
D. B. Guriona1. Rozdělíte-li totiž obrovský obor do
dílčích oborů, můžete přehlédnout kontext, do kterého
jsou jednotlivé obory zasazeny. A to je špatně. Úzká
specializace je smysluplná v přírodních vědách,
v takovém oboru, jakým je judaistika – vůbec ve všech
humanitních vědách – může být naopak velmi škodlivá. Jeden rakouský emigrant kdysi prohlásil, že krize
vědy nastala v okamžiku, kdy se
z učence stal „fachman“ a kdy se
o stále menším okruhu témat hovořilo stále více...
Jak se nedávno vyjádřila např.
prof. I. Fialová, mj. současná vedoucí kabinetu judaistiky FF UP,
který je prozatím organizačně začleněn ke Katedře germanistiky
FF UP, chceme-li se dostat do centra vědění v oboru Judaistika, nemůžeme minout prof. K. Schuberta.
Totiž právě vy jste v německém
jazykovém prostoru učitel všech učitelů. Jak se
ovšem stalo to, že tak věhlasný profesor navazuje
kontakt s olomouckou univerzitou, kde je judaistické bádání zatím v „plenkách“?
Prof. I. Fialová mne navštívila ve Vídni. Již při její
návštěvě jsem věděl, že chci judaistiku v Olomouci
podporovat. Důvod je prostý: obor, který jsem založil,
miluji. V souvislosti s olomouckou judaistikou mne
vzápětí i napadlo, že jedna z mých žákyň, dnes
významná judaistka působící ve Štýrském Hradci,
L. Hechtová, by v budoucnu mohla být vůdčí osobností případně vzniklé Katedry judaistiky na FF UP.
Zatím to vypadá nadějně a doufám, že až do Olomouce přijedu příští rok, vyslechnu si její úvodní řeč na
již etablované Katedře judaistiky…
Judaismus je nejen monoteistickým světovým
náboženstvím, ale i kulturním, politickým a filozofickým systémem. Říká se o něm, že má optimistický charakter. V čem tkví onen optimismus?
Kdybych nebyl přesvědčen o judaismu jako
o celku, nezastupoval bych ho. Židovství je v prvé
řadě jako celek optimistické proto, že věří, že na
konci časů přijde vysvobození skrze mesiášský čas.
Jedná se tedy nejen o do budoucna orientované
náboženství, ale i o způsob myšlení.
Smějí čtenáři univerzitního periodika znát vaše
krédo?
Je to krédo katolické církve…
Ptala se M. Hronová,
tlumočila Mgr. M. Krappmannová, foto T. Jemelka
Poznámka:
1
David Ben Gurion (1886–1973) – zakladatel státu Izrael. Po
vzniku státu Izrael – s pomocí OSN v roce 1948 – se B. Gurion stal
jeho prvním ministerským předsedou a zároveň i ministrem obrany.

Rektorka UP ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů a umožnit tvůrcům dialog
s posuzovateli jejich práce
vyhlašuje

12. ročník veřejné literární soutěže pro studenty UP
Při příležitosti životních jubileí převzali z rukou
rektorky UP prof. J. Mačákové dne 11. 10. stříbrnou
medaili Za Zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého
prof. P. Ambros (CMTF UP), prof. M. Pojsl (CMTF UP),
prof. E. Górecky (CMTF UP) a doc. F. Kunetka
(CMTF UP), zlatou medaili potom doc. J. Vyhnálek
(LF UP), prof. D. Hauftová (LF UP; na snímku vpravo)
a v zastoupení MUDr. I. Fargašová (LF UP).
-red- , foto -tj-
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Podmínky soutěže: Předložit v oboru poezie 5–10 textů, v oboru próza (povídka, novela, esej) text do 30 stran,
v oboru drama text hry, a to ve třech kopiích, z nichž každá bude označena jménem, fakultou, ročníkem,
studovaným oborem a domácí adresou. (Stranou se míní strojopis – počítačový text – o 30 řádcích a 65 úhozech.)
Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen 2006.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena – 2 000 Kč, 2. cena – 1 500 Kč, 3. cena –1 000 Kč.
Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se nerozdělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny
odbornou porotou, kterou jmenuje rektorka UP.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2006 a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných prací se
zúčastní hodnotícího semináře.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát rektorky UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; obálku
označte heslem „Literární soutěž“.

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
16. MOLITORIS (Molitor) Georgius (Jiří), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 1594 Krosno v Dolní Lužici, nyní v Polské republice –
† 29. 12. 1661 Brno), rektor od 3. 10. 1644 do 15. 4. 1649
vanského etnika lužickosrbského, říci nedokážeme.
me v Kutné Hoře, a to jako s rektorem zdejší jezuitské
Příjmení v pořadí šestnáctého rektora koleje a akadeDo Tovaryšstva Ježíšova vstoupil Jiří Molitoris ve
koleje. Ta byla založena – zprvu jako jezuitská rezimie TJ v Olomouci – a to rektora toliko titulárního – je
Vídni 29. září 1616, aprobaci k vyučování na nižších
dence – v roce 1626, kdy Vilém Vřesovec přivedl do
latinskou podobou českého adjektiva „mlynářský“,
jezuitských školách získal 1. listopadu 1618 ve ŠtýrKutné Hory jezuity a byly jim postoupen chrám
popř. jeho posesivní formy „mlynářův“ (roz. syn);
ském Hradci. O jeho dalších osudech nemáme zatím
sv. Barbory, kostel sv. Jiří a městská škola. Páter Jiří
sám mlynář se latinsky nazývá „molitor“, genitiv
informace; víme pouze, že se stal vicerektorem koleje
Molitoris byl v pořadí druhým rektorem kutnohorské
tohoto substantiva zní „molitoris“. Páter Jiří Molitoris,
a domu první probace (noviciájezuitské koleje (po P. Janu Dakazatovi, S.J., jinak
S.J., je v soupise olomouckých
tu) TJ v Brně poté, kdy byl
Dokázalovi, žijícím v letech 1587–1656); vykonával
jezuitských rektorů, vzniklém kondosavadní brněnský jezuitský
tento úřad od 1. února 1634 do 1. února 1637.
cem 60. let 18. století a dorektor P. Martin Stredonius (StřeZ Kutné Hory putoval jezuitský profes Jiří Molitoris
chovaném v konvolutu sign. 205
da) jmenován 11. listopadu 1629
po završení rektorského triennia v rámci osvědčené
ve fondu Cerr II, uloženém v Morektorem pražské koleje TJ
řádové peregrinace do Olomouce, aby tu znovu
ravském zemském archivu v Brně
u Sv. Klimenta v Praze na Novém
nastoupil úřad regenta zdejšího jezuitského konviktu.
, označen jako „Lusata“, tzn.
Městě. V Brně, zastávaje uvedeJako regent konviktu zažil P. Jiří Molitoris obsazení
Lužičan. V Kapitolách z dějin
né řádové úřady, setrval Jiří Moměsta Olomouce Švédy 14. června 1642 a jeho
olomoucké univerzity (Ostrava
litoris do 10. ledna 1630, poté
následnou švédskou okupaci; stupňující se útlak
1973) se uvádí, že se J. Molitoris
mu řádoví představení svěřili úřad
okupační posádky donutil olomoucké jezuity uzavřít
narodil roku 1594 v obci Krostitz
regenta jezuitského konviktu
dnem 12. června 1643 řádové školy i konvikt. Jak
v Dolní Lužici, naproti tomu Anna
v Olomouci. K vydržování tohoto
dokládá záznam v diariu rektora olomoucké koleje
Fechtnerová ve své publikaci Rekubytovacího zařízení pro synky
TJ P. Jiřího Schönbergera, odcestoval dne 5. října
toři kolejí Tovaryšstva Ježíšova
moravské šlechty studující na
1643 regent konviktu P. J. Molitoris z Olomouce do
v Čechách, na Moravě a ve
fakultě svobodných umění (filoBrna. Dne 9. října 1643 opustil Olomouc i rektor koleje
Slezsku do roku 1773 (Praha
zofické) olomoucké jezuitské akaTJ P. Jiří Schönberger spolu se svými řádovými druhy
1993) označuje za rodiště J. Modemie a dále pro papežské a cí(až na kazatele P. Jiřího Pelinku) – útočištěm se jim
litora obec Chrostovice. Jenže
stala jezuitská rezidence v Čejkovicích u Hodonína.
v Dolní Lužici (lat. Lusatia inferi- 5 Nová věž (též Nová brána, demolova- sařské alumny (stipendisty) –
V Brně se k páteru Jiřímu Molitorovi připojili čtyři
or, něm. Niederlausitz) se žádná ná v roce 1786) v Nožířské (nyní Deniso- studenty zmíněné fakulty, po jejezuitští novici ze zdejšího probačního domu (řádovéobec Krostitz nenalézá – město vě) ulici, gotický jezuitský kostel Panny jím absolvování popřípadě poho noviciátu) a odebrali se společně do Nového
tohoto jména leží poblíž Lipska, Marie (v místech barokního kostela P. Marie sluchače fakulty teologické, byly
Jičína, aby se ujali správy zdejšího statku – jak již bylo
tedy v Sasku, a také se v Dolní Sněžné), v popředí vpravo jezuitská kolej určeny peněžní i naturální dávky
uvedeno výše, majetku olomouckého jezuitského konLužici nevyskytuje obec Chros- a školní budova v Olomouci. Výřez z rytiny plynoucí z města a panství Noviktu. Jako „novojičínská vrchnost“ si P. J. Molitoris
tovice. Ve skutečnosti pocházel Jana Viléma Baura († r. 1640 ve Vídni) vého Jičína, které dne 16. čersvých poddaných hleděl, nebo ho s nimi spojovalo
J. Molitoris z města Krosna, nyní zdobící nejstarší dochovanou obrazovou vence 1624 věnoval olomouckéneuhasínající válečné nebezpečí. Poskytl jim mj.
města Krosno Odrzańskie v Pol- tezi olomoucké jezuitské univerzity, kterou mu jezuitskému konviktu císař
dřevo na zpevnění městských bran a mostů, přidělil
ské republice, ležícího na souto- si dal v roce 1640 vyhotovit Jan Arnošt Ferdinand II. K novojičínskému
jim vhodné prostory pro zasedání městské rady
ku řek Odry a Bobra při němec- Lysovský z Lysovic, „Olomoučan, Mora- panství náleželo kromě města
dvanáct vesnic a hrad Štramberk
v novojičínském zámku a slíbil jim, že městští synkoko-polské hranici. Prvně je Kros- van“. Britské muzeum v Londýně
(prvně zmíněný roku 1359 jako
vé toužící po vyšším vzdělání budou po odchodu
no zmiňováno v latinské kronice
Strallenberg) se stejnojmenným podhradním městečŠvédů z Olomouce přijímáni do zdejšího jezuitského
merseburského biskupa Thietmara (986–1018) k roku
kem. Řádový představený olomouckého jezuitského
konviktu. Onoho roku 1643 Švédové totiž Nový Jičín
1005, je tu nazýváno Crosno a Crosna; v následujích
konviktu – regent a ve vyšší instanci rektor olomoucké
vydrancovali – než odtáhli do války proti Dánům,
latinských pramenech je jméno tohoto města psáno
koleje a akademie TJ tudíž byli nadále pro novojičíndobyli s výjimkou Brna, které marně obléhali, rovněž
jako Croscno, Crocen, Croscon, Crosca, Crosten,
ské „nejmilostivější vrchností“ a čas od času do dosti
Mohelnici, Litovel, Šternberk, Kroměříž, Fulnek, OstraCroschno, Crozcen, Crostna aj. V roce 1482 připojil
vzdáleného Nového Jičína museli zajíždět a plnit tu
vu, Přerov, Lipník, a Uherský Brod a společně s rebeKrosno, doposud náležející polským knížatům hlosvá vrchnostenská práva i povinnosti.
lujícími evangelickými Valachy pustošili Moravu i Dolní
hovským a krosnovským, braniborský kurfiřt Albrecht
Čtyři slavné sliby jezuitského profesa složil
Rakousy až k Vídni,
Achilles (1414–1486) jako náhradu za neuhrazené
P. Jiří Molitoris 3. dubna 1633 v Jindřichově Hradci.
Prof. J. Fiala, CSc.
věno k Braniborsku, k němuž náležela i některá území
V roce následujícím se s P. Jiřím Molitorem setkává(Pokračování příště)
Dolní Lužice včetně jejího centra Chotěbuzi (něm.
Cottbus), zatímco jiné její části v letech 1373–1635
patřily Koruně české. Krosno – německy nazývané
Crossen nebo Krossen an der Oder – bylo tedy od
roku 1482 pokládáno za součást braniborské (prusVYDAVATELSTVÍ UP
ké) Dolní Lužice, a to až do roku 1945. Název města
se odvozuje nejpravděpodobněji z praslovanského
výrazu „chvorstъ“, znamenajícího „chrastí, roští, klestí“
Zářijová produkce
a souvisejícího patrně se starohornoněmeckým výraLékařská fakulta
Filozofická fakulta
zem „hurst“ (v dnešní němčině „Horst“) s významy
Zlámal, J., Horváth, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd.,
Bartoš, J., Kovářová, S.: Nauka o historických pra„křoví, houští, lesík, hnízdo, ostrůvek“.
172 s.
menech. 1. vyd., 72 s.
Zda Jiří Molitoris byl Němcem, Polákem nebo
Šimánek, V. (hl. ed.): AUPO. Biomedical Papers.
Sobotková, I. (ed.): Psychologické dny 2004. Sborník
dolnolužickým Srbem, tedy příslušníkem západosloVolume 149, Supplement 1, Sept. 2005. 94 s. +
z konference. 1. vyd., 80 s.
10 s. inz. příloha.
Christiansen, P. (ed.): AUPO. Musicologica Olomucensia VII. 1. vyd., 148 s.
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Fakulta tělesné kultury
Martinková, M.: Language Reflected Properties of
Přehled o činnosti za rok 2004. 112 s.
Space. 1. vyd., 186 s.
Zavřelová, P., Kratochvílová, M. (eds.): Czterogłos
Přírodovědecká fakulta
polonistyczny/Polonistický čtyřhlas. Sborník. 1. vyd.,
Stýskala, J., Gucký, T., Fryšová, I.: Cvičení z organic148 s.
ké chemie. 1. vyd., 70 s.
Pavlíčková, R., Elbel. M. (uspoř.): Sborník. MiscellaPoulíčková, A., Hájek, M., Rybníček, K. (eds.): Ecolonea ze semináře starších dějin. 1. vyd., 158 s.
gy and palaeoecology of spring fens of the West
Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filoloCarpathians. 1. vyd., 210 s.
gy.132 s. Dotisk 3. vyd.
Poulíčková, A. (výk. red.): Czech Phycology. Zprávy
Právě vyšlo letoš3
České algologické společnosti. Ročník 5, č. 5. 2005.
ní 5. číslo dvouměsíčPedagogická fakulta
níku Listy, založeného
Vašatková, J. (ed.): Pedagogický výzkum: Reflexe
Středisko distančního vzdělávání
roku 1971 v Římě, vespolečenských potřeb a očekávání? Sborník z konfeBugár, Š.: Sociální politika III. 1. vyd., 80 s.
deného dnes publicisrence. 1. vyd., 370 s.
Fafejta, M.: Úvod do sociologie. 1. vyd., 94 s.
tou V. Žákem. O jeho
Eberová, J.: Základy matematiky 4. 2. vyd., 78 s.
Novák, J.: Občianské a rodinné právo. 1. vyd., 107 s.
obsahu a obálce blíže
Hodaňová, J., Nocar, D., Vaněk, V.: Konstrukční
-kopwww.listy.cz.
geometrie I. Kuželosečky. 1. vyd., 84 s.
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…A PŘÍŠTÍ TÝDNY…
1.–30. ŘÍJNA
Malé projekty. Výstava prací z textilního ateliéru
KVV PdF. UC UP, Galerie Podkroví.

Seberytí. Výstava autoportrétů studentů. Výstava
prací z ateliéru grafiky KVV PdF, UC UP, přízemí.
5.–31. ŘÍJNA
Zdálo se. Výstava studentů IV. a V. ročníku KVV PdF
Katedry výtvarné výchovy PdF. UC UP, Galerie Schody.
6.–30. ŘÍJNA
Rizikové rostliny v životním prostředí. Výstava.
Botanická zahrada PřF UP.
10.–30. ŘÍJNA
Byl jednou jeden svět. Historie, kultura a umění
židovských komunit v Lošticích a okolí. UC UP, 1. patro.
22. ŘÍJNA
VI. Diabetes mellitus – oční komplikace. Konference. Právnická fakulta UP.

ZUŠ Hranice a ZUŠ Přerov – Cantabile, UC UP,
Kaple Božího Těla, 18 hod.
All the Youthful Days (režie H. Xiaoxian). Měsíc
čínské kultury. FF UP, Křížkovského 8, 18.30 hod.
G. Pacek: Anamnéza všednosti. Polský dokumentarista osobně představí svou filmovou tvorbu. Pastiche
filmz, UC UP, filmový sál, 19 hod.
25. ŘÍJNA
Prof. J. Rachůnek (PřF UP): Riečanovy a Bosbachovy stavy na Rl-monoidech. Seminář z univerzální
algebry a uspořádaných množin, PřF UP, Tomkova 40,
posluchárna č. 301, 13 hod.
D. Uher, O. Kučera: Mírové (?) osvobození Tibetu.
Diskuse v rámci Měsíce čínské kultury. FF UP, Křížkovského 8, U1, 18 hod.

„Už nejsem Mzungu“. Beseda o dobrovolnickém
projektu s dětmi ze slumu v keňském Nairobi se
studentkou M. Cvejnovou. UC UP, Filmový sál, 19 hod.

Memoriál 17. listopadu v plavání. Závod. Olomouc.
24. ŘÍJNA
Vystoupení chlapeckého pěveckého sboru Trinity
Boys Choir z Londýna a dětského pěveckého sboru

První Veletrh pracovních příležitostí…
Dokončení ze str. 1
Na veletrhu narazila na několik nabídek, určených
pro absolventy jazykových oborů či filozofické fakulty
obecně. Jedna z firem nabízí pracovní pobyty
v zahraničí, což mi přišlo docela zajímavé. Také se mi
líbil stánek Úřadu práce, který informoval o práci
v cizině, popisuje Měchýrková. Pracovnice Úřadu
práce zde zájemcům představovaly databázi EURES,
pomocí které si na internetu mohou najít zaměstnání
nebo do ní vložit životopis a čekat, zda se zaměstnavatel ze zahraničí ozve. Informujeme je o službě
EURES a upozorňujeme, na co si dát v zahraničí
pozor. Studenti chtějí hlavně brigády, na to se nejvíce
ptají, řekla K. Dostálová z olomouckého Úřadu práce.
Firmy, kterých letošní 1. ročník čítal na dvacet,
nabízely u stánků konkrétní pracovní nabídky, brigády
i studijní praxi. Narazila jsem na nabídku asistentských pozic, u kterých byla důležitá znalost jazyka.
Taky jsem se setkala se zájmem o lidi schopné vést
tým pracovníků. Firmy nabízejí zařazení do manažerských týmů a člověk se může postupně vypracovat,
říká Měchýrková. Zaujala ji i prezentace jesenických
Priessnitzových lázní. Tam od letošního roku funguje
infocentrum, které by v budoucnu chtěli rozšířit.
Podle jejich zástupců by se zde jazykově vybavený
člověk mohl uchytit. Do budoucna také lázně uvažují
o léčebných pobytech, které by zároveň byly výukovými kurzy, říká.
Nabídka Veletrhu pracovních příležitostí se zaměřila na absolventy všech sedmi fakult UP. Práci tak zde
mohli najít i technicky orientovaní lidé. Na hlavní
pracovní poměr hledáme absolventy technického
zaměření. Vyzkouší si práci na několika odděleních,
uvedla personalistka Kraft Foods ČR M. Glózová.
Zájem však byl i o právníky, rekreology či absolventy
medicíny.
Veletrh splnil očekávání, do třetího patra Uměleckého centra UP neustále proudily skupinky studentů.
Jsem moc spokojená. Přišla spousta studentů a i firmy
si pochvalovaly, že navázaly řadu kontaktů, uvedla
jedna z organizátorek I. Tahová.
-zh-, foto -tj- (na titulní straně)

Redakce Žurnálu UP upozorňuje, že vzhledem
k termínu státního svátku 28. 10. vyjde nejbližší
číslo univerzitního týdeníku až 4. 11. (uzávěrka
31. 10.).

F. Fortes: recitál francouzského zpěváka v okcitánštině. UC UP, Kaple Božího Těla, 19.30 hod.
26. ŘÍJNA
Procesní řízení/procesní audit. Workshop pro vedení
a hospodářský management UP, RUP, velká zasedací
místnost, 12.30 hod.
Ing. J. W. Jongepier (ČSOP Bílé Karpaty:) Co víme
o květeně Bílých Karpat? Přednáška, PřF UP, Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál, 16 hod.

29. ŘÍJNA
Setkání absolventů. Pořádá Katedra muzikologie
FF UP, UC UP.
31. ŘÍJNA
Happy Together (režie W. Kar-wai). Měsíc čínské
kultury. FF UP, Křížkovského 8, 18.30 hod.

Tomáš Kočka a orchestr. U-klub, 19 hod.
F. Fortes: recitál francouzského zpěváka v okcitánštině UC UP, Kaple Božího Těla, 19.30 hod.
1. LISTOPADU
Doc. R. Halaš (PřF UP): Sekčně pseudokomplementární polosvazy. Seminář z univerzální algebry
a uspořádaných množin. PřF UP, Tomkova 40, posluchárna č. 301, 13 hod.
D. Sehnal, J. Straka, V. Sunová: Fa-lung-kung –
lživé náboženství? Diskuse v rámci Měsíce čínské
kultury. FF UP, Křížkovského 8, U1, 18 hod.
2. LISTOPADU
L. Olivová: Péče o čínské kulturní památky, FF UP,
Křížkovského 8, velká učebna, 18 hod.

Monkey Business. U-klub, 20 hod.
3. LISTOPADU
Hop trop. U-klub, 19 hod.
3.–4. LISTOPADU
Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentární filmů Jihlava 2005. Pastiche filmz, UC UP, filmový sál.
-red-

Koncert (Schumann, Wagner, Debussy a Martinů).
UC UP, Kaple Božího Těla, 18 hod.
O. Kučera: Trest smrti v Číně. Měsíc čínské kultury,
FF UP, Křížkovského 8, velká učebna, 18 hod.

Vlna zločinnosti na zámku Blandings. Připravil F. Vybíral
a divadlo Tramtárie. Divadlo hudby, 19.30 hod.
Vypsaná fixa – Krása nesmírná. U-klub, 20 hod.
Systém. Divadlo Tramtárie. Divadlo hudby, 19.30 hod.
Regionální seminář 3×O. (Olomoucké otolaryngologické odpoledne). Divadlo hudby.
Stav věci (režie W. Wenders, 1982). Pastiche filmz,
UC UP, Filmový sál, 20 hod.
28.–30. ŘÍJNA
Leadership for Central Europe. Konference. UC UP.

Multimediální technika ve vzdělávání
Audiovizuální centrum a Centrum distančního vzdělávání nabízí zaměstnancům UP kurzy „Multimediální
technika ve vzdělávání“.
Seznam modulů otevřených do konce roku 2005:
– Modul 3. Digitální fotografie (8 hodin); termín
konání: I. část 1. 12. od 13 do 17 hod., II. část
15. 12. od 13 do 17 hod.;
– Modul 5. Video nejen digitální (10 hodin); termín
konání: I. část 29. 11. od 13 do 18 hod., II. část
13. 12. od 13 do 18 hod.;
– Modul 6. Práce s digitální videokamerou
(10 hodin); termín konání: I. část 24. 11. od 13 do
18 hod., II. část 8. 12. od 13 do 18 hod.
Informace o nabízených kurzech a přihlášku najdete na webových stránkách www.mmkurzy.upol.cz,
Centrum distančního vzdělávání UP, K. Chlapíková,
tel. 1123, e-mail: chlapiko@rupnw.upol.cz.

placená inzerce
Chcete získat vzdělání v anglickém jazyce na mezinárodně uznávané
univerzitě, kde učí nebo hostují profesoři z více než 30 zemí?
Chcete poznat inspirující multikulturní prostředí proslulé vzdělávací instituce,
na které díky štědrému stipendijnímu programu studují studenti
z 60 zemí všech kontinentů?
Staňte se studentem Středoevropské univerzity v Budapešti!

Central European University (CEU)
byla založena roku 1991 a stala se mezinárodně uznávanou institucí, jejíž význam překročil
hranice středoevropského regionu. Nabízí magisterské a doktorandské kurzy společenskovědních oborů.
V roce 2005 byla akreditována v Ma arsku a zapojila se do Boloňského procesu.
Podrobné informace získáte
– na prezentaci CEU konané dne 7. 11. 2005
ve 14 hod. v IC Univerzity Palackého, Biskupské nám. 1 (Zbrojnice), Olomouc;
– na www.ceu.hu;
– na www.neziskovky.cz;
– osobně, středa 10–12, 13–17 hod. v Informačním centru neziskových organizací, o.p.s.,
Malé nám. 12, Praha 1, Eva Holečková, holeckova@icn.cz, tel. 224 239 876.
Termín odevzdání přihlášky je 6. 1. 2006.
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