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Konference Říční krajina: snaha o kom-
plexní pojetí problému • Nizozemský 
spiso va tel A. Japin se setká se studenty • 
S pro rektorem J. Dürrem o vnitřní a vnější 
komunikaci na UP a Žurnálu UP zvlášť

g „Co je to outreach a jak se stát outreach univerzi-
tou?“ – tak byl nazván seminář, jenž uspořádala 
Uni   verzita Palackého ve spolupráci s tuzemskými 
i za  hraničními partnery minulý čtvr tek v prostorách 
Audiovizuálního centra IC UP. Cílem setkání, které bylo 
určeno především zástupcům managementu univerzit, 
ale také firem a organizací, bylo informovat o outreach 
a nabídnout příklady dobré české i zahraniční praxe 
z perspektivy univerzit i firem a organizací. 

Jak vysvětlila jedna z organizátorek Mgr. A. Husá-
rová, tzv. outreach je strategie spolupráce univerzity 
vůči externímu prostředí. Ta vychází ze samé univerzity 
a vyjadřuje její aktivní přesah právě směrem ke zmi-
ňovanému prostředí, sdělila. Firmy a organizace mají 
možnost definovat své potřeby, jež se týkají spolupráce 
s uni verzitou, univerzita má na druhé straně možnost 
tyto potřeby zmapovat a vyvinout účinnou strategii k je-
jich uspokojování, dodala Mgr. A. Husárková. 

K diskusi s účastníky semináře přijali pozvání od-
borníci z České republiky i ze zahraničí: dr. K. Lawrence 
(The University of Salford), Ing. T. Nejedlo (Business 
Leader Forum), Ing. P. Lysák (ESOS Ostrava, s. r. o.), 
Ing. J. Havelka (Okresní hospodářská komora Olo-
mouc) a zástupci profesně poradenského centra TARA 
professional. Z debaty mj. vyplynulo, že by firmy přiví-
taly, kdyby se komunikaci této sféry někdo intenzivněji 
věnoval. A aby byla tato vazba pružná, bylo by dobré, 
aby se pěstovala na fakultní úrovni, komentoval průběh 
tohoto setkání jeden z jeho účastníků J. Dürr, prorektor 
pro vnější vztahy UP. Pro univerzitní list závěrem dodal: 
Pokud bychom uvažovali o tom, že by se komunikace 
s uvedeným sektorem měla rozvíjet na celouniverzitní 
úrovni, pak by jistě následovala řeč o zřízení Centra 
pro akademické podnikání UP. Ostatně celá debata byla 
ukon čena mj. tím, že Univerzita Palackého by se vedle 
základních dvou forem svého poslání, tedy vzdělávání 
a výzkumu, měla věnovat diskutovanému praktickému 
přesahu, jenž směřuje k externímu prostředí. 
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g Ve dnech 13.–14. 10. se v Praze uskutečnilo 
zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie 
čisté a aplikované fyziky (IUPAP). Je tradicí, 
že na tato zasedání je vždy pozváno několik 
fyziků z hostitelské země, aby referovali o nej-
významnějších směrech fyzikálního výzkumu 
v dané zemi. Na pražském setkání se této po-
cty dostalo mimo jiné dr. J. Fiuráškovi z Kated-
ry optiky Přírodovědecké fakulty UP (mj. držitel 
České hlavy 2003 v kategorii Doctorandus), 
který v přednášce s názvem Quantum optics 
experiments in Olomouc informoval o nedáv-
ných úspěších olomouckého pracoviště na 
poli experimentální kvantové optiky.

Dlouhodobá spolupráce mezi Katedrou opti-
ky PřF UP a Společnou laboratoří optiky FzÚ 
AV ČR vyústila v posledních letech v úspěš nou 
realizaci celé řady experimentů a do sažené 
výsledky byly publikovány v prestižních mezi-
národních fyzikálních časopisech Physical 
Review A a Physical Review Letters. Jen letos 

g „Vnitřní štěstí v každém z nás“ je název přednášky o ko no pí, marihuaně a hašiši, která posluchačům objasní 
fungování těchto drog v lidském organismu z pohledu předního českého chemika.

Univerzita Palackého zve významné osobnosti z nej různějších vědních oborů na přednášky pořádané 
k poc tě svého prvního rektora J. L. Fischera. Pro nesením třinácté přednášky byl Vědeckou radou UP poctěn 
prof. L. O. Hanuš, DrSc., proslulý český chemik v současnosti působící na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, 
který zasvětil své bádání výzkumu chemických látek obsažených v konopí.

Jeho výzkum započal již v roce 1970 právě na Univerzitě Palackého. Nyní se na svou alma mater vrací, 
aby seznámil posluchače s poznáním, ke kterému za léta práce dospěl. Přestože se jeho vědecká práce týkala 
především chemických procesů a látek působících v organismu při konzumaci konopných produktů, nemůže 
se dnes vyhnout ani širšímu pohledu na problematiku takzvaných „lehkých“ drog a jejich využívání i zneužívaní. 
Je nutné zdůraznit, že prof. Hanuš není v žádném případě propagátorem marihuany, vždy se stavěl proti jejímu 
zneužívání jakožto drogy. Na druhou stranu obhajuje její využití pro lékařské účely a také není zastáncem krimi-
nalizace jejich uživatelů.

Zda je vnitřním štěstím anandamid, látka, na jejímž objevení se profesor Hanuš podílel, nebo jestli tím autor 
myslel něco zcela jiného, se dozví zájemci až na přednášce. Ta se koná 6. 11. ve 14 hodin v Re gionálním centru 
Olomouc a je přístupná široké veřejnosti.
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Outreach: jak se více otevřít 
spolupráci s firmami

Zasedání IUPAP: prezentace úspěchů olomoucké optiky
bylo např. úspěšně demonstrováno kódo-
vání stavů dvou kvantových bitů do jednoho 
tritu a optimální fázově-kovariantní kopírová-
ní kvantových stavů jednotlivých fotonů, jež 
olomoucká laboratoř realizovala jako první na 
světě. Při kvantovém kopírování vznikají z jed-
noho fotonu dvě jeho přibližné repliky. Tato 
procedura může být využita k velmi efektivní-
mu odposlechu při kvantové distribuci tajného 
šifrovacího klíče a hraje tak významnou roli při 
analýze bezpečnosti kvantové kryptografie. 
Výsledky olomouckého pracoviště ukazují, 
že tento velmi efektivní „útok“ lze uskutečnit 
v praxi. Lví podíl na výše uvedených výsled-
cích mají zejména doktorandi L. Bartůšková 
a A. Černoch, jimž patří dík za obětavou práci 
v laboratořích.

Na zasedání výboru IUPAP dále vystoupil 
dr. T. Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR, 

Dokončení na str. 3

K přednáškám, kterými letošní ročník Měsíce 
asijské kultury přibližuje olomoucké veřejnosti 
způsoby zábavy Číňanů v průběhu staletí až do 
současnosti, patřilo i setkání na téma „Čín-
ské šachy – hra nejen pro císaře“. S čínskou 
podobou královské hry [xìangqí] seznamoval 
24. 10. v učebně U1 Mgr. O. Kučera, odborný 
asistent Katedry asijských studií FF UP.
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13. přednášku k poctě J. L. Fischera přednese prof. L. O. Hanuš, DrSc.
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Národní cenu vlády Česká hlava 
letos obdržel prof. J. Kurzweil
g Ve druhém říjnovém týdnu rozhodla jedenáctičlenná 
odborná porota, vybraná ze členů Klubu Českých hlav, 
ve spolupráci s Vládou ČR o letošním laureátovi Ná-
rodní ceny vlády Česká hlava, kterým se stal světově 
uznávaný matematik prof. J. Kurzweil, DrSc.

Rozhodnuto bylo i o vítězích v dalších sedmi oce-
ňovaných kategoriích prestižních cen soutěže Česká 
hlava. Jejich jména budou oficiálně vyhlášena na tis-
kové konferenci konané 16. 11.; slavnostní vyhlášení 
a předání cen všem vítězům vyvrcholí slavnostním 
gala večerem „Slavní slavným“, jehož televizní přenos 
uvede Česká televize v sobotu 18. 11. na ČT1.

Projekt na podporu vědecké a technické inteligen-
ce Česká hlava byl vyhlášen v březnu 2002. Tvoří jej 
soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je 
popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tu-
zemských technických a vědeckých pracovníků coby 
hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Vláda 
ČR se k projektu Česká hlava připojila před dvěma lety, 
odkdy je hlavní cena udělována jako vládní s dotací 
jeden milion korun.

Zdroj: http://www.ceskahlava.cz/index.php

g Stejně jako v letech předchozích usilovala letošní 
konference Říční krajina, jejíž již čtvrtý ročník uspo-
řádala 18. 10. Katedra ekologie a životního prostředí 
PřF UP, o vytvoření odborné platformy umožňující mno-
hostran ný pohled na danou problematiku a o otevřenou 
diskusi. Pochopení ekologických zákonitostí je jedním 
z před pokladů porozumění složitým krajinným vazbám, 
a tedy i předpokladem pro úspěšnou a co nejméně ko-
lizní přítomnost člověka i jeho činnost v říční krajině. Je 
zcela záměrné, že na konferenci byl poskytnut prostor 
nejen příspěvkům z okruhu věd přírodních, ale v duchu 
moderní krajinné ekologie také vědám socioekonomic-
kým i oborům aplikované krajinné ekologie a také byl 
otev  řen prostor odborníkům z oblasti státní správy. 
V le  tošním roce se tak vedle přednáškového bloku 
vě no vaného biologické diverzitě říční krajiny sešla 
řa da příspěvků (i otázek) s tématem revitalizací; silně 
byl obsazen přednáškový blok přinášející poznatky 
z oblas ti probíhajících procesů v krajině a jejich dy-
namiky (samočisticí procesy, dynamika vývoje říční 
nivy a říčního koryta, využití území apod.) a pochopi-
telně zde byly zastoupeny i příspěvky z oblasti řešení 
protipovodňové ochrany území.

Smyslem pořádání konference je změnit postoj spo-
lečnosti ke svébytnému typu krajiny, tj. krajině říční. Ve 
všeobecném povědomí stále přetrvává přístup, který 
pojímá samostatně řeku a toto prostředí podrobuje 
vě deckému zkoumání; v podstatě mimoběžně je pak 
chápáno prostředí nacházející se „vedle řeky“, jako 
by bylo na řece nezávislé. Toto prostředí je vnímáno 
coby samostatná krajina, s řekou spojená jen skrze 
jakési přechodové (okrajové) prostředí. V takovém po-
stoji se samozřejmě někdy více, někdy méně a někdy 
zcela vytrácí vzájemná provázanost s řekou, k čemuž 
přispívá i nadále striktně rezortní způsob hospodaření 
v krajině. Přitom respektování vzájemných vazeb mezi 
řekou a navazujícím územím je zcela stěžejní z pohledu 
ekologické stability celé říční krajiny a její trvalé udrži-
telnosti. Při dosavadním pojetí je pak nečitelné, jak 
uchránit ekosystémy před dalším zhoršováním jejich 
ekologického stavu a jak naopak zabránit zbytečným 
škodám na zdrojích, včetně lidských aktivit v krajině. 
Komplexní pojetí říční krajiny naopak respektuje vzá-
jemnou strukturální i funkční propojenost mozaiky 
dílčích prostředí (zahrnujících řeku a sahajících až 
k říční terase) prostřednictvím ekologických toků. Nej-
častěji jsou to toky materiálové, ale i toky energetické 
a infor mační – neboli pohyb živých organismů, vý-
měna genetických informací aj. Přirozená propojenost 
existuje u říčních krajin v nenarušeném nebo jen málo 
na  ru šeném stavu. U říčních krajin, silně člověkem 
ovliv  něných, je prostorová a následně i funkční pro-

Šperk sedmkrát jinak
g Pražská Galerie oděvního designu Studio LR bude 
v listo padu patřit šperkům. Svá díla zde představí šest 
absolventů Katedry výtvarné výchovy PdF UP – R. Cichý, 
K. Jančářová, E. Jirovská, J. Petřeková, J. Střílková a ta-
jemný Anonym – a jejich učitel doc. P. Herynek, zakla-
datel předmětu a ateliéru Kov a šperk na olomoucké 
katedře.

Konference Říční krajina: snaha o komplexní pojetí problému
vázanost porušena. Za normálních okolností si lidská 
společnost není potřeby takové kontinuity dostatečně 
vědoma, většinou právě pod tlakem rezortního chápání 
a přístupu k využívání krajiny. Plnou silou si ale ztrátu 
kontinuity uvědomí až v kritických situacích, jakou je 
např. povodeň.

Vzhledem k šíři záběru, není možno mezi celkem 
53 referáty a vystavenými postery nalézt nějaký vy-
sloveně stěžejní. Všechny zde měly své místo, byť by 
jejich důležitost spočívala třeba jen v tom, že zástupci 
odlišných rezor tů měli možnost vyslechnout jinak 
postavená hodnotová měřítka či priority a na základě 
toho měli možnost vzájemně si uvědomit komplexnost 
říční krajiny, a tudíž i mnohostrannost možných řešení. 
Takový přístup, kterému je však třeba se učit, vede 
k to mu, aby říční krajina nebyla chápána jako výsostná 
sféra určitého rezortního zájmu, který je možno bez 
následků prosazovat na úkor samotného fungování 
říč ní krajiny. K tomu směřuje úsilí pořadatelů konfe-
rence jak na setkání samotném, tak i prostřednictvím 
publikace v podobě sborníku (Vydavatelství UP), každo-
ročně následujícího konferenci. I letos bude sborník 
obsahovat všechny příspěvky a posterová sdělení 
zpra cované do podoby odborných článků. Nabídne 
tak hlubší zamyšlení a studium diskutovaných témat; 
jeho vydání plánujeme do konce roku 2006.

Studentům poskytuje pořádaná akce poskytuje ne-
jen formu výuky, nejen fórum, na němž sami mohou 
vystoupit s výsledky svých studentských vědeckých 
prací, ale pro mnohé je třeba i prvním nahlédnutím do 
složitého světa budoucí profese, kterou si zvolili.

RNDr. J. Měkotová, Ph.D., 
Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP

5 Anonym: Náhrdelník, 2006

5 P. Herynek: Náramky ze série Chicago, 2004

Výstava „Šperk sedmkrát jinak“ bude zahájena ver -
nisáží 2. 11. a potrvá do konce listopadu. Vstup do 
galerie Studio LR (Malostranské nábřeží 1, Praha 1) 
je zdarma.

-tz-

Stručně

Vernisáží, která se uskutečnila 9. 10. v Galerii Podkroví 
Uměleckého centra UP, byla pod názvem „Prázdno“ 
zahájena výstava prací studentů Katedry výtvarné 
výchovy PdF UP – ateliér Mgr. D. Jedličky. Potrvá do 
31. 10.

* * *
Sdružení pro ekologickou výchovu Sluňákov, Dům dě-
tí a mládeže Olomouc a Katedra přírodopisu a pěs-
titelství PdF UP pořádaly 12.10. „ekoakci“ pro děti 
zá kladních škol a nižších ročníků gymnázií s názvem 
„Odpadková olympiáda aneb Straší vás odpady?“. 
Organizaci i náplň akce zajišťovali studenti 3. ročníku 
v rámci didaktiky přírodopisu.

* * *

Slavnostní imatrikulací v aule PF UP byli v pátek 
13. 10. přijati do svazku univerzity posluchači prvního 
ročníku studia na Právnické fakultě UP.

* * *
V Divadelním sále UC UP začal 17. 10. „Týden impro-
vizace“, který pořádal Pastiche Filmz a Divadlo Kon-
vikt za podpory Statutárního města Olomouc, Katedry 
divadelních, filmových a mediálních studií a Filozofické 
fakulty UP.

* * * 

V Uměleckém centru UP byla 17. 10. otevřena výsta-
va s názvem 5P (pět pedagogů), představující tvorbu 
pedagogů Odboru průmyslového designu na Ústavu 
konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 
a Katedry výtvarné výchovy PdF UP (Rajlich/Zvonek/ 
Chorý/Křenek/Sládek).

* * * 
Asociace knihoven vysokých škol ve spolupráci s Kni-
hovnou UP pořádala ve dnech 25.–26. 10. v olomouc-
kém Arcibiskupském paláci Celostátní poradu vysoko-
školských knihoven.

-red-, foto -tj-
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HABILITACE A PROFESURY

který přednesl příspěvek o spintronice a ze-
jména o výzkumu spinového Hallova jevu, 
při němž dochází ke zmagnetování polovodi-
če pomocí slabého elektrického pole v řádu 
100 mikroAmpérů. Jde o neobyčejně účinný 
proces, protože zmagnetování stejného polo-
vodiče standardním postupem pomocí vněj-
šího magnetického pole by vyžadovalo mno-
honásobně silnější elektrický proud. Spinový 
Hallův jev by mohl v budoucnu najít uplatnění 
např. při konstrukci počítačových pamětí.

V rámci sekce věnované fyzikálnímu výzku-
mu v ČR vystoupila také předsedkyně České 
fyzikální společnosti dr. A. Valkárová, která 
přítomné informovala o struktuře výzkumných 
institucí v ČR a o způsobu jejich financování.

V následné debatě byly diskutovány aktuál-
ní problémy, jež trápí fyziky nejen u nás, ale 
i jinde ve světě. Jde zejména o klesající po-
čet zájemců o studium fyziky, nutnost lepšího 
a efek tivnějšího čerpání peněz na výzkum 
z EU v rámci sedmého Rámcového progra-
mu a nedostatečné propojení mezi výzkumem 
na vysokých školách a soukromým sektorem. 
Zkušenosti zahraničních kolegů, k jejichž pře-
dávání a výměně jsou ideální právě meziná-
rodní fóra jako IUPAP, mohou být významnou 
pomocí při úspěšném zdolávání těchto pro-
blémů.

-jf-
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POZVÁNKY

g O moderních metodách v léčbě chronic-
kých ran hovořili odborníci na konferenci, kte-
rou pod názvem Léčba a ošetřování ran v praxi 
pořádaly II. interní klinika a Ortopedická klinika 
LF a FNO, Česká společnost pro léčbu rány, 
Spolek lékařů v Olomouci a společnost Solen. 
Do Olomouce se na ni sjelo na pět set zdra-
votníků, což je podle informací organizátorů 
oproti minulému roku takřka dvojnásobek.

Mezi úspěšné metody prezentované na 
kon ferenci patří i tzv. vlhké hojení ran. Oproti 

g Katedra matematiky Pedagogické fakulty UP zahájila ve 
středu 11. 10. tradiční cyklus didaktických seminářů vy-
stoupením RNDr. H. Liškové (VOŠP a SPgŠ Litomyšl) na 
téma Jak změnit postoje žáků v matematice. Před nášející 
je renomovanou autorkou řady učebnic matematiky pro 
základní čkoly i publikací z oblas-
ti di daktiky matematiky. Seminář 
byl veden formou pracovní dílny. 
Účastníci semináře – studenti 
i uči telé – si mohli na „vlastní 
ků ži“ vyzkoušet řadu nápaditých 
prak tických činností poskytujících 
vhodné prostředí pro hlubší po-
chopení daného matematického 
učiva. Konstruktivistické přístupy, 
z nichž vycházela většina prezen-
tovaných úloh, významně přispí-
vají ke zlepšení postojů žáků k matematice, k formování 
žádoucích žákovských kompetencí.

Didaktické semináře jsou na Katedře matematiky 
PdF UP organizovány pravidelně od roku 1994. Ob sahově 
jsou setkání vždy zaměřena na některou z aktuál ních otá-
zek vyučování matematice. Didaktické semináře jsou 
příležitostí k tomu, aby se studenti Katedry matematiky, 
doktorandi oboru Pedagogika se zaměřením na matema-
tiku, učitelé z praxe, ale i další setkali s významnými před-
staviteli současné didaktiky matematiky.

V letošním školním roce je cyklus didaktických se-
mi nářů organizován pod záštitou Projektu STM – Mo-
rava: Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mláde-

g Divadlo Tramtarie, jehož umělecký soubor tvoří mj. 
ta ké současní i bývalí studenti UP, působí od října ve 
Slovanském domě. Tam také 11. 10. dorazil průvod, 
který k zahájení nové sezóny putoval od Divadla hudby 
ke svému novému působišti.

(Informace o divadle a programu viz www.divadlo-
tramtarie.cz.)

-red-, foto -tj-

Tramtarie hraje ve Slovanském domě

Zasedání IUPAP…
Dokončení ze str. 1

O úspěšných metodách léčby a ošetřování ran
klasické léčbě se rána nepřevazuje tak často, 
přikládá se obvaz napuštěný léčebnou látkou, 
která přechází do rány a sekret z rány se zpět-
ně vsakuje do obvazu. Tímto způsobem léčby 
se zvyšuje komfort a kvalita života pacienta. 
Inter valy převazu se prodlužují až třeba i na pět 
dní, navíc některé obvazy pohlcují i ne příjemný 
zápach, takže člověk se nemusí cítit společen-
sky vyřazen. Významnou roli hraje i ekonomické 
hledisko, protože takto léčený pacient je hos-
pitalizován kratší dobu. Často se setkáváme 
i s případy, kdy se nám touto metodou samo-
zřejmě ve spolupráci s komplexní léčbou podaří 
zachránit pacientovi nohu před amputací, uved-
la Bc. L. Šeflová, vrchní sestra II. interní kliniky 
FNO a odborný koordinátor konference.

Přednáškový program byl připraven v Re-
gionálním centru Olomouc od čtvrtka 19. do 
pátku 20. 10.

-eh-, -red-

Cyklus didaktických seminářů: popularizace matematiky
že zamě řených na motivaci pro vědecko výzkumnou 
činnost v ob lasti přírodních věd, obzvláště v oborech 
matematických, fyzikálních a chemických, konkrétně 
dílčího úkolu S006 – Výzkum vedoucí k vytvoření mate-
matických soutěží a projektů v rámci třídy, resp. školy 

pro 1. a 2. stupeň ZŠ s možnos-
tí zapojení žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Obsa-
hově jsou všechna set kání za-
měřena na netradiční mo tivační 
činnosti vedoucí ke zlep šení žá-
kovských postojů k ma te matice, 
k popularizaci mate matiky.

Nač se můžete těšit v dalších 
setkáních? Ve středu 1. 11. pove-
de Mgr. A. Vávrová (ZŠ Kodaňská, 
Praha) pracovní dílnu s názvem 

Hry (nejen matematické). Účastníci se seznámí s řadou 
her a herních strategií, které lze smysluplně začlenit do 
výuky matematiky na prvním i druhém stupni ZŠ. Posled-
ní podzimní pracovní díl na proběhne 22. 11. pod vedením 
Mgr. E. Kubátové, Ph.D. (Evropská základní škola, Brno). 
Setkání s názvem Aktivizující činnosti v hodinách ma-
tematiky na 1. stupni ZŠ bude zaměřeno na mezipřed-
mětové vazby v propojení s netradičními činnostmi žáků 
primární školy. 

Organizátoři zvou všechny zájemce z řad studentů i pe-
da gogické veřejnosti. Přijďte se zaposlouchat.

RNDr. M. Uhlířová, KM PdF UP, 
vedoucí semináře, foto archiv autorky

Lékařská fakulta
Ve čtvrtek 2. 11. 2006 se uskuteční na zasedání 

Vědecké rady LF UP v prostorách Uměleckého centra 
UP (Freskový sál, místnost č. 112, Univerzitní 3) ná-
sledující řízení:
– 13.30 hod. – řízení ke jmenování profesorem:
– doc. J. Klein, Ph.D., docent I. chirurgické kliniky FN 

a LF UP, obor Chirurgie, přednáška na téma: Podíl 
chirurga na terapii pokročilých karcinomů plic.

– 14.30 hod. – habilitační řízení:
– RNDr. Z. Dvořák, Ph.D., odborný asistent Ústavu 

lékařské chemie a biochemie LF UP, obor Lékařská 
chemie a biochemie; habilitační práce Úloha mik-
rotubulů v buněčné signalizaci aryl uhlovodíkovým 
a glukokortikoidním receptorem – důsledky v re-
gulaci enzymů metabolizujících léčiva; habilitační 
přednáška s tezemi práce Úloha mikrotubulů v bu-
něčné signalizaci aryl uhlovodíkovým a glukokorti-
koidním receptorem – důsledky v regulaci enzymů 
metabolizujících léčiva. Přednáška na odborném 
fóru „Mechanismy regulace biotransformačních en-
zy mů“ proběhla dne 7. 6. v rámci přednáškového 
odpoledne České společnosti chemické – pobočky 
Olomouc.
S habilitační prácí je možno se seznámit na referátu 

vědy a výzkumu Děkanátu LF.

Děkan Lékařské fakulty UP 
a ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci vypisují

výběrová řízení
na obsazení funkcí

–  přednosty Kliniky rehabilitačního a tělovýchov-
ného lékařství,

–  přednosty II. chirurgické kliniky profilace cévně-
-trans plantační.
Nástup do funkce od 1. 1. 2007.
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru vše-

obec ného lékařství; specializace v oboru v souladu 
se zá konem č. 95/2004 Sb.v platném znění; na funk ci 
přednosty II. chirurgické kliniky – specializace v oboru 
cévní chirurgie; vědeckopedagogický titul profesor nebo 
do cent; minimálně 10 let odborné praxe; předpoklady 
dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném zně ní; zdravot-
ní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 
Sb.v platném znění; osobnostní a profesio nální před-
poklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pra-
coviště, vč. manažerských dovedností; aktivní znalost 
jednoho světového jazyka; znalost práce na PC.

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba dolo-
žit: vyplněný osobní dotazník, fotokopie dokladů o do-
sažené kvalifikaci, fotokopie licence ČLK pro vedou-
cího lékaře – primáře, profesní životopis s uvedením 
přehledu o vědecké a publikační činnosti, osvědčení 
a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. v plat-
ném znění, výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců, 
písemný návrh koncepce vývoje pracoviště.

Přihlášky zašlete do 3. 12. 2006 na personální refe-
rát, Děkanát LF UP, Tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc.

Přemýšlíte o práci či studiu 
v jiné členské zemi EU?

Národní centrum Europass ČR 
a Eurocentrum Olomouc

Vás srdečně zvou na přednášku
EUROPASS 

evropský souborný doklad 
o vzdělání a pracovních zkušenostech.
Datum a čas: 31. 10. 2006 od 15 hod.

Místo konání: Katedra politologie a evropských 
studií UP, Křížkovského 12 (místnost č. 224).

Přednáší: zástupce Národního centra Europass ČR.
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Považuji za velké štěstí a privilegium, že prof. J. Jařab 
zřídil a společně s Dr. J. Tillichem podporovali tako-
véto malé, ale neobvyklé celouniverzitní pracoviště. 
Každá analogie jistě neodráží realitu věrně, ale mám 
pocit, že jsme dostali šanci věnovat se „desetiboji“ 
v moři dílčích disciplín. Atletický desetibojař také 
v žádné specifické disciplíně není nejlepší a vždy za 
svými kolegy-specialisty zaostává. Přesto je deseti-
boj pro svou všestrannost považován za královskou 
disciplínu. A interdisciplinární studia budou mít jednou 
možná podobné postavení pro svůj důraz na syntézu, 
hledání vzájemných vazeb a nacházení nových souvis-
lostí mezi dílčími disciplínami. Příkladem praktického 
výstupu takových studií je například Územní systém 
ekologické stability krajiny (ÚSES) z oblasti krajinné 
ekologie a krajinného plánování. Tato metodika by 
ne vznikla, kdyby její tvůrci nevyužili několika deseti-
letí výzkumu a poznání specialistů-analytiků, ať už 
bo taniků, zoologů, geologů, pedologů atd. Syntézou 
dílčích poznatků vznikla nová kvalita – metodika, která 
se dostala do zákona o ochraně přírody a krajiny a má 
tedy praktické uplatnění a dopad.

V českém univerzitním prostředí zatím k podob-
ným aktivitám moc vůle a podpory nenajdete. Kromě 
CIS UP je to Centrum mezioborových studií na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni a je snaha založit obdobné 
pracoviště na Jihočeské univerzitě v Českých Budě-
jovicích. Pak je to ještě personálně i finančně dobře 
zajištěné Centrum teoretických studií Univerzity Kar-
lovy, vedené doc. I. Havlem, a to je pravděpodobně 
všechno.

CIS UP po deseti letech přejde na Přírodovědec-
kou fakultu UP a stane se součástí Katedry geografie 
s perspektivou, že by od září příštího roku mělo být 
transformováno v samostatnou Katedru rozvojových 

Doprovodné přednášky k výstavě 
Dalimilovy kroniky pokračují i v listopadu
I po ukončení výstavy „Dalimil v Olomouci. Pařížský 
zlomek latinského rukopisu.“ (31. 10.) v Uměleckém 
centru UP jsou pro zájemce připraveny ještě dvě do-
provodné přednášky:
– ve středu 1. 11. od 15 hod. bude v místnosti 

Caro lina UC UP přednášet Mgr. A. Kalous, Ph.D. 
(Katedra historie FF UP) na téma Lucemburkové 
a Itálie;

– ve středu 8. 11. od 15 hod. bude Auditoriu maxi-
mu UC UP přednášet doc. P. Černý, Ph.D. (Katedra 
dějin umění FF UP) na téma Iluminace pařížského 
zlomku latinského překladu Dalimilovy kroniky.

-red-

Centrum distančního vzdělávání pro vás připravilo pět intenzivních seminářů, které povedou zkušení lektoři. 
Semináře jsou určeny učitelům (SŠ, VOŠ, VŠ), vzdělavatelům dospělých a manažerům vzdělávání. Obsah semi-
nářů jsme sestavili tak, aby uspokojily nejen úplné začátečníky, ale i zájemce o získání podrobnějších informací 
a osvojení klíčových dovedností z oblasti e-learningu a distančního vzdělávání.

Získáte nejen aktuální a praktické znalosti, ale i uži tečné dovednosti. Po absolvování všech seminářů z cyk lu 
DiV profesionálně navíc obdržíte osvědčení.
Aktuální semináře:
                  Název         Termín
DiV profesionálně (1. seminář)   30. 10. 2006 
DiV profesionálně (2. seminář)    6. 11. 2006 
DiV profesionálně (3. seminář)   13. 11. 2006
Rovnice pro e-learning    22. 11. 2006
Netmoderátor: vedení lidí a komunikace on-line 1. část 30. 11. 2006 
Netmoderátor: vedení lidí a komunikace on-line 2. část  1. 12. 2006

Podrobnější informace naleznete na www.cdiv.upol.cz. Jestliže vás nabídka seminářů zaujala a chcete se 
zúčastnit, přihlaste se, prosím, co nejdříve, počet účast níků je omezený. Potvrzení o vašem zařazení do semináře 
vám pošleme na e-mail. Uzávěrka přihlášek a úhrada účastnického poplatku je vždy sedm dní před konáním 
akce.
Jak se přihlásit
On-line: vyplňte on-line formulář přihlášky přímo na www.cdiv.upol.cz.
E-mailem: vyplněný formulář přihlášky pošlete e-mailem na adresu cdiv@rupnw.upol.cz.
Telefonicky: zatelefonujte na číslo 585 631 129 a my s vámi vyplníme přihlášku telefonicky.
Poštou: vyplněný formulář přihlášky zašlete na adresu Centrum distančního vzdělávání UP, Biskupské náměstí 1, 
771 11 Olomouc.
Faxem: vyplněnou přihlášku faxujte na 585 631 212.
Připravujeme

Technika vedení virtuální komunikace: jak komunikovat prostřednictvím e-mailu, porozumění ve vir tuálním 
prostoru, interpretace emocí, psychologie psaní, empatie on-line. Předpokládaný termín konání: únor 2007.

Distanční minimum: jaké jsou základní principy distančního vzdělávání, jak organizovat vzdělávání v dis tanční 
formě, co je to e-learning, jak jej můžeme v DiV využít, jak vyučovat a učit se ve virtuálním prostoru, specifika uče-
ní dospělých. Předpokládaný termín konání: únor až květen 2007. Více se o kurzu dozvíte www.cdiv.upol.cz.

-cdv-

Nizozemský spisovatel A. Japin 
se setká se studenty
Arthur Japin (1956), jeden z nelepších současných 
nizozemských prozaiků navštíví 31. 10. Univerzitu 
Pa lackého. Na Katedře nederlandistiky FF UP bude 
od 11 hodin se studenty hovořit mj. o svém románu 
Nádherná vada, za který v roce 2004 získal prestižní 
cenu Libris-prijs.

Nádherná vada, jíž v českém překladu vydalo na-
kla datelství Paseka (září 2006), je považována za 
Japi novo nejlepší dílo. Autor v něm vychází ze sku-
tečné epizody Casanovova života, kdy se v pouhých 
sedmnácti letech – během svého pobytu na italském 
panství – osudově zamiluje do prosté dívky Lucie. Pře-
sto, že si dvojice před jeho dočasným odjezdem slíbí 
věrnost, Lucie odchází neznámo kam. Na zestárlou Lu-
cii Casanova narazí až po dvaceti letech v nevěstinci, 
kdy také zjistí, že důvodem někdejšího odchodu, jenž 
v základech poznamenal jeho přístup k ženám, bylo 
znetvoření dívčiny tváře v důsledku neštovic a snaha 
ušetřit jejího milého zklamání a nevyhnutelných kom-
plikací.

Román Nádherná vada naplňuje tragický příběh něk-
dej ších milenců fascinujícím obsahem i řadou historic-
kých souvislostí. Zároveň je však také svébytnou verzí 
soustřeďující se především na Luciinu osobnost.

První úspěch sklidil A. Japin v roce 1997, kdy se 
na pulty knihkupectví dostal jeho román Černý s bílým 
srdcem, dnes přeložený do jedenácti jazyků.

-map-

Podzimní semináře o distančním vzdělávání a e-learningu

Centrum interdisciplinárních studií po deseti letech končí
Před deseti lety, v říjnu 1996, bylo tehdejším rektorem prof. J. Jařabem založeno „Centrum interdisciplinárních 
studií Univerzity Palackého“ (CIS UP). Jeho posláním bylo věnovat se aktivitám, které přesahují záběr jednotlivých 
vědních disciplín. Nese to s sebou samozřejmě riziko určité plytkosti a rozbředlosti. Abychom se vyhnuli riziku 
vědět „nic o všem“ (jako protipól dru hého extrému, úzkých specialistů, kteří se snaží vědět „vše o ničem“), 
rozhodli jsme se s tehdejším prorektorem, RNDr. J. Tillichem, zaměřit pozornost na hledání souvislostí a vzájem-
ných vztahů mezi přírodovědnými a společenskovědními disciplínami v oblasti životního prostředí a udržitelného 
rozvoje. Dalšími oblastmi zájmu se staly globální (především environmentální) problémy a výzvy, problematika 
rozvojových zemí a studia možných budoucností (prognostika).

studií. Základním problémem CIS UP po celou dobu 
jeho existence totiž bylo, jak jinak, financování. První 
dva roky existence CIS jsem se mohl těšit lukrativní 
funkcí ředitele, ale ve skutečnosti bylo toto pracoviš-
tě „prázdnou skořápkou“, bez jediného pracovního 
úvazku a veškeré aktivity se děly na bázi dobrovolné 
práce.

Od roku 1998 jsem byl sám sobě vedoucím, už pla -
ceným, což ale znamenalo nutnost každoročně zís kat 
finanční prostředky z grantů, příspěvek UP by na plat 
a provozní náklady, byť jediného pracovníka, nestačil. 
Kupodivu se nám každoročně granty získávat dařilo, 
takže jsme si užívali života ve svobodě, ale také v per-
manentní finanční nejistotě. Množné číslo používám 
proto, že od roku 2001 nastoupil na CIS UP kolega 
M. Jahoda a od r. 2006 Mgr. J. Lamačová. Navíc for-
mou dohody o provedení práce s námi na gran tech 
spolupracovala řada lidí z univerzity i mimo ni, nešlo 
však o interní pracovníky CIS UP.

Podstatným problémem takového celouniverzitního 
pracoviště je, že nemá vlastní studijní program a ne-
má tedy garantovaný stálý příjem. To je také hlavním 
důvodem, proč chceme CIS UP transformovat v kla-
sickou katedru v rámci Přírodovědecké fakulty s vlast-
ním, interdisciplinárně zaměřeným studijním oborem 
„Mezinárodní rozvojová studia“. Ten před třemi lety 
vznikl jako výsledek spolupráce CIS UP s Katedrou 
geo grafie PřF UP.

Nevím, jestli se v dohledné budoucnosti někomu 
podaří na UP vybudovat fungující a velkoryse pojaté 
interdisciplinární pracoviště. Na základě mnoha zkuše-
ností ze zahraničních cest jsem si jistý, že tento směr 
perspektivní je. Znamenalo by to věnovat tomuto cíli 
hodně energie a času, ale stálo by to za to. 

Doc. P. Nováček

Upozornění CVT: 
Barracuda není SPAM!

Od 12. 10. 2006 se v přijaté poště vyskytují zprávy 
od antivirové brány, kdy odesílatelem je: Barracuda 
Spam Firewall postmaster@upol.cz.

Tato elektronická zpráva není SPAM, ale upo-
zorňuje uživatele, že na jeho adresu přišly zprávy, 
které antivirová brána vyhodnotila jako podezření 
na SPAM. Vyhodnocení na SPAM může být gene-
rováno buď z těla zprávy, nebo z její přílohy. Dříve 
se tyto zprávy nepropouštěly do vnitřního systému 
UP, ale byly jako nepřijaté vráceny odesílateli. Nyní 
jsou tyto zprávy uloženy do karantény systému 
Barracuda, kde si je může uživatel vytřídit, nebo 
přeposlat do vlastní schránky, a nastavit systém 
tak, aby mu byla příslušná zpráva již vždy doru-
čena. Seznam všech těchto zpráv je obsažen v již 
výše zmíněném těle mailu od Barracudy. V této 
době ještě antispamový systém není nastaven na 
úplný adresní prostor UP, což znamená, že zprávy 
adresované např. na adresy ve tvaru xxx@upol.cz 
jsou vyhodnocovány původním systémem. Úplné 
nasazení systému bude provedeno do konce října 
2006. Odložené zprávy jsou v karanténě drženy po 
dobu 30 dnů a potom jsou automaticky zrušeny.

Podrobnější informace o systému a návodu na 
obnovení zprávy naleznete na webových stránkách 
UP v sekci Aktuality a budou trvale na portálu UP – 
Informace a návody. V případě potíží se obraťte na 
správce fakultních sítí.

Mgr. P. Volák, CVT UP
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Žurnál UP: Jste v týmu nejbližších spolupracov-
níků rektora odpovědný za oblast vnitřní a vnější ko-
munikace. Jaká je vaše konkrétní představa o tom, 
ja kými mechanismy by měla být tato oblast zabezpe-
čena a jak by měla fungovat?

J. Dürr: Má vize je založena na vytvoření profesio-
nálního, silného oddělení vnějších vztahů, které vznikne 
1. ledna 2007 a jež bude řídit fundovaný vedoucí ma-
nažer. Ten bude současně vykonávat funkci tiskového 
mluvčího univerzity. Oddělení budou dále tvořit současní 
pracovníci RUP, jež byli roztroušeni v nejrůznějších úse-
cích (redakce webu, tiskových materiálů, Žurnálu UP). 
Nyní budou mít šanci lépe komunikovat mezi sebou, 
budou mít jasněji definovanou náplň prá ce a budou re-
alizovat záměry, o nichž jsme spolu s nimi a s fakultami 
debatovali ještě v době fungování tzv. pracovní skupiny 
pro public relations během loň ského roku. 

Žurnál UP: V. Mazochová: Představy jsou jedna 
věc, jejich realizace druhá. Jak například hodláte 
pře svědčit vedení UP, fakult a Akademický senát 
o nut nosti věnovat této oblasti více pozornosti, než do-
sud, včetně finančního, materiálního a personálního 
zajištění? 

J. Dürr: Jsem rád, že prof. Dvořák dává zelenou akti-
vitám v oblasti PR a že je celé vrcholové vedení přesvěd-
čeno o jejich nezbytnosti, nutnosti. To je skvělý odrazový 
můstek a dobrá příprava na argumentaci se správcem 
univerzitního pokladu a akademickým se nátem, aby ze 
společného měšce vyčlenili na tuto oblast více korun 
než letos. Na potřebě intenzivního a kvalitního vnější-
ho obrazu UP se shodují skoro všichni, lišit se snad 
můžeme v debatě o tom, jakými způsoby a prostředky 
tohoto cíle dosáhneme. Na všech možných platformách 
se snažím aktivně vystupovat a prosazovat jakési zjed-
nodušené desatero public relations na UP. Snad se mi 
podaří přesvědčit i ty dosud váhající. Považuji se v této 
věci za optimistu. Už nyní vidím výrazné změny k lepší-
mu oproti minulosti. 

Žurnál UP: Když se podíváme na strukturu řízení 
dvou dalších českých „kamenných“ univerzit – UK 
a MU – je zřejmé, že alespoň formálně již UP před-
stihly: kromě prorektorů pro vnější vztahy zde již del-
ší dobu existují samostatná oddělení vnějších vzta hů, 
příp. i marketingu – na MU s pěti pracovníky, na UK 
také, univerzity mají tiskové mluvčí… Bude někdy UP 
disponovat také takovým servisem?

J. Dürr: Porovnávat nemusíme pouze s MU a UK, 
inspirovat se je možné i u některých jiných českých uni-
verzit, ale hlavně je potřeba jít na zkušenou do zahraničí, 
zejména anglosaského. Všechno to, co jsem s mými ko-
legy v posledních měsících připravoval, dá vá doufat, že 
Palackého univerzita takovým servisem disponovat bude, 
a to v nejbližší možné době. Jak jsem uvedl, všemu by 
měla napomoci změna struktury řízení a organizačního 
řádu, které na 1. leden 2007 připravuje rektor a jeho pro-
rektorský tým, doktorka Loch manová zejména.

Žurnál UP: S vnějšími vztahy úzce souvisí také 
oblast vnitřní komunikace – hovoří se o spojitých 
ná dobách, které jsou na sobě přímo závislé a kvalita 
jedné z nich podmiňuje úroveň té druhé. Jak hod notíte 
současný stav komunikace uvnitř univerzity – mezi 
fa kultami, mezi fakultami a vedením UP, mezi akade-
mickými pracovníky a zaměstnanci, mezi pedagogy 
a studenty? Jaká je podle vašich zku šeností míra loa-
jality, sounáležitosti, hrdosti atp. zaměstnanců a stu-
dentů vůči UP? Co by se podle vašeho názoru mělo 
změnit v prvé řadě?

J. Dürr: UP představuje dobrou, ba velmi dobrou 
značku. Z toho vycházejme a toho se držme při všech 
našich aktivitách v každodenní práci. Sounáležitost a věr-
nost zajistíme pouze pravidelnou a lepší komunikací ve 
všech možných vztazích, které jste jmenovala. Univer-

S prorektorem Jakubem Dürrem o vnitřní a vnější komunikaci na UP a Žurnálu UP zvlášť
O nutnosti zlepšit vnitřní a vnější komunikaci UP ne hovořil pouze prof. L. Dvořák ve svém předvolebním programu jako o jedné z priorit dalšího rozvoje univerzity. Je to 
téma, kterým se intenzivně zabývají i členové pracovišť Rektorátu UP, kteří na daný okruh problémů narážejí ve své každodenní pracovní činnosti – pracovníci redakcí 
webových stránek, informačních a propagačních materiálu a Žurnálu UP, kancléř UP a zástupci Kanceláře zahraničních styků. Od nástupu prorektora UP pro vnější vztahy 
a zahraniční věci J. Dürra dostávají oficiální i neformální diskuse nad budoucí podobou struktury interní a externí komunikace konkrétnější podobu; z jedné takové vyplynul 
i následující rozhovor. Na jeho začátku pokládala otázky redakce Žurnálu, poté se role obrátily:

zita a jejích sedm fakult mnohdy však působí jako pytel 
blech a ve zdlouhavých rozhodovacích procesech, tak 
typických pro akademické prostředí, je často těžké najít 
efektivní řešení či kompromis vyhovující všem. Přesto 
se nám vždy nějak k tomuto kom promisu podaří dospět. 
Jeho kvalita bude lepší tehdy, když si budou všichni na 
nejrůznějších úrovních uvědomovat, že nám jde právě 
o onu dobrou značku, že nás ve společném úsilí spojuje 
a že rozpory univerzitní komunitu rozdělující jsou z cel-
kového pohledu malicherné. Ptáte-li se však konkrétně, 
co by se mělo změnit hned v nejbližší době, pak odpo-
vídám, že jednou z cest je stanovení jednotného designu 
naší „korporace“ – jednotný vizuální styl a s ním spo jená 
identifikace s tímto prostředkem symbolické unifikace 
pracovišť. S tím se rovněž pojí nutnost stanovit jedno-
značné ka nály komunikace a jejich důsledné dodržová-
ní. Respektování akademických svo bod v rámci nich je 
samozřejmostí, jde však také o přiblížení fungování naší 
dvacetitisícové organizace efektivním komunikačním 
a rozhodovacím strukturám 
ze soukromé sféry. Této 
ame rikanizaci univerzitního 
světa se nevyhneme. 

Žurnál UP: Jaké kon-
krétní výsledky své práce 
už můžete prezentovat? 
Co se zlepšilo od vašeho 
ná stupu do funkce?

J. Dürr: Je to celá řa-
da drobných věcí, které, 
doufám, studenti i pracov-
níci UP už zaregistrovali. 
Po da řilo se mi vyjednat vy-
členění speciální rozpočtové kapitoly na podporu pro-
pagace UP. Pro studenty 1. ročníku jsme ve spolupráci 
s jejich staršími studentskými zástupci vydali brožuru 
Kudy kam, tedy jakýsi bedekr prvních kroků na UP. 
Měla by našim novým kolegům pomoci v lepší orien-
taci v univerzitním prostředí. Spolu se studentským 
pěveckým sborem Ateneo a panem docentem Režným 
jsme připravili pro pagační DVD o naší univerzitě. Uni-
verzitu velmi často zastupuji v zahraničí – představil 
jsem její úspěchy v USA, Rusku, Rumunsku, Finsku, 
Slovinsku, Belgii. S čínskými partnery se podařilo za-
hájit debatu o zřízení Konfuciova institutu v Olomouci. 
V těchto dnech přinesu z Číny pro univerzitu potěšující 
zprávu, že se tato významná instituce šíření čínské kul-
tury a jazyka finančně velkoryse podporovaná čínským 
státem otevře jako první v ČR a jako jedna z prvních ve 
střed ní a východní Evropě opravdu na půdě Univerzi-
ty Pa lackého. Od začátku svého působení intenzivně 
a pra videlně komunikuji se zástupci Olomouckého 
kraje a Statutárního města Olomouc – všichni oce-
ňují vstřícnost a otevřenost univerzity, její strategické 
uvažování. Od mého nástupu do funkce také univerzita 
lépe komunikuje s mediálním prostředím, pravidelně 
zasílá tiskové zprávy a pořádá tiskové konference. 
V krátkém čase odpovídá novinářům na jejich dotazy 
a zprostředkovává jim další informace.

Žurnál UP: Jaké nejbližší cíle hodláte v oblasti 
vněj ší a vnitřní komunikace prosazovat?

J. Dürr: Jedná se o celou plejádu úkolů, které 
mě během podzimu čekají: konzultovat s kolegy 
z jiných uni verzit některé další plány např. v oblasti 
péče o absol venty, aktualizovat obsah anglických 
univerzitních webových stránek, úspěšně zvládnout 
prezentaci uni  verzity na veletrhu Gaudeamus v Brně, 
vypsat vý běrové ří zení na mediální tvář UP – nové-
ho tiskového mluvčího, připravit školení vnitřní ko-
munikace pro vedení UP a fakult, začít pracovat na 
dlouhodobé strategii internacionalizace UP, zpraco-
vat rozvojový program usilující o získání certifikátu 

„ECTS Label“ pro naši univerzitu, pomoci v aktivitách 
nově založeného Eurocentra sídlícího v Knihovně UP, 
připravit nové a atraktivnější materiály pro zájemce 
o studium a hlavně založit výše zmiňované oddělení 
vnějších vztahů uvnitř struktury Rektorátu. V tuto chví-
li je aktuální zejména příprava analýzy informačních 
toků, z níž by mělo vyplynout, jakými konkrétními me-
chanismy by měla UP efektivně komunikovat. Výsled-
ky této analýzy by měly mj. pomoci vyřešit i budoucí 
podobu Žurnálu UP – zda za chovat současný stav, 
nebo dát přednost měsíčníku či internetovému zpra-
vodaji, nebo se věnovat hlavně popularizaci výsledků 
vědecké práce na UP… a nebo se pokusit skloubit vše 
do několika zřetelně vymezených formátů. Tím vlastně 
reaguji i na podněty, které na stránkách Žurnálu UP 
publikovali doc. T. Opatr ný (Žurnál č. 2, pozn. red.) 
prof. M. Hejtmánek (Žurnál č. 3/16, pozn. red.). Ale 
zeptám se nyní já vás: Za jakou změnu Žurnálu UP 
se přimlouvá jeho redakce?

V. Mazochová: Chtě-
ly by chom – vzhledem 
k současným možnostem 
asi nereálně – všechno: 
zachovat tištěný týdeník, 
doplnit jej internetovým 
zpravodajem s každo-
denní aktualizací a pro-
dukovat i – dejme to-
mu – čtvrtletník pro širší 
veřejnost, který by sloužil 
k pre zentaci jednotlivých 
fakultních pracovišť i ce-
louniverzitních zařízen. 

Ani méně maximalistické požadavky se ale podle mého 
názoru neobejdou bez personálního a materiálního 
posílení redakce, pokud by výstupy kterékoli zvolené 
varianty měly být kvalitnější, než do sud. Také čekáme 
na výsledky analýzy, kterou jste zmiňoval; myslím, že 
jsme dostatečně flexibilní pracoviště, stejně jako naši 
kolegové z redakce webových stránek a informačních 
materiálů UP, a budeme umět na případné změny rea-
govat dostatečně tvůrčím způsobem. Nejdůležitější je 
ale vědět, co po nás bude UP vlastně chtít a jaké per-
sonální a materiální podmínky pro naši práci nastaví.

M. Hronová: Domnívám se, že naše zkušenosti jas-
ně hovoří o tom, že není možno spoléhat na spontánní 
a aktivní komunikaci univerzitní obce – nic není samo 
sebou a oblast komunikace – stejně jako kterouko-
li jinou – musí „obhospodařovat“ tým lidí, což platí 
jak pro Žurnál či jiné univerzitní periodikum, tak i pro 
případné nově vzniklé oddělení PR. Vedle výsledků 
zmí něné analýzy by mělo být i toto východiskem pro 
další kroky.

J. Dürr: S čím se při práci v redakci Žurnálu UP 
nejvíce potýkáte?

V. Mazochová: To souvisí s tím, co jsme uvedly, 
tedy s personálním zajištěním redakce a danou úrov-
ní komunikace na UP. Jsme-li na všechnu redakční, 
novinářskou, editorskou, někdy i fotoreportérskou 
a dal ší činnost pouze dvě, odpovídá tomu vykazovaná 
kvalita – ať už se to týká vyhledávání a zpracovávání 
aktuálních informací, přípravy textů z oblasti popu-
larizace vědy a výzkumu či identifikace zajímavých 
témat atp. Ačkoli za těch několik let mnohá pracoviš-
tě UP přivykla existenci univerzitního týdeníku, nelze 
se každý týden spoléhat na naději, že snad „někdo“ 
„něco“ „o něčem“ napíše a těch osm až deset stran 
nezůstane prázdných. A tak vlastně pracujeme v téměř 
amatérských podmínkách, zatímco se očekávají – jak 
jinak – profesionální výsledky.

5 Diskuse o budoucí podobě Žurnálu UP bývá často 
předmětem jednání jeho redakční rady a hostů

Dokončení na str. 6
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STUDENTSKÁ RUBRIKA

M. Hronová: A je to škoda, protože zvláště v oblas ti 
popularizace výsledků vědy a výzkumu na UP je témat 
dostatek a my bychom je rády prezentovaly ve větší míře. 
Ale daří se to jen občas, zejména v čase, kdy Žurnál UP 
nevychází, protože připravit laikům sro zumitelný text 
z oblasti molekulární biologie, srovnávací lingvistiky, spi-
rituální teologie či kvantové fyziky je práce na delší „běh“, 
než klasické zpravodajství. K tomu je třeba připočíst také 
činnost „pátrací“ (ně které informace k nám třeba vůbec 
nedoputují), někdy i „smlouvací“ (vytvořit konečnou 
podobu textu tak, aby byly obě strany spokojeny). Tato 
komunikační a orga nizační práce není nikde vidět, ale pro 
budoucí vstřícný vztah přispěvovatelů a zároveň čtenářů 
má velký význam.

V. Mazochová: Potýkáme se i s naplňováním pro-
storu, který Žurnál nabízí k diskusi: příspěvků do této 
rubriky je jako šafránu, zatímco v kuloárech se to náměty 
jen hemží. Možná je to tím, že z pohledu značné části 
univerzitní obce není Žurnál UP nic víc, než „rektorátní 
plátek“, zároveň však v univerzitním prostředí patrně 
funguje velmi silná autocenzura (což ovšem zároveň 
redakci pomáhá trvat na absenci jakéhokoli „dozoru“). 
Každopádně se ukazuje, že funkce, které Žurnál UP v tuto 
chvíli zahrnuje – tj. informovat, (re)prezentovat a dávat 
prostor k výměně názorů, se mnohdy dostávají do roz-
poru i v povědomí čtenářů a případných autorů; možná 
by stálo za to uvažovat o jejich rozdělení se zavedením 
několika periodik s jas ně vymezeným obsahem i cílovými 
skupinami. K tomu bude ale zapotřebí i zřetelně formulo-
vaného systému celé vnitřní a vnější komunikace na UP, 
jehož je Žurnál jen jednou součástí. 

-red-, ilustrační foto na předchozí straně -if-

Blížím se k Ulanbátaru. Abych se ale dos-
tala do jeho středu, projíždím nejpve okrajo-
vými část mi města a pohledem se seznamuji 
s rea litou chudých jurtových předměstí. Jsou 
tak odlišná od centra mongolského hlavního 
města plné ho velkých budov, moderních ho-
telů, nákup ních středisek a supermarketů… 
Re k lama, prach, široké cesty a spousta aut…

Před nádražím jsem se společně s Tanjou 
prodrala mačkanicí turistů, taxíků a lidí nabíze-
jící rozmanité služby a vydala se k hostelu Ser ge 
Guest House. Sergej, česky mluvící otec mon-
gol ské rodiny, nám ve svém by tě přidělil dvě 
postele a nečekané ná hody a seznámení na se-
be nenechaly dlou ho čekat. Ve stejném pokoji 
se totiž ubytovali i Radim a Veronika z televize 
Prima. Slovo dalo slovo a už 
tu byl ná pad na reportáž 
o naší projektové škole na 
před městí Bayanhoshu. 
Opravdu, svět, který chtějí 
tito dva procestovat, je tak 
malý… A na víc, začínám 
mít pocit, že Ulanbátar je 
je ho pup kem.

Ještě několik slov k Ser -
gejovi. Má dvě dě ti a spo-
lu s jejich matkou žijí v jed -
nom poko ji. Další dva totiž 
pronajímají. Jejich byt se 
tím to stává i hostelem. Tak 
to prostě v Mongol sku chodí. Lidé jsou zde po 
staletí zvyklí žít pohro madě na malém prostoru, 
plyne to především z jejich kultury, ne chudoby 
či nedostatku, jak by se mohlo zdát.

Chtěla jsem se trochu vyspat, ale nabídka 
vidět první mongolský školní den Sergejových 

Novinka: ISBN na CD-ROMu
Téměř každý z nás se setkává s pojmem ISBN, a ne vždy víme, co tato zkratka znamená. Je to systém mezi-
národního standardního číslování knih, který používá desetimístné číslo k jednoznačné identifikaci knih (neperio-
dických publikací). Slouží především knižnímu obchodu, knihovnám i nakladatelům. Účast nakladatelů v systému 
je dobrovolná. Národní agentura ISBN v ČR sídlí v Národní knihovně ČR. Vydavatelství UP v Olomouci je součástí 
systému ISBN s vlastní řadou čísel, která přiděluje svým publikacím, pokud tyto splňují podmínky stanovené 
Ediční směrnicí.

Bližší informace se můžete také dozvědět na našich webových stránkách www.upol.cz/vup nebo na základě 
osobní konzultace u nás.

V této souvislosti bych vás ráda upozornila na změny, které se v systému připravují. Od 1. 1. 2007 se na 
celém světě mění dosud desetimístné číslo na třinácti místné. K hlavní změně ale patří přidělování čísel ISBN 
knihám na CD-ROM a dalších off-line nosičích. To je dobrá zpráva zejména pro vysokoškolská vydavatel ství. Je 
tedy možno přidělit číslo ISBN CD-ROMu, po kud na něm budou převážně texty a obrázky, tedy nahrazuje tištěnou 
podobu knihy. Opět doporučuji před realizací konzultaci s Vydavatelstvím.

Mgr. J. Kreiselová, redaktorka VUP odpovědná za agendu ISBN

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

vyhlašuje
13. ročník veřejné literární soutěže pro studenty.

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. (Stra nou se míní strojopis [počítačový text] o 30 řádcích 
a 65 úhozech.)

Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen 2007.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena – 2 000 Kč, 2. cena – 1 500 Kč, 3. cena – 1 000 Kč.
Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se nerozdělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny 

odbornou porotou, kterou jmenuje rektor UP.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2007 a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných prací se 

zúčastní hodnotícího semináře.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát rektora UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; obálku 

označte heslem „Literární soutěž“.

Z notesu studentské zapisovatelky: S rozvojovým projektem do Mongolska (IV)
Zastavení čtvrté, první dny v Ulanbátaru

Hostel, aby bylo kam hlavu složit, cesto vatelé z televize Prima, první mongolský škol ní den a poprvé v naší projektové škole. „Sajn 
bajno“, tedy „ahoj, jak se máš“, je je diné, co umíme mongolsky… A abychom moh ly dělat i něco jiného, než se stále jen usmívat, hledáme 
tlumočnici.

dětí byla opravdu neodola-
telná. Jeho mladší syn šel 
poprvé do školky. Spousta 
dětí tam – stejně jako u nás – 
usedavě plakala a chtěla 
utéci. Se starším synem 
jsme pak návštívili jeho 
soukromou školu v cent -
ru města. Společně s Tan-  
jou jsme navštívili ně kolik 
tříd, děti byly velmi po-
slušné a schopné se s námi 
dohovořit anglicky. Zahájení 
školy je pro ně oprav dová 
slavnost. Když jsme je např. prosili o mongol-
skou písničku, rozhodly se pro hym nu: postavily 

se do pozoru, daly si ruku 
na srdce a spus tily o své 
slavné histo rii a o tom, jak 
by každý Mongol měl milo-
vat svou vlast… Tato škola, 
jíž jsme v první školní den 
viděli, patří mezi ty bohatší. 
Ve třídách zde bývá kolem 
15 dětí, nemají nouzi o ma-
teriál ani o pitnou vodu.

To „naše“ projektová 
ško la je na tom zcela ji-
nak… Z centra města jsme 
se k ní s Tanjou vydaly 
auto  busem. Jely jsme asi 

20 minut na konečnou, kamsi na předměstí. 
Mon gol ský ři dič si nebral servítky a po děravé, 
praš né a mís ty nezpevněné silnici „letěl“ tak, že 
jsme na sedadlech pravidelně – to jen mír ně 

řečeno – nadskakovaly. 
S úžasem a zvědavostí 
jsme pozorovaly okolí: mo-
derní ho tely a postarší pan-
eláky vystřídaly po dvou 
zastávkách prkenné ploty, 
jež ohrazují malé dře věné 
domečky s několika dalšími 
jurta mi okolo, prašné ne-
dlážděné cesty a místy 
spous ta odpadků. Child De-
velopment Center „Achlal“ 
se nachází v Bayanhoshu, 
v jed né z takových čtvrtí.

Je sobota, paní uči telky zrovna natírají stře-
chu. A můj první dojem? Říkám si, škola vy-
padá celkem k světu. Malá budova se čtyřmi 
místnostmi, dvě z nich jsou třídy. Byla vybudo-
vána díky japonsko-německému projektu 
a děti v ní mohou absolvovat prvni čtyři ročníky 
školní docházky. Jedná se většinou o děti 
z chudších rodin a nebo ty děti, které začaly 
chodit do ško ly z různých důvodů mnohem 
později než je zvykem. Nejmladším je devět, 
nejstarším i šestnáct. Je to celkem příjemné 
mís to – sice s prašným hřištěm, dvěma latrína-
mi, také ale se záhonkami květin, spoustou 
dětských obrázků na plotě a zdech. A jaký 
byl pak první kontakt? Kromě pozdravu „Sajn 
bajno“ byl plný úsměvů…

Bude nutné sehnat tlumočníka, jinak se 
opravdu já ani Tanja nedomluvíme.

S. Šafaříková, studentka FTK UP, 
ve spolupráci s M. Hronovou, foto archiv autorky

(Pokračování příště)

5 Děti před školou

5 Ulanbátar

Dokončení ze str. 5

S prorektorem Jakubem Dürrem…
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Jubilea

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

Blahopřejeme!
Při příležitosti životního jubilea převzali 17. 10. z ru-
kou rektora UP prof. L. Dvořáka zlatou medaili Za zá-
sluhy o rozvoj UP (zleva) prof. B. Hodaň, CSc., z Ka-
tedry kinantropologie a společenských věd FTK UP, 

doc. N. Škottová, CSc., přednostka Ústavu farma-
kologie LF UP a poslankyně Evropského parlamentu, 
doc. M. Mysliveček, přednosta Kliniky nukleární me-
dicíny LF UP a FNO, a doc. J. Šteigl, CSs., vedoucí 
Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP.

-red-, foto -tj-

Soudě nejen podle příjmení, nýbrž také podle místa 
narození 38. rektora jezuitské koleje a univerzity v Olo-
mouci P. Jindřicha Schmidta byl tento rektor německé 
národnosti. Jako Schmidtovo rodiště je totiž uvádě-
no město Gabel, tj. po česku Jablonné v Podještědí 
(někdejší národnostní poměry v Jablonném dokládá 
statistika z roku 1890, podle níž žilo v Jablonném 
2 035 Němců a pouze 10 Čechů). Na počátku svých 
dějin bylo prý Jablonné hradem knížat českého kmene 
Charvátů. Za některého z těchto knížat se podle Kristi-
ánovy legendy provdala Přibyslava, jedna ze čtyř ses-
ter sv. Václava, jež zde byla pohřbena a později bea-
tifikována; v roce 1367 nechal údajně císař Karel IV. 
převézt tělo bl. Přibyslavy do Prahy. Od poloviny 80. let 
14. století do roku 1708 náleželo Jablonné Ber kům 
z Du bé. V roce 1632 město vyplenili Švédové a roku 
1686 podlehla polovina obyvatel Jablonného morové 
epidemii. Tou dobou však byl zdejší rodák P. Jin dřich 
Schmidt již jezuitským profesem, tzn. příslušníkem 
té skupiny v rámci Tovaryšstva Ježíšova, jež byla 
složením čtyř slavných slibů – chudoby, celibátu, 
bezvýhradné poslušnosti a neomezené poslušnosti 
pa peže – disponována pro zastávání „obzvláštních 
ouřadů“ v řádu.

Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil Jindřich Schmidt 
16. října 1667, poté absolvoval jezuitský noviciát 
v Brně a 15. října 1669 zde získal aprobaci pro výuku 
na nižších řádových školách. Přehled o Schmidtově 
učitelském působení, jímž disponujeme, uvádí pouze 
data, nikoli lokality, a tak se pouze dozvídáme, že po 
absolvování filozofické a teologické fakulty vyučoval 
P. Jindřich Schmidt čtyři léta artistickým disciplínám 
(tzn. zejména fyzice, matematice, geografii a astro-
nomii), poté tři léta filozofii, současně byl po šest let 
činný jako kazatel a katecheta, jeden rok vykonával 
po vinnosti viceministra (zástupce ekonoma) a jeden 
rok ministra (ekonoma) koleje, dvě léta byl novicmis-
trem (představeným jezuitských noviců), po stejnou 
dobu instruktorem začínajících jezuitských kazatelů, 
čtyři léta řídil jako superior (představený) neuvedenou 
jezuitskou rezidenci, byl též sociem (pomocníkem) 
pro vinciála české provicie TJ; povinnosti konzultora 
české jezuitské provincie zastával po osm let a tři léta 
byl regentem semináře.

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
38. SCHMIDT (Schmid) Henricus (Jindřich), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 10. 3. 1647 Jablonné – † 5. 10. 1713 
Středokluky u Prahy), rektor od 13. 12. 1707 do 18. 9. 1708

Čtvero slavných slibů jezuitského profesa slo-
žil P. Jindřich Schmidt ve Vratislavi 2. února 1685. 
Od září 1696 do 20. března 1697 zastupoval páter 
Schmidt jako vicerektor tehdejšího rektora koleje TJ 
u sv. Klimenta v Praze na Starém Městě P. Jiřího Hillera 
(viz Žurnál UP 15, č. 28, 16. 6. 2006, s. 9, č. 29, 
30. 6. 2006, s. 11), pobývajícího v Římě. Nato se 
P. Jindřich Schmidt ujal řízení jezuitské koleje v Nise, 
a to od 8. října 1697 do 18. října 1700, jeho dalším 
rektorským působištěm od 25. července 1703 do 
15. srpna 1707 byla jezuitská kolej ve Znojmě.

Rektorem olomoucké koleje a univerzity TJ v Olo-
mouci byl P. Jindřich Schmidt promulgován dne 
13. prosince 1707. Během následujícího roku vpadaly 
opět oddíly kuruců (uherských povstalců) na východ-
ní Moravu; teprve porážka kuruců císařskou armádou 
u Trenčína 4. srpna 1708 omezila jejich pustošivé ná-
jezdy, ukončené roku 1709. V diariu rektora Schmidta 
se však častěji nežli válečné události reflektují roz-
míšky akademinckého magistrátu s novým profeso-
rem práv na olomoucké univerzitě. Dosavadní držitel 
této stolice Kryštof Josef Holland byl totiž s ohledem 
na svůj zdravotní stav moravským zemským tribuná-
lem v červenci 1707 penzionován, přičemž mu roční 
penze ve výši toliko 150 zlatých měla být vyplácena 
z příjmu jeho nástupce, jenž činil 300 zlatých ročně. 
Tento efektivní, leč nikoli následováníhodný způsob 
snižování státních výdajů na vysoké školství neodra-
dil čerstvého absolventa pražské právnické fakulty 
Ber narda Jindřicha Germettena, aby se o profesuru 
práv v Olomouci u moravského zemského tribunálu 
v Brně neucházel, třebaže ještě nedosáhl doktorského 
gradu. V prosinci 1707 obdržel Germetten od zem-
ského tribunálu jmenovací dekret s tou podmínkou, že 
co nejdříve získá doktorát práv, což se Germettenovi 
podařilo již na počátku roku 1708, a 15. dubna toho 
roku se nový profesor práv v Olo mouci představil 
Jeho Magnificenci P. Jindřichu Schmidtovi. Příštího 
dne se akademická porada usnesla, že se profesoru 
Germettenovi povolují s odvoláním na memorandum 
moravských zemských stavů, iniciu jící na olomoucké 
univerzitě profesuru a studium práv (tzv. „Pamatka“), 
pouze soukromé přednášky z civilního práva. Podobně 
jako jeho předchůdci se ale profesor Germetten ne-
hodlal ve své pedagogické činnosti nijak omezovat, 
a tak 18. dubna 1708 vyvěsil oznámení, že zahajuje 
veřejné přednášky jak z práva civilního, tak kanonic-
kého; navíc své jméno opatřil titulem „professor juris 
publicus (veřejný profesor práv)“, ačkoliv písemný do-
klad o jeho jmenování akademický magistrát dosud 
neobdržel. Rektor Schmidt tudíž pověřil univerzitního 
pedela, aby Germettenovu vyhlášku odstranil, avšak 
dne 5. května 1708 došel na univerzitu od moravského 

zemského tribunálu výnos o Germettenově jmenování 
profesorem práv v Olomouci s tím, že ho na jeho ka-
tedru uvede olomoucký krajský hejtman Leopold Anto-
nín Sak z Bohuněvic. Nato se akademický magist rát 
obrátil se stížností ohledně porušování univerzitních 
privilegií ke dvorské kanceláři do Vídně, která uznala 
oprávněnost stížnosti a v reskriptu doručeném rektoru 
Schmidtovi 30. června 1708 nařídila, že nový pro fesor 
práv musí při oficiálním přijetí univerzitním rektorem 
předložit císařský jmenovací dekret a jméno profesora 
i jména studentů jurisprudence musejí být zanesena do 
univerzitní matriky. Zemskému tribunálu tedy nezbylo, 
než aby požádal dvorskou kancelář o intimát (tzn. roz-
hodnutí vyšší instance sdělené stranám nižší instancí) 
Germettenova jmenování. Dne 3. srpna 1708 byl do-
tyčný dvorský dekret postoupen rektoru Schmidtovi 
a nic již nebránilo tomu, aby se dne 10. srpna 1708 
za přítomnosti krajského hejtmana Saka z Bohuněvic 
uskutečnila imatrikulace jak profesora Ger mettena, tak 
posluchačů jeho přednášek. Leč Bernard Jindřich Ger-
metten dlouho v Olomouci nevydržel – v lednu 1709 
odešel do Prahy na Právnickou fakultu Karlo-Ferdinan-
dovy univerzity, údajně buď proto, že vyměřený plat mu 
z výše uvedené příčiny nikterak nepostačoval k obživě, 
nebo proto, že nebyl s to dále snášet ostentativní ne-
vraživost jezuitských profesorů. Na pražské právnické 
fakultě si zřejmě profesor B. J. Germetten získal dobré 
renomé, neboť v roce 1717 stál v čele této fakulty ja-
kožto její děkan.

Již 18. září 1708 změnil své působiště i rektor 
P. Jindřich Schmidt, aniž zastával rektorský úřad po ob-
vyklé triennium. Tehdejší představený české provincie 
TJ P. Jakub Stessl (Schmidtův předchůdce v úřadě rek-
tora olomoucké jezuitské koleje a univerzity – viz Žur-
nál UP 16, č. 4, 13. 10. 2006, s. 7) povolal Schmidta 
do čela profesního domu TJ u sv. Mikuláše v Praze na 
Malé Straně, a to po dobu od 2. října 1708 do 3. listo-
padu 1711. Poté se P. Jindřich Schmidt zdržoval na 
statku jezuitské koleje u sv, Klimenta na Starém Městě 
Pražském ve Středoklukách u Prahy, zakoupeném jezu-
ity v roce 1645 a připojeném ke statku Tuchoměřicím. 
Snad měl tehdy již pětašedesátiletý páter Schmidt co 
do činění s jezuitskou přestavbou kostela sv. Prokopa 
ve Středoklukách (v letech 1712–1721), neboť zde 
5. října 1713 zemřel.

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

5 Záznam v diairu rektora koleje a univerzity Tova ryšstva Ježíšova v Olomouci P. Jindřicha Schmidta ze dne 
9. května 1708: „9 Mercurij Captum examen Metaphysicorum. rediverunt Chmi FFres. dimidiâ 4tâ Lita niæ ut Stu-
diosi possint confiteri. Mala nova de Wse tin expilato à Rebellibq, et pluribq pagis exustis. rediverunt domum 
Concionatores Mauritanij, et Mg’ri Hordes et Demel. uti et cum vinis Chm’q Krïeger Bohdalicis. rumor de occisso 
à Rebelibq P. Rapalis. (9. Merkurův [den, tj. středa]. Konána zkouška metafyziků [3., tzn. posledního ročníku 
filozofické fakulty]. Vrátili se nejmilejší bratři [tj. příslušníci jezuitské koleje]. O půl čtvrté litanie, aby se mohli 
studenti zpovídat. Zlá novina o Vsetíně vypleněném rebely [tj. uherskými povstalci] a o mnohých vypálených 
vesnicích. Domů se vrátili kazatelé kostela sv. Mořice a magistři Hordes a Demel [podle jednoho z předchozích 
záznamů pobývali tehdy na Libavé], jakož i s vínem nejmilejší [bratr] Krüger z Bohdalic [tj. z kolejního dominia 
poblíž Vyškova]. Zvěst o zavraždění pátera Rapala rebely.)“ Zemský archiv Brno, fond E 28 Jezuité Olomouc, 
sign. II/4, fol. 138v

Soupis rektorů olomouckého vysokého učení 
na jde te na webových stránkách UP www.upol.cz 

v oddíle O univerzitě/Historie a současnost.
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9.–31. ŘÍJNA
Prázdno. Výstava prací studentů Katedry výtvarné 
výchovy PdF UP. Galerie Podkroví.

29. ŘÍJNA
V. Kracík: Doktorská pohádka. Divadlo Tramtarie, 
16 hod.

30. ŘÍJNA
Distanční vždělávání (I). Seminář o distanč ním vzdě-
lávání a e-learningu. AVC UP (Biskupské nám. č. 1), 
učebna č. 318.

J. Arcimovičová: Čaj – nápoj třetího tisíciletí. Měsíc 
asijské kultury. FF UP, U1 (Křížkovského 8), 19 hod.

31. ŘÍJNA
Horynová M., Raška M.: Selektuje intermitentní 
andro genní blokáda mutace androgenního recep-
toru u pacientů s metastatickou formou karcinomu 
prostaty? Seminář. Pořádají Ústav imunologie LF 
a FNO, Česká imunologická společnost a Česká spo-
lečnost pro alergologii a klinickou imunologii. Budova 
Alergologie a klinické imunologie (areál FNO, I. P. Pav-
lova 6) 14.30 hod.

Mgr. M. Kolařík (PřF UP): A decomposition of homo-
morphic images of nearlattices. Seminář z univerzál-
ní algebry a uspořádaných množin. PřF UP (Tomkova 
40), posluchárna č. 301, 13 hod.

Prof. P. Pokorný (Centrum biblických studií AV ČR 
a UK ): Šifra mistra Leoparda očima předního čes-
kého biblisty. MSKA ve spolupráci s VKH, velký sál 
kurie, 17 hod.

J. Lamačová: Indie a projekty místních komunit. 
Promítání fotografií o současné situaci v Indii a komu-
nitních projektech a beseda na téma Indie a komunitní 
projekty. UC UP, Filmový sál, 19 hod.

J. Vykoukal: Kdo se směje naposled, ten se smě-
je naposled… O čínském humoru vážně i nevážně. 
Měsíc asijské kultury. FF UP, U1 (Křížkovského 8), 
19 hod.

M. Horoščák: Vařený hlavy. Premiéra, divadlo Tram-
tárie, 19.30 hod.

17. ŘÍJNA–30. LISTOPADU
5P (pět pedagogů). Výstava. UC UP, 1. patro.

1. LISTOPADU
Mgr. A. Vávrová (ZŠ, Kodaňská, Praha): Hry (nejen 
matematické). Didaktický seminář. PdF UP (Žižkovo 
nám. 5), učebna P28, 14 hod.

Mgr. A. Kalous, Ph.D.: Lucemburkové a Itálie. UC UP, 
přízemí, místnost č. 009 Carolina, 15 hod.

Bc. A. Jírová (Katedra botaniky PřF UP): Příroda Ukra-
ji ny a zvláště Krymu. Dojmy z víceoborové exkurze 
Jihočeské univerzity „Krym 2006“. PřF UP (Šlechtite-
lů 11), velký přednáškový sál, 16.30 hod.

L. Olivová: Povídej pohádku – umění čínského vy-
pravěčství. FF UP, U1 (Křížkovského 8), 19 hod.

J. A. R. Nové CD Armáda špásu. U-klub, 21 hod.

2. LISTOPADU
The Wild Bees (Divoké včely, 2001). Czech filmz. 
UC UP, Filmový sál, 20 hod.

-red-

OHLÉDNUTÍ

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Češi ve světové vědě
V posledním čísle časopisu Vesmír (2006/9, str. 555) vyšel článek o pozici českých autorů z oborů fyzika, chemie 
a biologie na žebříčku vědců světového významu podle nového scientometrického ukazatele (Hirschův index). 
Jsou mezi nimi jména tří absolventů Univerzity Palackého: Jan Peřina (absolvent PřF UP, pracuje v oboru Optika na 
PřF UP), Jiří Bartek (absolvent LF UP a čestný doktor UP, pracuje v oboru mi kro molekulární biologie nádorů v Ko-
dani) a jeho že na Jiřina Bartková (absolventka LF UP, pracuje s ním tamtéž). Nalezneme zde také jméno Antonína 
Holého, který sice není absolventem UP, ale byl zde habilitován (obor chemie, antivirotika, pracuje v Praze) a jméno 
Miroslava Strnada, který vede Laboratoř růstových regulátorů na PřF UP a věnuje se výzkumu cytostatik.

V tabulce sedmnácti vybraných českých biologů s vysokými hodnotami H-indexu je na prvním místě J. Bartek. 
Hodnotou svého H-indexu se řadí do skupiny badatelů, kteří představují světovou extratřídu, a řada z nich získala 
Nobelovu cenu.1 

Autoři článku konstatují, že skutečně světová jmé na v české vědě až na výjimky chybějí a že mezi jmény 
zcela chybějí akademičtí hodnostáři českých a moravských univerzit. Cestu ke zlepšení spatřují v sys tematické 
nadstandardní podpoře vynikajících badatelů. Článek poukazuje na limitace použití této me tody hodnocení a stojí 
za přečtení..2

-mh-
1 Rozhovor s J. B. o jeho výzkumu a spolupráci s UP přinesl Žurnál UP v č. 8 z 25. 11. 2005. Z tabulky také vyplývá, že nejvyšších hodnot 
H-indexu dosahují čeští biologové pracující v zahraničí. 
2 Dodejme, že H-index je objektivnější než celkový počet publikací nebo celkový počet citací, protože lépe charakterizuje široký dopad práce 
daného vědce. Badatelé s vysokým H-indexem velmi pravděpodobně značně přispívají k rozvoji své disciplíny, protože produkují mnho 
hodně citovaných prací. (H-index viz: http://xxx.arxiv.org/abs/physics/0508025, viz též Nature 436, 900, 2005.)

Jsem nadmíru spokojen s faktem, že to první hod-
nocení nemusím v zásadě měnit, že přes dílčí ne dostatky 
a drobná pochybení mohou být organizátoři opravdu 
spokojeni: „Festival se podle ohlasů veřejnosti i zúčast-
něných filmařů líbil a proběhl i přes vrtochy moderní 
techniky bez vážnějších problémů. Filmy 
měly velmi dobrou úroveň a konkurence 
v soutěži byla letos obzvláště silná. Dis-
kuse po projekcích byly živé a filmaři si 
je doslova užívali. Rovněž besedy, tvůrčí 
dílny, talkshow našly své publikum.“ 

Závěrečný večer s vtipným a svižným 
moderováním Pavla Anděla a vskut-
 ku profesionálním výkonem tlumoč-
níka Jiřího Schneidera, s projevy díků 
a uznání organizátorům festivalu od 
oceněných tvůrců, byl za vršen zdaři-
lým koncertem Suzanne Vegy, podle 
svědků muzikantsky i technicky kvalit-
nějším, než byl o den poz ději koncert 
pražský. A tak i ta poslední tečka za 
letošním festivalem byla vydařená.

Jsem rád, že přes všechny peri-
petie, které provázely přípravu AFO 
2006, nesklonil současný organizač-
ní tým hlavu a s rozhodnutím vede-
ní UP – Děkujeme, odejděte – se vyrovnal lépe, než 
svého času s podobnou výzvou naše politická scéna. 
Odcházíme s čistým štítem a hlavou vztyčenou.

Je-li jedinečnost festivalu dána mimo jiné univer-
zitním prostředím, není možné přehlédnout nasazení 
a kvalitu odvedené práce ze strany univerzitních pra-
covišť. Mám na mysli jak zodpovědný přístup Jitky 
Hýb nerové a Jitky Holišové z Konferenčního servisu při 
přípravě festivalu, ale zejména v jeho závěru, kdy bě-
hem dvou dnů bylo třeba dopravit a ubytovat oceněné 
tvůrce z Evropy, Izraele či vzdáleného Singapuru, tak 
výkon Audiovizuálního centra v čele s Hanou Pilátovou, 
a to jak při projekcích či technicky unikátním tele-mostu 
s gratulací Suzanne Vegy, která zazpívala Václavu Hav-
lovi, tak při bezchybném zvládnutí závěrečného večera. 
Kvalitní záběry kamer i střih z dění na jevišti, umocněné 
profesionálním zvukem z dílny Františka Petříka, přispěly 
k dobrému dojmu ze závěrečného večera. Od Vydava-
telství UP každý očekává vstřícnost, obětavost, rychlost 
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a kvalitu. Nestává se, že by Vydavatelství tato očekávání 
nenaplnilo. Se ctí se, v čele s Hanou Dzikovou, vyrovna-
lo jak s výrobou obvyklých tiskovin, od AFO INFO, přes 
katalogy, až po orientační a navigační systém festivalu, 
tak průběžně bojovalo s nekvalitou na straně profesio-

nálních partnerů, kteří buď vyrobili, ane-
bo vylepili plakáty a z těch po několika 
dnech mizela barva před očima. Uznání 
zaslouží i práce grafiků VUP, zejména 
Ivy Perůtkové. 

Hovořím-li o univerzitě, nemohu 
opomenout studen ty. Ať již byli z fakul-
ty filozofické, pedagogické či z fakulty 
tělesné kultury, překypovali nadšením 
se předvést v co nejlepším světle jako 
tlumočníci, hos tesky, průvodci, služba 
v recepci a při registraci i jako technic-
ký personál. Na loňský začátek v re-
dakci festivalového deníku AFO INFO 
úspěšně navázali studenti žurnalistiky 
v čele s Petrem Albrechtem, tisko-
vým mluvčím festivalu. Skvělou práci 
odvedla a snad nejvíce na očích byla 
tlumočnice Michaela Lukešová. Odmě-
nou jí, ale i její kolegyni Lindě Baďuro-
vé, byla pochvala od Suzanne a celého 

jejího týmu. Konečně o pocitech americké zpěvačky 
vypovídají i slova z jejího e-mailu po návratu do USA: 
„Whew, what a trip! Yes, I agree it was very intense and 
I felt the great enthusiasm from everyone.“

O některých ostatních členech týmu jsem se po-
chvalně zmínil již dříve, ale toto ohlédnutí nemohu 
ukon čit bez připomenutí dvou jmen. To první zní – 
Ale na Miková, dramaturgyně filmové části festivalu, 
a vedle ní připomínám jméno Davida Hrbka, dramatur-
ga do provodného programu, který se značnou měrou 
po depsal na návštěvách atraktivních hostů v Olomouci 
(i v Praze ☺). Oba dva vložili do přípravy i realizace 
festivalu nejen svůj um, kontakty a enormní nasazení, 
ale i kus svého srdce. A bylo to poznat. Díky, přátelé!

To je k festivalu AFO 2006 vše, neboť stará moud-
rost praví: Neohlížej se a nedívej se do stran – hleď 
pouze dopředu a do sebe. Před tebou je smysl života 
a v sobě hledej odpovědnost a morálku.

PhDr. R. Hladký, ředitel AFO 2006, foto -tj-

5 Jednačtyřicet balónků – sym-
bolicky vyjádřené „stá ří“ filmové-
ho festivalu AFO – vypustila při 
za hájení jeho letošního ročníku na 
Horním náměstí v Olomouci česká 
dokumentaristka O. Sommerová

„Poslední festivalový den, poslední projekce, poslední zoufalé pokusy získat lístek na večerní zakončení festivalu 
spojené s koncertem Suzanne Vegy“ – tak začínalo mé ohlédnutí za festivalem publikované v posledním čísle 
AFO INFO, kdy zbývalo cca 12 hodin do závěru festivalu AFO 2006. 


