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Nová monograﬁe olomouckých autorů •
Setkání studentů s vedením UP • Další
univerzitní projekty s dotací ESF • S RNDr.
D. Lošťákovou o minulém i budoucím rozvoji Knihovny UP • Listy z Bretaně: První
dny, první dojmy • Malé rumunské ohlédnutí
Moderní pracovní prostředí se studentům
i pe da gogům Cyrilometodějské teologické
fakulty UP otevřelo 19. 2. 2007 – bezprostředně poté, co pomyslnou pásku ukončující poslední rekonstrukční práce na nové knihovně „přestřihli“ prof. L. Dvořák, rektor UP,
a RNDr. I. Vlková, Th.D., děkanka CMTF UP.
(Informace také na str. 3.)
-map-, foto -tj- 4

SLOVO MÁ…
O zahraničních pobytech studentů
i funkcionářů UP
S novým semestrem na naši univerzitu dorazili noví zahraniční studenti. Právě v minulých dnech proběhla jejich
úspěšná aklimatizace v Olomouci: pro přibližně 40 studentů ze západní Evropy, USA či Japonska stejně jako loni
i letos zorganizovala Kancelář zahraničních styků RUP
opět tzv. orientační týden, v jehož průběhu se seznámili s městem a univerzitou, získali základní informace
o svém zahajovaném pobytu na UP. V posledních několika semestrech se navíc do koordinace příjezdů, orientace a práce pro zahraniční studenty
zapojuje čím dále více studentská
organizace Erasmus Student Network (ESN), jež propojuje cizince
se studenty českými a zajišťuje jim
rozličné volnočasové aktivity. Jsem
moc rád, že ESN na UP tak skvěle
funguje – vedle ČVUT, VŠE a MU
tak máme v tomto směru velmi aktivní posluchače. Že
jim leží internacionalizace vysokého školství na srdci, dokazují pravidelně svými skutky, a to vysoko nad rámec
svých studijních povinností.
Existuje hned několik dalších potěšitelných skutečností: obecně počet zahraničních studentů na UP
a olomouckých studentů na partnerských zahraničních
institucích úspěšně narůstá, zahraniční výměny realizuje
stále více kateder, do mobilit se zapojily všechny fakulty, studenti naprosté většiny oborů pěstovaných na UP
mají možnost vyjíždět do zahraničí (jen v rámci programu Socrates/Erasmus je celkem podepsáno na více než
230 bilaterálních smluv).
Aby však každá výměna byla rovnoprávná a my byli
pro naše partnery atraktivní, musíme usilovat o to, aby
Univerzita Palackého měla kapacitu přijíždějící studenty pojmout a samozřejmě jim umět nabídnout studijní
programy v cizím jazyce, tedy v angličtině. A to je dlouhodobý problém: i když se jazykové kompetence nás
Dokončení na str. 8

Komplexní rekonstrukce olomoucké hematoonkologie:
vyšší komfort v diagnostice i v léčbě
g Hematoonkologické oddělení Dětské kliniky LF UP
a FNO prošlo v posledních třech měsících rozsáhlou rekonstrukcí. Díky ní tak nejmenší
pacienti s nádorovými onemocněními krvetvorby mohou být již
v těchto dnech diagnostikováni
a léčeni s daleko větším komfortem, než doposud.
Dětská hematoonkologie
v Olomouci je pracoviště s velkým nadregionálním významem
a jeho diagnostické a léčebné
výsledky mají dobrý zvuk nejen
v rámci České republiky, ale
i v zahraničí. Jsme proto rádi,
že se nám konečně podařilo nalézt potřebné ﬁnanční
zdroje, aby špičkoví odborníci, kteří se tomuto oboru
u nás věnují, měli pro svou práci také odpovídající zázemí, uvedl ředitel FNO doc. J. Vomáčka, Ph.D. Náklady
na rekonstrukci činily 16 milionů korun, z nichž dvěma
a půl miliony korun přispělo Sdružení rodičů Šance. Letošní rok rekonstrukce Hematoonkologického oddělení
v sobě zahrne i dovybavení skiskopicko-siagraﬁckou

stěnou, na kterou přímo ze státního rozpočtu získal
pět milionů korun předseda Poslanecké sněmovny
PČR Ing. M. Vlček (na snímku
vlevo).
Nově zrekonstruované oddělení prošlo především dispozičními úpravami. Děti se zde
léčí na pěti izolačních pokojích
včetně jednoho lůžka jednotky
intenzivní hematologické péče
a na dalších čtyřech dvoulůžkových pokojích. Počet lůžek zůstává stejný, přibyl jeden pokoj,
ale především se pokoje upravovaly na odpovídající rozměry,
mají špičkové sociální zázemí, jsou vybaveny klimatizací
a izolační pokoje dokonce klimatizací s protibakteriálními ﬁltry. Veškeré rozvody kyslíku, odsávání a podobně
jsou vedeny přímo ve zdech. Účelnější je také centrální
poloha sesterny, řekl k rekonstrukci prof. V. Mihál, přednosta Dětské kliniky LF UP a FNO (na snímku vpravo)
a dodal, že se zlepšil i komfort pro rodiče a blízké malých
Dokončení na str. 3

Nová multimediální učebna na Právnické fakultě UP
g Zejména k výuce jazyků je určeno zhruba od poloviny února nové moderní pracoviště Právnické fakulty UP.
Její studenti, stejně jako i studenti programu Socrates – Erasmus partnerské univerzity v Salzburku, kteří na UP
studují v rámci programu joint degree, se tak již v těchto dnech
mohou vzdělávat prostřednictvím nejmodernějších technologií
a metod v současné době dostupných v jazykové výuce.
Multimediální učebna, jejíž vznik i celkové vybavení dotovaly
Fond rozvoje vysokých škol (1 236 000 Kč), Evropský sociální
fond (148 000 Kč) a z vlastních prostředků Právnická fakulta UP
(687 000 Kč), je určena mj. i k prezentaci multimediálních materiálů a učebních textů, jichž bude možné využít i ve výuce.
Studenti ji jistě využijí např. i k tvorbě projektů, které následně
mohou prezentovat v diplomových pracích, na konferencích či
seminářích.
Text a foto -map-

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

Pozvánka na
informační seminář
k připravovanému výukovému programu

Kurz transferu technologií
se zaměřením na spin-off ﬁrmy
ve středu 28. 2. ve 14 hodin
v prostorách Podnikatelského inkubátoru
Vědeckotechnického parku UP (Šlechtitelů 21,
Olomouc, přes areál Přírodovědecké fakulty UP).
Cílem semináře je seznámit zájemce s náplní kurzu.
Má-li Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku UP přispět k maximálnímu využití inovačního
potenciálu univerzity, je třeba potenciální realizátory
těchto inovací a realizátory transferu nových inovativních technologií náležitě vyškolit a připravit na podnikatelskou realitu.
A právě to je hlavním cílem projektu – cílovým skupinám
– pracovníci výzkumu a vývoje,
– studenti postgraduálního studia,
– studenti pregraduálního studia (především 3.–5. ročníků).
poskytnout praktické poznatky z podnikatelské sféry.
Výukový program bude realizován prostřednictvím
4 modulového výukového kurzu:
– Projektový management, ﬁnanční zdroje podpory;
– Transfer technologií, spin-off ﬁrma, inovace v podniku;
– Začínáme podnikat, podniková kultura, jeho management, marketing;
– Podnikatelský záměr – Business plán.
Program:
14.00–14.15 Seznámení s projektem;
14.15–14.30 Informace o kurzu;
14.30–14.45 Možnosti využití služeb Podnikatelského
inkubátoru VTP UP;
14.45–15.00 Dotazy, diskuze.
Svou účast prosím potvrďte na e-mailu vtpup@
upol.cz nebo na tel. čísle 585 631 400.
Bližší informace o projektu naleznete na www.
vtpup.cz.

Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku UP
v Olomouci zve na
informační seminář

Vše o Podnikatelském inkubátoru
Vědeckotechnického parku UP,
který se koná
ve středu 28. 2. v 15 hod.
v prostorách Podnikatelského inkubátoru
Vědeckotechnického parku UP (Šlechtitelů 21,
Olomouc, přes areál Přírodovědecké fakulty UP).
Cílem akce je informovat účastníky
o možnostech, které pro zájemce z řad
akademické obce a studentů UP přináší Podnikatelský inkubátor, součást
VTP UP.
Účastníci budou informováni, jakým způsobem se
podnikatelé mohou do inkubátoru dostat, jaké výhody
a příležitosti jim účast v inkubátoru nabízí apod.
Program:
15.00–15.15 Seznámení s Podnikatelským inkubátorem VTP UP;
15.15–15.30 Cíle Podnikatelského inkubátoru VTP UP;
15.30–15.45 Možnosti využití služeb
Podnikatelského inkubátoru VTP UP;
15.45–16.00 Dotazy, diskuze.
Svou účast prosím potvrďte na e-mailu jana.lukesova@upol.cz nebo na tel. čísle 585 631 421.
Bližší informace o projektu naleznete na www.vtpup.cz.
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• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Vyšla nová monograﬁe hematologie od olomouckých autorů
g Studujete medicínu a nevíte, ze které učebnice hematologie se máte připravovat na státnice? Jste internistou
nebo praktickým lékařem, máte před atestací a trápí vás podobná otázka? Anebo si potřebujete jen zopakovat
diferenciální diagnostiku anémií? Nyní se vám nabízí nová možnost. Pražské nakladatelství Triton vydalo právě
novou učebnici hematologie, která byla koncipována jako 7. díl projektu klinických postgraduálních učebnic
vnitřního lékařství editovaného Š. Alušíkem a M. Lejskovou.
Kolektiv autorů pocházející v naprosté většině z olomoucké univerzity, vedený profesorem K. Indrákem,
měl při přípravě publikace nelehký úkol: vtěsnat do
rozsahu, jenž by vyhovoval lékařům připravujícím se
k atestaci z vnitřního lékařství, poznatky tak rozsáhlého a prudce se vyvíjejícího oboru, jakým hematologie
bezesporu je. Výsledná monograﬁe má sice 278 stran,
ale pokud odečteme stránky, na nichž jsou umístěny

5 U příležitosti vydání knihy Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005–2006, která vyšla za podpory
Friedrich-Ebert-Stiftung Praha, uspořádala Katedra
politologie a evropských studií FF UP 14. 2. workshop na téma Parlamentní volby v zemích Visegrádu
2005–2006. V prostorách FF UP se jej mj. zúčastnili
PhDr. J. Outlý, Ph. D. (na snímku vpravo), vedoucí Katedry politologie Fakulty humanitních studií Univerzity
Hradec Králové, a doc. P. Šaradín, Ph.D., z pořádající
olomoucké katedry.
-red-, foto -tj-

barevné obrázky, obsah, seznam zkratek, doporučená literatura nebo rejstřík, dostáváme se téměř ke
200 stránkám textu, což je pro informacemi zahlcené
lékaře nepochybně příjemná informace. Nejdůležitější
však je, že text je orientován navýsost prakticky – více
než polovina je věnována problematice, která je z hlediska internistů nebo praktických lékařů tím nejdůležitějším, co z hematologie potřebují vědět – anémiím,
polycytémiím, hemostazeologii, účelné hemoterapii
a diferenciální diagnostice. Tématům, která představují
v současnosti dominantní problematiku hematologů
(hematoonkologie nebo transplantace krvetvorných
buněk), jsou věnovány pouze dvě kapitoly ze třinácti,
což představuje asi 70 stránek. K dalším kladům patří
přehledné zpracování (v tabulkách nebo schématech)
diagnostických a diferenciálně diagnostických postupů, jednotlivých stážovacích systémů a WHO klasiﬁkace. Běžné je uvádění cytogenetických, molekulárně genetických, imunofenotypizačních nálezů a moderních
zobrazovacích metod včetně PET-CT při diagnostice
a stážování. Jsou zmíněny všechny moderní léčebné
postupy, často s výsledky zahrnující křivky přežití podle Kaplana a Meiera. Vhodným doplňkem je tabulka
normálních hematologických hodnot. Pro ty, které
bude text motivovat k hlubšímu studiu, je přidán přehled doporučené literatury obsahující nejen prakticky
všechny odkazy na recentně vydané české publikace
ale také nejdůležitější zahraniční monograﬁe.
Závěrem je možné konstatovat, že jde o publikaci,
která si nepochybně najde dostatek čtenářů, ale také
velmi dobře obstojí ve srovnání s tituly, které byly v posledních letech hematologii věnovány.
MUDr. E. Faber, CSc., LF UP

Odborná praxe má své nezastupitelné místo
g V měsíci lednu 2007 proběhly na Katedře antropologie
a zdravovědy PdF UP dva semináře na téma Reﬂexe praxe. Byly určeny studentům 4. a 5. ročníku oboru Učitelství
sociálně-zdravotních předmětů,
jež absolvovali odbornou praxi
ve vybraných sociálních a zdravotnických organizacích,na odborech sociální péče městských
úřadů, na úřadech práce, v nestátních organizacích. Zúčastnili
se jich Mgr. M. Cichá, Ph.D, garantka oboru, a vedoucí katedry
doc. J. Šteigl, CSc.
Studenti živě diskutovali o poslání jednotlivých odbor ných
pracovišť, různých přístupech
pověřených pracovníků při uzavírání kontraktů, o průběhu odborné praxe.
Zaměřili se na úroveň standardů kvality sociálních služeb (jejich tvorby, jak jsou pracovníky přijímány), postave-

ní uživatele sociální služby( procedurální standardy), vliv
nového Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na
chod zařízení ,realizace supervize ,zapojení jednotlivých
organizací do komunitního plánování sociálních služeb.
Otevřeně hovořili o pozitivech a negativech odborných
pracovišť, o nedostatku ﬁnančních prostředků, nutnosti rozsáhlé administrativy, která je
mnohdy na úkor vlastní odborné
práce s uživatelem so ciální
služby, o stávající legislativě,
návaznosti zdravotní a sociální
péče.
Závěr odborných seminářů
se nesl v pozitivním duchu s přáním studentů posílit
odbornou praxi.
Mgr. D. Pitnerová, garantka odborných praxí na KAZ
PdF UP, foto archiv katedry

„S lehoulinkou … doolomouce“
g Galerie Schody v Uměleckém centru UP představuje v těchto dnech mezifakultní výstavní projekt „Alternativní
přístupy k předmětu Výtvarné vyjadřovací prostředky“. Výstava s názvem „S lehoulinkou … doolomouce“ navazuje na publikaci doktorandů Katedry výtvarné výchovy brněnské Pedagogické fakulty MU určenou studentům Učitelství pro
1. stupeň ZŠ („S lehoulinkou“ 2005) a představuje završení
záměru této koncepce – její galerijní prezentací pedagogické
i širší veřejnosti. Projekt doprovází katalog k výstavě, navržený jako speciﬁcká iniciačně didaktická publikace, vycházející
z myšlenkových kontextů sborníku a barevných reprodukcí
z fotodokumentace k projektu.
Výstava, pořádaná Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty MU ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF UP,
potrvá do 28. 2.
-red-, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Nová knihovna CMTF začala sloužit studentům
g Cyrilometodějská teologická fakulta UP má
rekonsturovanou oborovou knihovnu v nových prostorách. Za účasti prof. L. Dvořáka,
rektora UP a RNDr. I. Vlkové, Th.D., děkanky
CMTF UP se dveře nové fakultní knihovny s celkem sedmadvaceti pracovními místy, otevřely
19. 2. 2007. Zbudování i vybavení knihovny
bylo hrazeno z rozpočtu CMTF UP.
Jak uvedla Mgr. H. Frycová, vedoucí oborové knihovny CMTF, již delší dobu se v prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty UP

hledal prostor, který by obsáhl rozšiřující se
potřebu studijních míst, jakož i neustále se
rozrůstající knihovní fond. Řešením byla přestavba bývalé zpěvárny a velké posluchárny.
Nyní je v knihovně zhruba 14 000 svazků, po
přestěhování části fondu z kateder to bude
přibližně o 10 000 svazků více. Dvě ze sedmadvaceti pracovních míst slouží jako audiovizuální pracoviště s LCD televizory, videoa DVD- rekordéry.
-map-

Zástupci studentů se sešli z představiteli vedení UP

g Po delší odmlce se v prostorách Rektorátu UP sešli v minulém týdnu zástupci studentských organizací,

Komplexní rekonstrukce…
Dokončení ze str. 1
pacientů, jež s nimi v nemocnici tráví čas. Jak dále uvedl
prof. V. Mihál, malí pacienti zde v průměru stráví půl roku.
Hospitalizovaní jsou s nimi i jejich blízcí, většinou matky.
Ani na ně se při úpravách nezapomnělo. Je pro ně vybudováno zázemí včetně převlékacího ﬁltru a sklopných lůžek přímo na pokojích. Tyto vážně nemocné děti procházejí velmi náročnou léčbou, během níž je jejich imunita
významně oslabena. Jakákoliv infekce by mohla léčbu
zkomplikovat. Proto jsou velmi důležité dobré hygienické
podmínky, které bylo v původních nezrekonstruovaných
prostorách dost náročné dodržovat. Rekonstrukce nám
v tomto směru práci výrazně usnadní, zdůraznil přednosta Dětské kliniky LF UP a FNO a dále uvedl, že o rekonstrukci uvedeného oddělení, které sídlilo v původních
prostorách Dětské kliniky LF UP a FNO postavené v roce
1976, usiloval – a nejen on – již několik let. Vždy však
byly získány ﬁnance pouze na dílčí úpravy, kompletní
rekonstrukce se oddělení dočkalo až nyní. Je to pro nás
určité zadostiučinění vzhledem k výsledkům, jichž naše
pracoviště řadu let dosahuje. Jsme referenčním centrem
pro Moravu a úroveň diagnostiky dětských maligních
onemocnění krvetvorby je na naší klinice srovnatelná
s evropskou špičkou, dodal.
Hematoonkologické oddělení Dětské kliniky LF UP
a FNO má nadregionální význam. Nejenže zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště v Ostravě a podílí
se na léčbě nádorových onemocnění u dětí, které se
léčí na klinice dětské onkologie v Brně, ale je i významným vědeckým centrem a společně s Prahou a Brnem
také akreditovaným centrem pro výuku budoucích lékařů v oboru Dětské hematoonkologie. S nádorovými onemocněními krvetvorby, jako jsou leukémie či
lymfomy, je zde ročně hospitalizováno zhruba 15 dětí.
Úspěšnost léčby zde lékaři drží na 89 procentech, přitom celorepublikový průměr činí v České republice
70–75 procent. Podle přednosty kliniky počet pacientů
s nádorovým onemocněním krvetvorby mírně narůstá a mírně roste i počet jiných onkologických chorob.
Dříve trpěli leukémií nejčastěji děti kolem čtyř let, nyní
se vyšší počet onkologických onemocnění objevuje
hlavně u adolescentů. Onkologickou chorobou onemocní ročně asi 70–80 dětí.
-map-, -eh- , foto na titulní straně -tj-

časopisů a sdružení a studentské části Akademického
senátu UP s některými členy vedení UP a zaměstnanci
Rektorátu UP. Schůzka, jíž se mj. zúčastnili prorektoři J. Dürr a M. Chráska, se uskutečnila z iniciativy
O. Martínka, manažera studentského čtrnáctideníku
Helena v krabici, a M. Lebedové, předsedkyně Spolku
studentů FF UP. Cílem setkání bylo pokusit se zkoordinovat práci jednotlivých studentských spolků
na UP a případně spolupracovat na vytvoření jednotné studentské unie na olomoucké univerzitě. Obsáhlá
diskuse, která se týkala jak konkrétních studentských
aktivit, tak i variant možné spolupráce jednotlivých
sdružení s vedením UP i mezi sebou navzájem, vyústila ve všeobecně akceptovaný závěr, podle nějž
se studentští účastníci schůzky během následujících
čtrnácti dnů pokusí dohodnout na formě budoucí koexistence a seznámí s ní členy vedení UP na setkání
začátkem března.
-mav-, foto -tj-

Pozvánka na výstavu

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Přednáška k poctě J. L. Fischera
v roce 2007
Přednáška k poctě J. L. Fischera se uskutečňuje jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti
prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Koná
se zpravidla v listopadu. K jejímu přednesení vybere
k tomuto účelu rektorem UP jmenovaná výběrová komise významnou českou či zahraniční osobnost z kterékoliv vědní oblasti. Kterýkoliv člen akademické obce
může podat svůj návrh na kandidáta přednášky. Součástí tohoto návrhu musí být stručné zdůvodnění.
Prosíme o zasílání návrhů na kandidáta přednášky
na Odd.vědy a výzkumu RUP do 15. 5. 2007 (vladimira.kalova@upol.cz).

Cena Františka Palackého
Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které
přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého v Olomouci. Cenu uděluje jménem Univerzity
Palackého její rektor. Cena se uděluje zpravidla jednou
za dva roky a udělení je spojeno s ﬁnanční odměnou
50 000 Kč. Na tuto odměnu přispívá Obecní úřad
v Hodslavicích a Městský úřad v Neratovicích podle
smlouvy uzavřené s Univerzitou Palackého. Návrh na
udělení Ceny Františka Palackého může předložit každý
člen akademické obce UP, a to vědecké radě té fakulty,
na které je zaměstnán.
Pro udělení Ceny Františka Palackého v roce 2008
je možno předkládat návrhy do 13. 5. 2007 cestou
děkanátu fakulty.

Nabídka stáží u Evropské komise
v Bruselu: uzávěrka již koncem února!
Do konce února jsou otevřeny přihlášky na stáže
u Evropské komise v roce 2007, které nabízejí jedinečnou příležitost tisícům mladých lidí nahlédnout do
práce Evropské unie, poznat činnost v její centrále,
získat nové kontakty a zkušenosti pro další kariéru.
Cennou zkušeností přitom není jen to, že se tu přijímají
politická rozhodnutí, ale i kontakty s ostatními stážisty
z celé Evropy.
Podrobné informace viz http://www.mzv.cz/wwwo/
default.asp?id=41365&ido=18546&idj=1&amb=3.

Hledá se Medistar…
Spolek mediků zve všechny
„medi i nemedi hvězdy“ na netradiční

Mediples,
g Od 14. 2. do 23. 3. je v Galerii Zbrojnice
k vidění dvojjazyčná výstava, kterou pod názvem „Sigmund Freud – Odhalení 21. století“ připravil Rakouské kulturní fórum Praha

který se bude konat
2. března 2007 ve Slovanském domě
od 20 hodin.
Svou Medistar můžete volit ve čtyřech kategoriích:
„sympaťák“, „vědátor“, „hláškař“, „strašák“.
Prodej vstupenek od 26. 2. v atriu teoretických
ústavů LF UP, nebo přímo v den konání na místě.
Více informací viz http://www.upol.cz/zpravy/
aktuality/zprava/article/64/2072/.

Olomouc opět udělí Ceny města

(RKF) ve spolupráci s Katedrou germanistiky
FF UP a Rakouskou knihovnou. Na vernisáži
14. 2. ji uvedl prof. L. Václavek (na snímku vlevo nahoře) za účasti ředitele RKF Praha Mag.
W. Persché.
-red-, foto -tj-

Letos budou již podesáté uděleny Ceny města Olomouce za významnou činnost nebo dílo. Ceny jsou
udělovány jednou ročně.
Zastupitelstvo města Olomouce uděluje Cenu města Olomouce za významnou činnost nebo dílo v oblastech: hudba; přírodní vědy; užité umění; architektura
a urbanismus; výtvarné umění; technický pokrok; literární činnost; dramatické umění; společenské vědy;
hospodářský rozvoj; sport; žurnalistika a publicistika;
jiné; počin roku.
Občané a organizace mohou podávat návrhy na
udělení ceny písemnou formou na adresu: Magistrát
města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, J. Línek, Dolní náměstí 47 (tel.: 585 513 387)
nebo na adresu: josef.linek@mmol.cz, a to do
28. února 2007.

/3/

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Další univerzitní projekty s dotací Evropského sociálního fondu
Inovace studijního programu Žurnalistika
Chcete pracovat jako tlumočník v institucích EU?
Eurocentrum Olomouc a Informační středisko
Europe Direct pro Olomoucký kraj
Vás srdečně zvou na přednášku

R. Jones, vedoucí české sekce tlumočníků
v Evropské komisi:
Tlumočení v EU – příležitost pro každého
(Evropský kurz konferenčního tlumočení EMCI).
Datum a čas: úterý 6. 3. od 16. 45 hod.
Místo konání: Katedra romanistiky UP
(Křížkovského 8, Velká učebna).

Japonské Jaro 2007
Od 5. 3. do 21. 3. se koná třetí ročník Japonského
Jara, které pořádá Japonský klub Olomouc při Katedře
asijských studií FF UP. Letošní program pod titulem
„Tradiční Japonsko“ bude zahájen vernisáží fotograﬁí
přírody a architektury „Země vycházejícího slunce“,
jejichž výstava bude probíhat po tři týdny. Návštěvníci
se dále mohou těšit na přednášky o hudbě, divadle,
doplňcích mečů či Japonských tradicích a svátcích.
Dalším lákadlem bude možnost vyzkoušet si kaligraﬁi
nebo ochutnat něco z japonské kuchyně a zkusit si
připravit suši. Opravdu jedinečný zážitek pak slibuje
představení Malého divadla kjógenu, a to díky spolupráci s Občanským sdružením Labyrinth.
Změna programu vyhrazena.
Informace o programu viz http://www.jkolomouc.
titicaca.cz/akceJARO2007.html.
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje

výběrové řízení
na pozici

vedoucí Vědecko-technického parku UP.
.
Náplň práce: organizace a řízení pracoviště; účast
na společných projektech (národních a mezinárodních); zajištění prezentace na národních a mezinárodních výstavách a konferencích.
Požadujeme: VŠ vzdělání; zkušenosti s vedením
pracovních týmů, praxe v projektovém řízení výhodou;
velmi dobrou znalost AJ; organizační a řídící schopnosti, odpovědnost, komunikativnost, samostatnost
a ﬂexibilitu; práci s PC, ŘP sk. B.
Nabízíme: možnost stabilního zaměstnání; příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu; motivující
ohodnocení.
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2007.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto
práci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu
o vzdělání zasílejte do 15. 3. 2007 na adresu: Rektorát
Univerzity Palackého v Olomouci, personální oddělení,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Případné další informace podá Mgr. G. Pokorná,
tel. 585 631 403.
Akademik sport centrum UP pořádá jarní prázdniny
na horách pro děti 6–11 let

Sněhové radovánky s Jesenickem.
Termín: 11.–17. 3. 2007.
Místo: penzion Eden, Karlov pod Pradědem.
Program: Pojeďte s námi do zimního království
trpaslíka Jesenicka, kde si užijete spoustu legrace
nejen na sněhu. Samozřejmostí je i výuka lyžování.
Cena: 3 460 Kč (stravování, ubytování, doprava,
materiál, příprava a realizace programu, instruktoři,
zdravotník, odměny).
Přihlášky: ASC UP, tel. 585 636 452, 51; mobil
775/ 91 20 40, http://ascup.upol.cz.
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Pokud jde o budoucí uplatnění absolventů v praxi,
má z oborů vyučovaných na FF UP největší potenciál
Žurnalistika. Tomu odpovídá i zaměření bakalářského
stupně studia, které je orientováno prakticky. Většina
absolventů oboru se uchází o zaměstnání v mediálních
institucích.
Mediální prostředí je jednou z nejdynamičtěji se
vyvíjejících oblastí společnosti a studium oboru Žurnalistika proto musí reﬂektovat aktuální proměny mediální sféry související zejména s nástupem nových
technologií (digitalizace, internetová žurnalistika atd).
Tradiční formy vzdělávání za tímto vývojem logicky
zaostávají, proto se Katedra žurnalistiky snaží hledat
nové způsoby, jak studenty připravit na proměňující se
podmínky pracovního trhu.
Projekt zvaný Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální
gramotnosti je koncipován tak, aby proměny mediálního prostředí co nejvíce reﬂektoval. Jeho smyslem je
nejen inovace, ale i zkvalitnění stávajícího studijního
programu oboru Žurnalistika, což prakticky znamená

vytvořit takové podmínky studia, jež zvýší kompetence a znalosti absolventů a povedou k jejich snazšímu
budoucímu uplatnění v praxi.
Základním cílem projektu je
a) analýza současného stavu mediálního prostředí a jeho potřeb a vytvoření takového proﬁlu absolventa,
který zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce;
b) inovace studijního programu v souladu se standardy a požadavky současné mediální praxe, jež
zahrnuje
– cyklus workshopů: tradiční formy výuky budou důsledně propojeny s praxí uspořádáním cyklu workshopů vedených mediálními odborníky; workshopy
budou sledovat jednotlivé specializace a proﬁlové
linie studia – žurnalistika psaná, rozhlasová, televizní, internetová, fotožurnalistika, DTP;
– cyklus přednášek: související cyklus přednášek
zasadí problematiku do širšího rámce a tím spojí
jak aktuální požadavky mediální praxe, tak nejmodernější poznatky z oblasti teoretické reﬂexe
činnosti médií.
Zdroj: Katedra žurnalistiky FF UP

Formování kompetencí středoškolských učitelů
v oblasti ﬁlmové, mediální a divadelní výchovy
Cyklus akreditovaných kurzů zaměřených na přehled
historie i aktuálního stavu ﬁlmu, divadla a nových médií, analýzu jednotlivých médií a jejich roli v současné
společnosti, využití ﬁlmu, divadla a médií ve výuce středních škol a praktický nácvik dovedností vztahujících se
k současné technice a distribuci nabízí od března středoškolským učitelům Katedra divadelních, ﬁlmových
a mediálních studií FF UP. Školy nyní připravují rámcové
vzdělávací programy, v nichž na tyto oblasti mohou pamatovat v rámci doplňkových předmětů.
Účastníci speciálních kurzů dostanou výukové materiály i databázi stěžejních ﬁlmových a divadelních

děl, k dispozici jim bude také manuál komentující
problematiku autorských práv. V semestrálních bezplatných kurzech tak středoškolští pedagogové budou
moci získat informace, které mohou využít při výuce,
o studium na Katedře divadelních, ﬁlmových a mediálních studií FF UP se pak v konečné fázi budou ucházet
i lépe připravení zájemci.
Dvouletý projekt vzdělávacích kurzů pro učitele dotuje 6,5 miliony korun Evropský sociální fond. Kurzy
jsou otevřeny nejen středoškolským pedagogům Olomouckého kraje, ale i ostatních regionů.
-map-

Novinka: Učitelství pro mateřské školy
Pedagogická fakulta UP nabízí od akademického roku 2007/2008 nově akreditovaný program B7507 – Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy, tříleté bakalářské studium v kombinované formě.
Elektronické přihlášky přijímáme do 28. 2. 2007, na standardním tiskopise do 31. 3. 2007. Všichni uchazeči
předloží u přijímací zkoušky úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení o odborném foniatrickém
a odborném logopedickém vyšetření (možno přiložit k přihlášce). Doklad o uhrazení administrativního poplatku
ve výši 500 Kč přiložíte k přihlášce. Přijímací zkouška je formou testu studijních předpokladů, uskuteční se ve
dnech 11.–15. 6. 2007.

HABILITACE A PROFESURY
Filozoﬁcká fakulta
Dne 28. 2. proběhnou před Vědeckou radou FF UP
v zasedací místnosti U1 (Křížkovského 8), následující
řízení:
– řízení ke jmenování profesorem
– 13 hod.: doc. PhDr. A. Jaklová, CSc., vedoucí
Oddělení českého jazyka Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích;
– habilitační řízení
– 14.15: L. Olivová, M.A., Ph.D., odborná asistentka
Katedry asijských studií Filozoﬁcké fakulty UP;
– 15.00: PhDr. A. Petrová, Ph.D., odborná asistentka
Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP.
Podrobnější informace k uchazečům najdete na
www.ff.upol.cz/veda.
Lékařská fakulta
Ve čtvr tek dne 1. 3. se uskuteční na zasedání
Vědecké rady LF UP v prostorách Uměleckého centra UP (Freskový sál, místnost č. 112, 1. poschodí,
Univerzitní 3).

– řízení ke jmenování profesorkou
– 13.30 hod.: doc. RNDr. M. Stiborová, DrSc., vedoucí Katedry biochemie, PřF UK v Praze, obor
Lékařská chemie a biochemie; přednáška na téma
„Biochemie chemické karcinogenese: význam pro
rozvoj lékařské chemie a biochemie, biomedicínských disciplin a jejich výuku“;
– habilitační řízení:
– 14.30 hod.: RNDr. I. Matoušková, Ph.D., odborná
asistentka Ústavu preventivního lékařství LF UP,
obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie;
habilitační práce „Imunita proti tetanu v České republice“, habilitační přednáška s tezemi práce „Imunita proti tetanu v České republice se zaměřením na
imunitu u starších osob“, přednáška na odborném
fóru Význam „čistých prostorů“ pro operační sály
proběhla dne 17. 1. 2007 v rámci přednáškového
večera Gynekologické kliniky v posluchárně Teoretických ústavů.
S habilitační prácí je možno se seznámit na referátu
vědy a výzkumu Děkanátu LF.

ROZHOVOR

S RNDr. D. Lošťákovou o minulém i budoucím rozvoji Knihovny UP
Knihovna UP (KUP) byla od roku 1991 do ledna 2007 vedle dalších univerzitních zařízení součástí Informačního centra UP. Její poslání je deﬁnováno jako podpora studijního
a vědeckobadatelského programu UP a umožnění sdílené využívání informačních zdrojů v rámci UP i širší vědecké komunity. O tom, jak se daří toto poslání naplňovat
i o otázkách dalšího rozvoje KUP, jsme hovořili s její ředitelkou RNDr. D. Lošťákovou:
V knihovně pracujete od
jejího vzniku v roce 1991.
Povězte, paní doktorko, co
bylo podle Vás v uplynulých
letech pro vývoj knihovny
obzvlášť důležité.
Myslím, že pro celou
Knihovnu UP byly ze všeho
nejdůležitější dvě věci. Tou
první bylo rozhodnutí vedení UP z roku 1990 o využití
Tereziánské zbrojnice získané od armády pro umístění
nově vznikajícího Informačního centra. Jeho součástí se stala Knihovna UP a její největší část, Ústřední
knihovna (studenti ji obecně nazývají Zbrojnice), byla
v budově zbrojnice umístěna. Univerzita Palackého
tak získala skutečně reprezentativní Ústřední knihovnu, kterou do té doby postrádala. Druhá věc, která
pozvedla Knihovnu UP na úroveň vyspělých knihoven,
bylo zakoupení automatizovaného knihovního systému, který prostřednictvím počítačové univerzitní sítě
umožnil propojit všechna pracoviště knihovny – ať už
na fakultách nebo ve Zbrojnici. V knihovním systému
byl vytvořen souborný katalog knihovních dokumentů UP, který od té doby slouží k nákupu a katalogizaci
zakoupených dokumentů a jejich výpůjčku ve všech
částech Knihovny UP.
Jak početná je dnešní klientela knihovny, kolik návštěvníků do ní přijde za den? Máte přehled
o tom, jak jsou mezi návštěvníky zastoupeni studenti
jednotlivých fakult?
Sledujeme návštěvy ve všech součástech Knihovny UP od roku 1997, kdy byla zahájena činnost knihovny ve Zbrojnici. Hlavními uživateli Knihovny UP jsou
všichni studenti, akademičtí pracovníci a zaměstnanci
univerzity. Otevírací doba fakultních oborových knihoven, které jsou součástí KUP, je samozřejmě kratší než
otevírací doba ve Zbrojnici a jsou navštěvovány především studenty příslušné fakulty. Knihovna ve Zbrojnici
má otevřeno 74 hodin v týdnu a navštěvují ji studenti
všech fakult, největší podíl tvoří studenti ﬁlozoﬁcké
a pedagogické fakulty. Průměrný počet uživatelů
vzrostl z původních 300 za den na průměrných 1 800
denně. Na počátku semestru a v době vrcholící přípravy na zkoušky jich však přichází do Zbrojnice v některých dnech i více než tři tisíce. Součástí Knihovny UP
je i Britské centrum nabízející nejširší veřejnosti služby, které pomáhají všem zájemcům o studium a výuku
angličtiny. V roce 2003 se navíc stalo autorizovaným
zkouškovým centrem Britské rady, pro niž zabezpečuje
organizaci cambridgeských zkoušek. Otevírací doba je
přímo přizpůsobena zájmu uživatelů, je otevřeno od
úterka do soboty.
Kolik titulů knih a časopisů knihovna nabízí? Které obory jsou tu zastoupené nejvíce a nejméně?
Knihovna UP nemá příliš rozsáhlý fond, je to
knihovna dost „mladá“, vznikla teprve v roce 1991.
Knihovna ve Zbrojnici, oborové knihovny na fakultách
a Britské centrum mají ve svých fondech obsaženo
asi 370 tisíc knih. Oborové knihovny na fakultách,
které jsou součástí Knihovny UP vlastní fond, který
je zaměřen na obory studované na příslušných fakultách. Ve Zbrojnici je průřezově uložen fond podle
oborů studovaných na univerzitě. Musím přiznat, že ve
Zbrojnici je více zaměřen na společenskovědní oblasti
a v ostatních oborech je hodně chudý. To se pokoušíme napravit tím, že z rozpočtu Knihovny UP postupně doplňujeme knihy ze všech oborů studovaných na
univerzitě. Co se týká časopisů, těch bylo knihovnou
pro letošní rok objednáno celkem 1 320 titulů. Navíc
je umožněn přístup k velkému množství elektronických
časopisů.
Knihovna poskytuje různé speciální služby pracovníkům UP. Které to jsou?

Kromě základních výpůjčních služeb poskytuje
knihovna svým uživatelům meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, nabízí školení při
vyhledávání v souborném katalogu, při práci s elektronickými informačními zdroji, provádí na požádání
rešerše z elektronických informačních zdrojů. Na přání
zasílá také měsíční přírůstky knihovních dokumentů ve
vybraných oborech a upozornění na nově přístupné
elektronické informační zdroje.
Kolik tu máte počítačů a xeroxů, jak je studenti
využívají?
V knihovně ve Zbrojnici mohou uživatelé využít pět
samoobslužných kopírek pro kopírování studijních materiálů a jednu samoobslužnou kopírku v každé další
součásti Knihovny UP.
V knihovně ve Zbrojnici je k dispozici
98 počítačů, z nich 88 je v režii Centra výpočetní techniky.
Když jsme spolu mluvili v prosinci,
zmínila jste se o zahraničních studentech
v knihovně… (Chodí s vlastní učebnicí jen
studovat?)
Zahraniční studenti velmi rádi navštěvují
Zbrojnici. Řada z nich tu pobývá po celou
její otevírací dobu. Přicházejí již ráno v osm
hodin při otevření knihovny a odcházejí ve
22 hodin v její zavírací době. Během dne odcházejí do vyučování nebo na oběd a zase
se do knihovny vracejí. Studují z knih umístěných v knihovně, ale protože těch není ke
studiu pro všechny dostatek, přicházejí se
svými knížkami a studují tu. Mezi studiem
si chtějí studenti (nejen ti zahraniční) odpočinout, popřípadě se i bavit. A k tomu mohou rovněž
využívat prostory knihovny. K dispozici mají chodby
a jednu klubovnu. Kapacita odpočinkových ploch
knihovny však náporu zájemců vůbec nestačí, proto
studenti využívají pro své posezení a odpočinek i schody knihovny, na kterých sedí často i se svou svačinou,
protože ve studovně není povoleno jíst. Během deseti
roků, po které je Zbrojnice otevřena, si studenti zvykli,
že v ní mohou pobývat celý den a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu studentů UP se zvyšuje i zájem o pobyt v knihovně. Zbrojnice, ještě před nějakými osmi
lety leckdy považována za „Ameriku na Moravě“, je
najednou malá pro aktivity, které by měla nabízet. Chybí v ní prostory pro studenty, kteří by chtěli studovat
společně v menších skupinách. Chybí tu prostory i pro
pedagogy, kteří přicházejí se svými studenty a hledají
uzavřenou místnost pro učení v prostorách knihovny.
Chybí tu i místo pro obyčejný odpočinek.
Kolik má knihovna zaměstnanců?
V knihovně ve Zbrojnici pracuje 48 zaměstnanců,
kteří zajišťují dvousměnný provoz výpůjčních služeb,
včetně skladu a šatny. Provádějí také servis knihovnám na fakultách. Zajišťují nákup a zpracování knihovních dokumentů do souborného katalogu pro celou
Knihovnu UP včetně nákupu a zpracování dokumentů
z grantů akademických pracovníků UP.
Ve Zbrojnici pracuje také oddělení bibliograﬁcko-informačních služeb, které zajišťuje přístup k oborovým databázím, meziknihovní službu, rešeršní služby
a školení uživatelů v práci s elektronickými informačními zdroji. V oborových knihovnách na fakultách
pracuje tři až osm zaměstnanců, v Britském centru
pracují tři.
Spolupracujete s olomouckou Vědeckou knihovnou
a s dalšími knihovnami v zemi, příp. v zahraničí?
Pro každou knihovnu je důležitá spolupráce s jinými
knihovnami. V rámci spolupráce si knihovny předávají
důležité informace, které pomohou při zlepšení úrovně
služeb knihovny. Knihovny rovněž spolupracují při vytváření projektů na nákup elektronických informačních
zdrojů. Vysokoškolské knihovny společně pracují na

přípravě Národního registru vysokoškolských kvaliﬁkačních prací.
Uživatelé KUP mohou, pokud mají zájem využívat
svůj čtenářský průkaz (identiﬁkační kartu), i jako čtenářský průkaz ve Vědecké knihovně v Olomouci. Pro
zvýšení své kvaliﬁkace se někteří naši zaměstnanci
zúčastňují rekvaliﬁkačních kurzů, které pořádá olomoucká vědecká knihovna.
Knihovna UP je členem Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) a profesní organizace SKIP. Obě
organizace pořádají školení pro knihovníky i pravidelné vzdělávací semináře. Ve spolupráci s AKVŠ pořádá
knihovna každé dva roky mezinárodní seminář s názvem „Knihovna a architektura“. Účastníci semináře
získávají od význačných architektů podněty pro stavbu

nových knihoven, ale i pro vylepšení a změny interiérů
knihoven.
Knihovna je členem evropské asociace vědeckých
knihoven LIBER. Za podpory grantů, AKVŠ nebo pokud
nám to ﬁnanční prostředky knihovny dovolí, navštěvujeme jedenkrát ročně některou z akcí LIBER, kde
se můžeme setkat s kolegy ze zahraničních knihoven.
V roce 2004 jsem dostala možnost představit naši
knihovnu na semináři LIBER v Bolzanu.
Do knihovny vodíme nezřídka zahraniční hosty
univerzity, kteří obdivují krásné prostředí Zbrojnice.
Vzpomínáte na někoho?
Vzpomínám na řadu zahraničních návštěvníků
Zbrojnice. Snad nejmilejší návštěva se odehrála v roce 2005, kdy knihovnu navštívila paní Tigridová, která
knihovně věnovala sbírku knih ze soukromé knihovny
svého manžela – Pavla Tigrida.
Štědrým dárcem knih je pan Charles Merrill, který
navštívil Zbrojnici několikrát a při jedné jeho návštěvě
byl pojmenován jeden ze sálů knihovny Sálem Charlese Merrilla.
Kdybyste měla srovnat Knihovnu UP s jinými
knihovnami v českých vysokých školách, jak bychom
asi dopadli?
Navštívila jsem velkou řadu knihoven na českých
vysokých školách a nestydím se říct, že ta naše patří
skutečně k nejlepším. Považuji za velkou výhodu, že
Knihovna UP je vlastně „rozprostřena“ po celé univerzitě, studenti si na jeden průkaz mohou půjčovat
knihy v kterékoliv její části a nezáleží na tom, na které
fakultě studují. Velkou výhodou je, že naše univerzita
má knihovnu ve Zbrojnici s velkým množstvím studijních míst, kde mohou studenti studovat až do pozdních večerních hodin. Mohou ji navštěvovat dokonce
i v sobotu, kdy většina vysokoškolských knihoven má
zavřeno. Ve Zbrojnici studuje i řada studentů z jiných
vysokých škol a pobyt v ní si velmi pochvalují.
Povězte, paní doktorko, co knihovna opravdu moc
postrádá, s čím si sama nevíte rady a kdybyste uměla udělat zázrak, neváhala byste ani vteřinu?
Dokončení na str. 6
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STUDENTSKÁ RUBRIKA

Do Francie a zase zpátky
Když začátkem ledna vycestovala skupina studentů Katedry romanistiky FF UP na zkušenou do Francie v rámci mobilitního projektu Leonardo
da Vinci „Podnikové stáže – prohloubení kompetencí a uvedení do francouzského managementu“, domluvila se redakce Žurnálu UP nejprve
s vedoucí francouzské sekce této katedry Mgr. J. Uvírovou, Ph.D., a poté i se studentkami vyjíždějícími do Bretaně, že společnými silami
připraví cestopisný seriál o zkušenostech z tříměsíčního studentského pobytu v zahraničí. V příštích číslech se tak můžete na stránkách
Žurnálu UP spolu s námi těšit na další z „Listů z Bretaně“, jejichž řadu otevíráme právě v tomto čísle úvodní fotoreportáží Pavly Matulíkové, studentky navazujícího magisterského studia oboru Odborná francouzština pro hospodářskou praxi.
Projektu Leonardo da Vinci „Podnikové stáže – prohloubení kompetencí a uvedení do francouzského managementu“ je realizován s podporou Evropského společenství,
Jeho cílem je umožnit studentům prostřednictvím stáže ve Francii zdokonalit se v cizojazyčné komunikaci a odborné terminologii a zejména prověřit a v praxi doplnit teoretické poznatky a dovednosti z oblasti ekonomie, managementu, ﬁnančnictví a práva. Schopnost adaptovat se na zahraniční prostředí by také měla posílit šance budoucích
absolventů UP na trhu práce a jejich uplatnění v mezinárodních ﬁrmách. Stážisté mohou získaných zkušeností využít také ve svých v diplomových pracích.
Projekt byl zahájen v červnu 2006, ukončen bude v květnu 2008; v této době by mělo vyjet celkem dvacet osm studentů Katedry romanistiky FF UP. Jak uvedla
Mgr. J. Uvírová, Ph.D., řešitelka projektu, studenti jsou vybíráni na základě motivace a vzájemné dohody se zahraničními zaměstnavateli. Stáž je zakončena získáním
„Certiﬁkátu o absolvování stáže Leonardo da Vinci“ a je hodnocena bodovou stupnicí na základě řady kritérií. Veřejná obhajoba výsledků stáže před česko-francouzskou
komisí je podmínkou kreditního ohodnocení a získání paralelního univerzitního diplomu D.U. Administration économique et sociale z partnerské univerzity Charlese de
Gaulla v Lille. Příští kolo veřejných obhajob se uskuteční v dubnu ve Francouzském centru na Křížkovského 14.
-red-

Listy z Bretaně /I/
První dny, první dojmy
Svůj tříměsíční pobyt ve Bretani jsem začala
To je i případ Jean-Pierrea a Marie-Eveline
naplno prožívat až těsně před odjezdem, kdy
Duvalových, kteří už třetím rokem nabízejí vejsem si uvědomila, že o této části Francie vím
řejnosti návštěvy na farmě, pobyty malých skuvelmi málo. Nedostatek času mi však nedovopinek dětí v době školních prázdnin a jejich zalil věnovat se listování v cestopisných publikapojení do rodinného kruhu a života na venkově,
cích, nezbývalo mi nic jiného, než se nechat
výukové programy pro školy, prodej výrobků
překvapit.
vlastní produkce i možnost campingu. NěkoliPřivítání ze strany mých nových zaměstnakrát do roka je zorganizován celodenní výlet po
vatelů a zároveň domácích bylo velmi otevřeokolí, doprovázený zpěvem a vyprávěním poné a milé. Jedná se o manželský pár vlastnící
vídek, na podzim je v prostorách vepřína malá
farmu, jejíž hlavní náplní je chov prasat zčásti
výstava malířů, což přiláká publikum nejen se
venku, zčásti v prostorných budovách s podeszájmem o zemědělství, ale i o kulturu.
týlkou ze slámy. VýsledTěmito, ale i s mnokem jsou nejen spoha dalšími informakojená a čistá růžová
cemi týkajícími se
prasátka, ale i velmi
provozu farmy jsem
kvalitní vepřové maso
byla zahrnuta během
se známkou kvality „Laprvních dnů. A nejen
bel rouge“.
informacemi. Na vlastFarma se nachází
ní oči jsem se mohla
v jednom ze čtyř deparpřesvědčit, v jakém
tementů Bretaně Morprostředí prasátka
bihan, ležícím v jižní
i ostatní domácí zvířačásti regionu.
ta žijí a díky mnohým
Přestože je Bretaň –
pochůzkám a ﬁremco se zemědělské proním jednáním jsem
dukce ve Francii týče –
začala pronikat nejen
na prvním místě, moderdo složité struktury
Pohled
z
okna
v
okolí
farmy,
v
pozadí
přístřešky
pro
nizace, důraz na zvy- 5
francouzského zeměprasata narozená venku
šování pro duktivity,
dělství, ale i kultury,
zahraniční konkurence i přísnější nároky na
každodenního života Francouzů i přírodních
dodržování ekologických norem jsou příčinou
krás.
poklesu počtu zemědělců. Díky své poloze
I přes zimní měsíce, deštivé a často se
v blízkosti moře, mírnému klimatu a mnohým
měnící počasí na mě Bretaň zapůsobila svou
přírodním, historickým i architektonickým zvláštzvlněnou krajinou, stromy obrostlými břečťanostem se daří turistickému ruchu, což mnohé
ny i vesničkami a usedlostmi s kamennými
zemědělce přimělo spojit svou zemědělskou
domky. Díky velmi malé turistické návštěvnosčinnost s činností turistickou.
ti mimo sezónu zejí vesničky a menší města

S RNDr. D. Lošťákovou…
Srovnávám naši knihovnu s těmi velkými, zahraničními knihovnami, které jsem navštívila. V moderních
knihovnách je striktně oddělen prostor pro tiché studium od seminárních místností a od prostoru, který je
určen pro společnou práci a odpočinek. Knihovnu ve
Zbrojnici je možno klidně srovnávat s těmi moderními,
zahraničními. Má velký volný přístup k fondům, je plně
automatizovaná a má hodně studijních míst. Je denně
otevřena po velmi dlouhou dobu, což umožňuje jejím
uživatelům celodenní pobyt a oni toho stále více využívají. Postrádá však prostor, kde by si mohli jen tak posedět, pohovořit s přáteli, kde by mohli vytvářet malé
studijní kroužky a přitom by nikoho nerušili od tichého
studia. Naši čtenáři nám také velmi často vytýkají, že
postrádají v knihovně bufet, kde by se mohli i najíst.
V nově budovaných knihovnách se dnes s takovými prostory počítá samozřejmě, ale naše knihovna
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prázdnotou, jakoby se v nich zastavil čas. Díky
absenci autobusových linek mezi těmito místy
je i provoz na silnici velmi klidný a nabízí možnost naplno si vychutnat krásy krajiny.

Turistické centrum v Josselin, nebližším městeč5
ku od St Servant
Příjezd na začátku roku mi dal možnost poznat pár tradic doprovázejících jeho příchod.
Tak především novoroční přání se zde posílají
i ústně předávají v průběhu celého ledna. Stejně tak se v tomto období pojídá „Galette des
Rois“, volně přeloženo „placka králů“, což je
forma zákusku v podobě dvou placek, mezi kterými bývá tradiční mandlová náplň. Do té se
dříve schovával fazolový lusk, který je v dnešní
době nahrazen miniﬁgurkou různých tvarů. Ten,
kdo ji najde, se stává králem a na hlavu si nasadí papírovou korunu, kterou cukráři přikládají
ke každé placce.

Dokončení ze str. 5
umístěná v historické budově takové prostory nemá.
Pokud bych mohla udělat zázrak, upravila bych půdní
prostory Zbrojnice a vybudovala tam odpočinkovou
zónu pro uživatele. Byly by tam velké prostory s křesly
na odpočinek, stoly s židlemi na společné studium
a přípravu studentských prací. Současně by tam byly
i menší místnosti pro vyučování malého množství
studentů spolu s pedagogem a několik úplně malých
studijních boxů pro samostatné, tiché studium. Byl
by tam i bufet, který by nabízel jednoduchá jídla na
zaplašení hladu. Půdu by však bohužel bylo možno
upravit jen pomocí obrovských ﬁnančních nákladů,
takže o odpočinkových místnostech mohu opravdu
jen snít.
Ptal se prof. M. Hejtmánek, foto -tjVeškeré další informace o Knihovně UP naleznete
na adrese http://knihovna.upol.cz/index.html.

5 „Galette des Rois“ neboli „Královské placky“ na
pultech pekařství
Leden je za námi, vánoční stromečky dávno
schované. Našly se poslední ﬁgurky v plackách,
které už zmizely i z cukráren. Zima sice ještě
neskončila, ale s Hromnicemi už nastala doba
palačinek, delších dnů a chystání se na jaro…
P. Matulíková, foto archiv autorky

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
44. SEIDEL (Seidl) Joannes (Jan), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 12. 5. 1671 Paczków v Horním Slezsku,
nyní v Polské republice – † 15. 9. 1742 Praha), rektor od 30. 11. 1722 do 26. 11. 1726
(II) Dne 21. března 1723 se olomoucká světská
i církevní nobilita účastnila provedení melodramatu
k poctě kapitulního děkana Viléma Vojtěcha hraběte
z Kolovrat (1665–1729), repríza tohoto představení se
uskutečnila 23. března téhož roku. Zřejmě se jednalo
o „melodramatickou scénu“, jejíž tištěné libreto s názvem Refugium altissimi in cruce exaltati Dei-hominis
Jesu cruciﬁxi… (Útočiště nejvznešenějšího, na kříži
povýšeného ukřižovaného bohočlověka Ježíše…) se
dochovalo ve fondech olomoucké Vědecké knihovny.
K 9. a 10. dubnu 1724 rektor P. Jan Seidel zaznamenal: „9. Dom. Palmaru. Sacrum pro Nostris dimidia 6a post quod Exhortatio matut. Dimidia 9a patres
benedixit, sacrumq 3 cæcinit P. Forschan. Hora 4 a
exhibita prima pars Melodramatis, spectanta omni
Nobilitate sæculari et Ecclesiastica extraordinaria
cum commendatione. Thema erat: Aula Christiana
S: Ludovico Regi Galliarum Christianissimo Magistra’
D. Blancha Sancta’ S: Filij Matre facta Schola Christi.
10. Luna’. Schola’ frequentarunt Humanistæ. Hora 4a
exhibita pars altera Melodramatis pari cum plausu et
acclamationem cora eadem Nobilitate. (9. Květná neděle. Bohoslužba pro naše [tj. jezuitské pátery] o půl
šesté, načež ranní exhortace [duchovní povzbuzení].
O půl deváté požehnal pátery a bohoslužbu ukončil P. [Jan] Forschan. O čtvrté hodině představena
první část melodramatu, neobyčejně sledovaná
veškerou světskou a církevní nobilitou se zaujetím.
Téma bylo: Křesťanský dvůr sv. Ludvíka, krále Francouzů, učiněný školou Kristovou nejkřesťanštější
učitelkou, božskou Blankou, svatou matkou svatého
syna.10. [Den] Luny [tj. pondělí]. Výuku ukončili humanisté [tj. studenti posledních dvou tříd gymnázia].
O čtvrté hodině představena druhá část melodramatu,
rovnocenně s potleskem a srdečným vyvoláváním téže
nobility.)“ Libreto tohoto melodramatu, inspirovaného
zbožnými skutky kanonizovaného francouzského krále
Ludvíka VIII. (1214–1270) a jeho matky Blanky Kastilské (1187–1252), se dochovalo ve fondech Vědecké
knihovny v Olomouci, stejně jako libreto – označené
jako „melodramatica scena“ – představení TERRA
SANCTA DIVO LUDOVICO PIO, JUSTO, INNOCENTI
REGI… (Svatá země božského Ludvíka, zbožného,
spravedlivého, nevinného krále…), věnované témuž
světci a provozované v březnu 1725.
Velkolepě bylo scénicky vypraveno i provedeno
alumny jezuitského konviktu a semináře sv. Františka Xaverského, jakož i zpěváky z premonstrátského
kláštera na Hradisku a katedrály sv. Václava ve dnech
19. a 23. července 1724 divadelní představení v rámci oslav stého výročí donace císaře Ferdinanda II.
(1578–1637), kdy tento panovník dne 16. července
1624 věnoval olomouckému jezuitskému konviktu
město a panství Nový Jičín s hradem Štramberkem
a dvanácti okolními vesnicemi. Představení pod titulem
SÆCULUM CORONATUM GLORIOSE OMINOSA FUTURI
SECUNDI SÆCULI IDEA… (Korunované století slavně
předpověděné ideou budoucího druhého století…) se
nemohlo kvůli nepřízni počasí konat na nádvoří konviktu, jak bylo původně zamýšleno, a uskutečnilo se „in
Auditorio comico (v divadelním sále školní budovy)“,
přičemž veškerá přítomná šlechta aplaudovala „agenti
pro theatro Iuventuti Nobiliosi ex eodem Convictu. Actio
tota de verbo ad verbum fuit typis data, et distributa
(v divadle účinkujícím šlechtickým mladíkům z onoho
konviktu. Celá hra byla slovo od slova dána do tisku
a distribuována).“ Libreto jubilejní inscenace, unikátní
jak obsahem, tak typograﬁckou úpravou, se taktéž dochovalo ve fondech Studjní knihovny v Olomouci; ze
seznamu 29 herců („actores“) plyne, že jmenovaní studenti obsadili třináct činoherních rolí, šest pěveckých
rolí, čtyři role pantomimické a šest rolí tanečních.
Jak dále sděluje rektor P. Jan Seidel ve svém diariu,
dne 8. února 1725 předvedli duchovní alumni konviktu
hru na téma Ah, & Vah, larvatæ hujus Mundi comœdiæ

(Achich ouvej, maskované komedie tohoto světa), dalzastat olomoucký městský stavitel za 200 zlatých ročně.
ší melodrama bylo sehráno o Květné neděli 25. března
Pokud by byla volná místa, mohli na šlechtické akademii
1725, nedlouho poté, 5. a 6. dubna 1725, bylo příznivě
studovat synové městské honorace (tj. úředníků, lékařů
přijato dvoudílné melodrama diváky obojího pohlaví
a měšťanů). V roce 1725 odkázal Šubířův švagr Leopold
z města i jeho okolí.
Antonín Sack hrabě z Bohuňovic, neVe dnech 14. a 15. dubna 1726
maje potomky, takřka celý svůj majetek
bylo s velkým úspěchem uvedeno,
ve výši 30 693 zlatých a 21 krejcarů na
nato vytištěno a 25. a 26. dubna téstavbu budovy olomoucké stavovské
hož roku reprízováno dvoudílné meakademie, v letech 1725–1730 postalodrama zkomponované P. Antonínem
vené Janem Jakubem Kniebandlem
Saletkou, (zmiňovaného rektorem
(1670–1730), nyní Křížkovského 5),
Seidelem 27. února 1724 jako profedále na stavbu jízdárny (pro niž olosora rétoriky olomouckého jezuitského
moucký magistrát a kapitula věnovaly
gymnázia), mj. autora holdovací „opepozemek, kde později byla vybudovárety“ pro pražské oslavy kanonizace
na jižní část Tereziánské zbrojnice, nyní
Jana Nepomuckého, inscenované
objektu Informačního centra UP), jakož
19. října 1729; k repríze Saletkova
i k vydržování učitelů stavovské akademelodramatu ve dnech 25. a 26. dubmie, takže 1. května 1727 mohlo být na
na 1726 přikvačili do Olomouce diváci
tomto učilišti zahájeno vyučování.
až z Brna a dalších vzdálených míst:
Potíže způsoboval rektoru P. Janu
„Vespera’ hora’ 2a’ Post 3a exhibitum
Seidelovi najmě univerzitní profesor
Melodrama; cuiuq textum concinnavit
práv Jan Vodička, jediný světský vypriqquam ad Professuram Repetentiučující na jezuitské univerzitě, jehož
um Brzeznicium discederat, P. Antoniq 5 Titulní list libreta divadelního nemalé sebevědomí zřejmě zřízením
Saletka. Spectavit illud omnis Nobili- představení SÆCULUM CORONA- stavovské akademie dále vzrostlo. Dne
tas tam Ecclesiastica quam Secularis TUM GLORIOSE OMINOSA FUTURI 2. listopadu 1723 se profesor Vodičtanta approbatione, ut commune fu’rat SECUNDI SÆCULI IDEA… (Století ka dostavil k rektorovi Seidelovi, aby
iudicium: nihil Simile visum in Aulis korunované slavně prorokovanou protestoval proti promoci Jana Liebiga
Ser’moru’ Principum („O druhé hodině ideou budoucího druhého stole- na doktora církevního práva; promoce
večerní po třetí představen melodram, tí…), uvedeného 16. a 23. čer- se sice 4. listopadu uskutečnila, ale
jehož text umně sestavil, dříve než vence 1724 v rámci oslav stého z obavy před nepřístojnostmi v kolejní
odešel z opětovné březnické profesu- jubilea donace císaře Ferdinanda II. knihovně namísto v auditoriu. Jak se
ry [tj. na gymnáziu při jezuitské koleji olomouckému jezuitskému konvik- jezuité s profesorem Vodičkou vypov Březnici na Blatensku], P. Antonín tu v divadelním sále budovy jezuit- řádali, svědčí záznam rektora Seidela
Saletka. Zhlédla tento [melodram] veš- ských škol (nyní restaurované pro ke dni 25. července 1724, kdy se
kerá nobilita, jak církevní, tak světská, depozitáře a dílny Vlastivědného oslavovalo výše zmíněné stoleté jus úplnou aprobací, takže obecný úsu- muzea v Olomouci, Denisova 30). bileum donace císaře Ferdinanda II.
dek byl: nic lepšího není k vidění ani na Státní knihovna v Olomouci, sign. II olomouckému jezuitskému konviktu:
dvorech nejjasnějších knížat,“ pyšní se 630.213, přív. 25
„P’r Regens durante festivitate Jubilæo
rektor Seidel ve svém diariu. Vzniká tak
prandio excepit omnes de Universitate,
otázka, zda lze toho představení vztáhnout k tištěnému
excepto Doctore Juris qui hoc affectum non merebat3.
libretu „melodramatické scény“ JEPHTIAS Filia Paterni
(Páter regent pozval na hostinu pořádanou během juVoti innocenter Rea à JEPHTE, Patre, Judice, Myste…
bilejních oslav všechny z univerzity vyjma doktora práv,
(Jeftias, dcera nevinně zavázaná otcovským obětním
který si tuto poctu nezasloužil.)“
slibem Jefteho, otce, soudce, zasvěcence…), které
Z rektorského diaria P. Jana Seidela zmiňme ještě
„in Academico Collegio Societatis JESU Olomucii“ setři události týkající se univerzitních studentů. Předně
hráli v dubnu 1726 sodálové (členové) studentského
4. března 1724 nechal krajský hejtman František Mimariánského bratrstva Alma Congreatio latina major
chael Šubíř uvěznit studenta práv Dimptera, který těžce
Beatissimae Mariae Virginis gloriore in Coelos assumposekal u Nové věže (jež stávala do roku 1786 v Nožížptae (Živná větší latinská kongregace nejblaženější
ské, nyní Denisově ulici) mladšího Podstatského, toho
Panny Marie slavně vzaté na nebesa); citovaný tisk se
času studentského prefekta – oním zraněným duelantem
dochoval ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci
byl patrně Maxmilián Podstatský z Prusinovic, jenž byl
a Moravské zemské knihovny v Brně.
roku 1724 posluchačem fyziky (2. ročníku ﬁlozoﬁcké
Výrazný vzestup olomoucké komunity Tovaryšstva
fakulty) a při výše zmíněné divadelní inscenaci k jubileu
Ježíšova a jejích škol provokoval ingerence světské
olomouckého jezuitského konviktu v červenci téhož roku
moci do jezuitského edukačního monopolu. A tak v Olovystoupil v roli personiﬁkované Glorie (Slávy).
mouci vzniklo k velké nelibosti jezuitů světské učiliště
O Zeleném čtvrtku 29. března 1725 vykonal páter
pro moravskou šlechtickou mládež – stavovská akaregent konviktu obvyklý obřad mytí nohou dvanácti
demie, a to díky úsilí olomouckého krajského hejtmana
chudých studentů (nazývaný „mandatum“ nebo „peFrantiška Michaela svobodného pána Šubíře, jež bylo
dilavium“ a upomínající na Kristův čin popisovaný
završeno dekretem císaře Karla VI. ze dne 26. března
v evangeliu sv. Jana), avšak ani tento příkladný akt
1725. Na olomoucké stavovské akademii měli podle
křesťanské pokory nezabránil jezuitskému alumnovi
Šubířova návrhu, předneseného na moravském zemJanu Urbanidesovi, bohoslovci druhého ročníku oloském sněmu v roce 1724, působit univerzitní profesor
moucké teologické fakulty, aby neprojevil nechuť vůči
práv, jenž by bezplatně vyučoval šest žáků vybraných
svému dalšímu setrvávání v Tovaryšstvu Ježíšovu.
moravskými stavy za příplatek 100 zlatých ročně, dále
Urbanides, jehož divadelní hru Divinus Amor amice
stavovský učitel jízdy na koni s platem 700 zlatých ročseverus…(Božská láska přátelsky přísná…) provedně, za který měl zdarma vyučovat dva chudé šlechtice
li 13. června 1721 rudimentisté (žáci nejnižší třídy)
a ostatní studenty za měsíční odměnu 4 zlatých, instrukjezuitského gymnázia v Klementinu na Starém Městě
tor cvičení se zbraněmi (házení kopím, střelby z mušket
Pražském, byl tudíž „dimissus“ (propuštěn z řádu), dne
a šermu) s platem 300 zlatých a s povinností vyučovat
21. února 1626 byl odvezen páterem prokurátorem (zazdarma čtyři chudé šlechtice, taneční mistr s platem
stupitelem jezuitské koleje ve světských záležitostech)
200 zlatých ročně, učitel jazyků a všeobecného dějepisu
na kolejní statek Bohdalice u Vyškova a tam byl zaneodměňovaný 400 zlatými ročně; výuku počtů, geomechán svému osudu.
trie, civilního a vojenského stavitelství a zeměpisu měl
Dokončení na str. 8
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OHLÉDNUTÍ
Malé rumunské ohlédnutí
Ve dnech 1.–22. 2. se v prostorách Uměleckého centra UP konala pod názvem Romania – Here in Europe
výstava fotograﬁí zapůjčených rumunskou tiskovou
agenturou ROMPRES, kterou osobně během její vernisáže zastupoval pan Viorel Lăzărescu. Iniciátorem celé
akce byl pan Ion Cîndea, kulturní atašé Velvyslanectví
Rumunska v Praze. Organizaci výstavy zaštítila Katedra aplikované lingvistiky FF UP, především dr. Manuela
Gheorghe a vedoucí katedry Mgr. Ladislav Jakub. Ten ve
svém úvodním proslovu na vernisáži mimo jiné vysvětlil, proč se výstava rumunských fotograﬁí koná právě
na UP: od 1. září 2006 nabízí Katedra aplikované lingvistiky studentům a pedagogům kurz rumunštiny pod
vedením dr. Manuely Gheorge, která má k Rumunsku
blízko osobně i profesně. Samotná myšlenka uspořádat
výstavu se zrodila v průběhu příprav tohoto kurzu.
Výstava seznamovala návštěvníky s touto do jisté
míry pro nás exotickou zemí. Tomu odpovídalo i tématické členění výstavy do čtyř sekcí: rumunská města
(Bukurešť, Brašov, Oradea, Temešvár), tradiční zvyky
(zde jmenujme např. tradiční tanec nazývaný hora),
známé osobnosti (např. Mircea Eliade nebo sochař
Constantin Brâncuş) a kláštery (mnoho z nich je pod
ochranou UNESCO). Za zmínku stojí i skutečnost, že
výstava je součástí akcí doprovázejících vstup Rumunska do Evropské unie.
Kromě fotograﬁí přiblížila na vlastní vernisáži rumunskou atmosféru příjemná hudba, ochutnávka tradičních rumunských vín, ale i rumunština, která zněla
z úst několika rodilých mluvčích a nadšenců pro jazyk.
Návštěvníkům byly volně k dispozici i propagační materiály o Rumunsku.
Pokud jste výstavu zmeškali, můžete stále najít vzorek vystavovaných fotograﬁí na internetové adrese www.
kal.upol.cz/romania-here-in-europe, a to včetně jejich
detailních popisků.
Mgr. S. Míča, Katedra romanistiky FF UP

Rektoři…
Dokončení ze str. 7
Své rektorské působení v Olomouci ukončil P. Jan
Seidel dne 26. listopadu 1726; odebral se do Prahy,
kde krátce řídil jezuitský konvikt a od 2. března 1727
do 18. dubna 1729 stál v čele profesního domu Tovaryšstva Ježíšova u sv. Mikuláše na Malé Straně. Dne
10. listopadu 1729 byl zvolen a dne 18. února 1728
byl instalován do úřadu rektora magniﬁka Karlo-Ferdinandovy univerzity, jenž vykonával do 9. dubna 1729.
Počínaje dnem 18. dubna 1729 do roku 1732 svěřil
generální představený Tovaryšstva Ježíšova, pražský
rodák P. František Retz (1672–1750), páteru Seidelovi
správu české jezuitské provincie, nato od 14. října 1732
byl P. Jan Seidel rektorem koleje u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském a konzultorem provincie TJ. Těšil
se zřejmě dobrému zdraví a mimořádné autoritě, neboť
ještě podvakráte zastával úřad rektora magniﬁka Karlo-Ferdinandovy univerzity, a to od 14. dubna 1733 do
10. března 1734 a od 7. června 1735 do 5. září 1736.
Od 22. listopadu 1736 byl P. Jan Seidel opětně
představeným profesního domu TJ na Malé Straně,
konzultorem provincie a v letech 1737–1739 prefektem dostavby malostranského chrámu sv. Mikuláše
(závěru jižní stěny, kupole a zvonice) podle projektu
.Kiliána Ignáce Dienzenhofera (1689–1751). Ani po
svých sedmdesátinách neodešel P. Jan Seidel do
řádové penze, neboť až do své smrti 15. září 1742
spravoval seminář při staroměstské jezuitské koleji – zažil tedy ještě francouzskou okupaci Prahy od
27. listopadu 1741 do 17. prosince 1742 během války
o dědictví rakouské (1. slezské války).
Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště)

O zahraničních pobytech…
kantorů postupně zvyšují a každý rok akreditujeme více
a více magisterských či doktorských programů v angličtině, aktuální nabídka těchto programů není tak široká,
jak by bylo žádoucí. Škoda, že pouze Lékařská fakulta
nabízí ucelený cizojazyčný program Všeobecného lékařství. Škoda, že jen má domovská Katedra politologie
a evropských studií FF pravidelně každý semestr vypisuje
pro výměnné studenty a samoplátce sérii šesti kurzů pod
hlavičkou Central European Studies Program a škoda, že
se jím zatím inspirovala pouze Právnická fakulta s jejím
Central European Legal Studies Program. Dalším dobrým příkladem buďtež dva prestižní evropské programy
Erasmus Mundus, jež naší univerzitě pomáhají výrazně se
proﬁlovat v oblasti internacionalizace – Adapted Physical
Activities na FTK a Euroculture na FF. Jednoznačně tedy
potřebujeme zvýšit nabídku semestrálních programů
nebo stálou nabídku některých kurzů v angličtině; neobejdeme se zde bez odvahy našich pedagogů a vědců,
aby se nebáli učit v angličtině a aby studenti, kteří k nám
přijedou, měli možnost „poskládat“ svůj studijní program
z více předmětů podle vlastní volby – nejen z toho, co se
jako jediné v omezené míře nabízí.
Význam studentských i učitelských mobilit je zřejmý.
Jaký účel však plní zahraniční cesty představitelů univerzity? To je otázka, se kterou se od nástupu do funkce
prorektora UP pro záležitosti vnějších vztahů setkávám
poměrně často. I poprosil mne pan dr. T. Hrbek, abych
navázal na tradici rektora-obnovitele a – podobně jako
svého času prof. Jařab – podal univerzitní komunitě prostřednictvím Žurnálu zprávy ze služebních cest a osvětlil
tak, že univerzitní peníze takto vyčerpané nebyly promrhány či vyloženy neúčelně.
V zásadě jde o dva druhy zahraničních cest. Ty první
jsou spjaty se zahraničními styky univerzity samé (vyplývají mimo jiné z našeho členství v nejrůznějších
organizacích, z dlouhodobě pěstovaného partnerství
a paradiplomatických vztahů), ty druhé možno označit
jako cesty reprezentace univerzity v rámci výjezdů širších
delegací (jedná se například o celostátní, krajské a městské delegace). Taková byla např. má loňská jarní cesta do
USA do partnerského města Owensboro v Kentucky, kam
jsem odcestoval z prostředků Krajského úřadu spolu se
zástupci kraje, města, hospodářské komory, neziskových
organizací a škol nižšího typu. S panem rektorem jsme
podobně vyrazili do Kostromské oblasti v Rusku, kde nás
hostily spřátelené instituce, orgány státní správy a samosprávy či univerzita.
První typ zahraničních styků a pracovních výjezdů
pak reprezentuje například má cesta do Pekingu, kde
se konalo celosvětové setkání manažerů škol o výzvách
pro vysoké školství v globálním světě; čínská strana mě
pozvala na tento kongres i proto, abychom mohli po-

Dokončení ze str. 1
kročit ve vyjednávání o Konfuciově institutu, který by se
měl na naší univerzitě konstituovat v letošním roce. Dále:
UP je členem Dunajské konference rektorů, jejíhož setkání v Mariboru jsme se zúčastnili minulý rok v září opět
s panem rektorem. (Jiná jednání na rektorské a prorektorské úrovni proběhla v rámci širší platformy Evropské
univerzitní asociace vloni na podzim v Brně, neboť UP
je rovněž aktivním členem této organizace zastřešující
evropské prestižní univerzity).
Mnohé zahraniční cesty jsou motivovány řešením
konkrétních či aktuálních problémů a nutností zlepšit
komunikaci s našimi partnery. To byl také důvod mé zatím poslední zahraniční cesty letos v lednu do USA, kdy
jsem navštívil několik univerzit od státu Ohio přes Indianu
a Chicago až po Boston a stát Massachusetts. Zde bylo
k aktuálnímu projednání několik námětů. S americkými
partnery jsme se zejména věnovali otázkám budoucnosti
Merrillova programu a problémům týkajících se vzniku
Nadačního fondu Charlese Merrilla. Pan Merrill se totiž obává, že jeho zdraví a věk by mohly zkomplikovat
budoucnost dosavadní spolupráce, přičemž nám všem
samozřejmě záleží na tom, aby program – třeba i v jiné
formě – pokračoval. Ch. Merrill byl velmi rád, že se plán
na vznik nadačního fondu začíná konkrétně formulovat;
nyní jedná se svými pěti dětmi o tom, kdo z nich by se
spolu s americkými právníky této aktivity ujal.
V Chicagu, kam vedla jedna z cest, sídlí sdružení
s názvem Asociace škol Středozápadu (ACM). S ní UP
spolupracuje od roku 1992, přijíždí k nám odtud každoročně skupina amerických studentů, kteří na UP navštěvují akademický program o historii a současnosti Evropy
s důrazem na aktuální aspekty vývoje středoevropského
regionu a jeho kulturních a jazykových souvislostí. Protože se na americké straně v uplynulém roce změnilo
vedení a nový prezident tento program nepodpořil, jednali
jsme především o tom, jakým způsobem by bylo možné
program zatraktivnit pro více studentů a realizovat jej ekonomicky efektivněji. Při tom jsem zdůrazňoval, že z naší
strany můžeme zaručit ﬂexibilitu a pomoc s náborem
studentů, neboť naším zájmem je, aby tento program
pokračoval v roce 2008 a dále.
I na ostatních kolejích jsem navštěvoval své protějšky
a vysvětloval jim, jak se UP za posledních několik let – od
té doby, co jsme navázali spolupráci – změnila a co nabízíme nového. V souvislosti s tím jsem představoval UP
už nikoli jako příjemce podpory, ale jako rovnocenného
partnera, který je schopen nejen zvát studenty a pedagogy k oboustranně prospěšným výměnným pobytům, ale
podílet se např. i na organizaci společných výzkumných
projektů.
J. Dürr, dočasně pověřený funkcí ambasadora UP

Brus jazyka českého
Krátké spojení
Elektrické spojení nakrátko, krátké spojení, zkrat, či kraťas nebo kurcšlus vzniká neobratným zacházením s elektrickým vedením, jehož důsledkem je jiskření, vyhození pojistek, v horším případě i požár. Krátké spojení lze
vyvolat z experimentálních pohnutek i úmyslně. Znám je pokus s kotětem přiloženým k zástrčce elektrického
vedení popsaný v jedné z povídek Jaroslava Haška.
Krátkým spojením lze nazvat také myšlenkovou operaci, v níž se spojí zdánlivě nesouvisející fakta. Výsledkem
bývá nápad či řešení detektivní úlohy. O krátkém spojení mluvíme také v případě zkratového jednání, kdy mezi
emoci a čin nevstoupí odpor chladného rozumu.
Myšlenkový zkrat může vést též k stylistickým chybám. Příkladem je věta z jednoho oﬁciálního dokumentu UP:
Senátoři vyjádřili pochybení nad průběhem rekonstrukce FF UP… Zde došlo ke krátkému spojení mezi
slovesem vyjádřit a jeho nesprávně užitým předmětem pochybení.
Vyjádřit lze hnutí mysli, jako je radost, spokojenost, rozpaky, nespokojenost, smutek, rozhořčení apod. Toto hnutí
mysli je oním mostem oddělujícím krátké spojení mezi výrazy „vyjádření“ a „pochybení“ . Správně tedy mohla věta
znít např. takto: Senátoři vyjádřili nespokojenost s pochybením při průběhu rekonstrukce FF UP…
Chybu lze však chápat i jako záměnu slova pochybení a pochybnost. V tom případě by věta zněla správně:
Senátoři vyjádřili pochybnost nad průběhu rekonstrukce FF UP…
K záměně došlo zřejmě zkratem mezi pochybností senátorů a předpokládaným pochybením při rekonstrukci
FF UP.
Bohudík jazykový zkrat nemá následky jako požár vzniklý poškozením izolace elektrického vedení.
-purista-
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