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Vzácná návštěva z Ruska po letech na UP
• V Olomouci sídlí nové výzkumné pracoviště AV ČR • AFO 2007: Slavnostním předáním cen skončil další ročník • Na aktuální téma: Výsledky dosažené na UP v oblasti
vědy a výzkumu v roce 2006
Možnost sportování zdarma nabízel i letos Sportovní den UP, který na 25. 4. připravil Akademik
sport centrum UP pro studenty a zaměstnance
olomoucké univerzity. Z bohatého programu si
mohli vybírat příznivci tradičních i méně tradičních sportů – např. i fresbee; turnaj ve „hře
s létajícím talířem na netradičním povrchu“ se
odehrál na beachvolejbalovém hřišti u Sportovní
haly UP.
-red-, foto -tj-4

Udržitelný rozvoj – nové trendy a výzvy
g V letošním roce uplyne třicet pět let od první konference OSN o životním prostředí, dvacet let od publikování zprávy „Naše společná budoucnost“, která
přišla s konceptem udržitelného rozvoje, patnáct let
od konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de
Janeiru a pět let od Světového summitu o udržitelném

rozvoji v Johannesburgu. Přispět ke zhodnocení dosavadního směřování k udržitelnému rozvoji měla za cíl
konference s názvem Udržitelný rozvoj – nové trendy
a výzvy, která proběhla v rámci 17. ročníku Ekologických dnů Olomouc ve dnech 17.–19. 4. v Horce nad
Moravou. Naším cílem je snaha pomoci formulování
a prosazování udržitelného rozvoje. Jeho koncept se
poprvé objevil v roce 1987 a stále se vyvíjí, sdělil Žurnálu UP před samým zahájením konference doc. P. Nováček z PřF UP a k tématu dodal: Shodou okolností je
to letos právě dvacet let, kdy byl tento koncept poprvé
formulován. A také v českých, respektive česko-slovenských podmínkách – konference se totiž účastní
hodně Slováků – se snažíme zmapovat a zhodnotit, co
se za těch dvacet let událo, případně, o co se můžeme
v České republice i v širším kontextu snažit dále.
Konference se mj. zúčastnili dr. N. Lehoko, pracovník Ministerstva zahraničních věcí Jihoafrické
republiky, bývalý velvyslanec této republiky v ČR, či
K. Riegler, rakouský představitel „Global Marshall Plan

Majáles v Olomouci (I)

Initiative“. Zajímavých seminářů, přednášek a diskusí, kterým předcházela krátká exkurze Centrem ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, se
zúčastnilo asi pětatřicet odborníků z České a Slovenské republiky. K diskutovaným tématům patřily např.
otázky týkající se role rozvojové pomoci a spolupráce
při prosazování péče o životní prostředí a udržitelný
rozvoj, především ze strany tzv. nově se objevujících
dárců, mezi něž středoevropské země patří, nebo problematika jednoznačné kompatibility středoevropských
programů a projektů rozvojové spolupráce s principy
udržitelného rozvoje, jejich efektivita při dosahování
stanovených cílů aj.
Konferenci uspořádaly Katedra geografie PřF UP
v rámci projektu OP RLZ „Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia“ a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave ve spolupráci s Centrem
ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. (v rámci
projektu OP RLZ „Informační centra environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty“), Společností pro trvale
udržitelný život v ČR a SR a Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.
Takto zaměřenou konferenci připravujeme již
popáté, ta první se uskutečnila v roce 1993, dodal
doc. P. Nováček. Jak dále informoval, na konferenci
byli zváni také studenti oboru Mezinárodních rozvojových studií na PřF UP; někteří z nich se dílčím způsobem zapojili do organizace celé akce.
Text a foto -mapVíce informací na www.slunakov.cz.

g První z letošních dvou studentských slavností
v Olomouci připadla na dny 24. a 25. 4. Širší úterní
program byl zaměřen zejména na prezentaci studentských dovedností a ne-mainstreamové aktivity a jeho
součástí byl tentokrát i „Erasmus Day“, věnovaný oslavám 20. výročí založení programu Erasmus. Ve středu
pak studentské slavnosti pokračovaly majálesovým
průvodem, který se za doprovodu „bubenické show“
TAM TAM Orchestra vydal z Horního náměstí směrem
ke Smetanovým sadům, kde už byly připraveny koncerty pozvaných hudebních skupin.
Tento první olomoucký majáles byl součástí projektu Český Majáles, který i letos probíhá v několika městech ČR a jehož hlavním koordinátorem je Studentská
organizace StudentZone z Brna. Druhý majáles v Olomouci je připraven na 3. 5. v režii studentského spolku
Studentská unie UPOL, o. s.
-red-, foto -tj-

Ústavy Akademie věd ČR společně s Univerzitou Palackého zvou na konferenci

Akademie věd v Olomouci,

která se bude konat ve čtvrtek 3. 5. 2007 v Regionálním centru Olomouc.
Konference, na níž přislíbili účast předseda AV ČR prof. V. Pačes, CSc., rektor UP prof. L. Dvořák, CSc.,
místopředsedové AV ČR, ředitelé ústavů AV ČR, zástupci pracovišť UP a další hosté, se uskuteční při několika
významných příležitostech: založení nového společného pracoviště Biofyzikálního ústavu AV ČR a LF UP,
otevření Centra genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR, 10. výročí založení Laboratoře růstových
regulátorů ÚEB AV ČR a PřF UP, zprovoznění mezinárodní observatoře Pierra Augera v Argentině.
Jedním z cílů konference je i podpora společného úsilí statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje
a olomouckých vysokých škol o rozvoj Olomouce jako univerzitního města evropského významu.
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Stručně

Jarní ples je každoroční organizátorskou lahůdkou
Vysokoškolského katolického hnutí. Ten letošní se
za „zvuku“ bohatého programu i tomboly uskutečnil
12. 4. v Domě odborových služeb.
***
Ve foyer Moravského divadla Olomouc byla 13. 4.
za hájena výstava kreseb
a fo tografií sochařských
prací výtvarníka, sochaře
a pedagoga prof. Z. Přikryla „Pohled zblízka“. Výstava, jejíž vernisáž uvedl
ředitel MDO Mgr. V. Kožušník, potrvá do 12. 5.
***

g V rámci letošního Roku ruského jazyka, vyhlášeného ruským prezidentem V. V. Putinem,
přivítala ve středu 18. 4. sekce rusistiky Katedry slavistiky FF UP oficiální delegaci, složenou
z představitelů nejužšího vedení známého moskevského Institutu A. S. Puškina a ze zástupců
pražského Ruského střediska vědy a kultury.
Jejími členy byli rektor institutu, prof. Ju.
E. Prochorov (na snímku vpravo), prorektorka
pro vnější vztahy prof. N. I. Smirnova, děkanka
Fakulty pro studium ruského jazyka pro cizince M. N. Šutova a další významní rusisté.
Za velkého zájmu studentů i pedagogů
prezentovali ruští hosté poutavou formou na
videodataprojektoru své pracoviště, českým
rusistům a studentům rusistiky nijak neznámé.
Ústav se může pochlubit více než čtyřicetiletou
vědecko-metodickou tradicí v oblasti výuky
ruštiny pro cizince. Jde o uznávané a moderně vybavené výukové centrum, představující
špičku ve svém oboru, do něhož se přijíždějí
učit nebo si jen zdokonalovat své znalosti ruštiny studenti a pedagogové z více než 70 zemí
světa, včetně ČR (a Olomouce zvláště).
Rektor E. Prochorov, jenž je mimochodem
v současnosti rovněž hlavním redaktorem známého odborného časopisu Russkij jazyk za rubežom, pak zdůraznil nemalý význam studia
ruštiny z hlediska uplatnění na současném
pracovním trhu. V souvislosti s tím několikrát
upozornil na prospěšnost, ba nezbytnost jazykového pobytu v Rusku pro studenty rusistiky
a nabídl možné formy konkrétní spolupráce
s katedrou. Přínosné byly i návazné přednášky z ruské literatury a současné ruštiny, prezentované velice profesionálně a živě dalšími

ruskými hosty. Ti také darovali spřátelené katedře celou řadu nejnovějších knih a cenných
příruček k výuce ruštiny ze stále velice kvalitní
vědecké produkce institutu.
Katedra slavistiky děkuje vedení FF UP za
podporu celé akce.
Doc. E. Vysloužilová, CSc.,
vedoucí Katedry slavistiky, Mgr. J. Gregor, foto -tj-

Ex Libris v Té & Café Kratochvíle
g Ve snaze navázat na své dřívější působení při dramaturgii literárních festivalů, doprovázejících olomoucké knižní výstavy Libri, zahájil doc. L. Machala, CSc.,
vedoucí Katedry bohemistiky FF UP, první akcí projekt
Ex Libris, když 17. 4. do „Té & Café Kratochvíle“ pozval
k besedě spisovatele P. Šabacha. Cyklus připravovaných setkání bude mít podobu autorských čtení a besed, doplňovaných v některých případech koncertními
vložkami, performancemi či projekcemi ukázek z filmových děl či jiných audiovizuálních produktů, uvedl
doc. L. Machala. V květnu bude podle jeho informací
dalším hostem Jakuba Katalpa, která před časem zaujala svým debutem „Je hlína k snědku?“.
-red-

V Olomouci sídlí nové výzkumné pracoviště AV ČR

Na téma „Na cestě ke globální církvi. Katolicismus
a sdílení darů mezi církvemi“ přednášel 16. 4. v posluchárně CMTF UP prof. G. Colzani (vlevo), řádný profesor Fakulty misiologie Papežské univerzity Urbaniana
v Římě a vyučující na Katolické univerzitě v Miláně.
Přednášku, tlumočenou do češtiny a přístupnou široké veřejnosti, pořádala Katedra pastorální a spirituální
teologie CMTF.
***

g V ulici Sokolovská v Olomouci sídlí od 23. 4. nová
Laboratoř pro genomiku rostlin – olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR, jejímž
hlavním posláním je pokračovat v ojedinělém výzkumu
a účastnit se velkých mezinárodních projektů v rámci
vyvíjení nových metod pro analýzu genomů rostlin.
Právě pro tento účel byly vybudovány a vybaveny špičkovou technikou nové laboratorní prostory o ploše asi
300 m2, financované ze zdrojů AV ČR.
Tým doc. J. Doležela, DrSc., z ÚEB vypracoval unikátní postup, který zásadním způsobem zjednodušuje
analýzu složitých genomů rostlin – je založen na rozdělení
genomu na malé části, které jsou představovány chromozómy, resp. rameny chromozómů. Vybrané chromozómy
jsou velkou rychlostí tříděny pomocí laserové průtokové
cytometrie. U řady druhů představují chromozómy jen
několik procent celého genomu a jejich analýza je plně
zvládnutelná metodami současné genomiky. Tento postup
navíc nabízí možnost rozdělit sekvenování velkého genomu mezi jednotlivé účastníky mezinárodního projektu.

Týden nových dárců

Katedra politologie a evropských studií FF UP pořádala
17. 4. přednášku spojenou s besedou se zástupkyní
ombudsmana J. Seitlovou na téma „Postavení veřejného
ochránce práv (ombudsmana) v České republice“. Setkání se uskutečnilo v učebně 224 na Křížkovského 12.
-red-, foto -tj-

/2/

g Ti, kteří se odhodlávali stát se pravidelnými dárci
krve, měli další příležitost tento týden, na který Transfuzní oddělení FNO připravilo tradiční „Týden nových
dárců“. V současné době máme v evidenci asi osm
tisíc dárců, ale dárcovská základna se zmenšuje
a stárne. Lidí, kteří přijdou darovat poprvé a mají chuť
se stát pravidelnými dárci, bohužel ubývá. Loni jsme
měli 560 prvodárců, což je přibližně dvakrát méně,
než třeba před pěti lety, podotkla vedoucí dárcovského
úseku Transfuzního oddělení FNO MUDr. I. Sulovská.
Nové dárce uvítají na Transfuzním oddělení FNO
i kdykoliv jindy během roku. K odběru je nutné si přinést občanský průkaz nebo pas a také průkaz pojišťovny. Podrobnější instrukce pro dárce lze nalézt také na
internetových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
na adrese www.fnol.cz.
-eh-

Jak pro Žurnál UP doc. J. Doležal uvedl, projekt
laboratoře od začátku zohledňoval skutečnost, že
se zde bude realizovat řada praktických cvičení pro
studenty UP: Výstavba nové laboratoře nám umožní
zkvalitnit zejména výuku genomiky, která je velmi náročná na přístrojové vybavení. Již v tomto semestru
se tak studenti UP seznamují s nejnovějšími postupy
genomiky a mají možnost pracovat se špičkovým
vybavením, jako je například robot pro manipulaci s DNA klony, který je zde instalován jako jediný
v ČR. Na našem pracovišti pracují také doktorandi
z olomoucké univerzity a mnoho z nich zde realizuje
většinu své experimentální práce. Spolupráce s UP si
velmi vážíme a vzhledem k výborným vztahům s Katedrou buněčné biologie a genetiky, Katedrou botaniky
a Katedrou experimentální fyziky je tato spolupráce
velmi plodná. I to je jeden z důvodů, proč usilujeme
o těsnější spolupráci a podílíme se na návrhu projektu,
který předpokládá výstavbu nového pracoviště našeho
ústavu v návaznosti na areál UP v Holici.
Slavnostního otevření laboratoře se na začátku
tohoto týdne zúčastnili jak zástupci AV ČR, tak i významní představitelé vědeckého a politického života
a rovněž špičkoví odbornicí na genomiku rostlin z USA,
Velké Británie, Japonska a dalších států. Odpoledne se
za účasti zahraničních hostů uskutečnil v Regionálním
centru Olomouc odborný seminář.
-red-

6. ročník soutěže Česká hlava 2007 vyhlášen
g V pražském paláci Adria byl za účasti představitelů
Vlády a Parlamentu ČR, předních českých vědců, vítězných laureátů předchozích ročníků, všech zástupců
partnerů projektu, odborné poroty soutěže a dalších
významných hostů slavnostně vyhlášen 6. ročník soutěže Česká hlava 2007. I letos budou uděleny národní
ceny Česká hlava pro nejlepší osobnosti z oblasti vědy
a techniky v osmi soutěžních kategoriích.
Další informace: http://www.ceskahlava.cz/index.php.
-red-
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

AFO 2007: Slavnostním předáním cen skončil další ročník
g Dvaačtyřicátý ročník mezinárodního festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film
Olomouc skončil. Přesto, že ještě v neděli mohli diváci
zhlédnout ve dvou festivalových sálech všechny vítězné filmy, oficiálně zakončil pětidenní filmovou přehlídku
slavnostní ceremoniál
v sobotu 21. 4. V letošním roce se Academia
film pokusil jít nejméně
snadnou cestou, cestou
zdánlivě neatraktivní oblasti, k populárně-vědeckému filmu. Zájem o tuto koncepci jak ze strany
médií, tak široké divácké
obce, přesáhl očekávání organizátorů a dokazuje tak, že i náročná
dramaturgie může být
zároveň poutavá, sdělil ve svém závěrečném
shrnutí dr. P. Bilík, ředitel
festivalu. Ten také vyhlásil Cenu za celoživotní přínos
světovému vědecko-populárnímu filmu, již získal francouzský producent, scenárista a režisér A. Barillé (na
snímku uprostřed). Oceněný, jenž mj. celosvětově
proslul šesti animovanými seriály Byl jednou jeden…,
osobně převzal cenu v kině Metropol z rukou rektora UP
prof. L. Dvořáka.
V průběhu závěrečného ceremoniálu byly předány
i další ceny. Cenu za nejlepší světový populárně-vědecký dokumentární film získal snímek o kosmopolitním samotáři, psychoanalytikovi a dialekticko-materialistickém
funkcionáři Žižek (Zizek, režie A. Taylorová, USA, 2005).
Cenu za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film obdržel film Hledání dobré smrti (Searching
for Good Death, režie T. Škrdlant, ČR, 2006). Cena
časopisu Vesmír za nejlepší český dokument z oblasti

přírodních věd byla udělena autorskému snímku Pokusná zvířata (Animal Testing, režie Z. Plachý, ČR, 2006),
který prostřednictvím různých stanovisek nabízí vhled
do problematiky pokusů na zvířatech a nechává zaznít
odpovědi na otázku, zda lidé mají právo zvířata k těmto
účelům využívat. Cenu
časopisu Dějiny a současnost za nejlepší český dokument z oblasti
humanitních a společenských věd získal film
Zločin jménem Katyň
(A Crime Called Katyn,
režie P. Všelichová, ČR,
2007). Děkan FF UP
prof. I. Barteček předal
v průběhu večera pak
Cenu studentské poroty za nejlepší český
populárně-vědecký dokumentární film snímku
Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (We are Not Angels, We Just Do Their
Job, O. M. Schmidt, ČR, 2006). V sestavě udělených
cen byla také Cena diváků za nejlepší populárně-vědecký film, která byla udělena snímku Kluk v bublině (The
Boy in the Bubble, B. Goodman, J. Maggio, USA, 2006).
Cenu za nejlepší V. Ř. E. D. 2007 (3. ročník přehlídky
studentských filmových) porota udělila českému snímku
Obchod (Režie M. Kameník, 2006).
AFO 2007, jehož pořadatelem byla Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP a občan ské sdružení JSAF (pořadatel Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů Jihlava), navštívilo
14 tisíc diváků.
Příští, 43. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film
Olomouc se uskuteční ve dnech 15.–20. 4. 2008.
a člen české poroty, a doc. M. Hajdúch, Ph.D., vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské
klinice LF UP a FNO.
Účast na festivalu přijal také významný současný český filozof prof. V. Bělohradský (foto 2), který
v Olomouci v rámci svého semináře s názvem „Hegemonie a interpretace: dokumentovat v odpolitizované
době“ uvedl komentovanou projekci k filmu „Darwinova noční můra“ (Darwin‘s Nightmare).

Multidisciplinární přístup
k onemocněním s nízkou prevalencí –
Huntigtonova nemoc,

která se uskuteční 30. 5. 2007
ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP.
Impulsem k uspořádání konference byl zvýšený zájem
odborné i laické veřejnosti o toto onemocnění, které spadá
do skupiny neléčitelných neurodegenerativních chorob.
Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ – IALE)
ve spolupráci s Katedrou biologie PdF UP
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
pořádá ve dnech 14.–15. 9. 2007
konferenci

Ekologie krajiny v ČR:
Těžba nerostných surovin
v krajině a ochrana přírody.

Místem konání konference bude kongresový sál
nově otevřeného Centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou (3 km od Olomouce).
Cílem konference je setkání odborníků z oboru
ekologie krajiny, ochrany přírody, rekultivací a těžby
nerostných surovin pod patronací CZ-IALE. Bližší
informace a přihlášku na konferenci je možné získat
u předsedy organizačního výboru Ing. I. Machara na
Katedře biologie PdF UP (Ivo.Machar@upol.cz).
Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP pořádají
18. 5. 2007

První konferenci Mladých přírodovědců,
která se uskuteční
v Atriu Uměleckého centra UP od 9 do 21 hod.
Další informace viz www.vedajezabava.upol.cz,
www.badatel.upol.cz.
Goethe-Institut Praha a Vědecká knihovna
v Olomouci si vás dovolují pozvat
na výstavu

Jiný pohled/Der andere Blick,

kterou bude možné navštívit v Německém sále
Vědecké knihovny v Olomouci
ve dnech 2.–25. 5. 2007.
Knižní výstava přibližuje tvorbu německy píšících
autorů, pro něž není němčina mateřským jazykem, ale
kteří žijí v německy mluvících zemích a jsou literárně
činí. Tito autoři mají nejen exotická jména, ale nabízejí
i „jiný pohled“na současnost.

5 Foto 1
Rozmanitý doprovodný program letošního ročníku
AFO nabídl řadu zajímavých koncertů, výstav, setkání,
besed a diskusí. Patřil mezi ně také diskusní panel
o medializaci vědy s názvem „Marketing vědy“, který se věnoval možnostem popularizace vědy v českých podmínkách. Zúčastnili se jej mj. (foto 1 zleva)
doc. I. M. Havel, Ph.D., šéfredaktor časopisu Vesmír

Děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty UP
vypisuje

výběrové řízení

5 Foto 3

5 Foto 2

Olomoucký kraj, Ústav normální anatomie,
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky,
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence,
Ústav histologie a embryologie LF UP,
Fakultní nemocnice Olomouc a International
Federation of Medical Student’s Associations
pořádají konferenci

Návštěvníci festivalu mohli již před jeho začátkem
navštívit výstavu jedinečného obřího leporela „Dějiny
udatného českého národa (a pár bezvýznamných
světových událostí)“, umístěného v 1. patře Uměleckého centra UP. Devět metrů dlouhé „harmonikovité“
dílo autorky L. Seifertové získalo Magnesii Literu za
knihu roku 2003 pro děti a mládež, Zlatou stuhu v kategorii Literatura faktu a populárně naučná literatura
pro děti (za rok 2003) a Zlatou pečeť za polygrafické
zpracování (foto 3).
Podrobnější informace o průběhu festivalu jsou
k dispozici na adrese http://www.afo.cz.
-map-, -hak-, -red-, foto -tj-

na místo odborného asistenta církevního práva
na Katedře církevního práva (úvazek 0,4).
Kvalifikační požadavky: doktorát z kanonického práva nebo z teologie ve specializaci na kanonické právo
platný dle kanonického i českého práva nebo obdobný
licenciát při pokračujícím studiu k doktorátu; znalost
práce na PC; praxe u církevního soudu vítána.
Termín nástupu od 1. 9. 2007.
Požadované doklady: strukturovaný životopis,
doklady o nejvyšším vzdělání, přehled pedagogické
a církevní praxe, přehled publikační činnosti, u kleriků
a řeholníků souhlas jejich ordináře či vyššího představeného (Ordinationes ad Sapientiana christiana,
Art. 23).
Přihlášky do výběrového řízení je nutno zaslat do
25. 5. 2007 na adresu: Sekretariát děkanky CMTF UP,
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc.
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Výsledky dosažené na UP v oblasti vědy a výzkumu v roce 2006
Úsek prorektorky UP pro záležitosti vědy a výzkumu dokončil v těchto dnech svůj podíl práce na konečné podobě Výroční zprávy UP za rok 2006, který mj. zahrnuje také
analýzu výsledků vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti – jednu z prvních tohoto typu, která byla na UP realizována a zveřejněna. Analýza byla zpracována Knihovnou UP
(dr. S. Rieger). Shrnutí nejdůležitějších dat připravila pro Žurnál UP prorektorka UP pro záležitosti vědy a výzkumu prof. J. Ulrichová:

Publikační činnost na UP v roce 2006: nárůst o 26 %

Web of Science* a SCOPUS**
Z analýzy publikační aktivity vyplývající z citačních
databází „ISI“ (Institute of Scientific Information) – WOS
(Web of Science) bylo pracovníky UP publikováno
312 vědeckých pojednání, z toho 12 ze sociálních věd,
v následující struktuře: 258 původních vědeckých prací,
18 review a 34 abstrakt z konferencí, což oproti roku
2005 (249 záznamů) představuje nárůst o 26 %. Nejvíce
zastoupenými obory (tab. 1) jsou biochemie a molekulární biologie (29 prací; 9,1 % z celkového počtu) a optika
(27 prací; 8,5 %). Nejvíce prací (tab. 2) bylo uveřejněno
v časopise Physical Review A (14 prací; 4,4 %) a European Journal of Neurology (11 prací; 2,2 %).
Výsledky se shodují i s analýzou v databázi SCOPUS,
podle které se UP v hodnocení vysokých škol se svými
313 publikacemi umístila na pátém místě. Výsledky byly
zveřejněny v Lidových novinách 23. 2. 2007 (příloha
Akademie).
Příklady nejprestižnějších publikací (publikace v časopisech s nejvyšším IF):
Riefler M., Novák O., Strnad M., Schmulling T.: Arabidopsis cytokinin receptor mutants reveal functions in
shoot growth, leaf senescence, seed size, germination,
root development, and cytokinin metabolism. Plant Cell
18(1), 40-54 (2006). IF 11,088
Miyawaki K., Tarkowski P., Matsumoto-Kitano M.,
Kato T., Sato S., Tarkowska D., Tabata S., Sandberg
G., Kakimoto T.: Roles of Arabidopsis ATP/ADP isopentenyltransferases and tRNA isopentenyltransferases
in cytokinin biosynthesis. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the USA 103(44), 16598-16603
(2006). IF 10,231
Kriegová E., Melle C., Kolek V., Hutyrová B., Mrázek F., Bleul A., du Bois R.M., von Eggeling F., Petřek M.:
Protein profiles of bronchoalveolar lavage fluid from
patients with pulmonary sarcodiosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 173(10),
1145-1154 (2006). IF 10,131
OBD***
Výše uvedená analýza neodráží všechny výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti na UP. Celkový počet
výstupů evidovaných na UP v databázi OBD v roce 2006 je
2 499, což oproti roku 2005 (2 269 výstupů) představuje
nárůst o 9,3 %. Přehled výstupů podle jednotlivých fakult
přináší tabulka č. 3, srovnání s rokem 2005 tab. č. 4.

Další výsledky: patenty, užitné vzory a vynálezy

V roce 2006 byla získána následující průmyslová
práva:
Udělené patenty:
Název: Způsob přípravy amorfního oxidu železitého;
původce: prof. M. Mašláň, CSc., RNDr. R. Zbořil, Ph.D.;
datum publikace udělení ve Věstníku ÚPV: 14. 6. 2006.
Název: Zařízení pro měření kvalitativních parametrů
sonografů; původce: Ing. L. Doležal Ing. CSc.; datum publikace udělení ve Věstníku ÚPV: 17. 5. 2006.
Název: Triterpenoid derivatives; původce: doc.
M. Hajdúch, Ph.D, RNDr. J. Šarek, Ph.D. Patent number:
DE60109605T, datum publikace udělení: 2. 2. 2006. Patent number: US2006160890, datum publikace udělení
20. 7. 2006.
Zveřejněné přihlášky patentů:
Název: Pohybové zařízení pro Mössbauerův spektrometr s rezonanční detekcí záření gama; původce:
prof. M. Mašláň, CSc., Mgr. J. Pechoušek, V. Yevdokimov
(Minsk, BY); datum zveřejnění: 14. 6. 2006.
Zapsané užitné vzory:
Název: Optická soustava boroskopu; původce:
RNDr. J. Keprt, DrSc., L. Pospíšil; datum zveřejnění zápisu: 13. 12. 2006.
Podané přihlášky vynálezů se žádostmi o udělení patentu pro ČR:
Název: Způsob zvýšení rozpustnosti ve vodě nerozpustných pentacyklických a tetracyklických terpenoidů
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Tab. 1: Citace podle oboru – TOP 10
Subject Category

Počet záznamů

% z 312

1.

Biochemistry & Molecular Biology

29

9,1

2.

Optics

27

8,5

3.

Plant Sciences

22

6,9

4.

Clinical Neurology

21

6,6

5.

Mathematics

19

6,0

6.

Physics, Atomic, Molecular & Chemical

19

6,0

7.

Neurosciences

18

5,6

8.

Chemistry, Organic

17

5,3

9.

Mathematics, Applied

16

5,0

10.

Oncology

13

4,1

Tab. 2: Citace podle časopisu – TOP 10
Source Title

Počet záznamů

IF

% z 312

1.

Physical Review A

14

2.99

4,4

2.

European Journal of Neurology

11

2.244

3,4

3.

Acta Crystallographica Section E

7

0.581

2,2

4.

Physical Review Letters

6

7.489

1,8

5.

Chemické listy

5

0.445

1,5

6.

Journal of the Neurological Sciences

5

2.035

1,5

7.

Arkivoc

4

0.694

1,2

8.

Filosofický časopis

4

0

1,2

9.

Journal of Heterocyclic Chemistry

4

0.735

1,2

10.

Bioorganic & Medicinal Chemistry

3

2.286

0,9

Tab. 3: Počet výstupů podle fakult
Domácí

CMTF

FTK

FF

LF

PdF

PF

PřF

Knihy

28

5

7

11

17

8

7

UP
83

Kapitoly v knihách

22

4

46

37

20

4

6

139

Články v časopisech

814

107

76

174

321

76

41

19

Sborníky

8

5

5

2

7

2

16

45

Příspěvek do sborníku

50

45

106

61

165

26

96

549

Učebnice, skripta
Celkem
Zahraniční

3

14

8

14

70

18

15

142

218

149

346

446

355

99

159

1 772

CMTF

FTK

FF

LF

PdF

PF

PřF

UP

Knihy

1

0

22

0

1

0

2

26

Kapitoly v knihách

1

2

15

1

5

1

7

32

Články v časopisech

7

15

11

133

9

6

341

522

Sborníky

3

0

1

0

0

1

0

5

Příspěvek do sborníku

17

22

29

3

22

10

38

141

Učebnice, skripta

0

0

0

0

0

0

1

1

Celkem

29

39

78

137

37

18

389

727

Publikace celkem

247

188

424

583

392

117

548

2 499

Tab. 4: Srovnání let 2005 a 2006 – celkový přehled
Rok
Fakulta
CMTF
FTK
2005
2006

publikace celkem
publikace celkem

192
247

270
188

a přípravy farmaceutických prostředků obsahujících
roztok terpenoidu; původce: RNDr. J. Šarek, Ph.D.,
doc. M. Hajdúch, Ph.D., Ing. P. Nováková.
Název: Způsob přípravy a izolace betulin-diacetátu z březové kůry z papíren a jeho případného
zpracování na betulin; původce: RNDr. J. Šarek, Ph.D.,
RNDr. M. Svoboda, CSc., doc. M. Hajdúch, Ph.D.
Název: Deriváty 2-fenyl-3hydroxychinolin-4(1H)-onu
a způsob jejich přípravy a použití; původce: RNDr. P. Krejčí, doc. P. Hradil, Ph.D., doc. M. Hajdúch, Ph.D.
Název: Zařízení pro zvýšení účinnosti eliminace
nežádoucích odrazů ultrazvukových vln šířených v tekutině; původce: Ing. L. Doležal, CSc.
Název: Segmentové zrcadlo pro lidar; původce: prof. M. Hrabovský, DrSc., RNDr. P. Schovánek,
RNDr. M. Palatka, Mgr. M. Pech.

FF

LF

PdF

PF

PřF

UP

224
424

511
583

355
392

179
117

538
548

2 269
2 499

Podané přihlášky užitných vzorů:
Název: Systém pro realizaci depozice tenkých vrstev za atmosférického tlaku; původce: Ing. O. Churpita,
Mgr. Z. Hubička, Ph.D., Mgr. M. Čada, Ph.D., Ing. A. Deyneka, Ph.D., Ing. Š. Kment, prof. M. Hrabovský, DrSc.
Název: Segmentové zrcadlo pro lidar; původce: prof. M. Hrabovský, DrSc., RNDr. P. Schovánek,
RNDr. M. Palatka, Mgr. M. Pech, Mgr.
Podané přihlášky vynálezů se žádostmi o udělení patentu pro zahraničí:
Název: Zařízení pro zvýšení účinnosti eliminace
nežádoucích odrazů ultrazvukových vln šířených v tekutině; původce: Ing. L. Doležal Ing. CSc., země: Velká
Británie.
Dokončení na str. 5

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ
Evropský sociální fond pomůže zvyšovat
zaměstnavatelnost studentů UP
Jedním z 21 úspěšných projektů UP, jež byly
v loňském roce podpořeny v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (opatření 3.2.) prostředky Evropské unie a MŠMT, je
projekt Zvyšování zaměstnavatelnosti studentů
Univerzity Palackého v Olomouci: nové dovednosti pro znalostní ekonomiku, který je ve
spolupráci s partnery – Okresní hospodářskou
komorou (Olomouc) a Hospodářskou komorou (Přerov) – v období červen 2006 až červen 2008 realizován na Filozofické fakultě UP.
Hlavním cílem tohoto projektu je napomoci
k překonávání bariér, které ztěžují absolventům univerzity možnost nalézt uplatnění na
rychle se měnícím trhu práce.
Univerzita Palackého je s celkovým počtem asi 20 000 studentů významnou regionální vzdělávací institucí, která může přispět
k usnadnění zaměstnatelnosti absolventů. Potřebu reformy v oblasti přípravy mladých lidí
podporuje většina výzkumů, které byly v této
oblasti provedeny. V rámci tohoto projektu
bude vytvořeno deset nových, celouniverzitních kurzů, které budou zaměřeny na rozvoj
klíčových, přenositelných dovedností pro budoucí uchazeče o zaměstnání. Projekt zavádí
do stávající tradiční výuky na UP reformní prvek, kterým je nabídka potřebných, doposud
neexistujících kurzů. Jednotlivé kurzy budou
zaměřeny na „Prezentační dovednosti“, „Time
management“, „Profesionální psaní“, „Počítačové dovednosti pro pokročilé“, „Projektový

management“, „Fundraising“, „Týmovou práci“, „Vyjednávání“, „Řešení konfliktů a problémů“ a „Orientaci na trhu práce“. Tyto kurzy
jsou připravovány na základě úspěšné zahraniční praxe s využitím zkušeností s obdobnými
moduly na evropských a amerických univerzitách. Prvních pět těchto kurzů bude do výuky
zařazeno již od září tohoto roku, dalších pět
poté od února 2008. Kromě přípravy nových
kurzů bude inovováno 27 vybraných existujících kurzů ve všech typech studia (Bc., Mgr.,
Ph.D.), které jsou nabízeny v rámci programů
Politologie – evropská studia a Aplikovaná ekonomie na Filozofické fakultě UP. Kurzy budou
připravovat studenty na práci v oblastech jako
je veřejná správa, management, ekonomika,
vzdělávání, média, strategické plánování, konzultační činnost, mezinárodní organizace, diplomacie či neziskový sektor. U všech nových
i inovovaných kurzů budou připraveny nové
studijní podklady, PowerPointové prezentace,
učebnice a případové studie. Nové kurzy budou následně nabízeny v jednotné struktuře pomocí e-learningové platformy vytvořené v rámci projektu. Projekt vytvoří podmínky a posílí
motivaci k tvorbě a využívání multimediálních
vzdělávacích pomůcek se zaměřením na internetové technologie. Vytvořené produkty
a získané zkušenosti budou přenositelné na
další katedry i fakulty v rámci UP či případně
na další vzdělávací instituce.
-dm-

Druhé kolo přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě UP
Vzhledem k tomu, že nebyla zcela naplněna kapacita některých oborů otevíraných na Přírodovědecké fakultě UP v akademickém roce 2007/08, vyhlašuje děkan PřF UP 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky se přijímají
do 15. 8. 2007.
Přehled studijních programů a oborů pro 2. kolo přijímacího řízení a další informace jsou k dispozici na adrese
http://www.upol.cz/fakulty/prf/prijimaci-rizeni.

Výsledky dosažené na UP…
Hodnocení grantových projektů a výzkumných záměrů

V hodnocení výzkumu a vývoje podle Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje platné pro rok 2006 (viz www.vyzkum.cz a uveřejněné v Žurnále UP v listopadu 2006 (č. 9,
roč. 16, str. 1 a 10), kde jsou zahrnuty výsledky dosažené
při řešení projektů a výzkumných záměrů ukončených
v letech 2001 až 2005, měla Univerzita Palackého zahrnuto 196 ukončených projektů a výzkumných záměrů, ke
kterým bylo dodáno 4 100 výsledků. Toto hodnocení probíhá výhradně na základě dat umístěných v RIV. Výsledky
výzkumu na UP v Olomouci jako celek je možné hodnotit
podle dosaženého indexu SR**** (35,16) jako vysoce
nadprůměrné, čtyři z osmi řešitelských organizací UP
dosahují nadprůměrné výsledky (průměrný celostátní index SR je 19,15). Hodnocení jednotlivých součástí UP:
FTK – 86,24, RUP – 49,98, PřF – 48,14, PdF – 27,98,
FF – 19,75, LF – 18,31, CMTF – 16,40, PF – 14,49.
Pro zájemce o toto hodnocení uvádíme přístup ke kompletním tabulkám: www. vyzkum.cz/hodnoceni VaV/hodnoceni vyzkumu v roce 2006/konecne vysledky/tab. 3b.

Dokončení ze str. 4
Proděkani pro vědu a výzkum jednotlivých fakult
mají navíc k dispozici kompletní přehled všech projektů
hodnocených v daném období a řešitelé mají možnost
nahlédnout na efektivitu svého vědeckého výkonu podle
výše uvedeného hodnocení provedeného MŠMT, včetně
výsledné tabulky analýz.
Pro účely lepší kontroly výsledků vědy a výzkumu
na UP byla upřesněna evidence publikací (databáze OBD),
doplněná o možnost výstupní kontroly na úrovni jednotlivých pracovišť dle parametrů sledovaných v kritériích hodnocení vědy a výzkumu. Problémem pro plnou akceptaci
hodnocení na základě výsledků evidovaných v RIV jsou
nepřesnosti a neúplnost údajů v RIV (způsobena mimo
jiné také na úrovni poskytovatelů finančních prostředků),
diskutována je nadále váha jednotlivých kritérií pro oblast
společenských a přírodních věd.
V průběhu května má být zveřejněna „Metodika 2007“,
se kterou budete opět v Žurnále UP seznámeni.
Prof. J. Ulrichová,
prorektorka UP pro záležitosti vědy a výzkumu

* Web of Science (WOS) – jedna z databází ISI Web of Knowledge – celosvětově nejznámějšího citačního indexu vytvářeného na půdě
amerického The Institute for Scientific Information (ISI); WOS obsahuje tři citační indexy (databáze) – Science Citation Index Expanded
(sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů přírodních a technických věd, zdrojem je 5 900 periodik), Social Sciences Citation Index
(sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů společenských věd, zdrojem je více než 1 725 periodik) a Arts & Humanities Citation
Index (sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů humanitních a společenských věd, zdrojem je více než 1 144 periodik).
** Scopus – další významný a rozsáhlý citační index, který sleduje citace ve více než 14 000 titulech časopisů od 4 000 vydavatelů; dále
prohledává 180 000 000 odborných webových stránek a čtyři patentové databáze.
*** OBD – osobní bibliografická databáze je na UP v provozu od dubna 1999 jako univerzální rešeršní a výkazová databáze publikační
činnosti.
**** Index státního rozpočtu SR, charakterizující efektivnost organizace, byl stanoven jako podíl váhy všech uznaných výsledků ke všem
výdajům ze státního rozpočtu (v mil. Kč); vyjadřuje velikost váhy výsledku, tj. počet přidělených bodů výsledku připadající na 1 milion Kč,
a vyjadřuje míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.
RIV – rejstřík informací o výsledcích, část Informačního systému výzkumu a vývoje shromažďující výstupy řešení projektů (viz www.
vyzkum.cz).

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Děkanka Pedagogické fakulty UP ve spolupráci
s předsedou Akademického senátu PdF UP zvou na

Shromáždění akademické obce
Pedagogické fakulty UP,

které se koná
ve středu 16. 5. 2007 v 10 hod. v aule fakulty.
Program:
projev děkanky PdF UP Olomouc – hodnocení
ročního období práce fakulty; projev předsedy
Akademického senátu PdF UP – činnost AS
v uplynulém roce; ocenění vítězů soutěže o Cenu
děkanky PdF UP za rok 2006; studentské vědecké
odborné konference PdF UP 2007; výtvarné soutěže
o nejzdařilejší grafické zpracování orientačního
systému hlavní budovy PdF UP; různé.
Děkan Lékařské fakulty UP vypisuje

výběrová řízení

na obsazení míst:
– čtyř odborných asistentů nebo asistentů Ústavu
společenských a humanitních věd:
– latina s částečným úvazkem 0,20; anglický jazyk – s částečným úvazkem 0,40; německý jazyk – s částečným
úvazkem 0,20; kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání
v oboru, znalost ošetřovatelské terminologie, pedagogická praxe vítána, předpoklady pro vědeckou práci, morální bezúhonnost; sociologie s přesahem do
sociálního lék. a zdrav. managementu – s úvaz.0,20;
kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogická praxe vítána, předpoklady pro vědeckou práci,
morální bezúhonnost; uchazeči s Ph.D. budou upřednostněni;
– dvou odborných asistentů nebo asistentů Ústavu
preventivního lékařství s úvazkem 1,00;
– čtyř odborných asistentů nebo asistentů Kliniky anesteziologie a resuscitace s částečnými úvazky 0,05;
– šesti odborných asistentů nebo asistentů Urologické
kliniky s částečnými úvazky 5× 0,10 a 1× 0,50;
– tří odborných asistentů nebo asistentů Kliniky
zubního lékařství s úvazkem 1,00;
– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu fyziologie s úvazkem 1,00;
– tří odborných asistentů nebo asistentů Kliniky
psychiatrie s úvazkem 2× 1,00 a 1× 0,20;
– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu histologie a embryologie s úvazkem 1,00.
– kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, předpoklady pro pedagogickou a vědeckou publikační
činnost, znalost světového jazyka, práce s PC,
morální bezúhonnost;
– vědeckého pracovníka Ústavu mikrobiologie s úvazkem 1,00; kvalifikační požadavky: praktické zkušenosti s optimalizací a prováděním PCR, s návrhem
primerů, základní znalosti bioinformatiky (práce se
sekvencemi), schopnost postupně převzít a rozvíjet
samostatné výzkumné téma, schopnost týmové
práce, předpokládá se publikační aktivita a vědecká
ctižádost; vítán je hlubší zájem o obor lékařské mikrobiologie, možnost i odborné profesní přípravy.
Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a přehledem
vědecké a publikační činnosti, zašlete do 22. 5. 2007
na personální referát, Děkanát LF UP, tř.Svobody 8,
771 26 Olomouc.

Centrum jazykové přípravy (CJP)
Pedagogické fakulty UP hledá

lektora/ku pro výuku anglického jazyka
s nástupem k 1. 9. 2007.
Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou.
Nutná aprobace, kombinace s českým
nebo německým jazykem výhodou.
Bližší informace a kontakt: Mgr. N. Gill, ved. CJP,
e-mail: nora.gill@upol.cz.
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SLOVO MÁ prof. Z. KOLÁŘ, CSc.

Programové prohlášení vedení Lékařské fakulty UP:
Rekapitulace minulých tří let a hlavní cíle pro budoucí volební období
Uplynuly téměř tři roky od převzetí zodpovědnosti za současnost i budoucnost Lékařské fakulty UP v Olomouci. Při
pohledu zpět mohu konstatovat, že i když se většinu programových cílů podařilo naplnit, stále zůstávají oblasti, kde
je co napravovat. Je to asi normální projev života každé fakulty složené z mnoha kolektivů a individualit, kdy nikdy
nemůže zavládnout zcela ideální stav. Vždy budou kolektivy slabší a výkonnější, vždy budou vedeny různě motivovanými
a schopnými manažery, vždy v nich budou nastávat personální a věkové krize. Úkolem každého fakultního vedení pak
musí být, aby tyto značně heterogenní týmy sladilo do harmonického celku, který bude odvádět slušný výkon – to
znamená vychovávat kvalitně připravené absolventy doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů,
produkovat kvalitní výsledky vědecké práce a celkově morálně i ekonomicky prosperovat. U většiny zaměstnanců
lékařských fakult se navíc předpokládá intenzivní zapojení do diagnostické, léčebné a preventivní práce, která se ovšem
nesmí stát brzdou jejich hlavních činností. V podmínkách dvourezortního financování to někdy je značně složité, a nejúčinnější nástroje uskutečňování cílové politiky každé fakulty, to znamená nástroje ekonomické, tak mohou selhávat.
Před následující rekapitulací bych na tomto místě rád
poděkoval všem spolupracovníkům z vedení LF UP, administrativním i technickým pracovníků DLF UP a všem
ostatním členům akademické obce, kterým nebyl lhostejný osud fakulty, za upřímnou snahu pomáhat při našem
úsilí o její modernizaci a zvyšování efektivity všech jejích
činností.
Pokud bych měl shrnout hlavní výsledky minulého
období, na které bychom mohli být hrdi, jmenoval bych
zejména obnovení a udržení ekonomické stability fakulty
a vytvoření finanční rezervy pro pokrytí nákladů na přípravnou a projektovou dokumentaci pro plánované stavební
akce související s dostavbou Teoretických ústavů LF UP
a výstavbou nových výzkumných a edukačních kapacit financovaných ze zdrojů EU. V této souvislosti bych vyzvedl
zavedení výkonnostního systému dělení finančních prostředků mezi jednotlivá pracoviště LF, který jednoznačně
a bez „příkras“ definuje podíl pracovišť na pedagogickém
a vědeckém výkonu fakulty a současně demaskuje jejich
nedostatky.
Celkem úspěšně se rozvíjela vědecká aktivita fakulty,
která přinášela nejen významné finanční zdroje, ale současně přispívala k personálnímu rozvoji učitelů LF. Stále
platí teze, kterou jsme vyjádřili před třemi lety – nejlepší
VŠ učitel musí být současně aktivní vědec, protože jedině
tak může přenášet nejnovější poznatky mezi své studenty.
Není rovněž náhodou, že vědecky nejúspěšnější pracoviště
nemají problémy s výchovou mladých docentů a profesorů. Na naší fakultě však stále existuje asi 50 % pracovišť,
na kterých je prakticky nulová vědecko-výzkumná činnost,
pokud je měřena množstvím získaných grantových projektů. Za úspěch lze považovat i to, že se podařilo – i přes
složitou personální situaci na některých oborech – udržet
výuku na slušném standardu. Neznamená to však, že
s kvalitou celé výuky můžeme být spokojeni a právě v této
oblasti vidím největší rezervy do budoucna. Přál bych si,
aby naši absolventi odcházeli z fakulty nejen dokonale připraveni pro svá budoucí povolání, ale i s pocitem hrdosti,
že jsou absolventy LF UP v Olomouci.
Dovolte mi nyní shrnout své představy o budoucím
směřování LF UP do několika bodů:
Oblast personální a koncepční
* Podporovat nejen „silná“, ale i „slabá“ pracoviště.
Na silných budovat centra excelence, na slabých vytvořit
podmínky pro vědecký rozvoj mladých talentovaných pracovníků a získání vědeckých a akademických hodností,
při zajištění nezbytné úrovně výuky. * Zapojovat stagnující
pracoviště do aktivit úspěšných pracovišť. * Vytvářet prostor pro mladé pracovníky ve vedoucích funkcích. Tam,
kde nebyli perspektivní vedoucí pracovníci vychováni v minulém období, provádět jejich intenzivní nábor na jiných
pracovištích v ČR a SR. * Stejně jako v minulém období
nepovažuji za vhodné stanovit striktně dobu odchodu z faPavel Herynek a Galerie Jiřího Jílka v Šumperku
Vás zvou na výstavu

Pavel Herynek Metanoia 2001–2007

kresby, ultranízké reliéfy a modulátory
2. 5.–3. 6. 2007
Vernisáž se uskuteční ve středu 2. 5. v 18 hodin,
úvodní slovo M. Koval.
Otevřeno denně 14–18 hodin.
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR
a Nadace Český fond umění.
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kulty z důvodů věku. V tomto směru je třeba postupovat
přísně individuálně a prosazovat udržení významných
profesorů na fakultě alespoň na malý úvazek, i když ne
ve vedoucích funkcích. * Považuji však za důležité začít
přísně dodržovat odchod vedoucích pracovníků z vedoucí
funkce v roce, kdy dosáhli 65 let, a to i na pracovištích, kde
nebyla vychována adekvátní personální rezerva. Dočasné
pověření vedením nehabilitovaným pracovníkem může být
pro některá pracoviště stimulačním faktorem. * V souladu
s dlouhodobým záměrem UP, LF UP a Olomouckého kraje
pokračovat v úsilí o organizační oddělení studia zákonem
č. 96/2004 Sb. vymezených zdravotnických oborů od
oborů lékařských, popřípadě magisterských s perspektivou uplatnění ve vědecké oblasti. Důvody byly mnohokrát
vysvětlovány, diskutovány a publikovány v minulém období. Za nejvýznamnější z nich považuji nutnost uvolnění
kapacity vědecky produktivních pracovišť LF pro intenzivní
vědecko-výzkumnou činnost, bez které do budoucna nebude možné zachovat lékařská studia v Olomouci. Současně
však jsem přesvědčen, že toto oddělení prospěje kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji zdravotnických oborů.
* Podporovat vznik mezioborového studia na LF UP ve
spolupráci s jinými fakultami UP (PřF, FTK, budoucí FZV)
pro potřeby aplikovaného biomedicínského výzkumu
v olomouckém regionu a udržitelnost našich teoretických
a preklinických pracovišť. * V souvislosti s modernizací
lékařské fakulty považuji za hlavní priority podporovat dostavbu LF, výstavbu nových edukačních a výzkumných
kapacit ze zdrojů EU i spolupráci s FNO při transformaci
fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice. * Nezbytností je budování korektních a rovnoprávných vztahů s Fakultní nemocnicí Olomouc a podpora úzké spolupráce na
poli vzdělávání, vědy a výzkumu. * Velmi důležitou složkou
řízení fakulty musí být kontinuální aktualizace a zlepšování
fakultních legislativních norem. * V následujícím období
bude nutné daleko více věnovat pozornost mediálnímu
a společenskému obrazu fakulty, udržování neformálních
i formálních vztahů s našimi absolventy, rozvoji informačních technologií a rozvojovým programům MŠMT.
Oblast vzdělávání a studentů
* Zajistit efektivní způsoby výuky klinických oborů tak,
aby profil našich absolventů lépe odpovídal potřebám praxe. * Analyzovat strukturu a vyváženost udělovaných kreditů a zvýšit nároky na jejich získání, pro které by neměla
stačit jen pasivní účast. * Zvýšit úroveň předmětů kategorie
B a C. * Podporovat úpravy počtu výukových hodin v těch
oborech, kde současná personální situace nezaručuje, že
stávající objem výuky bude možné zachovat i v příštích
letech. * Posílit dynamicky se rozvíjející medicínské obory, které významným způsobem mění požadavky na profil
absolventů LF (formou navýšení výukových hodin, kreditů,
financí apod.). * Pokusit se naplánovat změny kurikula
ve smyslu časné vertikální a horizontální integrace. Například zajistit kontakt studentů s pacienty již v prvních
semestrech. * Usilovat o zapojení LF UP do systému profesního vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků. *
Usilovat o využití „Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ na úrovni pregraduálního i postgraduálního studia. * Vypracovat nový systém hodnocení
studijní úspěšnosti. * Podporovat zapojení studentů fakulty (nejen postgraduálních) do všech forem výzkumu na
fakultě a zvýšit zapojení studentů do výukové činnosti. *
Spolupracovat úzce se Spolkem mediků, Svazem studentů
stomatologie, organizačním štábem SVOČ a ostatními organizacemi studentské akademické obce. * Cítím spoluod-

Prof. Z. Kolář, CSc., byl
zvolen děkanem Lékařské fakulty UP Akademickým senátem LF UP
3. 4. 2007, když byl jediným navrženým kandidátem do této funkce.
Vedení fakulty v následujících čtyřech letech se
oficiálně ujme 1. 6. poté,
co jej do funkce jmenuje
rektor UP. Půjde přitom již
o jeho druhé funkční období na postu děkana LF – poprvé
byl do čela fakulty zvolen v květnu 2004.
povědnost za to, jakou budou mít naši absolventi výchozí
pozici na trhu práce. Z tohoto důvodu budeme společně
hledat východiska a diskutovat o všech možnostech jak
přípravu studentů soustavně zlepšovat.
Oblast vědy a výzkumu
* Intenzivně se snažit využít „Operačního programu
věda a výzkum pro inovace“ pro rozvoj výzkumného potenciálu fakulty a podporovat zapojení fakultních pracovišť
do 7. rámcového programu. * Vědecké priority LF jsou
dostatečně formulovány v dlouhodobém záměru fakulty.
Tím se vytvářejí podmínky pro začleňování dalších fakultních pracovišť do nejperspektivnějích směrů výzkumu.
Tento trend koresponduje s interdisciplinárním pojetím
současných projektů. * Pokračovat v podpoře a budování center excelence. * V oblasti vědeckého výzkumu
podporovat spolupráci mezi LF a dalšími fakultami UP,
zejména PřF UP a FTK UP. Současně budu usilovat o co
nejužší spolupráci s ostatními lékařskými a biomedicínsky
orientovanými fakultami v ČR a SR a pracovišti AV ČR.
* Podpora doktorských studijních programů a jejich propojení s rezortem vědy a výzkumu v úzké návaznosti na
řešené výzkumné projekty.
Oblast zahraničních styků
* Podporovat výjezdy našich učitelů a studentů na
zahraniční univerzity a výzkumná pracoviště s cílem co
nejrychlejšího transferu nových poznatků a technologií
a pozvednutí úrovně našeho výzkumu a vývoje. Při obsazování studijních míst v zahraničí našimi studenty budeme rozhodovat na základě výsledku konkurzů a budeme
přihlížet ke studijnímu prospěchu uchazečů. * Vytvořit
podmínky pro hostování významných pedagogů a vědců
ze zahraničí. * Zkvalitňovat studijní program v anglickém
jazyce a postupně zvyšovat jeho kapacitu. * Pokračovat
v programech LLP (souhrnné označení pro programy
umožňující studium našich studentů na zahraničních
lékařských fakultách a studium zahraničních studentů
u nás). * Usilovat o bilaterální výměny pracovníků i postgraduálních studentů a poskytovat logistickou podporu pro
uzavírání bilaterálních smluv.
Oblast ekonomiky
* Připravit fakultu na podmínky institucionálního financování (prostředky přidělované podle hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji) od roku 2009. * Bude
nutné zachovat trend snižování přepočtených úvazků zaměstnanců fakulty a současně usilovat o zvýšení podílu
mezd hrazených z nenormativních zdrojů, například grantových projektů apod. * Usilovat o vyšší zapojení našich zaměstnanců do grantových projektů přinášejících na fakultu
významné finanční prostředky, což mimo jiné povede ke
zvýšení podílu prostředků na specifický výzkum v našem
rozpočtu. * Faktory sloužící výpočtu efektivity vědy (která
bude hodnocena na základě množství prostředků získaných na grantech uvedených v CEP a CEZ v poměru k výstupům, tj. publikacím, patentům, průmyslovým vzorům,
monografiím) budou zavzaty do vnitřní evaluace pracovišť
a zohledněny v odměňování vedoucích pracovníků .
Závěrem bych rád vyjádřil své přesvědčení, že úroveň
fakulty se neodvíjí od počtu akreditovaných studijních programů nebo počtu odučených hodin, ale jedině od vědeckého, odborného a morálního věhlasu jejích učitelů.
Prof. Z. Kolář, Csc., děkan LF UP

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ
Montpellier – perla středomoří
S radostí jsem hltal řádky v předchozích číslech Žurnálu UP, popisující stáž studentů UP v Bretani. Domnívám se, že je to dobrý impuls pro vznik stálé rubriky ŽUP např.
s názvem „Zápisky ze stáže“. Přispěji tedy i já se svou troškou do mlýna.
V Montpellier je někonekorektní výroky v lednu
V současné době jsem na stáži ve francouzlik vysokých škol, na ktetohoto roku.
ském Montpellier, na pracovišti Institut National
rých studuje přes 60 tisíc
Montpellier je turisticde la Santé Et de la Récherche Médicale – INstudentů. Pro zajímavost:
ky atraktivní lokalitou,
SERM U632 (volně přeloženo – Ústav národje zde nejstarší lékařská
z nejbližších zajímavých
ního zdraví a lékařského výzkumu). V období
fakulta v Evropě. Nachádes tinací lze uvést pa1998–2007 jsem na tomto pracovišti vykonal
zí se zde rovněž sídla
pežské město Avignon,
šest stáží a strávil zde celkem dva roky. Výzkummnohých výzkumných
van Gog hem a býčími
né pobyty byly realizovány za podpory různých
institucí, nadací a jiných
zápasy proslavené Arles,
zdrojů; tj. Francouzské ministerstvo zahraničorganizací.
pevnost v Carcassonu,
ních věcí, mobilitní projekty Barrande Českého
V poslední dekádě
gurmány vyhledávané
ministerstva školství, a jeden rok jsem byl přímo
město prožívá velmi dyjeskyně Roquefort, nejzaměstnán organizací INSERM. Současný pobyt
namický růst a stává se
vyš ší most světa v Milje financován stipendiem Evropské organizace
významným centrem kullau, modernistické letopro molekulární biologii (EMBO). S pracovištěm
Vítězný
oblouk
tury a vzdělání. Pro bovisko La Grande Motte, 5
INSERM U632 má Ústav lékařské chemie a biohaté Pařížany je již téměř nutností vlastnit byt
křižácké město Aigues-Mortes, městečko Séte
chemie LF UP již dlouholetou spolupráci na poli
v Montpellier, podobně jako pro Američany v San
proslavené zpěvákem G. Brassensem a chojaterní patofyziologie se zaměřením na regulaci
Franciscu. To je nutně doprovázeno růstem cen
vem lahodných ústřic Bouzigues či malebnou
enzymů metabolizujících léčiva. Ve spolupráci
nemovitostí a služeb; pro představu – měsíční
analogii provensálských Camarques, zde nikoli
s laboratoří INSERM jsme publikovali 12 prací
nájem v garsonce o ploše 25 m2 lze stěží sehnat
s bílými koni, ale s plameňáky. Asi deset kilov odborných časopisech. Získané výsledky byly
metrů jižně se nachází středomořské pobřeží
předmětem dvou disertačních prací a v brzké
pod 600 €. Tentýž byt pak stojí okolo 130 000 €.
s desítkami kilometrů krásných písčitých pláží.
budoucnosti proběhne obhajoba tzv. doktorátu
Městská aglomerace je tedy vyčleněna pro služNemáme-li náladu se koupat, pár desítek mipod dvojím vedení (doctorat en co-tutelle) mého
by a ubytování studentů a u běžného obyvatelnut jízdy autem severně začíná drsné podhůří
kolegy a současně doktoranda Ing. R. Vrzala.
stva je pak rostoucí trend ex-urbanizace.
s městečky Ganges a Cevennes či nehostinnéO výsledcích této spolupráce již bylo na stránCo říci závěrem? Montpellier je město, kde
ho Larzacu. Vyžití zde najdou i fanoušci fotbalu,
kách ŽUP v minulosti pojednáváno, a v tomto
jsem strávil dva roky svého života. Většinu tohoto
kterým není určitě neznámý stadion v Mossonu.
článku bych se spíše zaměřil na méně formální
času jsem strávil intenzivní prací v laboratoři, ale
Na své si přijdou i milovníci vín, protože Lanstránku pobytu.
ty krátké chvíle, které byly vyčleněny pro relaxaguedoc je nejmladší oblastí AOC (Appellation
Montpellier je hlavní město regionu Langueci, byly opravdu autentické a intenzivní, neboť
d’Origin Contrôlée). Já osobně jsem zatížen na
doc-Roussillon, v departmentu Hérault. Je to
Montpellier se dokáže zavděčit snad každému
doménu Pic Saint Loup nacházející se na sever
malebné město ve Středomoří, asi 90 minut jízčlověku. Jedna kolegyně ze zdejší laboratoře mi
od Montpellier, v počínajícím podhůří centrálnídy autem od španělských hranic. Počet obyvatel
kdysi řekla, že krédem původních obyvatel tohometropole je cca 250 tisíc, s aglomeracemi pak
ho masivu. Pro milovníky kultury je zde divadlo,
to koutu Francie bylo „Le soleil et le travail…“
skoro 400 tisíc. Snoubí v sobě historické krásy
opera, či gotická katedrála Sv. Anny s pravidel(Slunce a práce…).
Doc. Z. Dvořák, Ph.D.,
pokrývající všechna období architektury se všenými koncerty.
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP
mi atributy moderního města s vyspělou infrastrukturou. Montpellier má mezinárodní letiště,
protíná jej mezinárodní dálniční síť a síť rychOHLÉDNUTÍ
lovlaků TGV. Hlavou regionu – Président de la
région (analogie našeho hejtmana) je již druhé
J. L. F.: Česká otázka dnes. Poslání malého národa
desetiletí velmi schopný člověk, který se zasadil
o rozvoj infrastruktury; namátkou jmenuji něko(Vzpomínka účastníka)
likapatrová podzemní parkoviště v centru, moProf. J. V. Musil, Ph.D., předseda Společnosti J. L. Fischera, editoval v únoru 2007 pravděpodobně poslední veřejnou
dernistická čtvrť Antigone, dvě tramvajové linky,
přednášku univ. prof. J. L. Fischera, která se konala dne 24. března 1969 ve Spojeném závodním klubu v Uničově.
zábavná centra atd. Tento pán ale asi v nejbližší
Prof. J. V. Musil se ujal velmi namáhavého a nesnadného úkolu přepsat ze starého magnetofonového záznamu celý prodobě svou politickou pouť končí, pro politicky
slov i následující diskusi. Zvuková podoba obou částí je uložena na dvou kompaktních discích jako příloha publikace.

HABILITACE
Lékařská fakulta
Na zasedání Vědecké rady LF UP 3. 5. 2007 se v prostorách Uměleckého centra UP (Freskový sál, místnost
č. 112) uskuteční následující habilitační řízení:
– 13.30 hod.: MUDr. Ing. P. Hluštík, Ph.D., odborný
asistent Neurologické kliniky FNO a LF UP, v oboru
Neurologie. Habilitační práce: Funkční anatomie
a plasticita lidského motorického systému, habilitační přednáška s tezemi práce: Motorický systém
lidského mozku ve zdraví a v přítomnosti mozkové
léze, přednáška na odborném fóru: Vliv interakce
pacient-terapeut na aktivaci motorického systému
u stavu po ischemickém iktu proběhla dne 20. 3.
2007 v rámci semináře Radiologické kliniky v posluchárně Neurologické kliniky FN a LF UP.
– 14.45 hod.: MUDr. P. Hejnar, Ph.D., odborný asistent Ústavu mikrobiologie LF UP, v oboru Lékařská
mikrobiologie. Habilitační práce: Charakteristika
některých medicínsky významných gramnegativních nefermentujících tyčinek; habilitační přednáška s tezemi práce: Medicínský význam gramnegativních nefermentujících mikrobů; přednáška na
odborném fóru: Diagnostika a terapie infekcí Chlamydia trachomatis proběhla dne 7. 3. 2007 v rámci
přednáškového večera Spolku lékařů v Olomouci
v prostorách Teoretických ústavů LF UP.

Domnívám se, že nebude nevhodné připomenout, za
jak politicky vypjaté a dramatické situace se přednáška
konala.
V prvním čtvrtletí r. 1969 probíhala definitivní agonie tzv. obrodného procesu z roku 1968. Sovětský
vojenský, politický a ideologický tlak neustále zesiloval
a domácí „antireformní síly“ v ústředním výboru KSČ
se připravovaly k rozhodnému úderu proti tzv. reformistům. Obrovský šok ze sebeupálení Jana Palacha a Jana
Zajíce otřásl sice národním svědomím, to však rychle
ochabovalo a cynický postoj tzv. „zdravého jádra strany“ k Palachově činu se stával jedním z prubířských
kamenů stranické „pravověrnosti“. Mezi lidmi sice stále
ještě doutnal silný odpor proti okupaci a po celé zemi
ještě dvakrát vzplanula známá česká euforie po vyhraných hokejových zápasech s Rusy. Při druhém z nich
došlo v Praze k inscenovanému útoku proti Aeroflotu,
čehož využilo promoskevské křídlo strany k odstranění
již předtím zdecimovaného reformního vedení a k postupnému, ale rozhodnému nástupu neostalinismu,
označovanému jako „normalizace“.
V této situaci narůstající národní deprese přijíždí
do Uničova pan profesor J. L. Fischer s přednáškou
s masarykovským názvem Česká otázka dnes. Poslání malého národa. V malé klubovně se schází nevelká
skupina jeho bývalých žáků, obdivovatelů a zájemců.
Spiritus agens celého podniku pan dr. Musil vše nahrává na magnetofon. Mezi posluchači je však i člen

Lidových milicí Uničovských strojíren. Že by měl také
zájem o názory proslulého českého filozofa?
Kolem budovy Spojeného závodního klubu vede
silně frekventovaná silnice ze Šumperku do Šternberka
a dále do vojenského prostoru Libavá. Nekonečné kolony sovětských vojenských aut, obrněných transportérů,
děl, tanků a obřích raket, přikrytých plachtami, přejíždějí
v obou směrech. Demonstrace síly. Výhrůžka. Sovětští
„regulovčíci“ – nejen na křižovatce před budovou Klubu,
prostě všude.
S mladistvým elánem zahajuje téměř pětasedmdesátiletý profesor své vystoupení. Již po jeho prvních větách
si říkáme: Je to pořád ten „starý Magnificus J. L. F.“
Jeho slova jsou plná obdivu k jedinečné odvaze lidí pokusit se o reformu nelidského systému i k postoji národa
za katastrofální situace při a po invazi vojsk. Jeho slova
plná optimismu jako by nebrala v úvahu soudobý reálný
stav. Do typických fischerovských pauz a odmlk, v nichž
se soustřeďuje myšlenka do precizní formy vyjádření,
zaznívá jako chmurná zvuková kulisa hukot projíždějících železných dinosaurů … (jak to lze slyšet, když si
k četbě uvedené publikace pustíme i zvukový záznam
přednášky). Ale jeho jasné myšlení a břitká ironie si
nedělá valné iluze o národní „odolnosti“ vůči brutální
agresi. Jako zkušený sociolog však ví, že i v malém
národě reálně existují síly, skutečné elity, které jsou s to
zvládnout a překonat i ta nejhorší dějinná údobí.
Dokončení na str. 8
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Diskuse, názory, ohlasy
Tristní úděl doktorandů na českých VŠ aneb Nebýt, či být doktorandem?/II/
1.4 Návrhy na řešení
1.4.1 Zaměstnat, odměňovat adekvátním platem
a motivovat
„Plat“ doktorandů je chytře vymezen jako „stipendium“. Nevztahuje se tedy na něj ustanovení o minimální mzdě, která činí již 8 000 Kč. Domnívám se, že
by toto nezdaněné „stipendium“ mělo činit alespoň
pro doktorandy druhého a třetího ročníku minimálně
1,5násobku této minimální mzdy, tedy 12 tisíc Kč.
Např. ve skandinávských státech (Dánsko, Finsko,
Švédsko) jsou doktorandi přímo zaměstnáni na VŠ,
tzn. že student získává plat. Vyšší ohodnocení pár
stovek kvalitních doktorandů s vysokou přidanou
hodnotou by přitom zatížilo státní rozpočet nebo rozpočet škol téměř nepozorovaně. Kromě toho by měl
existovat propracovaný motivační systém, umožňující
katedrám finanční odměnou (typu osobního ohodnocení apod.) ze zvláštního fondu okamžitě reagovat na
případné postupně dosahované nadlimitní pracovní
výsledky doktoranda, např. publikace v zahraničním
časopise, v časopisech s impakt faktorem, za počet
publikací, za zkoušky z dalších cizích jazyků, za malý,
tzv. profesní doktorát aj.
1.4.2 Vybírat příspěvky od bohatých soukromých
subjektů
Stanovme náležitě vysokou daň např. bankovnímu
a spíše celému finančnímu a podnikovému sektoru
jako drobný příspěvek vysokým školám. Tyto většinově
soukromé sektory, generující miliardové zisky, stále více
volají po potřebě vysokoškoláků (pokud možno z osvědčených veřejných VŠ) a náležitě jich využívají.
1.4.3 Lobbovat u vlivných státních a nadstátních
subjektů, jinak…
Dále se všemi možnými prostředky a mnohem
intenzivněji zapojovat do účinného lobbingu za naše
zájmy zvl. v Praze a v Bruselu. Tento soustavný tlak
by měl vyústit v novelizaci příslušných paragrafů
(§ 47 ad.) stávajícího zákona o VŠ (111/1998 Sb.)
a souvisejících zákonů, nařízení a předpisů. Ne-li,

zabředne celý systém VŠ postupně do velkých potíží
a dostane se nakonec do slepé uličky a začarovaného,
bludného kruhu (pakliže se tak již nestalo).
1.5 Shrnutí
Shrnuji a pro nevěřící opakuji: současný zaostalý,
nevyhovující systém je tristní, protože demotivující,
diskriminační a riskantní svými budoucími následky.
Pohrdá nadáním, pracovitostí, úsilím a časem schopných lidí. Celá řada většinou velice nepříznivých faktorů je pak pouze jeho důsledkem již dnes.
2 Proč však doktorandem být (PRO)
Právě DS má podle mého soudu největší perspektivu. Vždyť absolventů DS je ve srovnání s absolventy

Efektivnost vydaných publikací vzhledem ke kvantitě obsahu a čtenářů
Způsob otištění částí

Veřejná distribuce

1. článek či jiný příspěvek

Typ publikace

jednotlivě

hromadně

2. rigorózní/disertační/habilit. práce

hromadně

jednotlivě

3. vydaná monografie

hromadně

hromadně

prvních dvou stupňů VŠ, kteří si budou brzy při hledání
zaměstnání i později vzájemně velmi konkurovat, jako
šafránu. Nespornou výhodou DS je rovněž jistá pracovní svoboda a celkově volnější pracovní doba. Rámcově
stanovené povinnosti a úkoly plní doktorand většinou
podle svého uvážení (individuální studijní plán). Navíc,
stejně jako jeho „kolegové“ na katedře, i doktorand
dělá na rozdíl od mnoha jiných povolání každou svou
zkouškou a otištěnou vědeckou prací především přímo
na sebe a teprve nepřímo ve prospěch svého pracoviště. Vždyť všechny odborné články a další práce se
mu započítávají k dobru (viz tabulka). Později v tom
může kontinuálně pokračovat až do habilitačního řízení
(doc.) a dále až ke jmenování profesorem. Motivující
a přínosné je také to, že disertační práci, dokončenou
do tří let od nástupu do DS, vydá UP doktorandovi jako
monografii zdarma.
Může se tedy báječně seberealizovat, neboť práce
a koníček často splývá v jedno. V této poslední fázi

týmu na pracovišti či v účelové pracovní skupině, už
doktorand po odchodu z VŠ ve svém pracovním životě
nikdy nepotká.
Dokončí-li nakonec zdárně své studium, získává
prestižní doktorský titul neboli ve všech zemích EU
vysoce ceněnou akademickou hodnost (ač běžným
lidem mnoho neříká) a tedy dobrou značku na celý
život.
3 Závěr: Být, ale jen za výrazně zlepšených existenčních podmínek
Vzpomínám-li si však správně na pyramidu potřeb
A. Maslowa z oblasti sociologie, jsou potřeby uznání
(ocenění) a seberealizace až na samém jejím vrcholu.
Existenční jistoty je třeba hledat naopak v téměř úplném základu pyramidy. Od nich se odvíjí více pragmatické (a tím méně idealistické) uvažování potenciálního
doktoranda a vše ostatní je v tu chvíli druhotné. Tím
je řečeno vše.
Mgr. J. Gregor, Katedra slavistiky FF UP

Extenze profesora J. L. Fischera se stala do jisté míry
labutí písní nad ztroskotaným národním snem. Po následujících dvaceti letech politického, kulturního, morálního
a duchovního marasmu nebylo již co „obrozovat“. Systém představovaný jako „reálný socialismus“ se rozešel
s realitou natolik, že se v podstatě sám vnitřně zhroutil.
Národní entusiasmus, který tuto „sametovou revoluci“
doprovázel, připomínal vnějškově v mnohém vystoupení
lidu před dvaceti lety. Ale těch “sedm statečných“, k nimž

Dokončení ze str. 7
bezesporu patří všichni ti, kteří se dokázali postavit celou
váhou své osobnosti proti zdegenerovanému, ale stále
krutému režimu a přijali všechny existenční důsledky
svého morálního rozhodnutí, se stalo skutečnou elitou
národa, o níž ve své extenzi snil profesor J. L. Fischer.
Prof. J. Horák
MUSIL, J.: Josef Ludvík Fischer: Česká otázka dnes.
Olomouc, Společnost J. L. Fischera v Olomouci, 2007,
64 s. ISBN 80-903448-2-8.

J. L. F.: Česká otázka…
Během celé své extenze se snaží u svých posluchačů historickými příklady a politickými a sociologickými
argumenty posílit sebedůvěru a potlačit atmosféru malodušnosti a malověrnosti, která se začíná vzmáhat v celé
společnosti. Ústřední myšlenkou, k níž se neustále vrací,
je přesvědčení, že Češi, ač malý národ, vždy v něčem
předbíhají ostatní Evropu a že v té malé české kotlině
se vždy dařilo a daří pokusům řešit nazrálé společenské
a politické krize: ať již šlo o husitské hnutí, o stavovské
povstání či o experiment s tzv. socialismem s lidskou
tváří. A vždy se zničujícími výsledky i důsledky pro celé
generace. Ale i se zkušeností, že následující vývoj dával
zapravdu tomu malému, poraženému a poníženému. Nicméně s upozorněním, že ti, kdo stáli a stojí v čele těchto
snah, tzv. národní elity, neměly a nemají u nás nikdy na
růžích ustláno, že nemohou počítat se všeobecným uznání, ale spíše s nepochopením a často i odsouzením.
S rozhodností a velkým zápalem oponuje v následující diskusi našim poznámkám, z nichž jsou cítit
pochybnosti o nereálnosti zachování alespoň některých
výsledků „obrodného procesu“ a nejistota nad labilností
současných politických poměrů.*
Navzdory lomozící vojenské technice a sklíčenosti
v srdcích lidí je J. L. F. nejen pln obdivu ke statečnému národnímu vystoupení, kterým v srpnových dnech
prokázali lidé této země svou kulturní a vzdělanostní
převahu nad tupou sílou a barbarstvím, nýbrž i víry, že
zážitek jednoty a odhodlanosti nelze vymazat z národní
zkušenosti a že v budoucnosti se zúročí v nové obrodě
národa. K tomu že je ovšem třeba vzdělanosti, osobní
statečnosti a moudrosti.

Dokončení z minulého čísla
svého studijního maratonu si ještě významně rozšíří
své znalosti a dovednosti, osvojí si tisíce nejrůznějších
postupů. Daří se mu vyhýbat se pozdější nebezpečné
rutině a administrativě (zvl. po případném odchodu
z VŠ). Získá mnoho cenných zkušeností a kontaktů,
jakož i řadu dobrých přátel ve svém oboru i mimo něj.
Prohloubí a zdokonalí se jeho schopnost analytického
a kritického myšlení na vysoké úrovni. Může si postupně vydobýt renomé a image dobrého a nadějného
vědce a získat si respekt studentů. I jeho bezprostřední pracovní okolí může být motivující: tolik inteligentních, pracovitých, vysoce kvalifikovaných, inspirativních, slušných a vstřícných lidí pohromadě, v jednom

* Poznámka: V té době ale ještě nikdo z přítomných netuší, až do jakých zrůdností půjde pomsta vítězů. V následujících týdnech a měsících
to má poznat celá společnost. Mstí se jak sovětské vedení, tak i česká komunistická strana. Obojí msta je pomalá, nespěchá, ale je vytrvalá
a důsledná, ponižující, postihující jedince, celé rodiny, rodiče, děti i vnuky, láme charaktery, demoralizuje celé společenské a profesní
skupiny. Mnozí z účastníků setkání s J. L.F. v Uničově měli na sobě brzy zakusit tuto pomstu.
Byl to v prvé řadě sám prof. J. L. Fischer, který byl postižen zákazem veřejných projevů a všech politických aktivit. Strach před jeho
vlivem šel tak daleko, že na jeho pohřbu r. 1974 monitorovalo několik příslušníků StB všechny projevy a účastníky obřadu.
Mimořádnou zášť proti PhDr. J. V. Musilovi projevila podniková organizace KSČ Uničovských strojíren, na jejíž žádost byl s okamžitou
platností propuštěn z Filosofické fakulty UP v Olomouci, jemu i jeho manželce byla zakázána veškerá univerzitní pedagogická činnost, rodina
byla po celých dvacet let vystavena neustálým šikanám a děti nesměly studovat na žádné vysoké škole.
PhDr. J. Březina, který byl za obrodného procesu zvolen členem okresního výboru KSČ a zúčastnil se proto také mimořádného Vysočanského sjezdu strany (který odmítl okupaci naší země vojsky Varšavského paktu a žádal propuštění do Moskvy zavlečených politických
představitelů), byl zbaven funkce ředitele gymnázia v Uničově, vyškrtnut ze strany, politicky šikanován a přeložen na gymnázium ve
Šternberku pod dozor osvědčeného stranického ředitele. Byl neustále sledován StB, jeho synovi bylo zakázáno studium na lékařské fakultě.
Neustálé psychické napětí a obavy o existenci byly jednou z příčin jeho brzkého úmrtí v době, kdy mohl dále uplatňovat své schopnosti
jako vysokoškolský učitel.
Pan M. Demel se v období „pražského jara“ snažil obnovit činnost skautské organizace v Uničově, veřejně podporoval nový politický
kurs ve společnosti. Byl za to podnikovým výborem KSČ zbaven svého povolání, musel přijmout mnohem méně placené a podřadné
zaměstnání spojené s denním dojížděním do Olomouce. Rodina žila ve velmi stísněných sociálních poměrech.
Autor těchto řádků J. Horák byl pro svou kulturní činnosti v době obrodného procesu a kvůli proslovu na studentské tryzně za Jana
Palacha několikrát vyslýchán školskými úřady a hrozilo mu vyloučení ze zaměstnání. Nedošlo k tomu jen díky odvolání vedoucího školského odboru KNV. Ing. Janece, který chtěl zlikvidovat velkou část pedagogického sboru uničovské průmyslovky. Nicméně na počátku
sedmdesátých let se musel zúčastnit – jako ostatně všichni středoškolští učitelé – morálně ponižujícího shromáždění organizovaného
školskými úřady a OV KSČ, na němž se každý vyučující pod pohrůžkou okamžitého vyloučení ze zaměstnání musel osobně podepsat pod
prohlášení, že schvaluje vstup vojsk, vedoucí úlohu strany a že si je vědom, že je především ideologickým nástrojem strany. Tento podpis
byl okamžikem nejhlubšího ponížení v životě drtivé většiny zúčastněných…
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