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ČKR: V rozpočtu na rok 2008 chybí více
než dvě miliardy • Z vědeckých pracovišť:
Pierre Auger aktuálně • Jednotný vizuální
styl UP – snaze o jeho zavedení vyjádřil
Akademický senát UP podporu

Při brilantním hudebním vystoupení Čechomoru, který 24. 6. ovládl nádvoří Tereziánské zbrojnice, by jakékoli studování pozbylo smyslu. Moravské lidovky v jedinečném provedení přilákaly
do historických prostor Univerzity Palackého širokou veřejnost – a uzavřely, společně s večerním koncertem skupiny Kryštof, Svátky města
Olomouc 2007.
Text a foto -map- 4

Zakladatel Merrillových stipendií převzal prestižní ocenění
g Charles Merriill, americký ﬁlantrop a zakladatel tzv.
Merrillových stipendií obdržel dne 19. 6. prestižní cenu
Gratias agit. V pražském Černínském paláci ji převzal
z rukou K. Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí
České republiky.
Cena Gratias agit je udílena osobnostem, které se
významným způsobem zasloužily o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Ch. Merrill ji získal jako
jeden ze čtrnácti letošních laureátů, mezi nimiž se objevil
např. známý režisér českého původu M. Forman. České
veřejnosti je Ch. Merrill známý zejména díky programu
Merrillových stipendií, programu, který umožnil vycestovat a studovat na některé z amerických univerzit již více
než 200 studentům UP. Podle dostupných informací čítá
Merrillova investice do zahraničních studií posluchačů UP zhruba 150 milionů korun. Panu Merrillovi vděčí
množství našich studentů za možnost poznat Spojené
státy americké a studovat tam, řekl bývalý rektor UP
prof. J. Jařab, který se slavnostního předání ceny také
zúčastnil. S gratulací se připojili i někteří z dlouhé řady
studentů, jež díky Merrillovu stipendiu mohli studovat na
vysokých školách v USA či v Latinské Americe.

Ch. Merrill absolvoval studia na Harvardově univerzitě. Až do konce druhé světové války sloužil jako
voják na italské frontě. Jeho pozornost a sympatie
k těžce zkoušenému regionu střední Evropy přitáhla
mnichovská krize (1938). Po válce působil jako lektor
ve Fulbrightově programu v Rakousku, tehdejší Československo a Polsko často navštěvoval, a to i poté, co
byly obě země uzavřeny do izolace železnou oponou.
Pád komunistických totalitních režimů přivítal zřízením
svého „českého a polského vzdělávacího projektu“,
z něhož se vyvinul i program Merrillových stipendií.
Do historie Univerzity Palackého se Ch. Merrill zapsal v roce 1991, kdy mu UP udělila čestný doktorát
pedagogických věd, a vyjádřila mu tak uznání za jeho celoživotní dílo ve výchovně-vzdělávací činnosti.
Ta v jeho pojetí vždy výrazně směřovala k rozvíjení
intelektuální zvídavosti mladých lidí, k respektování
kulturních odlišností a kulturní plurality světa a stejně
tak i ke kultivování demokratického a lidskoprávního
myšlení a cítění.
-map-, -tch-

Do funkce děkana PF UP navržen Mgr. I. Beneda
g Akademický senát Právnické fakulty UP se na svém zasedání 21. 6.
2007 usnesl navrhnout rektorovi UP za
kandidáta na děkana PF UP pro příští
čtyřleté funkční období Mgr. I. Benedu.
Rozhodla o tom těsná většina hlasů
v prvním kole, v němž Mgr. I. Benedovi dalo osm z patnácti senátorů přednost před prof. M. Hrušákovou, CSc.,
která získala sedm preferencí. Jako
člen fakultního senátu hlasoval také
Mgr. I. Beneda.
Volební komisi pro volbu kandidáta na děkana
PF UP se sešlo celkem sedm návrhů. Členy akademické obce fakulty byli ke stanovenému datu
11. 4. navrženi Mgr. I. Beneda, Mgr. P. Dostalík,
Ph.D., prof. M. Hrušáková, CSc., JUDr. P. Osina,
Ph.D., JUDr. J. Sovinský, Ph.D., doc. N. Šišková,

Ph.D., a JUDr. B. Tomančáková,
Ph.D. Souhlas s kandidaturou vyslovili pouze dva navržení kandidáti, a to Mgr. I. Beneda (Katedra
správního práva a správní vědy PF)
a prof. M. Hrušáková, CSc. (Katedra
občanského práva a pracovního práva
PF), kteří své volební programy prezentovali 16. 5. v aule PF UP.
Současný děkan JUDr. Mag. iur.
M. Malacka, Ph.D., zastává funkci děkana Právnické fakulty UP již po dvě
funkční období (od roku 2001); jeho druhý mandát, do kterého vstoupil po jmenování v roce
2004, bude ukončen 31. 10. 2007.
(Volební program navrženého kandidáta na děkana
PF UP viz str. 6–7, rubrika Představujeme.)
-mav-, foto -tj-

Doc. R. Filip obdržel Zvláštní uznání
předsedy GA ČR 2007
g Předsednictvo Grantové agentury ČR na svém zasedání 3. 5. 2007 posoudilo návrhy předložené oborovými komisemi a rozhodlo o udělení Ceny předsedy
GA ČR za projekty ukončené k 31. 12. 2006. Letošní
Ceny obdrželi prof. J. Flusser, DrSc., z Ústavu teorie
informace a automatizace AV ČR, prof. V. Novotný,
CSc., z Biologického centra AV ČR a prof. I. Raška,
DrSc., z Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK
a Oddělení buněčné biologie FÚ AV ČR. Předsednictvo
se současně rozhodlo udělit Zvláštní uznání předsedy
GA ČR, a to doc. R. Filipovi, Ph.D., z Katedry optiky
PřF UP za projekt Redukce de¬koherence při kvantovém přenosu a zpracování informace. Předání cen
a čestného uznání, na které byly pozvány oceněné řešitelské kolektivy, předsedové oborových komisí GA ČR,
zástupci Rady pro výzkum a vývoj, AV ČR, vysokých
škol a další hosté, se uskutečnilo na slavnostním zasedání předsednictva GA ČR 19. 6. v budově Akademie
věd ČR v Praze.
Doc. R. Filip, Ph.D. (1970), absolvent PřF UP v oboru Optika a optoelektronika, se zabývá teoretickými problémy kvantové a nelineární optiky, aplikacemi kvantové
optiky při přenosu a zpracování informace a následným
návrhem kvantověoptických experimentů testujících
tyto teoretické principy. Je autorem či spoluautorem
48 prací na Web of Science, z nichž devět je v nejprestižnějším fyzikálním časopise Physical Review Letters.
Vyškolil dva diplomanty, kteří nyní pokračují pod jeho
vedením v doktorském studiu. Důležitá je jeho úzká
spolupráce s mezinárodními skupinami, zvláště v Římě
a v Erlangenu, kde je nyní na několikaměsíčním pobytu
v rámci Humboldtova stipendia. Na PřF UP se účastní
řešení výzkumného záměru „Měření a informace v optice“ a je členem řešitelského týmu Centra moderní optiky. Z oceněného postdoktorandského projektu GA ČR
vzešlo 27 výsledků (CEP má zatím 20 registrovaných),
vesměs článků v zahraničních časopisech, přičemž některé se již dočkaly hojné citovanosti.
Cena předsedy GA ČR se uděluje jako ocenění za
vynikající výsledky vzniklé při řešení grantových proDokončení na str. 3
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Zájem o „Jarmark chemie,
fyziky a matematiky“ roste

g Již sedmý ročník „Jarmarku chemie, fyziky a matematiky“ proběhl 15. 6. na Horním náměstí v Olomouci.
Pořadatelé z Přírodovědecké fakulty UP, letos poprvé
ve spolupráci s projektem medializace a popularizace vědy MedVěd, nabídli jak tradiční zábavné fyzikální

a chemické pokusy pro děti a dospělé, tak i některé
novinky. U příležitosti letošního Jarmarku a souběžně konané muzejní noci mohli např. rodiče s dětmi
zdarma navštívit olomoucké Vlastivědné muzeum,

kde bylo kromě výstavy „Významné osobnosti české
vědy a techniky“ připraveno promítání přírodovědných
dokumentů, a po celý den byla navíc přímo z Horního
náměstí zajištěna kyvadlová doprava do zoologické
zahrady na Svatém Kopečku.

Jarmark chemie, fyziky a matematiky se každým
rokem rozrůstá a podle pořadatelů je mu těsný i název.
Letošního ročníku se totiž účastnili například i geologové a geoinformatici, proto lze v příštích letech
očekávat změnu názvu na Přírodovědný jarmark.
-pv-,-red-, foto -tj-
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Itinera Latinitatis u cíle
g V sobotu 9. 6. proběhla v prostorách Uměleckého
centra UP s velkým úspěchem mezinárodní vědecká konference „Itinera Latinitatis“ (tj. Cesty latinské vzdělanosti),
zaměřená na kontakty mezi latinskou, italskou a francouzskou kulturou na jedné straně a českou a středoevropskou na straně druhé. Konference, zaštítěná významnými
kulturními, vědeckými a politickými institucemi, měla několik neobvyklých a nadmíru pozitivních rysů: v prvé řadě
štědré ﬁnanční zázemí, poskytnuté nadací Fondazione
Cassamarca, která již řadu let pořádá v různých evropských zemích konference podporující výzkum latinského
humanismu. Za druhé, toto setkání podpořilo tzv. menšinové obory, jako jsou latinská a italská ﬁlologie, které se
nacházejí dlouhodobě na okraji zájmu české společnosti
a o holé přežití bojují i v mocensko-ekonomické struktuře
FF UP. Za třetí, na konferenci vystoupili téměř výhradně
mladí vědci, kteří přednesli výsledky svého původního
výzkumu. A byla to nejspíše právě generační spřízněnost
většiny přednášejících, která dokázala při tomto setkání
vytvořit svěží, neformální atmosféru a dala vzniknout novým vědeckým kontaktům i novým přátelstvím.
Ke konferenci se vázaly dvě doprovodné akce.
V poledne to byla návštěva olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě, kde byla připravena výstava latinských rukopisů, souvisejících původem či obsahem
s Itálií (většinou se jednalo o kodexy tradující spisy
italských humanistů).
Na parkánu Uměleckého centra UP večer navazovala na konferenci italská „sgropin párty“, během níž
hrála benátská skupina Yogurt a podával se koktejl
sgropin, připravený v unikátní nerezové míchačce.
Zážitek to byl skvělý a ojedinělý – jako by nějaké tajemné kouzlo horké sobotní noci, přivábené možná
mediteranním rockem v podání Yogurtů, dovolilo,
aby se v okouzlujícím prostředí nasvíceného parkánu

ocitl kus jaderského pobřeží. Scházelo už jen, aby dole
v parku začalo šplouchat moře.
Konference byla téměř naprosto ignorována olomouckou akademickou obcí, naštěstí se však našlo
dosti zájemců mezi latiníky a italoﬁly z řad olomouckých obyvatel, z různých konců republiky vážilo cestu
mnoho přespolních, kteří si tuto událost nechtěli nechat ujít, a nakonec se dostavila i řada hostů z Itálie,
kteří na konferenci, a zejména později na sgropin párty, vytvořili značnou část publika. Účastníci odjížděli
nadšeni všemi částmi denního i nočního programu
a několik z nich se nechalo slyšet, že to byl pro ně
zážitek na celý život.
Mgr. J. Špička, Ph.D.,
italská sekce Katedry romanistky FF UP

Zasedala Vědecká rada UP
g Na zasedání Vědecké rady UP, které se konalo
11. 6., byl schválen návrh na jmenování doc. P. Kaňovského, CSc., přednosty Neurologické kliniky FNO
a LF UP, profesorem pro obor Neurologie a návrh na
jmenování doc. F. Krahulce, CSc., vedoucího oddělení
genetické ekologie rostlin BÚ AV ČR, profesorem pro
obor Botanika. Vědecká rada UP neschválila návrh na
jmenování doc. P. Voleka, Ph.D. (Katolická univerzita
v Ružomberoku), profesorem pro obor Filozoﬁe.
Schválené návrhy budou postoupeny MŠMT ČR
k dalšímu řízení. Neúspěšný uchazeč bude informován
o zastavení řízení ke jmenování profesorem.
Dále Vědecká rada UP schválila prof. J. Nechutovou, CSc., z Ústavu klasických studií Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako proslovitelku
přednášky k poctě J. L. Fischera v roce 2007.
-red-

Krátce z jednání Akademického senátu UP
g V průběhu posledního jednání v akademickém
roce 2006/2007 (13. 6.) se AS UP zabýval mj. těmito
tématy:
* Dodatky k pracovním smlouvám – V návaznosti na
usnesení z předchozího jednání AS UP (č. 2), v němž
senátoři vyjádřili znepokojení nad situací týkající se
vedoucích zaměstnanců na UP v souvislosti se změnou zákoníku práce (dále jen ZP), zpracovala vedoucí
personálně-mzdového oddělení Rektorátu UP Výklad
k odvolání vedoucích zaměstnanců do 31. 12. 2006
a po 1. 1. 2007. Ode dne účinnosti nového zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, tj. od 1. 1. 2007, lze vedoucího zaměstnance
z funkce odvolat, ale pouze tehdy, je-li s ním možnost
odvolání z funkce dohodnuta za podmínek stanovených § 73 odst. 2 ZP. Současně nelze dohodu uzavřít
se všemi vedoucími zaměstnanci, ale pouze s těmi,
o kterých to stanoví § 73 odst. 3 ZP.
* Vnitřní audit UC UP – AS UP se nespokojil s výslednou zprávou rektorem jmenované pracovní skupiny, která konstatovala, že hlavní příčina nedostatků
a pochybení spočívá především v nedokonalém zadání
projektu a následném způsobu předávání interiérů a jejich vybavení. V průběhu následné diskuse kvestor UP
ve svém komentáři mj. připomněl, že MŠMT a MF ČR
neshledaly pochybení v postupu při zadávání jednotlivých částí celé akce, jejíž realizace se připravovala
osm let. Padla také zmínka o tom, že v komunikačním
procesu chyběla konkrétní osoba, která by byla pověřena za fakultu jednat v záležitostech souvisejících
se stavbou; vliv na výsledek celé stavební akce měly
také dodatečně požadavky uživatelů a nedostatek ﬁnančních prostředků v roce 2002. Rektor UP pak ve
svém komentáři konstatoval, že v UC UP v současné
době chybí materiál v hodnotě 40 tisíc korun, a co
se osobní odpovědnosti týká, nesou ji jak kvestor UP,
vedoucí odboru rozvoje a výstavby RUP, tak tajemníci
jednotlivých fakult UP. Po další diskusi, která upozorňovala především na to, že nesrovnalosti související s inventarizací v UC UP přetrvávají, přijal AS UP
usnesení, v němž žádá vedení UP, aby na základě

závěrů Nezávislé komise pro posouzení dokumentace rekonstrukce a vnitřního vybavení UC UP ze dne
15. 5. 2007 provedlo nezávislý audit ve věci UC UP
externím auditorem. AS UP žádá vedení UP, aby součástí auditu bylo stanovení případných škod, které UP
vznikly, a informace o osobním pochybení jednotlivých
pracovníků při realizaci UC UP. Akademickému senátu
by měl být audit předložen do konce září 2007.
* Návrh na zřízení Fakulty zdravotních věd – MUDr.
V. Raclavský, Ph.D., předseda AS LF UP, informoval
Akademický senát UP o záměru Univerzity Palackého
zřídit Fakultu zdravotních věd. Krátce komentoval důvody i smysl tohoto záměru.
* Jednotný vizuální styl UP – AS UP se formou prezentace seznámil s myšlenkou jednotného vizuálního
stylu UP. Celou problematiku komentoval a na následné dotazy odpovídal J. Dürr, prorektor pro záležitosti
vnějších vztahů UP. Akademický senát svým usnesením podpořil snahu vedení UP o zavedení jednotného
vizuálního stylu UP (k tématu více na str. 9).
* Strategie ubytování na UP – Z rozsáhlého podkladového materiálu Správy kolejí a menz UP vyplývá,
že v podmínkách samoﬁnancování (od 1. 10. 2005)
generuje SKM UP nižší tržby za ubytování. Vzestup
nákladů na provoz kolejních budov se promítá negativně zejména do nižší akumulace ﬁnančních zdrojů
potřebných na další rekonstrukce a opravy. Z tohoto
důvodu navrhla SKM UP v souladu s Řádem VŠ kolejí
navýšení kolejného. Nový ceník, jenž je formulován
na základě dohody mezi vedením SKM a Kolejní radou UP, nabude účinnosti od 1. 1. 2008. Rektor UP
se ve svém komentáři ke strategii ubytování na UP
vyjádřil, že olomoucká univerzita kapacitu svých kolejí
zvyšovat nebude, protože ve své perspektivě neuvažuje, že by zvyšovala počty svých studentů. UP hodlá
zvyšovat standard a kvalitu poskytovaného ubytování.
Akademický senát vzal informaci o dohodě týkající se
stanovení cen kolejného na vědomí.
Více na www.upol.cz/odkazy/organy-up/akademicky-senat-up/.
-map-
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ČKR: V rozpočtu na rok 2008
chybí více než dvě miliardy
g Ve dnech 14.–15. 6. se na Univerzitě Pardubice uskutečnilo 91. zasedání Pléna České konference rektorů. Na
programu byly mj. projednání stanoviska ČKR ke zprávě
OECD, volby předsedy a místopředsedů ČKR pro funkční období 1. 8. 2007–31. 7. 2008 a rozpočet vysokých
škol ČR na rok 2008.
Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo následující usnesení:
1. ČKR naléhavě upozorňuje na fakt, že v rozpočtu MŠMT
pro vysoké školy na rok 2008 chybí 2,28 miliardy Kč,
nikoli jen 1 miliarda Kč. Rozdíl je způsoben nerespektováním nárůstu počtu dříve přijatých a ve studiu
pokračujících studentů. Toto nedodržení předchozích
závazků státu vůči vysokým školám a společnosti je
nepřijatelné.
2. ČKR požaduje, aby její zástupci byli neprodleně přizváni
k přípravě nového znění zákona o vysokých školách.
3. ČKR doporučuje vysokým školám přijetí etického kodexu pro akademické pracovníky.
4. ČKR nominuje na udělení Ceny Praemium Bohemiae
2007 následující tři kandidáty: prof. J. Bártek, Ph.D.
(Univerzita Palackého), prof. J. Starý, DrSc., a jeho tým
(Univerzita Karlova v Praze), prof. J. Škrha, DrSc., MBA
(Univerzita Karlova v Praze).
5. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR v tomto složení:
předseda – prof. J. Hron, DrSc., rektor ČZU, místopředsedové – prof. V. Cejpek, rektor JAMU, prof. P. Fiala,
Ph.D., rektor MU, prof. V. Hampl, DrSc., rektor UK,
prof. V. Havlíček, CSc., rektor ČVUT, doc. L. Chaloupka,
CSc., rektor Univerzity Jana Amose Komenského, s. r. o.
6. ČKR přijala stanovisko k Tematickému hodnocení terciárního vzdělávání v ČR zpracovanému hodnotitelským
týmem OECD.
Viz také http://crc.muni.cz/.

5 Občanské sdružení Labyrinth ve spolupráci s Katedrou divadelních, ﬁlmových a mediálních studií FF UP
uspořádalo ve dnech 24.–29. 6. první ročník Mezinárodního divadelního festivalu hereckých škol Labyrinty
herectví. Smyslem festivalu byla analýza divadelního
jazyka těchto evropských institucí, a to jak z hlediska
praxe – formou představení a praktických dílen, tak
z hlediska teorie – formou rozborových seminářů. Snímek zachycuje praktickou dílnu moskevského divadla
GITIS – VGIK (25. 6.).
-red -, foto -tjDoc. R. Filip…
Dokončení ze str. 1
jektů podporovaných GA ČR. Každým rokem mohou
být oceněny tři kolektivy za řešení grantových projektů,
které byly hodnoceny odbornými orgány GA ČR jako
vynikající; může být také uděleno jedno zvláštní čestné uznání za mimořádný výsledek řešení grantového
projektu. Návrhy na projekty a kandidáty na ocenění
podávají oborové komise GA ČR, případně členové
předsednictva. S udělením Ceny je spojena peněžitá
odměna ve výši 100 000 Kč, resp. 35 000 Kč v případě
zvláštního čestného uznání.
(Další informace viz http://pala.gacr.cas.cz/wordpress/.)
-to-, -mav-

Profesor K. Indrák získal významné ocenění
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
g Přednosta Hemato-onkologické kliniky FNO a LF UP
prof. K. Indrák, DrSc. (na snímku vlevo), převzal 17. 6.
v rámci slavnostního zahájení XI. ročníku Olomouckých
hematologických dnů 2007 v Regionálním centru Olomouc jedno z nejvýznamnějších lékařských ocenění.
Na návrh výboru České hematologické společnosti mu
vědecký sekretář ČHS prof. Starý předal titul Čestný člen
České lékařské společnosti JEP za přínos rozvoji oboru
hematologie v ČR při příležitosti jeho nadcházejícího životního jubilea.
Prof. K. Indrák se stal v roce 1985 přednostou
Oddělení klinické hematologie FNO, které postupně
přebudoval do podoby dnešní Hemato-onkologické
kliniky FNO a LF UP. V roce 1991 na pracovišti zřídil
první molekulárněgenetickou laboratoř v rámci Univerzity Palackého a v roce 1997 zahájil na HOK FNO
program transplantace kostní dřeně, pro který klinika
brzy získala i evropskou akreditaci. V roce 2006 získala klinika členství v European Leukemia Net jako jedno
z evropských „Center of excelence“.
Prof. K. Indrák je spoluzakladatel Olomouckých
hematologických dnů, které z původně jednodenního
pracovního odpoledne, konaného v roce 1987, vyrostly v nejvýznamnější a největší každoroční hematologickou akci v ČR a největší pravidelný lékařský kongres
pořádaný v Olomouci.
Prof. K. Indrák byl od roku 1994 do roku 2006 předseda České hematologické společnosti ČLS JEP (nyní je
jejím místopředsedou), je členem předsednictva ČLS JEP,
členem komise pro obhajoby disertačních prací na LF UK
v Hradci Králové, předsedou atestační komise oboru hematologie a transfuzní lékařství ILF v Praze, člen oborové
rady postgraduálního vědeckého studia onkologie na LF
Masarykovy univerzity v Brně, členem vědecké rady
LF UP a FTK UP, členem vědecké rady UP a vědecké
rady Univerzity Komenského v Bratislavě Jesseniovej LF
v Martině a člen vědecké rady MZd ČR. Prof. Indrák je
také aktivním členem řady mezinárodních odborných společností (EHA, ASH, ASBMT) a v současné době zastává
mj. i funkci v edukačním výboru European Hematology
Association. V letech 1999–2000 zastával funkci experta
Rady Evropy ve Štrasburgu. Prof. Indrák působí od roku
2004 jako člen interdisciplinární komise pro hodnocení
vědecko-výzkumných projektů na MŠMT a od roku 2005
také jako člen grantové agentury IGA MZ ČR – obor onkologie.
Prof. K. Indrák publikoval více než 250 významných
odborných prací, z toho zhruba 1/3 v zahraničních periodicích, a přednesl více než 300 přednášek, z nich
více než 50 v zahraničí. K nejvýznamnějším dosaženým vědeckým výsledkům patří identiﬁkace Hemoglobinu Olomouc (1987) a soubor prací věnovaných
molekulární genetice thalasémií a polycytémií, které
umožnily stanovit správnou diagnózu u řady českých

a slovenských nemocných a přispěly k pochopení
nových molekulárněgenetických regulačních mechanismů těchto chorob.

Prof. K. Indrák byl již v minulosti oceněn mj. čestným členstvím ČHS, čestným členstvím Hematologické a transfúzní společnosti Slovenské lékařské společnosti, medailí ČLS JEP, stříbrnou medailí UP a v loňském roce oceněním za přínos pro rozvoj FNO.
Udělení Čestného členství České lékařské společnosti JEP je významným oceněním obrovské práce
prof. K. Indráka, kterou vykonal nejen pro obor samotný, ale i pro rozvoj hematologie, molekulární biologie
a lékařské vědy na Univerzitě Palackého a ve Fakultní
nemocnici Olomouc.
K dosaženému ocenění srdečně gratulujeme!
Kolektiv pracovníků Hemato-onkologické kliniky
Olomouc, foto archiv kliniky

Doktorandská konference
s mezinárodní účastí
g Aplikovaná antropologie poukazuje na mnohostranný
praktický význam vědy o člověku v každodenním životě.
V tomto duchu probíhala i doktorandská konference, kterou uspořádala dne 21. 6. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Na konferenci vystoupili doktorandi z České republiky, hosté ze Slovenska a Polska.
Celkem bylo předneseno 21 příspěvků v českém, slovenském a anglickém jazyce s následnou diskusí. Při slavnostním ukončení konference byla předána Cena vedoucího Katedry antropologie a zdravovědy za nejlepší příspěvek. Oceněna byla autorská dvojice PhDr. Ing. E. Janigová
a PhDr. N. Fiačan z Katedry sociální práce Pedagogické
fakulty Katolické univerzity v Ružomberku s příspěvkem
Svatební zvyky na Oravě. I přes rozmanitost příspěvků,
které byly na konferenci prezentovány, je třeba zdůraznit,
že hlavním objektem všech doktorandských prací byl
člověk a snaha o jeho celostní pojetí.
Za přípravný a programový výbor Mgr. Z. Dorková,
Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP

EUPRIO 2007 v Grenoblu
g Se svými kolegy Mgr. D. Agnew a Mgr. R. Palaščákem jsem se na počátku tohoto měsíce zúčastnil konference
EUPRIO 2007, pořádané ve francouzském městě Grenoblu. Konference slouží jako každoroční pracovní setkání
pracovníků public relations z evropských univerzit. Z bohatého programu jsme si vybrali množství přednášek
a workshopů. Převážná většina z nich byla zaměřena na možnosti propagace vědy a výzkumu v médiích, ale
navštívili jsme také workshop zaměřený na moderní trendy v náboru studentů nebo na komunikaci s politickými
a ekonomickými institucemi.
Je těžké shrnout získané poznatky na krátkém prostoru tohoto příspěvku, ale mohu učinit několik obecných
závěrů.
První závěr je ten, že na západních univerzitách se věnuje mimořádná pozornost propagaci vědy. PR zde
chápou právě jako nástroj jak popularizovat a medializovat výsledky vědeckého bádání.
Druhý závěr zní, že PR oddělení jsou daleko početnější, co se týče personálního obsazení. Kolegové ze
zahraničních univerzit jaksi nemohli pochopit mé sdělení, že na pozici „press ofﬁcer“ pracuje u nás pouze
jeden člověk.
Nejdůležitějším závěrem je, že univerzita do budoucna nemůže spoléhat na klasické oﬁciální tiskové materiály
jakožto hlavní nástroj pro nábor nových studentů. S rozvojem internetu přichází doba, kdy zájemci o studium
hledají informace na nejrůznějších diskusních fórech, chatech nebo blozích. Zde získávají informace přímo od
absolventů nebo stávajících studentů. Tyto informační kanály nemůže univerzita žádným způsobem kontrolovat,
může je však ovlivňovat kvalitou svých služeb. Přitom podle výzkumů jsou právě informace z těchto zdrojů pro
dnešní mladou generaci primární a nejdůvěryhodnější. Jedinou cestou tak je, aby vysoká škola poskytovala
kvalitní vzdělání. Pak se nemusí obávat ani těchto nezávislých zdrojů informací.
Mgr. T. Chalupa, redaktor informačních materiálů UP
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Univerzita Palackého, Katedra algebry a geometrie
PřF UP ve spolupráci s UK Praha, MU Brno a AV ČR
(pob. Brno) a pod záštitou rektora UP,
hejtmana Olomouckého kraje
a primátora statutárního města Olomouc
pořádá
ve dnech 27.–31. 7. 2007

10th International Conference
on Differential Geometry
and Its Applications.
Konference proběhne v roce oslav 300. výročí
narození jednoho z nejvýznamnějších matematiků
L. Eulera.
Více informací viz http://dga2007.upol.cz.
Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UP pořádá
ve dnech 2.–6. 7. 2007

Mezinárodní sympozium o evoluci,
taxonomii, biologii a genetice oomycet
„The Downy Mildews“ 2nd International
Symposium.
Sympozia se zúčastní kolem 80 předních světových
vědeckých pracovníků a odborníků v této oblasti z více
než 20 zemí čtyř kontinentů. Vlastní náplní konference jsou nové teoretické a praktické poznatky v oblasti
evoluce, taxonomie, biologie, genetické variability, rezistence hostitelských rostlin, populační biologie a epidemiologie, chemické a biologické ochrany proti těmto
hospodářky významným organizmům. Součástí sympozia bude i slavnostní předání medaile UP dvěma světově
renomovaným vědcům v této oblasti – prof. I. R. Crute
(Velká Británie) a prof. V. Zinkernagel (Německo), kteří
dlouhodobě spolupracují s pracovníky UP.
Konference se koná pod záštitou České fytopatologické společnosti a České vědecké společnosti pro mykologii, ve spolupráci s Mezinárodní společností pro patologii
rostlin (ISPP), Britskou společností pro rostlinnou patologii (BSPP) a Britskou společností pro mykologii (BMS).

Těloolomouc – Tělíčkoolomouc 2007
Ve dnech 28. 8.–1. 9. 2007 se uskuteční již 7. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů, cvičitelů, trenérů
a dalších pracovníků v oblasti tělesné výchovy a sportu, pohybu a zdraví Těloolomouc (pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy) a Tělíčkoolomouc (pro
mateřské školy a pro 1. stupeň základních škol). Toto
setkání pořádá Katedra sportů FTK UP ve spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Nadcházející ročník bude mj. zaměřen na vzdělávací
oblast „Člověk a zdraví“ z připravovaných školních
vzdělávacích programů (ŠVP).

Letní škola slovanských studií
17. 7.–22. 8. 2007
Umělecké centrum UP
Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu také kurzy jiných slovanských jazyků,
zejména ruštiny a polštiny.
Od roku 2007 nabízí LŠSS FF UP studentům možnost získat mezinárodní certiﬁkát Evropské unie.
Více informací naleznete na http://lsss.upol.cz/
a také na http://www.ecl-test.com.
Laboratoř růstových regulátorů PřF UP pořádá
ve dnech 9.–12. 7. 2007 v aule PF UP

11. dny fyziologie rostlin
aneb
Konference experimentální biologie
rostlin.
Konference má za cíl podpořit bližší spolupráci
vědců nejen z oborů klasické fyziologie, ale i z moderních oblastí molekulární fyziologie, proteomiky
a genomiky.
Další informace: http://rustreg.upol.cz/fyzdny
2007/.

/4/

ROZHOVOR
Úspěch mladého vědce
MUDr. Petr Džubák (*1974), doktorand docenta M. Hajdúcha z Laboratoře experimentální medicíny LF UP, získal první cenu v soutěži
o nejlepší studentskou výzkumnou práci ve farmaceutických vědách
(viz Žurnál UP č. 29, s. 1). Tato nevšední a radostná událost byla podnětem k následujícímu rozhovoru:
buněk. Zajímáte se
Jak se stalo, pane doktore, že jste si zvoo způsob, jakým se
lil dráhu výzkumného pracovníka?
to děje – tedy o mePřesnější by bylo říci, že na tu dráhu jsem
chanismus účinku
postupně došel. Experimentální práce mne
látky?
bavila od mého dětství, a tak bylo jen otázkou
Poznání mechačasu, kdy se k ní při studiu na Lékařské fakultě
nismu účinku je časdostanu. Po jedné inspirující přednášce jsem
to klíčové pro další
požádal prof. V. Mihála o možnost podílet se
vývoj léčiva a je v dnešní době požadováno rena projektech Dětské kliniky. Myslím, že to
gulačními autoritami pro registraci léku. Pokud
tehdy nemohl udělat lépe, když mne rovnou
víme, kde a jak účinkuje, můžeme navrhnout
poslal do Laboratoře experimentální medicíny
léčivo ještě účinnější a s menšími nežádoucími
za docentem M. Hajdúchem. Potom jsem již
vlastnostmi, použít je na správný typ nádoru.
neměl moc času na rozmýšlení. Následovala
Hledání to ovšem není jednoduché, často
řada zajímavých projektů, na kterých jsem se
jsme v identiﬁkaci molekulárních cílů vázáni
mohl podílet a učit se praktické základy mona dostupnost moderních technologií. V naší
lekulární biologie. Nakonec bylo jen logickým
laboratoři se v poslední době výrazně orientuvyústěním, že jsem zde pokračoval v postgrajeme na metodiky genomické a proteomické,
duálním studiu.
které nám identiﬁkaci molekulárních cílů výrazKolik titulů obsahoval soubor prací, které
ně urychlují. Proto vkládáme velké naděje do
jste zaslal do soutěže?
v současnosti připravovaných projektů EvropJednalo se o téma, které odkazuje na souské unie, které by měly umožnit vybudovat
hrn sedmi prací, které již byly publikovány v zapracoviště bohaté nejen na myšlenky, ale i na
hraničních impaktovaných časopisech nebo
technologie. Cílem současného translačního
jsou do tisku připraveny, z nichž si nejvíc cením
výzkumu je pokud možno zkrátit cestu od laboprací v Journal of Medicinal Chemistry, Bioratorního stolu k lůžku pacienta a tímto směrem
organic and Medicinal Chemistry a v Natural
bychom se chtěli ubírat i my.
Product Reports.
O výsledcích své práce jste přednášel
Práce pojednávají o výsledcích výzkumu
anglicky před hodnotící komisí. Měl jste tréprotinádorových účinků látek, resp. jejich
mu? Kdo byl v komisi a jaká byla diskuse?
derivátů rostlinného původu. Mohl byste
Složení komise ve mně budilo značný retoto téma přiblížit čtenářům Žurnálu?
spekt. V komisi bylo několik odborníků znalých
Až 40 procent protinádorových léčiv v soumého tématu. Jak jsem se dozvěděl v diskusi,
časnosti používaných na klinice má své kořeprof. Scherman, který komisi předsedal, dony u sloučenin přírodního původu. V našem
konce v minulosti na problematice protinápřípadě se jednalo o studium triterpenoidních
dorového účinku triterpenů pracoval. Komisi
sloučenin. Kyselina betulinová, která je jednou
tvořili atašé pro vědu a výzkum při francouzz nejzajímavějších sloučenin této skupiny, je
ském velvyslanectví v ČR dr. D. le Masne,
přítomna ve vysoké koncentraci v kůře břízy.
MUDr. Z. Příborská za Sanoﬁ-Aventis a zástupci
Tato kyselina a její deriváty mají řadu zajímanejvětších univerzit doc. V. Wsól, Ph.D., Univervých famakologických vlastností, jsou u nich
zita Karlova, prof. A. Šulcová, CSc., Masarykopopsány vlastnosti protizánětlivé, virostatické,
va univerzita, prof. V. Šimánek, DrSc., Univerzita
hepatoprotektivní a cytotoxické, na které jsme
Palackého. Vlastní prezentace byla limitována
se zaměřili my. Pro in vitro testy se v přírodě
15 minutami, diskuse šla do hloubky, komisi
vyskytuje v dostatečném množství jen několik
zajímaly praktické dopady, výsledky in vivo tessloučenin, proto jsou deriváty syntetizovány na
tů, které předcházejí klinickému testování.
spolupracujících chemických pracovištích.
Kromě vysoké ﬁnanční odměny jste
Jak se zjistí, zda určitá chemická látka je,
získal ještě stipendium francouzského velči není účinná proti nádorům?
vyslanectví v ČR na dvouměsíční stáž ve
Všechny chemické deriváty, u kterých neFrancii. Už víte, kam se vydáte a proč zrovna
známe jejich biologickou aktivitu, jsou otestotam? Bude to vaše první stáž v zahraničí?
vány in vitro testem, ve kterém hodnotíme cytoV roce 2003 jsem byl na šestiměsíční stáži
toxickou aktivitu. Nepoužíváme k tomu pacientve Velké Británii na univerzitě ve Wolverhampské nádorové buňky, ale modelové nádorové
tonu. Ve Francii jsem zatím na studijním pobybuněčné linie, čímž je zaručena srovnatelnost
tu nebyl, nejsem ještě rozhodnut, kam přesně
účinku jednotlivých derivátů mezi sebou. Popojedu, ale z potenciálně vhodných míst mne
kud je identiﬁkována sloučenina se zajímavou
láká navštívit Insititut Curie v Paříži, kde probíhá
aktivitou, pokračuje se v testech in vivo na zvítestování protinádorových léčiv na podobném
řecích nádorových modelech. A teprve po dalprincipu jako u nás. Rád bych se naučil nové
ších testech toxicity, dostupnosti a účinnosti se
postupy, které bych po svém návratu mohl
může začít uvažovat o její cestě k pacientům.
uplatnit v naší práci.
Řekněme, že v souboru dvaceti testovaPtal se prof. M. Hejtmánek, foto -tjných látek jedna potlačuje růst nádorových

PROFESURY
Filozoﬁcká fakulta
Dne 27. 6. proběhly před Vědeckou radou FF UP následující řízení ke jmenování profesorem:
– doc. B. Mánek, CSc., docent Katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové, v oboru Anglická a americká literatura;
– doc. J. Vaculík, CSc., vedoucí Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brně, v oboru
Historie.
Podrobnější informace najdete na www.ff.upol.cz/veda.
-ffup-

Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP
Pierre Auger aktuálně
Na programu konference, kterou před nedávnem u příležitosti Dne Akademie
věd v Olomouci uspořádaly ústavy Akademie věd ČR společně s Univerzitou Palackého, byly i informace o zprovoznění mezinárodní observatoře Pierra Augera
v Argentině, na němž se podílela Společná laboratoř optiky UP a Fyzikálního
ústavu AV ČR.
Na realizaci Projektu Auger, který si klade za cíl výstavbu největšího světového detektoru kosmického záření, se aktivně účastní na 350 vědců z 60 institucí
a z desítky zemí světa. Česká republika se jej účastní prostřednictvím pracovišť
Fyzikálního ústavu AV ČR a Společné laboratoře optiky UP a FzÚ AV ČR. Na vědecko-výzkumném přínosu projektu se podílejí svými technologiemi, přičemž hlavním příspěvkem v této oblasti je výroba soustavy zrcadel pro ﬂuorescenční detektor. Z rozměrových důvodů není možné
vyrobit zrcadlové plochy detektorů vcelku, proto se skládají z menších segmentů. Vývoj a výpočty optického systému ﬂuorescenčních detektorů
se uskutečnily právě ve SLO UP a FzÚ AV ČR, kde od roku 2001 probíhá také výroba zrcadel. Paralelně s výrobou zrcadel se tým věnuje rovněž
zpracování a analýze získaných dat a další vědecké činnosti spojené s problematikou kosmického záření o velmi vysokých energiích.
O náplni a průběhu jejich výzkumných a vědeckých prací jsme v Žurnálu UP již informovali; naposledy jsme připomněli slavnostní zahájení
provozu další části observatoře budované v Malargüe v argentinské provincii Mendoza, které proběhlo v listopadu 2005 (viz Žurnál č. 9/roč. 15).
O aktuální informace jsme nyní požádali jednoho z členů týmu ze Společné laboratoře optiky UP a FzÚ AV ČR, zástupce jejího vedoucího
RNDr. P. Schovánka:
Projekt Pierre Auger bude po dokončení nejních částic na zemský povrch. Tato
větším zařízením určeným k detekci kosmického
sprška je také iniciována primární
záření na světě. Přesněji řečeno, největší je již
částicí kosmického záření. K tomuv této chvíli, kdy jsme dokončili optickou (ﬂuoto účelu slouží 1 600 barelů s vorescenční) část hybridního detektoru observadou, ve kterých jsou fotonásobiče
toře na jižní polokouli. Observatoř na severní
komunikující s centrálním počítapolokouli, jejíž výstavba začne v tomto roce,
čovým systémem. Plánovaná rozbude po dokončení ještě vetší než observatoř
loha povrchového do trojúhelníků
v Argentině. Projekt Auger po dokončení s dvouspořádaného rastru detektorů je
jicí observatoří poskytne ucelený obraz o rozlo3 000 km2. Na začátku května bylo
žení vysokoenergetických částic kosmického
již nainstalováno 1 200 detekčních
záření dopadajících na zemský povrch z celého
barelů, to znamená, že je pokryto
vesmíru a spolehlivě vykreslí velkou část jejich
75 % z celkové plochy povrchovéenergetického spektra. Vybudováním severní
ho detektoru.
observatoře si projekt „pojistí“ exkluzivitu se
V průběhu výstavby argentin5 Obr. 1: Schéma systému HEAT
značnou rezervou.
ské části projektu bylo přijato rozVrátím se ke slovu „hybridhodnutí podstatně rozšířit enerslouží v rámci ﬂuorescenčního detektoru ke kaní“ z předcházejícího odstavce.
getické spektrum detekovaných
libraci propustnosti zemské atmosféry vzhledem
Dvojakost systému detekce
částic. Základní myšlenka je
k optickému signálu v oblasti vlnových délek
našeho projektu spočívá v zísv principu velmi jednoduchá.
300 až 400 nm. Prototyp složené segmentované
kávání dat o kosmickém záření
Když rozšíříme optický detekční
zrcadlové soustavy o průměru jednoho metru
vstupujícím do atmosféry země
systém o tři další ﬂuorescenční
jsme pro lidar již vyrobili a v současnosti probíze dvou nezávislých zdrojů:
teleskopy, tentokrát s podstathá modiﬁkace mechanického systému celého
– jednak z optického detektoně větším úhlem odklonu od
zařízení tak, aby bylo možné provést testovací
ru sledujícího ﬂuorescenční
horizontální roviny, dosáhneme
měření.
záblesky v atmosféře genedetekce částic s nižší energií,
Dobrým příkladem toho, jakou pozornost
rované primárními částicemi,
které by pro původní optické
světová vědecká veřejnost Projektu Auger věkdy je ﬂuorescenční detektor
detektory zůstaly neviditelné.
nuje, je měsíc stará zpráva, že jeden ze dvou
tvořen čtveřicí budov, které
(Schéma tohoto systému naautorů projektu a nositel Nobelovy ceny J. Crojsou na vyvýšeninách vzájemzvaného HEAT ilustruje obr. 1.)
nin byl uveden mezi zahraniční členy Královské
ně vzdálených přibližně 50 km;
Je reálný předpoklad, že takto
společnosti Londýna.
Připravila -mavv každé z budov ﬂuorescenčzvětšený detektor bude fungoního detektoru je šest zrcadlovat už na konci roku 2008.
vých teleskopů Schmidtova
V minulém roce jsme navrhli
Mezinárodní projekt
Obr. 2: Zrcadlový systém lidaru
5testování
typu, v současnosti je již tato při
změnit optickou soustavu lidaru
v laboratoři
„Pierre
Auger Observatory“
část jižní observatoře v provozu
(Light Detection And Ranging),
Cílem projektu, jehož základní myšlenka je dílem
a nabírá data. (Pozn.: Každá ze Schmidtových
což je – velice stručně řečeno – zařízení vynositele Nobelovy ceny prof. J. Cronina z Univerkomor je největší svého druhu na světě);
užívající měření laserového signálu odraženého
sity of Chicago a prof. A. Watsona z University of
– jednak z druhé části detektoru, který pracuje
a rozptýleného v atmosféře k identiﬁkaci objektů
Leeds, je sledovat kosmické záření extrémních
na základě záznamu dopadu spršky sekundára popisu vlastností atmosféry. V našem projektu
energií. Soustavné a dlouhodobé studium má
umožnit rozsáhlá observatoř v blízkosti města
Malargüe v provincii Mendoza v Argentině, kterou
tvoří soustava 1 600 detektorů rozmístěných na
Vyhlášení výběru kandidáta na proslovení přednášky významného absolventa
ploše 3 000 km2 a doplněných soustavou vysoce
V roce 2008 se bude konat již 6. ročník cyklu přednášek významných absolventů UP, veřejně proslulých v oblasti
citlivých
teleskopů, které sledují vedlejší produkty
vědy nebo politické, kulturní či podnikatelské sféry.
sekundárního kosmického záření. Druhá základna
Dosud přednášeli: Prof. J. Peřina, DrSc., mezinárodně uznávaný odborník v oblasti kvantové, statistické a neobservatoře bude umístěna na severní polokouli
lineární optiky, zabývající se teorií koherence světla, spoluobjevitel vlastností neklasického světla, nositel Medaile
v USA (Colorado).
za zásluhy I. stupně (2003); doc. J. Štreit, světově proslulý fotograf, pedagog Institutu tvůrčí fotograﬁe FPF Slezské
Projekt „Pierre Auger Observatory“ je prestižuniverzity v Opavě a Katedry fotograﬁe FAMU, nositel Medaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění (2004);
ním, rozsáhlým a dlouhodobým astrofyzikálním
prof. Z. Přikryl, výtvarník, sochař a významný pedagog, známý též svojí osobitou poezií a pořady o hanáčtině, lauprojektem, který je srovnatelný jen s největšími
reát Ceny města Olomouce za výtvarné umění (2005); RNDr. J. Švec, Ph.D., vynálezce videokymograﬁe – unikátní
světovými projekty základního výzkumu. Je nametody pro vysokofrekvenční optické sledování kmitů hlasivek, díky níž lze snáze odhalovat i jemná poškození
zván podle francouzského fyzika P. Augera, jenž
tohoto důležitého orgánu (2006); J. Pavlica, primáš Hradišťanu, autor a interpret žánrově pestré hudby s bohatou
pomocí měření na vrcholu Jungfraujochu v Alpách
diskograﬁí, autor projektů s participací výtečných interpretů a souborů českých i světových, držitel řady ocenění
odhalil v roce 1938 existenci spršek sekundárního
odborných kruhů, jehož práce byla oceněna několika zlatými deskami za nejprodávanější alba (2007).
kosmického záření a odtud odvodil velmi vysoké
Návrh na kandidáta na proslovení přednášky může podat každý člen akademické obce UP nebo absolvent UP,
energie primárního kosmického záření, které takoa to jednotlivě či ve spojení s jinými. Součástí návrhu je jméno a příjmení kandidáta, výčet jeho nejdůležitějších
vé spršky vyvolává.
aktivit, zásluh či dosavadních ocenění a podpis navrhovatele.
Zdroj: http://www-hep2.fzu.cz/Auger/cz/pauger.html
Návrhy se zasílají Kanceláři rektora UP do 15. října 2007 na adresu: PhDr. T. Hrbek, kancelář rektora UP,
-redKřížkovského 8, 771 47 Olomouc.
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PŘEDSTAVUJEME

Volební program kandidáta na děkana Právnické fakulty UP Mgr. I. Benedy
Dva z celkem sedmi navržených kandidátů na funkci děkana Právnické fakulty UP, Mgr. I. Beneda (Katedra správního práva a správní vědy PF) a prof. M. Hrušáková, CSc.
(Katedra občanského práva a pracovního práva PF), kteří vyslovili s kandidaturou souhlas, prezentovali své volební programy v aule PF UP 16. 5. 2007; s jejich zněním
bylo možné seznámit se také na internetových stránkách fakulty. V návaznosti na zasedání AS PF UP 21. 6., na němž byl přijat návrh na kandidáta na děkana PF UP,
zveřejňujeme nyní volební program Mgr. I. Benedy:

Kontinuita a rozvoj 2007–2011
Cílem tohoto programu je seznámit členy akademické obce PF UP s hlavními směry rozvoje PF UP, jimiž by se měla fakulta ubírat, přinést jasnou a konkretizovanou
představu o jejich naplnění tak, aby bylo dosaženo žádoucích výsledků. V souladu s tím je program systematicky rozdělen do sedmi okruhů. Činnost v nich je třeba
komplementárně provázat a sladit tak, aby v následujících čtyřech letech fakulta nejen navázala na již dosažené výsledky, ale současně se dále rozvíjela vedena zásadami
odbornosti, kvality a vstřícnosti. Tomuto úsilí musí odpovídat i nezbytné reformy.
1 Rozvoj a reforma studia
Ústřední částí studia na PF UP je nepochybně magisterský studijní program Právo a právní věda zaměřený na vzdělávání mladé právnické generace. Tento
studijní program v současné době splňuje základní požadavky na něj kladené, nicméně vyžaduje významné
reformy. Současně je třeba ho doplnit o další studijní
programy, zejména doktorský studijní program.
1.1 Magisterský studijní program Právo a právní
věda
* I při zachování dosavadní podoby magisterského
studia jako studia bez bakalářské části, je třeba říci, že
dosavadní magisterský program je nevyvážený a vyžaduje reformu. Obecně je třeba ho více orientovat
na praxi.
* Bylo by vhodné, aby se od 2.ročníku jako A-předměty objevovaly vesměs ryze právní disciplíny orientované na platné právo.
* Hlubší reformu vyžaduje především 1. a 2. ročník. Jde také o to, aby se obory platného práva, které
jsou typicky A-předmětem, nekumulovaly od 3. ročníku výše, ale objevily se ve studijním programu již
dříve. Obory platného práva je nezbytné více provázat
s právem ES/EU.
* Je zapotřebí zvýšit počet seminářů a rozvíjet praktické dovednosti.
* Při reformě je potřeba provést i příslušnou reformu kreditové dotace.
* Je vhodné rozšířit výuku jazyků o další nabídku
(zejména španělština, italština, ruština).
* Je zapotřebí zavést povinnou praxi nebo ji kompenzovat právními klinikami. Je třeba v té věci spolupracovat se soudy a státním zastupitelstvím v Olomouci, a to
i pokud jde o přednášky a případné volitelné předměty.
Je třeba zvážit otázku dvoustupňového studia v tomto programu (bakalářská část a navazující část, poté titul magistr); dosud je to velmi problematická otázka, ač
jde o celoevropský trend; není však zatím jednoznačně
jasné, jaké by bylo jejich uplatnění v praxi.
1.2 Doktorský studijní program (Ph.D.)
* Je nutné úspěšně zakončit akreditační řízení vedoucí
k zavedení doktorského studijního programu zaměřeného
na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost.
1.3 Rigorózní řízení (JUDr.)
* Je též nutné úspěšně zakončit akreditační řízení
vedoucí k zavedení rigorózního řízení ve vybraných
oborech na PF UP, aby zejména místní absolventi mohli
toto studium absolvovat v domácím prostředí a navázat
tak na dosavadní magisterské studium.
1.4 Master of Laws (LL.M.)
* Je třeba zvážit možnosti zavedení titulu Master of Laws
(LL.M.) ve spolupráci s některou zahraniční univerzitou.
1.5 Bakalářský studijní program
* Je zapotřebí dokončit práce směřující k zavedení
kombinované formy studia v bakalářském studijním
programu Právní specializace.
1.6 Celoživotní vzdělávání
* Centrum dalšího vzdělávání (CDV) by se mělo
v následujících letech proﬁlovat jako servisní jednotka
(v rámci vnitřního členění PF UP), která bude schopná administrativně, technicky i metodicky zastřešit
veškeré vzdělávací aktivity PF UP s výjimkou činností souvisejících se zajištěním řádného denního studia
(v bakalářském a magisterském studijním programu),
resp. rovněž s výjimkou všech forem studia doktorského studijního programu.
* CDV bude personálně zajišťovat technické a administrativní služby spojené s průběhem studia v kom-
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binované/distanční formě bakalářských studijních programů (ve spolupráci s příslušnou katedrou, která bude
dané studium na PF UP garantovat) prostřednictvím
systému vzdělávacího portálu LMS Unifor a kvaliﬁkovaných tutorů.
* Součástí celoživotního vzdělávání budou i školení
a semináře pro veřejnost („večerní školy“).
2 Věda a výzkum
Kromě pedagogické činnosti akademického pracovníka v příslušném studijním programu jsou integrální
součástí jeho práce i jeho odborný růst a vědecká
činnost. K tomu je zapotřebí mu vytvořit příslušné informační a technické zázemí, včetně potřebného studijního
volna. Vědecká činnost akademických pracovníků slouží nejen jejich individuálnímu rozvoji, ale přispívá i ke
zvyšování prestiže fakulty. Je vhodné již v rámci studia
vést studenty k tomu, aby se zaměřili na svůj vědecký
rozvoj, v němž by po skončení magisterského studia
pokračovali v rámci doktorského studijního programu
(v interní či externí formě) či jako mladí asistenti.
2.1 Odborný růst akademických pracovníků
Bude vyvíjeno maximální úsilí směřující k podpoře
akademických pracovníků při získání titulu Ph.D. a při
habilitačním a profesorském řízení. Tomuto úsilí musí korespondovat i vytvoření příslušného technického zázemí.
2.2 Grantová činnost
Standardním postupem, v němž se realizuje vědecká
činnost, jsou granty. Právě ty přispívají nejen k rozvoji
jejich řešitelů, ale zvyšují i celkovou prestiž pracoviště,
stejně jako jejich výsledky mohou mít celospolečenský
význam. V této souvislosti bude maximálně podporováno úsilí akademických pracovníků při podávání
žádostí o příslušný grant i jejich úsilí při jeho řešení,
včetně technické a administrativní podpory.
Fakulta bude udržovat vztahy zejména s Grantovou
agenturou ČR, Fondem rozvoje vysokých škol a dále
rozvíjet spolupráci např. v rámci strukturálních fondů
(Evropský sociální fond).
2.3 Publikační a ediční činnost
* Je nesporné, že jakákoli vědecká činnost přinášející výsledky musí mít zabezpečeno jejich rozšíření mezi
odbornou obec, jakož i nejširší veřejnost. Tomu bude
odpovídat podpora publikační činnosti akademických
pracovníků, zejména mladých pedagogů (včetně publikace disertačních prací). K tomuto úsilí bude PF UP
podporovat ediční tým, který bude zajišťovat vydávání
periodického fakultního odborného časopisu, jakož
i vydávání učebnic a monograﬁí.
* Bude vhodné publikovat i nejlepší studentské
práce.
* PF UP bude usilovat i o spolupráci s právnickými
vydavatelstvími a nakladatelstvími.
2.4 Konference a odborné semináře (vč. mezinárodních)
* Ke zvýšení prestiže příslušné instituce nepochybně přispívá i organizování vědeckých konferencí.
PF UP bude pokračovat v již zahájeném trendu pořádání každoročních Monseho dnů, jakož i příležitostných
konferencí k aktuálním tématům. Tomuto úsilí bude ze
strany PF UP věnována maximální podpora. V rámci
konferencí bude dán prostor zejména mladým pedagogům a doktorandům.
* Stejně tak bude plně podporována účast akademických pracovníků na konferencích organizovaných
jinými pracovišti.
* Zvláštní pozornost bude věnována organizaci
každoroční studentské konference, na níž se budou
podílet i sami studenti a jejich studentské organizace

(ELSA, Liga posluchačů PF). Na těchto konferencích
budou studenti domácí i zahraniční prezentovat výsledky svého bádání.
2.5 Účast v odborných tělesech
* Vědecká činnost na univerzitě má přispívat nejen odborné obci, ale i napomáhat činnosti státních
a samosprávných orgánů, jakož i neziskovému sektoru. V té souvislosti může PF UP aktivně přispět ke
zkvalitnění našeho zákonodárství aktivní spoluprací
s Legislativní radou vlády, komorami Parlamentu, rekodiﬁkační komisí apod.
3 Zahraniční vztahy
Ústředním pojmem v této oblasti je „internacionalizace studia a veškerých fakultních aktivit“. Je zapotřebí zvýšit motivovanost a zájem studentů a akademických pracovníků o dění v této oblasti, tak aby
fakulta vychovávala a produkovala kvalitně připravené
absolventy a pracovníky znalé zahraničních poměrů.
Je třeba vnímat právo a svět vůbec v širších souvislostech a provázat fakultní aktivity s bližším i vzdáleným
zahraničím. Žádná univerzita totiž není středobodem
vesmíru, naopak je jeho integrální součástí.
3.1 Přínos pro české studenty
3.1.1 Erasmus-Socrates
Obecně je nutná větší informovanost studentů
o možnostech těchto projektů. Informovanost lze zvýšit
nejen zatraktivněním „nástěnek“, které o těchto možnostech informují, ale zejména zavedením pravidelných
(na začátku každého semestru) neformálních besed
a informativních přednášek s případnými zájemci, na
kterých vystoupí jednak pracovníci, kteří pohovoří
o možnostech tohoto programu, a jednak studenti,
kteří již tento studijní pobyt v zahraničí absolvovali,
a mohou se tak se svými kolegy podělit o zkušenosti
(např. ve spolupráci s ELSA se osvědčilo setkání se
studenty o zkušenostech se získáváním titulů JUDr.,
Ph.D., LL.M., kdy akademičtí pracovníci za velké účasti
studentů promluvili o svých zkušenostech se získáním
těchto titulů a možnostech studia v zahraniční).
* Je nutná větší motivace studentů a jejich podpora – student musí cítit, že studiem v zahraničí „reprezentuje fakultu“ a že „za ním fakulta stojí“. V oblasti
Erasmu a podobných programů je třeba maximální
vstřícnosti vůči vyjíždějícím studentům. Jednak reprezentují PF UP v zahraniční a jednak je třeba maximálně
podporovat to, aby si zvyšovali odbornost a rozhled
pobytem v zahraničí. Čím více studentů vyjede, tím
lépe. Je nutné zvážit možnosti zapojit se do kreditového systému mezi partnerskými univerzitami, tak
aby vyjíždějící student věděl, kolik kreditů dostane za
vybrané předměty.
* V této souvislosti je potřeba ze strany PF UP
zpřehlednit uznávání předmětů, které mají studenti
zapsané v rámci Erasmu (je potřeba větší vstřícnosti
a větší rovnosti). Pokud už nemůže být předmět z Erasmu uznán za A-předmět, musí být uznán jako předmět
ze skupiny B a musí být za něho přiděleny kredity.
* Je třeba zvýšit informovanost českých studentů
o možnostech zapsání si volitelných předmětů, které
jsou na PF UP vyučovány v anglickém jazyce (které
jsou primárně určeny cizím studentům, ale jsou otevřené i pro české studenty – vhodné jako příprava pro
výjezd studenta na Erasmus projekt do zahraničí).
3.1.2 Mezinárodní exkurze a krátkodobé stáže
Je vhodné organizování krátkodobých exkurzí
a stáží v rámci různých evropských orgánů (Evropský
parlament, Evropská komise, Evropský ombudsman,
Dokončení na str. 7

PŘEDSTAVUJEME
Volební program…
Evropský soudní dvůr, Rada Evropy, Evropský soud pro
lidská práva atd.).
3.1.3 Mezinárodní projekty se zahraničními univerzitami a mezinárodní výměny studentů
V rámci spolupráce se zahraničními univerzitami
je třeba uvažovat o možnosti oboustranných výměn
skupin studentů v rámci různých programů EU.
* V rámci těchto výměn by bylo možné uspořádat
několik přednášek pedagogických pracovníků a studentů (jak našich, tak zahraničních), zapojit studenty
do různých workshopů, přednášek a neformálních
diskuzí.
* Vhodná je i účast na různých projektech, seminářích a konferencích, např. „Moot courts“ – simulované
soudní jednání ; Galatasaray Euroforum, Model European Union (MEU) Conference, Turecko
3.1.4 Další programy EU a jiné mezinárodní programy, do nichž je možné se zapojit
Přínos pro zahraniční studenty studující u nás
* Je třeba lepší informovanosti studentů zahraničních univerzit o možnostech studia na PF UP.
Pokud jde o výuku češtiny pro cizince v rámci Erasmu, je vhodné jednat v této věci o spolupráci s FF UP.
* Je třeba provést reformu v oblasti výuky Erasmu
na PF UP – učí se zde platné české právo, což nemusí
být atraktivní pro zahraniční studenty. Výuku je třeba
více provázat komparatisticky a s mezinárodním a evropským právem.
* Potřebným je zvýšení kvality této výuky ze strany
akademických pracovníků.
* Je třeba pokračovat v zavedené jednosemestrální
výuce některých předmětů v angličtině, němčině a ve
francouzštině v rámci rozvojového projektu Central
European Legal Program pro zahraniční studenty.
* Potřebné je rovněž zlepšení vzhledu webových
stránek nabízejících tyto možnosti zahraničním studentům – v jazyce anglickém a případně i v jiných cizojazyčných verzích.
* Je zapotřebí též zvážit možnosti nostriﬁkace zahraničních diplomů.
Přínos pro studenty po ukončení magisterského
studia
* Je třeba zvážit možnosti zavedení titulu Master
of Laws (LL.M.) ve spolupráci s některou zahraniční
univerzitou.
* Vhodným je též uvažovat o zapojení se do Joint
degree – navazující magisterský program Evropská
studia se zaměřením na evropské právo.
* Je zapotřebí kvalitní informovanosti o možných
zahraničních stážích v Evropě a po celém světě – nejlépe formou neformálních besed a přednášek, což je pro
studenty více atraktivní a dozvědí se více než z plakátů
na zdech.
* Pracovní místa a stáže v rámci EU (Evropský parlament, Evropská komise, ESD, Evropský ombudsman
atd.) možnosti dalšího studia v rámci Evropy (LL.M.,
Ph.D.).
Přínos pro pedagogické pracovníky
* Je potřebná podpora a motivace k zahraničním
stážím (LL.M., Ph.D., jiné – např. krátkodobé stáže
v rámci různých vzdělávacích programů, stáže v institucích EU apod.); aktivní pomoc při vyhledávání a zajišťování kontaktů (např. za pomoci pedagogů, kteří již
něco podobného absolvovali); s tím spojené kvalitní
poradenství v oblasti získávání ﬁnanční pomoci a grantů pro ﬁnancování těchto zahraničních pobytů a stáží.
* Je zapotřebí organizování vlastních mezinárodních
zahraničních konferencí, workshopů a setkání, na které
budou pozváni renomovaní odborníci ze zahraničí a na
kterých budou mít naši pedagogičtí pracovníci prostor
pro své příspěvky (pro svůj akademický růst).
Je třeba usilovat o vyšší ﬁnanční příspěvky na zahraniční konference,v rámci těchto konferencí mohou pracovníci sbírat různé kontakty, kterých mohou oni sami, jejich
kolegové nebo fakulta samotná využít v budoucnu.
* Vhodným je uvažovat o možnosti spolupráce se
zahraničními časopisy a nakladateli (International Law
Review, European Review of Private Law).

Potřebná je i spolupráce v rámci mezinárodních
projektů (European Civil Code) a různých pracovních
týmů (the Common Core Project) a nadnárodních sítí
vzdělávacích institucí.
Je třeba zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků a zvýšení podílu katedry jazyků
na překladech v rámci projektů, kterých se účastní
akademičtí pracovníci.
Přínos pro fakultu samotnou
* Je třeba zřizovat projekty se státy EU i s nečlenskými státy.
* Obecně je zapotřebí rozšířit okruh zemí, s nimiž
se povede mezinárodní spolupráce. S tím souvisí další podpora výuky jazyků. Je vhodné navázat kontakty
ve východní Evropě a dále ve světě a využít ty kontakty, které už máme (Lvov, Kyjev, Kaliningrad, Petrohrad,
Vladivostok).
* Je vhodné zvážit možnosti provázání organizace
ELSA s ALSA (Asian Law Student´s Association).
* Je třeba vstřícnosti při přijímání zahraničních akademických pracovníků na PF UP na stáže v rámci různých
projektů z důvodu: zvýšení prestiže PF UP; možnosti pro
naše pedagogické pracovníky získat poznatky od těchto
„hostujících“ zahraničních pracovníků; získání kontaktů na
pracoviště těchto zahraničních pracovníků.
4 Rozpočet a ﬁnancování
Zajištění kvalitní výuky, výzkumu i dalších aktivit
fakulty vyžaduje tomu odpovídající zdroje a kvalitní
hospodaření s nimi. Základem rozpočtu fakulty nemohou být jen dotace ze státního rozpočtu, ale je třeba
usilovat i o získání jiných zdrojů.
Těmito jinými zdroji budou zejména granty; příjmy
z programů celoživotního vzdělávání (včetně odborných
seminářů pro veřejnost); příjmy z pronájmu; prostředky
získané od sponzorů; prostředky získané z nadací.
5 Organizace a řízení
Řízení PF UP nemůže stát pouze na jedné osobě,
ale vyžaduje kvalitní tým. Jeho základem budou proděkani, kteří se budou věnovat vymezené agendě. Je
však třeba říci, že při řízení PF UP bude nasloucháno
všem pozitivním a konstruktivním hlasům, aby vzniklo
otevřené a dynamické prostředí.
Budou vytvořeny tyto proděkanské funkce: proděkan pro studium a pedagogické záležitosti; proděkan
pro zahraniční vztahy; proděkan pro organizaci a rozvoj;
proděkan pro vědu a výzkum; proděkan pro reformu
studijních programů.
Vzhledem k narůstajícímu významu klinik je vhodné
zvážit vytvoření Centra klinických studií jako samostat-
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né organizační jednotky s postavením obdobným jako
má CDV.
6 Rozvoj infrastruktury
Kvalitní provoz PF UP vyžaduje i příslušné technické zázemí a zabezpečení. Fakulta bude dbát o jeho
všestranný rozvoj tak, aby plně napomáhalo kvalitní
výuce, přípravě na výuku, samostudiu a odbornému
růstu.
Pozornost bude věnována zejména následujícím
otázkám: Základem pro plnění výše uvedených úkolů
musí být kvalitně vybavená fakultní knihovna. V této
souvislosti bude věnováno maximální úsilí rozvoji jejího
knižního fondu i možnosti jeho nejširšího a pružného
využití. Knihovna bude vybavena i odpovídajícími
technickými prostředky, zejména počítači s příslušným
softwarem. Bude zajišťováno i odpovídající propojení
fakultní knihovny s jinými knihovnami a podobnými
pracovišti a informačními zdroji.
Současná doba přináší i nezbytnost stálého vyhledávání nejrůznějších informací. Této skutečnosti musí
korespondovat i příslušné počítačové vybavení fakulty,
pokud možno co nejmodernějšími prostředky. V té
souvislosti bude vhodné uvažovat i o zřízení e-mailových boxů na chodbách PF UP.
Velmi důležitá je i maximální informovanost o fakultě a její prezentace, zejména prostřednictvím webových stránek. Významnou pozornost je proto nutné
věnovat jejich zkvalitnění a zpřehlednění a zajistit jejich
anglickou, případně i další cizojazyčnou verzi. Stránky
bude také potřeba pravidelně aktualizovat.
Součástí vstřícného postoje fakulty k vyhledávání
a pořizování informačních a studijních materiálů akademickými pracovníky i studenty bude pořízení kopírovacího zařízení umístěného na budově B.
PF UP bude usilovat o stálé zkvalitňování a zkulturňování jak vnitřních prostor fakulty, tak prostor před
fakultou.
7 Vnější vztahy
Fakulta nemůže být jen tělesem uzavřeným do
sebe, ale musí vyvíjet i příslušné vztahy navenek,
což přispěje ke zvyšování obecného povědomí o ní.
V této souvislosti budou vyvíjeny následující aktivity:
spolupráce s právní praxí (profesní komory a správní
úřady); spolupráce s jinými pracovišti (vysoké školy,
Justiční akademie); vytváření pozitivního mediálního
obrazu fakulty; udržování kontaktů s absolventy i s bývalými zaměstnanci.
Připravila -mav-

Rektor UP vyhlašuje soutěž

o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů
bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2007
a) vydanou tiskem; b) předloženou jako rukopis či umělecké dílo.
Cena rektora UP se uděluje za práce v oboru: a) biomedicínských věd; b) matematiky; c) fyziky; d) chemie;
e) biologie; f) věd o zemi; g) kinantropologie; h) pedagogických věd; i) psychologických věd; j) jazykovědy;
k) literárních věd; l) teorie a dějin umění; m) muzikologie; n) teorie a dějin divadla, ﬁlmu a médií; o) za realizaci
uměleckého díla; p) ostatních věd.
Autor oceněné práce obdrží ﬁnanční odměnu ve výši 3 500 Kč formou mimořádného stipendia z centrálních
prostředků UP. Cena nemusí být udělena v každém z vyhlášených oborů.
Přihlásit je možno seminární (ročníkové), bakalářské, diplomové a jiné studentské práce, popřípadě jejich
ucelené části (do soutěže nebudou přijaty práce, které již byly přihlášené v minulých letech).
Práce předkládají jejich autoři ve dvou vyhotoveních ve standardní úpravě (pevně spojené listy) současně
s vyjádřením vedoucího práce a přihláškou, která je přílohou vyhlášení. U bakalářských a diplomových prací
doloží studenti posudky oponentů. U ostatních prací, které ještě nebyly oponovány, navrhne vedoucí práce
dva oponenty. Realizace uměleckého díla se může doložit fotograﬁckým, případně jiným záznamem. Práce
se odevzdávají na úseku prorektorky pro záležitosti vědy a výzkumu.
Práce ucházející se o Cenu rektora UP se předkládají do 30. září 2007.
Komise jmenovaná rektorem UP předložené práce posoudí a vybrané práce navrhne rektorovi UP k ocenění.
Rektor UP vyhlašuje soutěž

o Cenu rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2007.
Cena rektora se uděluje jednotlivcům za nejlepší sportovní výsledky, kterých dosáhli v akademickém
roce 2006/2007.
Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce UP v Olomouci.
Ocenění obdrží ﬁnanční odměnu ve výši 3 500 Kč formou mimořádného stipendia z centrálních prostředků UP.
Návrhy se předkládají do 30. září 2007 na úsek prorektorky pro záležitosti vědy a výzkumu.
Komise jmenovaná rektorem UP předložené návrhy posoudí a navrhne studenty k ocenění.

/7/

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ
CMTF UP na oslavách stého výročí
Prvního unionistického kongresu na Velehradě (1907–2007)

PR průzkum
pro Univerzitu Palackého

V těchto dnech (28. 6.–1. 7.) probíhá na Velehradě jubilejní velehradský koncil s názvem
K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě. Na
pozvání olomouckého arcibiskupa J. Graubnera a hlavy ukrajinské řeckokatolické církve,
kyjevského a haličského metropolity kardinála
L. Husara se zde setká 150 pozvaných hostů
z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Ruska,
Polska, Maďarska, Německa, Itálie, Francie,
Chorvatska, Bulharska, Slovinska a USA, aby
připomnělo velmi významné výročí ekumenických snah v Českých zemích.
Cyrilometodějská fakulta již v roce 1907
stála v blízkosti tohoto ve světě nejznámějšího
pre-ekumenického dialogu a po založení Velehradské akademie zde pracovali její profesoři
a studenti. V čele pravoslavných účastníků
Kongresu bude J. E. Stephanos Charalambides, estonský pravoslavný metropolita, v čele
katolické strany bude stát J. E. Lubomyr Husar,
patriarcha Ukrajinské řeckokatolické církve.

Mnozí studenti a zaměstnanci UP byli začátkem května
osloveni, aby vyplnili do 18. 5. 2007 dotazník se třemi
okruhy otázek. Dotazník zkoumá vztah respondentů
k Žurnálu UP a k webovým stránkám UP, dotýká se také
(jen některých) aspektů přímého předávání informací
od vedení univerzity studentům a zaměstnancům.
Dotazníková akce proběhla na základě smlouvy mezi Univerzitou Palackého a ﬁrmou Strategic
Consulting, s. r. o. (SC), která šetření provádí. První
část průzkumu spočívající ve sběru podkladů proběhla v režii UP. Náhodný výběr respondentů z řad
studentů provedl RNDr. J. Rogl, výběr zaměstnanců
RNDr. H. Matochová, oba z Centra výpočetní techniky
UP. Přitom postupovali tak, že v rozmezích daných požadovaným počtem studentů a zaměstnanců vylosovali pořadové číslo prvního respondenta v abecedních
seznamech. Další studenti a zaměstnanci byli odpočítáváni zadaným rozpětím od prvního respondenta.
Firma SC dodala vytištěné dotazníky, 850 pro
studenty, 650 pro zaměstnance. Distribuce dotazníků
a jejich sběru se ujal dr. T. Hrbek. Od něho putovaly dotazníky na sekretariáty děkanů fakult a dále na
sekretariáty pracovišť, vždy se jmenným seznamem
respondentů. Zpětný výběr anonymně vyplněných
dotazníků začal 18. května, dokončen byl 28. května.
K tomuto dni bylo dodáno 370 studentských dotazníků
a 424 zaměstnaneckých dotazníků. Dodatečně došlo
6 studentských a 11 zaměstnaneckých dotazníků z LF,
které byly ﬁrmě zaslány.
Podle smlouvy se ﬁrma SC zavazuje zpracovat
dotazníky do 31. 7. O výsledcích bude Žurnál UP informovat na začátku příštího ročníku.
-th-, -red-

Děkan Lékařské fakulty UP vypisuje

výběrová řízení
na obsazení funkcí
– přednosty Ústavu normální anatomie,
– přednosty Ústavu sociálního lékařství a zdravotní
politiky.
Děkan Lékařské fakulty UP a ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc vypisují

výběrové řízení
na obsazení funkce
– přednosty Kliniky zubního lékařství.
Nástup do funkce dle dohody.
Kvaliﬁkační požadavky: VŠ vzdělání; specializace
v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění; vědecko-pedagogický titul profesor nebo
docent; minimálně 10 let odborné praxe; předpoklady
dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění; zdravotní
způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.,
v platném znění; osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště,
vč. manažerských dovedností; aktivní znalost jednoho
světového jazyka; znalost práce na PC.
K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit: vyplněný osobní dotazník, fotokopie dokladů
o dosažené kvaliﬁkaci, fotokopie licence ČLK pro
vedoucího lékaře-primáře u společných přednostů LF
a FN, profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti, osvědčení a čestné prohlášení
dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, výpis
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, písemný návrh
koncepce vývoje pracoviště.
Přihlášky zašlete do 24. 7. 2007 na personální referát, Děkanát LF UP, tř.Svobody 8, 771 26 Olomouc.

Provozní doba menzy
v období letních prázdnin
SKM UP upozorňuje všechny strávníky, že v období
od 2. 7. do 31. 8. 2007 bude uzavřena menza Neředín, výdejna RUP a výdejny PřF. Výdej obědů v menze
17. listopadu bude zajištěn od 11.30 do 14.00 hod.
V období od 30. 7. do 12. 8. 2007 bude menza 17. listopadu uzavřena z důvodu malířských a natěračských
prací. Provoz bude zahájen 13. 8. 2007.

Upozornění VUP
Upozorňujeme, že prodejna odborné literatury, učebnic
a skript VUP bude mít v termínech od 4. 6. do 15. 7.
a od 13. 8. do 9. 9. 2007 upravenu prodejní dobu
následovně:
– pondělí–čtvrtek: 9.00 až 12.00 hod., 13.00 až
15.30 hod.;
– pátek: 9.00 až 12.00 hod., 13.00 až 15.00 hod.
Ve dnech 16. 7.–12. 8. bude v prodejně ZAVŘENO.
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Kongres, na jehož organizaci se podílí
CMTF UP, Ukrajinská katolická univerzita ve
Lvově, Centrum Aletti v Římě a v Olomouci
a mnoho jiných akademických institucí, jedná o dvou tématech: a) společenství církví
v Evropě, jejich jednotě a budoucnosti Evropy
ve světle evangelia; b) současné pastorační situaci v Evropě jako výzvě pro ekumenismus.
V rámci přípravy tohoto jubilea Katedra pastorální a spirituální teologie již uspořádala dva
odborné mezinárodní semináře s názvem Communio Ecclesiarum v Evropě – očištění paměti
a smíření (12. 3.–13. 3.) a Současná pastorační
situace – výzvy pro ekumenismus (19. 3.–20. 3.).
Odborníci různých specializací i konfesí vidí Evropu jako kontinent rozdílností a rozdělení. Dějiny
i přítomnost křesťanství v Evropě proto v sobě
nesou bohatství rozmanitých historických zkušeností, pozitivních či negativních. Díky setkávání
různých životních světů lze chápání minulosti
a přítomnosti vnímat jako bránu, která nám otevírá možnosti a podněty k proměně a k rozhodnutím pro budoucnost.Východní křesťanství má
v katolické církvi své pevné místo.
Kongres je z tohoto hlediska i místem bratrského přijetí východního křesťanství v latinské církvi na rovině existujících živých vztahů
mezi křesťany. Obdobné setkání se uskuteční
ve dnech 5.–7. 9. 2007 v rumunském Sibiu,
které pořádá III. ekumenické setkání v Evropě
s názvem Světlo Kristovo září nad námi. Naděje obnovy a jednoty v Evropě.
Prof. P. Ambros, CMTF UP

Tip: Jak získat prostředky pro stipendistu ze zahraničí/Jak vycestovat do zahraničí
Zajímavou možností ﬁnancování mobility studentů
a doktorandů představují stipendia poskytovaná Visegrádským fondem (Visegrád Scholarship Programme).
V jarním kole tento fond rozdělil mezi 163 stipendistů
celkem 642,5 tis. Euro; dalších 414 tis. Euro pak bylo
přiděleno hostitelským univerzitám jako příspěvek na
přijaté studenty. V rámci programu mohou do zemí
Višegrádské čtyřky (V4: ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko) přijet studenti z celkem 10 zemí (Albánie,
Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá
Hora, Makedonie, Moldávie, Ruská federace, Srbsko

a Ukrajina). Fond podporuje také mobilitu mezi zeměmi V4 a cesty studentů z V4 do devíti zemí jižní a východní Evropy. Podrobnější informace: http://www.
visegradfund.org.
Pozn.: Využití VF na UP v akademickém roce
2007/2008: do laboratoře imunogenomiky při Ústavu
imunologie LF UP přijede na jeden semestr v rámci
výše uvedeného programu jedna doktorandka z Novosibirska, jeden student z FTK UP stráví dva semestry
na Univerzitě Komenského v Bratislavě.
Prof. M. Petřek, Ústav imunologie LF UP

Letní škola výchovy k občanství a evropanství
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci si dovoluje pozvat všechny zájemce z řad univerzitní veřejnosti na
v pořadí již 14. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské
nauky a základů společenských věd, kterou pořádá ve dnech 21.–24. 8. 2007. Letošní ročník, jehož téma zní Multikulturní dimenze v RVP a její reﬂexe v ŠVP prostřednictvím výchovy k občanství (Multikulturní výchova – předsudky
a stereotypy), je zaměřen především na rozvoj schopností učitelů zpracovávat jednotlivá témata v mezipředmětových
a průřezových vazbách s cílem poskytnout podporu výchovy k toleranci a zabránění násilí. Letní škola, která je v rámci ČR vnímána jako ojedinělá akce svého druhu, si pro svou úroveň získala v průběhu dosavadní existence nemalé
renomé, a to jak mezi učiteli základních a středních škol, jejichž značnému zájmu se od svého vzniku těší, tak mezi
odbornou veřejností – k hostům tohoto ročníku budou např. patřit známá politoložka prof. V. Dvořáková, CSc. (Fakulta
mezinárodních vztahů VŠE v Praze) či sociolog prof. M. Petrusek, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze). Mezi přednášející, kteří v průběhu letní školy vystoupí, mj. patří prof. J. Keller, CSc. (Zdravotně sociální
fakulta Ostravské univerzity), ekonom a prognostik prof. V. Komárek, DrSc., bývalá ministryně školství JUDr. P. Buzková, PhDr. M. Profant, vědecký pracovník Filozoﬁckého ústavu AV ČR, či Ing. V. Žák, předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání, šéfredaktor kulturně-polické revue Listy.
Partnery 14. ročníku Letní školy jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s Olomouckým
centrem otevřeného vzdělávání a Společností ku podpoře humanitního vzdělání.
Další informace včetně programu a přihlášky jsou k dispozici na adrese http://ksv.upol.cz/.
Mgr. P. Krákora, Katedra společenských věd PdF UP

Novinka: Fotogalerie na webu absolventů UP
Web absolventů UP (http://absolventi.upol.cz/) byl obohacen o další novinku, rubriku Fotogalerie. Když kliknete na tuto položku umístěnou na horní liště, otevře se vám stránka s fotograﬁemi ze srazu absolventského
ročníku 1957 Lékařské fakulty UP po 50 letech. Stránka nabízí náhled každé fotograﬁe i jejich stažení.
V budoucnu bude stránka opatřena rozcestníkem, z něhož bude možné se podívat na další galerie fotograﬁí.
Zájemci o zveřejnění fotograﬁí z absolventských srazů či jiných společných akcí se mohou obrátit na moderátora webu absolventů a dohodnout s ním další postup. Kontakt najdete přímo na webu absolventů UP.
-th-

O ČEM SE MLUVÍ

Jednotný vizuální styl UP – snaze o jeho zavedení vyjádřil Akademický senát UP podporu
Jako kdekoli jinde i v oblasti vzdělávání, vědy i výzkumu žádná forma prezentace nenahradí usilovnou a nikde nekončící mravenčí práci. To je samozřejmé. Univerzita Palackého
je v zemi druhým nejstarším vysokým učením, v kraji snad největším zaměstnavatelem. Je charakteristická kvalitou vzdělání, které v současné době poskytuje zhruba dvaceti
tisícům studentů, vědeckými výsledky, jež „stojí“ na práci týmů i jednotlivců. A neměli bychom zapomínat na další služby, které svým klientům standardně poskytuje, např.
knihovnickými počínaje, ubytovacími konče. V krátkém výčtu pozitiv však jedno mínus zcela jistě má. Jako celek působí nečitelně a roztříštěně. Univerzitě Palackého chybí tzv.
corporate identity, chybí jí funkční, profesionální, jednotný vizuální styl, prostřednictvím něhož každý a okamžitě pozná, s jakou institucí se právě setkal. A protože v dnešním
světě založeném na vývoji, inovaci, technologii a také komunikaci je nejednotná prezentace zřetelným nedostatkem, zabýval se příslušnou problematikou také Akademický
senát UP (13. 6.). Svým usnesením se zavázal, že snahu vedení olomoucké univerzity o zavedení Jednotného vizuálního stylu UP bude podporovat.
Proč je nutné být čitelní, rozeznatelní a k tomu
v tuzemsku i zahraničí, státní správa, místní
všemu jednotní?
samospráva, privátní sféra atd.).
Univerzita Palackého se vyznačuje různorodostí,
AS UP vyslovil podporu. Co bude nározmanitostí činností a zájmů svých pracovišť. Tato
sledovat?
rozrůzněnost a rozmanitost je samozřejmě přirozená
Vytvoření jednotného vizuálního stylu
a žádoucí. Existují ale hodnoty, cíle a poslání společné
podpořil nejen AS UP, ale jak prorektor UP
všem. Právě ty je nutné uchopit a prezentovat jednotJ. Dürr v úvodu své prezentace uvedl, shoda
ně, sdělil Akademickému senátu UP J. Dürr, prorektor
pro jeho vytvoření a zavedení panuje i mezi
pro záležitosti vnějších vztahů UP, a v průběhu své
vrcholovým managementem Univerzity Paprezentace dodal: První vizuálně zprostředkovaný dolackého. S aplikací jednotného vizuálního
jem je důležitý, velmi silně ovlivňuje následné vnímání
stylu samozřejmě souvisí ochota dodržovat
organizace. Jednotný vizuální styl podniku, organizace
dohodnuté parametry. Jeho jednota totiž
a stejně tak i vysoké školy je jedním z prostředků konikdy nebude fungovat, pokud jej za svůj
munikace, je součástí jednotné strategie public relanepřijmou všichni zaměstnanci. Nemělo by
tions, je součástí prezentace, propagace, významně
se tedy stát něco podobného jako v devadoplňuje veškeré univerzitní aktivity. Jednotný vizuální
desátých letech* (viz také „Několik dat…“
styl vypovídá o jednotě, stabilitě, zvyšuje povědomí
na této straně), kdy Univerzita Palackého do
o existenci, pomáhá utvářet věrohodný obraz o kvaobdobných aktivit investovala nemalé ﬁnanlitě nabízeného vzdělání, solidnosti a důvěryhodnosti
ce, bohužel s minimálním efektem.
instituce, jasně identiﬁkuje školu v konkurenčním
Co nás tedy čeká? V nejbližší době by měla být
prostředí, je zkratkou i emotivním vyjádřením pro
vyhlášena veřejná soutěž na vytvoření Manuálu jedvyslovení podstaty, emotivním symbolem, buduje
notného graﬁckého stylu UP, která připustí dvě možné
sounáležitost univerzitní obce
varianty uchopení budoucího koa po siluje interní komunikaci. Jednotný vizuální styl nebude
munikačního designu olomoucké
Tedy sám fakt, že jsme druhou fungovat, pokud jej nepřijmou
univerzity. Ta první bude spočívat
nestarší vysokou školou v zemi, za svůj všichni zaměstnanci.
v tom, že do nově vytvořeného maže jsme tradiční, dobří, všestranní
nuálu by vybraný odborník zapraatd., bez promyšlených marketingových komunikací,
coval stávající logo, jehož součástí je znak (viz „Co
jejichž je tzv. corporate identity součástí, dnes nestačí.
říká…“ na této straně dole), ta druhá připustí změnu
V průběhu diskuse se senátoři AS UP zabývali univerloga, tedy včetně znaku. Ať už výběrová komise jmezitní vizuální roztříštěností (viz obr. koláž ), diskutovánovaná rektorem UP poté vybere z následujících prací
na byla také její symbolika (znak, logo aj.). V závěru
odborníků různých graﬁckých studií podle svého nejdebat se pak téměř všichni shodli na nutnosti řešelepšího vědomí a svědomí kteroukoli variantu, bude to
ní – AS UP dvanácti hlasy (jeden se hlasování zdržel)
pro UP znamenat jistě krok vpřed.
podpořil myšlenku, že je nutné být na první pohled
Od prvního deﬁnování symboliky emblému Univerčitelní, rozeznatelní, jednotní. A svým usnesením přijal
zity Palackého J. L. Fischerem nás dělí šedesát let. Je
i obecnou metodu, jak toho dosáhnout. Spočívá ve
nanejvýš aktuální, aby také Univerzita Palackého přijala
vytváření myšlenkových vazeb, které naleznou odezvu
závazný Manuál jednotného graﬁckého stylu, a rozšířila
v jednotném způsobu prezentace vůči jednotlivým segtak řadu českých univerzit, které jsou v oblasti corpomentům (studenti, zaměstnanci, absolventi, budoucí
rate designu zkušenější.
studenti a jejich rodiče, sponzoři, vzdělávací instituce

Co říká znak UP?
Velmi podstatnou součástí prezentace každé vysoké školy na veřejnosti, v očích studentů, zaměstnanců, před
ostatními vzdělávacími institucemi, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, státní správou i samosprávou, před
sponzory je její znak. Ten Univerzity Palackého je tvořen gotickým štítem vpravo nahoře
vykrojeným, jenž nese zlaté iniciály UP a je lemován zlatým okrajem. Barva jeho pole
pak odpovídá barvám jednotlivých fakult a je ohraničena zlatým okrajem, pro znak
Rektorátu byla vyhrazena kobaltová modř. Mnozí vědí, že na popisovaný štít však původně shora nasedala hlava Pallas Athény v přilbici s odkrytým hledím. A mnozí taktéž
vědí, že v této podobě, tedy včetně hlavy Pallas Athény, jej pro
olomouckou univerzitu vypracoval akademický malíř A. Beran.
Bylo to v roce 1946.
Univerzita Palackého užívá díla více než šedesát let. Bohužel s jedním podstatným rozdílem. Jeho současná podoba neobsahuje zmiňovanou hlavu Pallas Athény. Kdy se tak stalo a proč, se vlastně ani neví. Znak olomoucké univerzity
se tímto však stal nečitelným. Jednoduše proto, že ztratil svou původní souvislost.
Pallas Athéna – bohyně moudrosti – měla s odkrytým hledím symbolizovat snahu
rytířsky hledat pravdu a tak za ní i stát. „Jako ochránkyně athénské polis, tj. athénského státu, má symbolizovati naši snahu stejně rytířsky sloužiti našemu státu, republice Československé,“ řekl ve své inaugurační řeči první rektor obnovené univerzity
prof. J. L. Fischer (21. 2. 1947). Z Beranova emblému totiž mělo vyplynout, že Univerzita Palackého je školou čestnosti, vybranosti, opravdového usilování o pravdu, státního
povědomí a bezvýhradné oddanosti státu. Místo toho zůstal druhému nejstaršímu učení
v zemi štít. Navíc štít gotický, přestože UP vznikla v období renesance, a s výkrojem symbolizujícím jakousi
modiﬁkaci kolčího typu štítu. V řeči symbolů – ač se nám to může zdát zcela absurdní – se tak ze školy usilující
o čestnost a vybranost, školy, v níž se usiluje o pravdu, stala instituce – aniž by se o to snažila – bojová…
M. Hronová
Zdroj: F. Šantavý, E. Hošek, Organizace/pečeti a insignie Olomoucké univerzity v letech 1573/1973

* Potřeba sjednocení graﬁcké podoby tiskovin vedla v roce 2002
k přijetí směrnice B3-02/7-SR. Tato směrnice, jež je však pouze
částečným vykročením k úplnému zpracování manuálu jednotného graﬁckého stylu UP, není v řadě případů ani respektována, ani
dodržována. Současný vizuální styl navíc neodpovídá moderním
komunikačním požadavkům.

M. Hronová

Několik dat z historie snah
o jednotný graﬁcký vzhled materiálů UP
– rok 1992: Akademický senát UP (AS UP) vyvolal
diskusi o stavu znaku UP s požadavkem vytvoření
nového znaku a loga;
– 30. 9. 1992: na zasedání AS UP byl předložen návrh
na zřízení komise pro posouzení návrhů loga UP;
– 11. 10. 1992: AS UP rozhodl o ustavení komise pro
posouzení návrhu Díla na nové logo UP a o zakázce
podniku Dílo;
– 13. 10. 1992: UP uzavřela smlouvu s podnikem
Dílo na výtvarné řešení loga UP, včetně jeho aplikací, v ceně 115 000 Kč;
– 9. 2. 1993: komise pro posouzení loga navrhla
přijmout jeden z návrhů nového loga; téhož dne
AS UP návrh neschválil a rozhodl o ponechání
starého loga;
– 23. 6. 1993: vzhledem k tomu, že podoba starého
znaku nebyla uniﬁkována, byla podepsána další
smlouva s Dílem, tentokrát na uniﬁkaci znaku UP,
návrhů komunikačního systému UP, úpravy tiskopisů a označení movitého majetku UP;
– 3. 12. 1993: protokolárně předána zakázka v hodnotě 233 520 Kč;
– 12. 12. 1993: všechny fakulty obdržely vzorník tiskopisů s výzvou, aby dodaly podklady pro tvorbu
tiskopisů kateder, ústavů a klinik; znak a logo byly
kodiﬁkovány přílohou č. 3 tehdy platného Statutu UP, vzorník však nebyl respektován;
– 8. 2. 1994: právní oddělení UP uzavřelo smlouvu
o ochraně znaku a loga UP;
– rok 2002: kancléř UP v souladu se Statutem UP
a smlouvou o ochraně znaku a loga UP připravil
návrh směrnice Užívání znaku, loga a razidla UP
v Olomouci;
– 30. 5. 2002: k návrhu se kladně vyjádřil dr. K. Miller
z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR;
– 3. 9. 2002: směrnice byla projednána s děkany fakult, byly akceptovány věcné opravy a připomínky;
– 25. 9. 2002: směrnici vydala rektorka UP;
– 2002–2007: směrnice se nedodržuje.
– za zpracování řadou pracovišť ignorovaného graﬁckého manuálu bylo zaplaceno celkem 348 520 Kč.
-th-, zdroj: sekretariát rektora UP
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STUDENTSKÁ RUBRIKA

Teorie i praxe aneb Studovat, pracovat a poznávat krajinu Kostariky
(Universidad Earth, Kostarika, díl VI – závěr)
Absolvovala jsem Týden integrace, tzv. Semana de integración. Zhruba od sedmi ráno do čtyř odpoledne jsme – tedy
nejen já, ale všichni studenti – předkládali „nastřádané“
dokumenty k různým tématům. Tyto jsme pak prezentovali
a debatovali o nich. Podotýkám, že také v průběhu těchto
dnů samozřejmě nechyběly kulturní a sportovní aktivity.
Dnes už však mohu říci, že vše dopadlo dobře a že jsem
vskutku velmi ráda, že jsem tuto „školu v terénu“ mohla
absolvovat. Tolik k univerzitním povinnostem. Nemůžu se
totiž dočkat, až opět budu moci poznávat „místní terén“.
Protože se mé působení v této oblasti velmi rychle krátí,
ráda bych ještě využila možnosti a také poslední díl seriálu
věnovala svým cestovatelským zážitkům. Tentokrát se ale
nejedná o pouhý výlet, ale o tzv. terénní týden.
Na cestu – směr sever Kostariky – jsem se vydala
výjimečně sama. Plán je následující: v místech Národní
přírodní rezervace Caño Negro se sejdu s dalšími čtyřmi
studenty, kteří kvůli jinému rozvrhu na univerzitě pojedou
jinou trasou.

po jezírcích a kanálech parku a pozorovali zdejší život.
A nebyli jsme sami. V průběhu týdne za námi přijel také
náš profesor se skupinou Španělů. A jak jsem se poté
dozvěděla, všichni spolupracují na projektu španělské
rozvojové pomoci, která se zabývá ochranou přírodních
rezervací a vesnic původních obyvatel. A abych nezapomněla! Přijela s nimi také španělská televize Canal+,
která zde o celé problematice natáčela dokument.

5 Foto 3: V Národní přírodní rezervaci Caño Negro
(druhá zprava autorka seriálu)

Foto 2: Příprava tamales a nacatamales; pokrm
5
sestává z kukuřičného těsta, zeleniny, rýže a masa,
vše zabalené v banánovém listu

5

Foto 1: Práce ve vesničce Caňo Negro

I přesto, že cesta byla dlouhá – absolvovala jsem několik přestupů – dorazila jsem na místo jako první. Než přijeli
ostatní studenti, stihla jsem si ještě prohlédnout i vesnici. Pro
krátkou ilustraci: Rezervace sestává z vodních delt na území
zatopeného údolí. Park protíná řeka Frío, jejíž cesta začíná
v Nikaragujském jezeru. Právě řeka Frío je zdrojem veškerého
života v parku. Volavky, kachny, kolibříci, papoušci…
Celý týden jsme mj. označovali malé želvičky, které
potom vypouštěli zpět do jezera. Každý jsme se plavili

Že zde lidé žijí v chudobě, je opět vidět velmi zřetelně.
V průběhu terénního týdne jsem také poznala jednu milou,
ale velmi chudou rodinu, již živí prodej „tamales a nacatamales“. Tito lidé mne pozvali k sobě do domu, a já tak měla
jedinečnou možnost pozorovat dlouhou přípravu tohoto typicky kostarického a nikaragujského pokrmu (viz foto 2).
Když se terénní týden ocitl na svém konci a já se měla
vrátit na univerzitu, rozhodla jsem se, že tak učiním až poté,
co navštívím sopku Arenal. Bylo by totiž hřích nevidět vulkán,
v jehož těsné blízkosti jsem se tehdy nacházela. Považte
o čem mluvím: Chráněná oblast Area de Conservación Arenal zahrnuje převážnou většinu pohoří Cordillera de Tilarán.
Polovina všech živočišných druhů známých v Kostarice se
nachází právě tady. A věřte, že pohled na sopku, jejíž počátek
činnosti je spojen s datem 1500, zatím poslední výbuch pak
s datem 1968, je fascinující. Dostala jsem se k sopce hodně
blízko – až na místo, kde vlastními zraky můžete pozorovat,
jak láva vytéká po jejích úbočích. Činnost vulkánu se mění

den ode dne – někdy z ní vytéká žhavá láva po úbočích a do
vzduchu létají kameny, jindy zase jen klidně bublá. Nejúžasnější je ale vulkán v noci. Pohled na něj byl před návratem
na univerzitu vskutku nepopsatelným zážitkem.
O týden později jsem se společně s ostatními studenty
opět vydala na „výlet“. Tentokrát byla naším cílem základna zelených mořských želv celého karibského pobřeží.
Severní část národního parku Tortuguero – cíl našeho
putování – je se svými srážkami 6 tisíc milimetrů ročně
vůbec nejvlhčí oblastí v zemi. Parkem jsme se plavili na
loďkách a pozorovali kajmany, malé krokodýlky a neuvěřitelně rozmanité ptactvo.
M. Hronová ve spolupráci s K. Poláchovou,
foto -kapPoznámka redakce: Děkujeme všem studentům UP, kteří
projevili zájem spolupracovat na seriálech, publikovaných
v tomto akademickém roce v Žurnálu UP. Inspirativní
texty o nelehké práci v chudinské čtvrti mongolského
Ulánbátaru či zajímavé studentské postřehy z francouzské Bretaně i právě končící kostarický seriál se setkaly
s příznivým čtenářským ohlasem a nesporně přispěly
k oživení univerzitního týdeníku. I proto můžeme již nyní
slíbit, že s příspěvky našich studentských „zahraničních
dopisovatelů“ se budou naši čtenáři moci setkávat i na
stránkách příštího ročníku Žurnálu UP.
Redakce

Mezinárodní studentské vědecké konference v Racibórzi a v Opole
Vědecký kroužek studentů, který již od roku 1994 pracuje na Katedře primární pedagogiky PdF UP pod vedením
doc. D. Holoušové, CSc., se v rámci dlouhodobé spolupráce se slovenskými a polskými partnery pravidelně
podílí na společných mezinárodních setkáních, ať již
pořádáním studentských táborů v Olomouci či aktivní
účastí na konferencích v zahraničí. V letošním roce se
taková setkání uskutečnila krátce za sebou dvě, a to ve
dnech 26.–29. 3. v Racibórzi a ve dnech 23.–27. 4.
v Opole v Polsku. Čeští, polští a slovenští studenti zde
pod vedením svých vyučujících pracovali na společném
projektu, který je zaměřen na využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy. K tomuto tématu
byl v únoru 2007 v Olomouci vydán trojjazyčný sborník
s příspěvky ze studentských konferencí pořádaných
v rámci uvedeného projektu v loňském roce. V současné době studenti dokončují práci na rozsáhlém výzkumu,
který mapuje míru a způsob zachovávání regionálních
tradic a zvyků u žáků 4. ročníku základní školy. Do tohoto
výzkumu bylo zahrnuto celkem devět set respondentů
z České republiky, Polska a Slovenska.
Mezinárodní studentské vědecké konference v Racibórzi se zúčastnila skupina čtyř studentek v čele
s vedoucí studentského vědeckého kroužku doc.
D. Holoušovou, CSc. a vedoucí Katedry primární pedagogiky PdF UP prof. A. Nelešovskou, CSc. Konference se konala na půdě Państwowe Wyższe Szkoły
Zawodowe a zúčastnili se jí také partneři z polského
Opole a slovenského Prešova. Úterní dopoledne strávili
studenti na základní škole v Krzanowicích, kde si pro
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ně děti spolu s učiteli připravily zajímavý velikonoční
program, zahrnující mimo jiné i výrobu tradičních polských velikonočních pokrmů. Odpoledne následovala
sama konference, na níž všichni účastníci vystoupili
s odbornými příspěvky. Olomoucké studentky si pro
své kolegy připravily také velikonoční dílnu s výrobou
beránků, zajíčků a vajíček. Ve středu studenti navštívili
Muzeum Chleba v Radzionkowě a odpoledne pokračovali v práci na společném projektu, diskutovali o dosavadních výsledcích práce a sdělovali si zkušenosti
z průběhu zadávání společně sestaveného dotazníku. Po
pracovní části je čekal velmi příjemný večer – vyslechli
si zajímavé vyprávění o historii Racibórze, ochutnali
polské velikonoční speciality a naučili se tančit několik
lidových tanců. Ve čtvrtek dopoledne ještě absolvovali
hospitaci na základní škole, kde učitelka se žáky probírala téma velikonočních zvyků. Na závěrečném jednání
před odjezdem studenti spolu se svými vedoucími shrnuli výsledky konference a dohodli se na dalším postupu
při společné práci.
Pětidenního setkání v Opole se zúčastnilo sedm studentek vedených doc. D. Holoušovou, CSc. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů na půdě Uniwersytetu
Opolskiego následovala návštěva Muzea Wsi Opolskiej,
kde měli studenti možnost prohlédnout si lidovou architekturu a tradiční řemesla opolského regionu. Úterý bylo
věnováno odborným hospitacím v mateřské škole a na
základní škole, které prezentovaly svou kreativní a inspirativní práci se žáky v oblasti zachovávání a rozvíjení
tradic a zvyků. Večer se studenti s vyučujícími setkali

k práci na společném projektu. Odezněly zajímavé příspěvky a prostor byl dán i ukázce praktických činností,
využitelných při výuce na 1. stupni základní školy. Následující den uspořádali hostitelé výlet na nejznámější
polské poutní místo Częstochowa se zastávkou na
Szlaku Jurajskim, kde se nachází Slezské centrum regionální edukace. Toto centrum slouží edukaci dětí, mládeže i dospělých v oblasti regionalismu a kultury a jeho
činnost je zajišťována stálým souborem Śląsk, čítajícím
více než sto profesionálních umělců. Ve čtvrtek studenti
navštívili Kamien Śląski, kde se v rodném zámku svatého Hyacinta nachází centrum vzdělávání a exerciční
dům, a Góru sw. Anny s velkým přírodním amﬁteátrem
a památníkem slezského povstání v letech 1918–1921.
Celé čtvrteční odpoledne pak bylo věnováno práci na
společném výzkumu. Vzhledem k tomu, že jeho cílem je
mimo jiné i provedení mezinárodního srovnání, diskutovali studenti zejména detaily vyhodnocení a prezentace
výsledků dotazníkového šetření. V pátek ráno se konala
ještě jedna hospitace na základní škole. Na závěrečném
jednání pak byly shrnuty výstupy celého týdenního pobytu a bylo dohodnuto další společné setkání.
Z obou konferencí studenti odjížděli obohaceni o nové poznatky a zkušenosti a s vděčností vzpomínají na
pohostinnost svých polských přátel. V listopadu tohoto
roku se na PdF UP uskuteční další mezinárodní setkání,
na němž budou prezentovány, komparovány a shrnuty
ﬁnální výsledky výzkumu k tématu využití tradic a zvyků
regionu ve výuce na 1. stupni základní školy.
J. Bartoňová, P. Vyhnálková, PdF UP

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
47. HEILMANN (Heilman) Joannes (Jan), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 17. 1. 1679 Jihlava – † 9. 11. 1745 Bohosudov,
nyní součást obce Krupka u Teplic), rektor od 17. 12. 1733 do 8. 11. 1736
Jak dosvědčují rodiště a příjmení v pořadí 47. rektora
Karlem VI. (nar. r. 1685, římskoněmecký císař v letech
Rektorem koleje a univerzity TJ v Olomouci byl
koleje a univerzity Tovaryšstva Ježíšova v Olomouci
1711–1740), jenž se 5. září 1723 nechal v Praze koruP. Jan Heilmann promulgován dne 17. prosince 1733.
P. Jana Heilmanna, pocházel tento jezuita z rodu jihlavnovat na českého krále, a s císařovnou Alžbětou KristiMohlo by se říci, že po svém předchůdci v rektorském
ských Němců. Latinské vzdělání získal na jezuitském
nou Brunšvicko-wolfenbüttelskou (1691–1750). Z poúřadě, P. Jiřím Slezinovi (viz Žurnál UP 16, č. 28, 25. 5.
gymnáziu v Jihlavě, kde 9. listopadu 1695 jako student
dunajské metropole, o jejíž tehdejší lesk se zasloužilo
2007, s. 9–10; č. 29, 1. 6. 2007, s. 9–10; č, 30, 15. 6.
rétoriky (6. a poslední gymnazijní třídy) vstou2007, s. 9) podědil problémy způsobované zálibou
pil do Tovaryšstva Ježíšova. Byl poté poslán do
olomouckých studiosů v rozličných šarvátkách.
brněnského řádového noviciátu, 11. listopadu
Zmínili jsme se již (viz Žurnál UP 16, č. 29, 1. 6.
1697 získal v Olomouci aprobaci pro výuku
2007, s. 10) o neznámém olomouckém kronikáři,
na nižších jezuitských školách a v letech
jenž v dochovaném fragmentu své německy psané
1698–1700 zde studoval na ﬁlozoﬁcké fakultě.
kroniky mj. zaznamenal: „1734. Den 3te Julij ist ein
K roku 1704 je Jan Heilmann uváděn jako progewisser Johann Auer Silesius Rebersdorffensis
fesor poetiky (5. třídy) gymnázia při jezuitské
der Philosophiæ Baccalaureus von einem seiner
koleji v Nise a jako exhortátor (tj. přednašeč pobesten Cammeraden Nahmens Scriner in dem
vzbuzujících promluv ke studentům); bohosloví
Würts = Haus Weÿssen Rössel genandt unbarmstudoval v letech 1705–1708 na Teologické
hertziger Weiß ermordert worden, welcher gantzer
fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze.
8 Tage in dem Zimmer Verspterter gelegen, undt beÿ
Následující rok 1709 strávil P. Jan Heilmann
Eröfnung der Thier schon die Helfte von Würmern
Imatrikulační
záznam
studenta
Josefa
Scrinnera,
zavraždivšího
dne
v jezuitském terciátu v Telči přípravou na slavné 5
ausgezehret gewesen. (3. července byl jistý Jan
3. července 1734 bakaláře ﬁlozoﬁe Jana Auera, v olomoucké univerzitní
čtvrté sliby, které složil až 2. února 1713 v proAuer, Slezan z Rebersdorfu [spr. z Röwersdorfu,
matrice (s. 120) mezi posluchači imatrikulovanými roku 1733 „Ex Logifesním domě TJ v Praze na Malé Straně. Roku
nyní Třemešná ve Slezsku], bakalář ﬁlozoﬁe, zaca“, tj. z prvního ročníku ﬁlozoﬁcké fakulty: „D[ominus] Jos[ephus] Paus
1710 působil na jezuitské univerzitě ve Vratislavi
vražděn nelítostným způsobem v hostinci řečeném
Mor[avus] Olomucensis. D[ominus] Jos[ephus] Picha Boëmus Novojako profesor etiky, akademický kazatel a prezes
Bílý Koníček jedním ze svých nejlepších kamarádů
-Domensis. D[ominus] Jos[ephus] Schupp Mor[avus] Cremsiriensis.
menší latinské kongregace, v letech 1711–1715
jménem Scriner [podle univerzitní matriky se jedD[ominus] Jos[ephus] Schlager Mor[avus] Cremsiriensis. D[ominus]
pobýval v jezuitské koleji u sv. Klimenta na Stanalo o studenta ﬁlozoﬁcké fakulty Josefa SckrinJos[ephus] Schmerkal Mor[avus] Iglaviensis. D[ominus] Jos[ephus]
rém Městě Pražském, vyučoval etiku na pražské
nera, Rakušana z Vídně], kterýžto [Auer] ležel po
Sckriner Austriacus Vienensis. D[ominus] Jos[ephus] Sidlo Austriacus
ﬁlozoﬁcké fakultě a zastával rovněž povinnosti
celých osm dní zavřený ve světnici a při otevření
Hogenaviensis. D[ominus] Jos[ephus] Spettl, Mor[avus] Auspicensis].
akademického kazatele, německého katechety,
dveří byl již z poloviny sežrán červy).“ V jiném
D[ominus] Jos[ephus] Suchy Mor[avus] Kostelecensis. (P[an] Jos[ef]
jakož i prezesa kongregace (zbožného bratrstva)
pramenu se dočítáme, že Johann Josef Auer byl
Paus [Pauss], Mor[avan] z Olomouce. P[an] Jos[ef] Picha [Pícha], Čech
posluchačů ﬁlozoﬁcké fakulty.
„suis collegis crudelissime mortatus in diversio ad
z Jindřichova Hradce. P[an] Jos[ef] Schupp, Mor[avan] z Kroměříže.
Roku 1716 nalézáme P. Jana Heilmanna
album equellum et post 9 diebus inventus (svým
P[an] Jos[ef] Schlager, Mor[avan] z Kroměříže. P[an] Jos[ef] Schmerkal
v Olomouci jako profesora morální teologie,
kolegou v rozepři nejkrutěji usmrcen u Bílého koníč[Šmerkal], Mor[avan] z Jihlavy. P[an] Jos[ef] Sckriner, Rakušan z Vídně.
seniora zdejší ﬁlozoﬁcké fakulty, akademického
ka a nalezen po devíti dnech)“. Dotyčný hostinec,
P[an] Jos[ef] Sidlo [Šídlo?], Rakušan z Hogenau [zřejmě z hornorakouskazatele a prezesa duchovních alumnů v jezunacházející se v Pekařské ulici č. 7. a od roku 1812
kého městečka Hohenau an der March, česky nazývaného Cahnov; obec
itském konviktu (tj. chovanců konviktu vydrnazývaný U Bílé labutě, zakoupil 4. ledna 1732 KaHogenau se nachází v Bavorsku]). P[an] Jos[ef] Spettl [Špetl], Mor[avan]
žovaných z církevních nadací), vystupoval též
rel Hübel za 2 200 zlatých a 22. prosince 1734 jej
z Hustopečí. P[an] Jos[ef] Suchý, Mor[avan] z Kostelce.“ – Od 26. února
jako „resolvator casuum“ (posuzovatel životních
za 2 270 zlatých prodal hostinskému Eliáši Jindři1715 do 2. června 1722 vlastnil Ferdinand Pauss z Poděbrad, polní a dvorní
událostí z duchovního hlediska). Po dvě náslechu Trautweinovi z Halle v Sasku a jeho manželce
trubač, dům na olomouckém Předhradí (nyní třída 1. máje 10) v ceně kolem
dující léta byl P. Jan Heilmann opět profesorem
Anně Marii, vdově po velehradském purkmistrovi;
1350 zlatých (viz Nather, W.: Die Olmützer Häuserchronik, II. Teil, Olomouc
jezuitské univerzity ve Vratislavi – Leopoldiny.
Trautwein zemřel v 39 letech roku 1749.
2006, s. 297); je možné, že Ferdinand Pauss byl příbuzný výše uvedeného
Přednášel na zdejší teologické fakultě morální
Studentské výtržnosti neustaly, ani když v srpnu
studenta Josefa Pause (Pausse) z Olomouce. – Zemský archiv Opava, prateologii a Písmo svaté, vedl exhortace, kázal
1734 byli někteří studenti vyloučeni ze studia za pocoviště Olomouc, fond Univerzita Olomouc (1576) 1640–1950, inv. č. 54,
akademické obci a byl katechetou ﬁlozoﬁcké
díl na incidentech s městskou stráží, spočívajících
Knihy č. 6, zmenšeno
fakulty, v roce 1719 byl děkanem této fakulty.
vesměs v házení kamenů po patrole městské stráži.
O rok později pobýval páter Heilmann ve staroměstské
vrcholící baroko, putoval P. Jan Heilmann do hornoslezRektor Heilmann zřídil za účelem potrestání provinilých
jezuitské koleji u sv. Klimenta, přičemž na Teologické
ské pevnosti Lehnice (nyní Legnica v Polské republice),
akademiků komisi, v níž zasedali univerzitní kancléř
fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity vedl přednášky
kde od 10. prosince 1726 do 10. ledna 1730 zastával
P. Jan Liebig (1681–1757, v letech 1728–1732 děkan
z Písma svatého, působil též jako examinátor, akadeúřad rektora zdejší jezuitské koleje (založené 2. května
olomoucké teologické fakulty), profesor hermeneutiky
mický katecheta a konzultor.
1701 s podporou Jana Arnošta z Prinzenštejna), admi(tj. hledání a výkladu smyslu Písma svatého) František
Celé pětiletí 1721–1726 strávil P. Jan Heilmann ve
nistrátora a prefekta stavby věží kostela sv. Jana. Poté
Weiner, všichni tři olomoučtí profesoři práva – František
Vídni jako vyslanec české provincie Tovaryšstva Ježíbyl páter Heilmann regentem jezuitského konviktu v OloX. Šimkovský, Gottried Schweikhard a František Heintz,
šova u císařského dvora. Měl tak příležitost obeznámit
mouci a od 15. května 1731 do 15. prosince 1733 rekzástupci olomouckého magistrátu a krajský hejtman
se s elitou habsburské monarchie v čele s císařem
torem jezuitské koleje, noviciátu a gymnázia v Brně.
František Fortunát Miniati de Campoli. Dne 17. listopadu
1734 dospěla komise k přesvědčení, že studenti posledních ročníků jezuitského gymnázia a univerzity vysedáOHLÉDNUTÍ
vají po hospodách při hudbě a pivu, ba co horšího – že
rádi si vyhledávají byty u svobodných, samostatně
bydlících žen; není divu, že takové pohoršlivé počínání
Výstava „Kde je KDE?“
dotyčná komise s veškerou přísností zakázala.
Do poloviny května hostila Katedra výtvarné výchovy PdF UP v galerii Schody
Jinak se v rektorském diariu P. Jana Heilmanna neobve 3. patře Uměleckého centra UP výstavu šperků, potištěných textilií, fotograjevuje nic mimořádného. Je zřejmé, že provoz jezuitské
ﬁí módního designu a skleněných objektů. Prsten pro přítele kardiochirurga ve
koleje, škol, konviktu a semináře sv. Františka Xavertvaru srdce, uložený ve vodní schránce, simulující fyziologický roztok, „pivní
ského vyžadoval, aby rektor občas navštívil jezuitská
prsteny“, práce z recyklovaných materiálů, variabilní textilní objekty, které jsou
dominia, z jejichž výnosu byly tyto instituce vydržovánábytkem, lůžkem nebo kobercem v jednom, objekty z pískovaného či lehanény. Rektor Heilmann tak např. dorazil navečer ve středu
ho skla – práce, jež oslovily nejenom univerzitní veřejnost – vytvořili studenti
13. října 1734 spolu s regentem konviktu P. Jindřichem
Katedry designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.
Schatzem (1677–1749) do města Nového Jičína, jež náPoprvé po patnácti letech od svého vzniku představila katedra veřejnosti
leželo spolu s hradem Štramberkem a dvanácti okolními
komplexní proﬁl svého zaměření. V ateliéru textilu a módního designu pod
vesnicemi olomouckému jezuitskému konviktu, a byl tu
vedením pedagogů doc. E. Frydecké a ak. mal. S. Krotkého, v ateliéru skla,
Dokončení na str. 12
kovu a šperku pod vedením ak. mal. D. Hrabánkové a MgA. L. Šikolové, se
pěstuje precizní řemeslo, subtilní materiálové myšlení či vtipná funkční řešení.
Výstava byla mimořádnou příležitostí uvidět práce kolegů z oblasti materiáloSoupis rektorů olomouckého vysokého učení
vého umění a designu, které reﬂektují bohatou kulturní a průmyslovou tradici
na
jdete na webových stránkách UP www.upol.cz
Libereckého kraje, kde má univerzita své sídlo.
v oddíle O univerzitě/Historie a současnost.
M. Danielová, foto archiv autorky
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Jubilea
K životnímu jubileu Ing. H. Potěšilové
Paní Helena Potěšilová oslaví 17. srpna 2007 významné
životní jubileum a chtěl bych využít této slavnostní příležitosti a podělit se se členy České společnosti chemické o pár
vzpomínek z doby, kdy jsme společně
pracovali v jedné z laboratoří Ústavu lékařské chemie Lékařské fakulty
v Olomouci.
Úvodem několik řádek ze životopisu paní H. Potěšilové. Po maturitě na
Reformním reálném gymnasiu v Brně
absolvovala 6 semestrů oboru Chemického inženýrství na Vysokém učení
technickém dr. E. Beneše v Brně. Během roku 1948 však byla těsně před
absolvováním z politických důvodů ze
studia vyloučena. Po příchodu do Olomouce nastoupila na počátku roku 1953 na Chemický ústav
LF UP, a to jako pomocná laborantka u prof. Františka Šantavého. Pod jeho vedením však mohla v laboratoři uplatnit
i dále rozvíjet teoretické a praktické znalosti nabyté během
studia. Postupně se tak vypracovala na samostatnou pracovnici ve vědeckém výzkumu. U prof. Šantavého pracovala až
do jeho smrti v roce 1983 a pak ve stejné oblasti výzkumu

Blahopřejeme!

Rektor UP prof. L. Dvořák udělil 26. 6. dvě Pamětní
medaile Za zásluhy o rozvoj UP. Jako výraz ocenění
činnosti, při příležitosti ukončení funkcí proděkana
a proděkanky Lékařské fakulty UP, převzali zlatou medaili prof. M. Eber, CSc. (na snímku vpravo), stříbrnou
pak Mgr. L. Špirudová.
-red-, foto -tj-

Rektoři…
uvítán „more consueto tam à M’gratu, tam à Comunitate“ (obvyklým způsobem jak magistrátem, tak obcí).
Účelem rektorovy návštěvy byla „renovatio Magistratus“, tj, obnovení městské rady, které se uskutečnilo ve
čtvrtek 14. října „cum omni concordia“ (s veškerou srdečností), v neděli 17. října regent konviktu páter Schatz
pozval renovovaný magistrát k obědu. Z Nového Jičína
cestoval rektor Heilmann přes kolejní statek Rokytnici
u Přerova, kam dorazil v pondělí 18. října pozdě večer,
a v úterý 19. října 1734 již byl v Olomouci.
Své rektorské působení v Olomouci ukončil P. Jan
Heilmann po uplynutí obvyklého triennia, a to 8. listopadu 1736, kdy byl představeným české jezuitské provincie P. Františkem Wentzlem (1676–1757) povolán,
aby řídil kolej TJ u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském. Provinciál však neměl tou dobou pro Olomouc
za Heilmanna náhradu, a tak zdejší jezuitské instituce
řídil jako vicerektor výše zmíněný P. Jan Liebig, nežli
dne 10. února 1737 dorazil z Vídně do Olomouce nový
rektor, dosavadní vyslanec české provincie TJ u císařského dvora P. Jiří Peter (1679–1749), rodák z Lošova
u Olomouce. Rektorského úřadu v Klementinu se P. Jan

Brus jazyka českého
Horkou jehlou

do konce roku 1987, kdy odešla do důchodu. V roce 1990
jí bylo na základě rehabilitace vysokoškolské studium na VUT
ukončeno a byl jí přiznán titul inženýrky chemie.
Po celou dobu 35 pracovních let
se H. Potěšilová věnovala především
studiu obsahových látek rostlin, převážně alkaloidů. Vypracovala originální
chromatograﬁcké metody pro izolaci
těchto látek. Je spoluautorkou více než
40 vědeckých publikací, z nichž řada je
stále citována ve světové odborné literatuře. Spolupodílela se na strukturní
a chemické charakterizaci tropolonových alkaloidů z rostlin ocúnovitých
(rod Colchicum), mákovitých (Papaver)
a starčkovitých (Senecio).
Pro nás, kteří jsme začínali svou profesní kariéru za vedení prof. Šantavého, to byla „paní Helenka“. Stále usměvavá, dobrým slovem mírnící výtky pana profesora a vždy připravená pomoci ve chvíli, kdy se práce v laboratoři nedařila.
Svými znalostmi a zkušenostmi byla téměř nepostradatelná.
Její syn Tomáš zůstal rovněž věrný chemii.
Při bilancování životní dráhy jedince je vždy kladena otázka: „Jakou stopu v myslích pokračující generace zanechal
člověk, na kterého vzpomínáme?“ U paní Helenky ji nevidím
pouze v citacích prací, na jejichž vzniku měla často klíčový
podíl. Vidím ji také v tom, jak nám nezištně předávala své
vědomosti, jak nás vychovávala svým vlastním přístupem
k experimentální práci, ale také v tom, že její práce žije
v unikátní sbírce isochinolinových a tropolonových alkaloidů. Ty jsou nyní předmětem intenzivního studia mladou
generací biochemiků na ústavě, kde paní Helenka strávila
svá nejlepší léta.
Od roku 1952 je Helena Potěšilová členkou Československé společnosti chemické, nyní České společnosti chemické (55 let) a byla dlouholetou členkou výboru olomoucké
pobočky. Její činnost byla oceněna Čestným členstvím České společnosti chemické v roce 1997. Dne 11. 6. 2007 byla
jubilantce rektorem UP prof. L. Dvořákem udělena Pamětní
medaile UP jako ocenění za její poctivou dlouholetou práci
pro univerzitu (viz snímek).
Svou vzpomínku chci ukončit citátem: „Co kdo umí, lze
dokázat jedině činem.“ (Marie von Ebner-Eschenbach.) Paní
Ing. Helena Potěšilová jej svou prací naplnila.
Prof. V. Šimánek, LF UP, foto -tjDokončení ze str. 11
Heilmann ujal 18. listopadu 1736, dne 5. srpna 1737 byl
zvolen rektorem magniﬁkem Karlo-Ferdinandovy univerzity, do tohoto úřadu byl však instalován teprve 2. května
1738 a zastával jej do 19. června 1739. Rokem 1738 je
datováno vydání jediné známé Heilmannovy publikace,
jež nese titul Gratia plena in primo conceptionis instanti
Maria (Marie milosti plná v trvajícím prvopočetí).
Od 18. dubna 1740 do 3. června 1743 stál P. Jan Heilmann v čele profesního domu TJ u sv. Mikuláše v Praze
na Malé Straně, přičemž byl činný též jako prefekt stavby
a konzultor provincie. Poslední příčkou Heilmannova
„kariérního žebříčku“ v Tovaryšstvu Ježíšovu byl úřad
superiora (představeného), ekonoma a prefekta stavby
jezuitské rezidence v Bohosudově, vybudované jezuitskou
kolejí v Chomutově v polích u Krupky (poblíž Šejnova,
nyní součást obce Krupka u Teplic) při kostelíku Panny
Marie Sedmibolestné; roku 1679 byl v Bohosudově zřízen seminář a roku 1711 škola. Uvedené úřady zastával
P. Jan Heilmann od 11. června 1743 do 8. srpna 1745;
v Bohosudově též 9. listopadu 1745 zemřel.
Prof. J. Fiala, CSc.
(Další díly četby na pokračování najdete i v příštím ročníku ŽUP)

Příjemný čas prázdnin a dovolených a šťastné návraty domů přeje
všem čtenářům i letos redakční rada a redakce Žurnálu UP.
Těšíme se v září nashledanou.

Jednou z příčin chyb v oﬁciálních textech může být připomínkové řízení. Do textu, který je původně konzistentní a je řízen jasným autorským záměrem, zasahují
oprávnění posuzovatelé, kteří spolu s věcnými připomínkami navrhují i znění jednotlivých úprav. Potom se
stane, že se výsledný tvar trhá ve švech. Uvedu několik
příkladů ze Statutu UP.
Nejdříve srovnání dvou vět:
– Rektor je rovněž povinen odpovědět na otázku, týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu AS UP
na zasedání AS UP (Čl. 8, odst. 4).
– Kvestor je povinen odpovědět na dotaz týkající se
výkonu jeho funkce, který mu byl položen senátorem
na zasedání AS UP (Čl. 14, odst. 9).
V obou větách jde o zcela stejnou povinnost. Jednou
ji má rektor, podruhé kvestor. Očekávali bychom, pokud
by výsledný text procházel redakcí, že znění obou vět,
až na jejich podmět, bude stejné. Takto rektor odpovídá
na otázku, zatímco kvestor odpovídá na dotaz. Rektorovi pokládá otázku AS UP, kvestorovi senátor. V obou
vyjádřeních je zřejmé, že ani rektor, ani kvestor nejsou
povinni odpovídat na jakoukoliv otázku, ale právě jen na
otázku týkající se výkonu jejich funkce. Proto nelze tento rozvitý přívlastek oddělit čárkou, jak je tomu v první
větě. Znění druhé věty je logičtější a jazykově správné.
Některé problémy vznikají úpravami původních textů.
Tak například čteme, že „…UP svobodně uskutečňuje
zejména tvůrčí vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, vzdělávací, uměleckou nebo další tvůrčí činnost“.
(Čl. 2, odst. 2) Že by se vedle tvůrčí vzdělávací činnosti
uskutečňovalo i „netvůrčí“ vzdělávání?
Ošemetné v upravovaném textu může být zkracování uvozené úslovím „(dále jen…)“. Za jiné alespoň
tento příklad: v čl. 3, odst. 1, je takto nahrazen termín
„akademická obec UP“ výrazem „akademická obec“.
Přitom nezkrácený výraz „akademická obec UP“ najdeme v předchozím textu, v čl. 2, již pětkrát. Zkracování by
se mělo v textu objevit při prvním použití zkracovaného
výrazu.
Podobnou nedůslednost najdeme v užití velkých
písmen, uvádím příklad :
– Právo svolat shromáždění akademické obce má
pouze rektor nebo předseda Akademického senátu
Univerzity Palackého v Olomouci (čl. 4, odst. 2).
– Právní postavení akademického senátu UP (dále jen
„AS UP“) a jeho působnost je dáno § 8 a 9 zákona
(čl. 7, odst. 1).
Vedle rozdílného psaní počátečního písmena tohoto
samosprávného orgánu se i zde setkáváme s nedodržením zkracování, tentokrát názvu univerzity. Již článek 1, odst. 4, zavádí zkratku UP, v citované větě v čl. 4,
odst. 2, je název školy opět rozepsán. (Druhé věty se
navíc týká problém popsaný v poznámce To jsou pády:
„postavení… a … působnost je dáno“.)
Někdy se dostávají do rozporu nároky stylistické
s terminologickými. V čl. 31, věnovaném výběrovému
řízení, se v odst. 2, píše: „Výběrové řízení je možno
konat i při přijímání dalších zaměstnanců UP než akademických pracovníků, a to zejména vědeckých a odborných pracovníků UP.“ Správně česky by bylo „…při
přijímání jiných pracovníků než akademických“. Ovšem
na UP nejsou vedle akademických pracovníků jiní pracovníci, ale další zaměstnanci, i když je deﬁnuje až
čl. 35. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení akademických pracovníků je popsáno již v předchozím odstavci,
stačilo by v citovaném odstavci 2 uvést:„Výběrové řízení
je možno konat i při přijímání dalších, zejména vědeckých a odborných zaměstnanců UP.“
Na závěr jedna věcná připomínka: V článku 36, odst. 9,
se tvrdí, že „anglické a latinské ekvivalenty … univerzitních
zařízení jsou uvedeny v příloze č. 5“. Nejsou. Text Statutu UP je kolektivním dílem zřejmě šitým horkou jehlou.
Zasloužil by si krejčího, který by textu dal fazónku.
-purista-
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