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Vydavatelství UP ocenilo autory nejprodávanějších titulů aneb Dobře uvařená kniha • Plénum ČKR a státní rozpočet 2008:
vysokým školám chybí 500 miliónů •
Představujeme: prof. M. Hrušáková, CSc.,
kandidátka na funkci děkanky PF UP ve
funkčním období 2007–2011 • O čem se
mluví: volba děkanky na PF UP – rekapitulace

Ve velké zasedací místnosti Rektorátu UP se
20. 12. setkal rektor UP prof. L. Dvořák se zaměstnanci centrálních jednotek UP. V adventním čase krátce zhodnotil uplynulý kalendářní
rok a poděkoval všem za odvedenou práci.
-red-, foto -tj- 4

SLOVO MÁ REKTOR UP
Vážené kolegyně, kolegové, milí studenti,
při úvahách o novoročním pozdravu jsem si
uvědomil, že se ocitám nejen na prahu nového
roku 2008, ale současně i na prahu druhé poloviny svého funkčního období. Na bilancování
té první poloviny je ještě
příliš brzy, pořád je čas
dívat se kupředu na úkoly, které jsem si se svým
týmem předsevzal. Mnohé z nich jsem popsal již
před rektorskými volbami
a v průběhu uplynulých
dvou let. Zdůraznil jsem
především podporu špičkových badatelských pracovišť a budování nových, která mohou být základem center excelence, vyzýval k lepší spolupráci a komunikaci
v rámci univerzity, hovořil o vytváření mediálního
obrazu univerzity a o nutnosti zkvalitnit a zefektivnit práci administrativy.
Ohlédnutí za uplynulým rokem může být např.
ve znamení oﬁciálního pohledu na UP, jak jej
přinášejí média či jak se zrcadlí v analýzách
a statistikách MŠMT. Může nás tedy těšit, že
Olomouc je podle počtu vysokoškoláků na
tisíc obyvatel města tím nejvíce univerzitním
městem v ČR. Je rovněž příjemné zjistit, že
absolventi UP se podle statistických průzkumů jen výjimečně stávají klienty Úřadů práce.
Povzbudivé jsou výsledky hodnocení vědy
podle tzv. „indexu státního rozpočtu“, v nichž
se naše fakulty umístily mezi nejlepšími. Velmi dobře dopadly oponentury prvních deseti
výzkumných záměrů řešených na UP (8 hodnoceno v kategorii A, 2 v kategorii B), další řešitelé získali nové granty a navzdory zmatkům
a prodlení na straně centrálních úřadů pokračovala příprava podkladů pro projekty do
Dokončení na str. 10

Vedením Právnické fakulty je pověřena prof. M. Hrušáková
g Na základě návrhu Akademického senátu PF UP pověřil rektor prof. L. Dvořák prof. M. Hrušákovou dočasným
výkonem pravomocí děkanky počínaje 1. 1. 2008. Toto
pověření má platnost do doby jejího
řádného jmenování děkankou PF UP.
Rektor UP zvolil tento postup s ohledem na probíhající rozkladové řízení na
MŠMT, které inicioval Mgr. I. Beneda.
Po zveřejnění rozhodnutí ministra
v této věci je rektor připraven prof.
M. Hrušákovou do funkce děkanky
řádně jmenovat. Pověření převzala
prof. M. Hrušáková z rukou rektora
8. 1. 2008 (na snímku).
V souvislosti s tím skončila k 31. 12. 2007 platnost mimořádného pověření JUDr. M. Bartoně vedením fakulty.
Akademický senát PF doporučil rektorovi UP ke jmenování děkankou Právnické fakulty prof. M. Hrušákovou
po úspěšné volbě 19. 12., ve které jí – nakonec jako
jediné z kandidátů a kandidátek – dalo svůj hlas všech
patnáct senátorů. Po odstoupení JUDr. L. Michny, Ph.D.,
a JUDr. P. Langera, Ph.D., stáhla ve prospěch zklidnění situace, nastolení tolerance a stabilizace dalšího vývoje fakulty
svou kandidaturu těsně před volbou i doc. N. Šišková, která bude v dalším funkčním období zastávat místo prodě-

kanky pro zahraniční vztahy. Vyhlašuji generální amnestii,
uvedla prof. M. Hrušáková bezprostředně po vyhlášení
výsledků volby a zdůraznila, že se fakultě podařilo dosáhnout nutného konsensu k tomu,
aby se mohla soustředit na svůj další
rozvoj a aktuální otázky budoucnosti,
kdy ji čeká zejména akreditace doktorského studijního programu i magisterského studia. Od zítřka jsme na
jedné lodi – na ní jsem já kapitánem
a nikoho nehodlám protahovat pod
kýlem. Ta loď se jmenuje Právnická
fakulta Univerzity Palackého, a nikoliv
Titanic, dodala prof. M. Hrušáková.
Nejbližší tým spolupracovníků nové děkanky PF UP
budou kromě doc. N. Šiškové tvořit proděkani JUDr.
F. Dienstbier (organizace a rozvoj), JUDr. F. Ščerba, Ph.D.
(studium), JUDr. F. Melzer, LL.M., Ph.D. (reforma studia),
JUDr. R. Šínová, Ph.D. (věda a výzkum).
M. Hrušáková je profesorkou Katedry občanského
práva a pracovního práva UP a také profesorkou Katedry
občanského práva brněnské Masarykovy univerzity. (Její
volební program představujeme na str. 4–5.)
-mav-, -tz-, foto -tj-

Cena ministra zdravotnictví za lékařský výzkum pro doc. V. Divokého
g V Hrzánském paláci na Hradčanech byly 17. 12. slavnostně uděleny Ceny ministra zdravotnictví za rok 2007
za nejlepší řešení projektů výzkumu podporovaného Interní grantovou agenturou MZ ČR. Mezi čtyřmi oceněnými je
i projekt Molekulární patofyziologie vybraných dědičných poruch erytropoézy, jehož hlavním řešitelem je přednosta
Ústavu biologie LF UP a vědecký pracovník Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc doc. V. Divoký, Ph.D. Diplomy
byli oceněni i odborní spolupracovníci projektu z LF UP resp. FNO Mgr. M. Horváthová, Ph.D., doc. D. Pospíšilová,
Ph.D., a prof. K. Indrák, DrSc. Dalšími oceněnými řešiteli byli prof. M. Elleder, DrSc. (1. LF UK), doc. M. Trněný, CSc.
(VFN) a MUDr. J. Houštěk, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR). Vedle oceněných a jejich nejbližších spolupracovníků
se slavnostního setkání zúčastnili čelní představitelé lékařských fakult, mezi nimiž LF UP zastupoval proděkan
prof. V. Mihál, CSc., ředitelé ústavů oceněných pracovníků, členové Vědecké rady IGA MZ, předsedové oborových
komisí IGA a další hosté. Za předsednickým stůl usedli dále náměstkyně ministra MUDr. M. Hellerová, předseda
AV ČR prof. V. Pačes, DrSc., a předseda ČLS JEP a Vědecké rady IGA MZ prof. J. Blahoš, DrSc.
Blahopřejeme.
(Rozhovor s doc. V. Divokým přineseme v některém z příštích čísel Žurnálu UP.)
-red-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Vydavatelství UP ocenilo autory nejprodávanějších titulů
aneb Dobře uvařená kniha
g V příjemné předvánoční atmosféře se 11. 12. sešli
autoři děl publikovaných ve Vydavatelství UP. Společenskou akci spojenou s oceněním tzv. top titulů každé
ze sedmi fakult olomoucké univerzity zorganizovalo
v tamní zasedací místnosti Vydavatelství UP.
Setkání si zaslouží již přívlastek tradiční, i to letošní
jsme zorganizovali mj. jako poděkování autorům, jež
se rozhodli publikovat právě u nás. I letos jsme při
této příležitosti vyhlásili nejprodávanější tituly publikované ve Vydavatelství Univerzity Palackého od prosince
roku 2006 do konce listopadu 2007,
doplnila pro Žurnál UP RNDr. H. Dziková, ředitelka VUP, a k pomyslnému žebříčku top autorů UP dodala: Letošními
tvůrci nejprodávanějších titulů se stali
M. Pojsl z CMTF za dílo „Sepulkrální
památky na Moravě a ve Slezsku“,
H. Kubátová a D. Šimek z FF za dílo
„Od abstraktu do závěrečné práce“,
J. Riegerová z FTK za dílo „Rekondiční
a sportovní masáže“, A. Holibková z LF
za dílo „Přehled anatomie člověka“,
D. Holoušová z PdF za dílo „Diplomové
a závěrečné práce“, L. Černá z PF za
dílo „Francouzština pro právníky“ a J. Kameníček z PřF
za dílo „Příklady a úlohy z obecné anorganické chemie“
(na snímku). Ocenění autoři obdrželi spolu s pamětní
vařečkou kuchyňskou zástěru s přetištěným titulem své
publikace a sloganem „Dobře uvařená kniha“. Jak dále
uvedla RNDr. H. Dziková, Vydavatelství UP upustilo od
tradice vyhlášení nejhezčí knihy roku. Rozhodli jsme
se ocenit spíše autory těch knih, které jsou z nějakého
důvodu výjimečné. Do této skupiny jsme aktuálně vybrali publikace „Atlas podnebí Česka“, který byl vydán
v koedici s ČHMÚ. Jedná se o kolektivní dílo více než
50 autorů a příprava publikace trvala více než čtyři roky.
Za UP se na knize významnou měrou autorsky podílel V.
Voženílek, vedoucí Katedry geoinformatiky na PřF. Další
výjimečnou, a tedy oceněnou publikací se staly „Etické a právní aspekty asistované reprodukce“ J. Dostála
z LF. Titul byl vydán v témže roce i v anglické jazykové
mutaci. Autor byl vyhodnocen za zodpovědnou, přímo
vzorovou spolupráci s VUP při přípravě rukopisu, jeho
redakčním zpracování a i samé distribuci. Nesmím opomenout „Rusko-český frazeologický slovník“ L. Stěpanové z FF, jenž byl zařazen mezi úspěšné vydavatelské počiny roku 2007, a to mj. i na základě ohlasů
ze zahraničí. Posledním oceněným dílem se pak stalo
české vydání publikace T. A. Browna „Klonování genů
a analýza DNA“ v překladu M. Fellnera z PřF, kterou
v anglickém originále vydalo nakladatelství Blackwell,
řekla v krátkém komentáři ředitelka Vydavatelství UP.

Program setkání s autory obsahoval také hudební
vstupy, nejvýrazněji se projevila skupina, nově pojmenovaná „3 + 1“ z PřF, a krátké zhodnocení uplynulého
kalendářního roku. Ten byl viděn očima ředitelky VUP
jako rok změn. Bylo zrušeno Informační centrum, jehož bylo Vydavatelství součástí. Z toho samozřejmě
vyplynuly některé změny týkající se vnitřního uspořádání a chodu VUP. V lednu byl v polygraﬁckém středisku nainstalován nový, výkonnější
digitální tiskový stroj, od 1. 9. 2007
pak došlo ke změně provozní doby
v našem „copy shopu“. Hlavním důvodem k této změně byla skutečnost,
že v současnosti je v Knihovně UP
k dispozici již šest samoobslužných
kopírek, nebylo tedy dalšího důvodu
k prodloužené pracovní době u nás
ve VUP. Od 1. 9. byly v naší prodejně odborné literatury zavedeny na
naši produkci trvalé slevy, a to jak
pro všechny studenty, tak i zaměstnance UP, komentovala uplynulý rok
RNDr. H. Dziková a dále dodala, že
významnou změnou v oblasti vydavatelské činnosti byla i ta skutečnost,
že od loňského roku je možné přidělovat ISBN také
textům vydaným na off-line nosičích. V této souvislosti
byl zakoupen nový vypalovací a potiskovací systém
CD ROMů, abychom i tuto službu mohli nabízet našim zákazníkům v dostatečné kvalitě a rychlosti, řekla
RNDr. H. Dziková a k otázce týkající se reprezentace
olomoucké univerzity prostřednictvím VUP závěrem
dodala: Mimo výše uvedené změny jsme již plně v duchu tradic propagovali publikační činnost UP. Aktivně
jsme se zúčastnili několika národních a mezinárodních
knižních veletrhů a výstav. Společný stánek vysokoškolských vydavatelů a nakladatelů na Mezinárodním
knižním veletrhu Svět knihy 2007 v Praze byl dílem
Vydavatelství UP. V rámci této spolupráce jsme pak
uskutečnili již 13. seminář vysokoškolských nakladatelů. V oblasti naší vlastní výroby se charakterizující
údaje blíží údajům roku 2006, kdy Vydavatelství UP
mělo největší produkci mezi všemi vysokoškolskými nakladateli. Podle počtu vydaných titulů se opět
zařadilo do první desítky mezi všemi registrovanými
vydavateli na Ministerstvu kultury ČR, jichž je kolem
3 000.
M. Hronová, foto -tjPozn. red.: Podrobnější údaje o celém roku včetně obrazové dokumentace budou obsahem Výroční zprávy
o činnosti a hospodaření VUP, která bude k dispozici
na webové stránce www.upol.cz/vup.

Souznění v Ateliéru fotograﬁe
g Fotograﬁcká výstava instalovaná od poloviny prosince v chodbě u Fotoateliéru UC UP představuje závěrečné práce
studentů KVV PdF – Ateliéru fotograﬁe Ing. P. Zatloukala. „Podle mých zkušeností nejnáročnějším úsekem je volba tématu, které si posluchači sami společně volí. V letošním roce
to bylo téma „SOUZNĚNÍ“. Toto údobí u většiny posluchačů
trvá velmi dlouho. Musí v sobě vyřešit mnoho kritérií (technická, ﬁnanční, výtvarná a další), než dané téma skutečně
pochopí a vnitřně přijmou. V této oblasti je nijak neomezuji,
nic nepřikazuji a neodmítám. Nezřídka se stává, že původní
záměr je úplně zavrhnut a nahrazen úplně jinou vizí s odlišným postupem. Chci, aby se fotografování stalo v tomto
období pro posluchače přirozenou samozřejmostí, a ne jen
dalším úkolem ,úterního dopoledne ve škole‘. Po úspěšném
překonání úvodního období nastává (u většiny posluchačů
poprvé) období skutečné fotograﬁcké tvorby. Toto období
je velmi krásné. Každý rok jsem znovu a znovu fascinován
tím nepředstavitelným tvůrčím potenciálem živých bytostí,
se kterými jsem se setkal. Následuje závěrečná část – výběr
a vyhotovení výstavní kolekce. Stalo se snad již tradicí (a také jednou z podmínek udělení zápočtu), že výstavní kolekce
celého ročníku je veřejně prezentována,“ uvedl Ing. P. Zatloukal k výstavě, která je přístupná do 29. 2.
-red-, foto -tj-

/2/

Leonardo da Vinci potřetí –
nejen v Bretani
g Již třetím „během“ pokračoval mobilitní projekt
Katedry romanistiky Leonardo da Vinci. Na tříměsíční
kreditované odborné stáže ve francouzských organizacích, podnicích a ﬁrmách vyjelo dalších deset posluchačů oboru Odborná francouzština pro hospodářskou
praxi. Vzhledem k celkovému počtu stáží (28) nám
půvabná Bretaň, kam až doposud jezdili všichni naši
stážisté, začíná být poněkud „těsná“. Budoucí stážisté
se proto snažili iniciativně využít svých vlastních kontaktů v zemi galského kohouta. Tři z deseti stáží se tak
tentokrát uskutečnily na dalších zajímavých místech
Francie – v půvabném přístavním městě La Rochelle,
v multikulturní a trochu „divoké“ Marseilli a v idylickém
regionu Franche-Comté – v Besançonu, proslulém mohutnou soustavou fortiﬁkací.

Výsledky stáží znovu potvrdily opodstatněnost a životaschopnost studijních programů „cizí jazyk–aplikovaná ekonomie“. Francouzští tutoři si nemohou olomoucké stážisty vynachválit. Oceňují jak jejich vynikající znalost francouzštiny, tak jejich teoretické znalosti
z ekonomie a řízení a schopnost využít je v praxi.
Odborná stránka leonardovských stáží prošla
opět s úspěchem zkouškou veřejných francouzských
obhajob (viz snímek) za předsednictví prof. Flageula
z Univerzity Lille 3. Některé elaboráty ze stáží čítaly
desítky stran francouzského textu doplněného bohatou
fotodokumentací.
Své zážitky ze stáží představí studenti v dalších
číslech Žurnálu UP.
Mgr. J. Uvírová, Ph.D., foto M. Uvíra

Plénum ČKR a státní rozpočet 2008:
vysokým školám chybí 500 miliónů
g Plénum České konference rektorů, které se sešlo
na svém 93. zasedání 6. 12. 2007 v prostorách soukromé vysoké školy Mezinárodní baptistický teologický
seminář Evropské baptistické federace v Praze, přijalo
následující usnesení:
1. ČKR vyjadřuje znepokojení nad státním rozpočtem
pro rok 2008 v kapitole Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a upozorňuje, že vysokým školám stále
chybí 500 milionů Kč pro pouhé ﬁnancování stávajícího
počtu studentů na nominální úrovni roku 2007 a další
prostředky na dorovnání roční míry inﬂace. Tato skutečnost je v rozporu s deklarovanými prioritami Vlády ČR.
2. ČKR vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem
střednědobého výhledu ﬁnancování vysokých škol na
léta 2009 a 2010, který znamená naprostou stagnaci
a navíc nereﬂektuje předpokládaný inﬂační vývoj.
3. ČKR pověřuje své předsednictvo, aby připravilo
koncepční materiály pro uvažovanou reformu ČKR.
4. ČKR podporuje společné stanovisko Univerzity
Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity a Univerzity
Palackého v Olomouci k návrhu záměru zákona o univerzitních nemocnicích, který je v současné podobě
zcela nepřijatelný.
5. ČKR podporuje uplatňování rovných podmínek
pro soukromé vysoké školy při nominacích do klíčových
orgánů akademického a vědeckého života (grantové
agentury, pracovní skupiny Akreditační komise apod.).
Zdroj: http://crc.muni.cz/

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Leo Kestenberg jako myšlenkový zdroj inovací v současné
hudební pedagogice a výchově
studujícího u vynikajících klavírních pedagogů v Němecg Pod záštitou rektora UP prof. L. Dvořáka, CSc., a rektoku, působícího ve 20. letech na pruském ministerstvu
ra Katolické univerzity v Ružomberoku prof. B. Banáryho,
školství v Berlíně jako vedoucí oddělení pro hudební
CSc., se uskutečnila v prostorách Uměleckého centra UP
vzdělávání v Berlíně a posléze v Praze, kde jako uprchlík
ve dnech 29. 11.–1. 12. 2007 mezinárodní muzikologicpřed nacismem významně přispěl k založení Mezinárodní
ká konference Inovace v hudební pedagogice a výchově.
společnosti pro hudební výchovu. Poslední jeho životní
Dramaturgickou a organizační gesci nad ní převzala Kaa pracovní zastávkou se stal Tel Aviv, kam emigroval
tedra hudební výchovy PdF UP za spoluúčasti Katedry
v důsledku vývoje v Českoslovenmuzikologie Filozoﬁcké fakulty UP.
sku v letech 1938–1939.
Konference se konala 125 let
V dalších referátech byly v hisod narození a 45 let od úmrtí nětorickém kontextu připomenuty
meckého hudebního pedagoga,
další významné hudebně pedagopianisty a organizátora Lea Kestengické osobnosti 20. století. Nicméberga. Svým způsobem navázala
ně v následujících konferenčních
na loňskou pražskou konferenci,
jednacích blocích olomouckého
iniciovanou a organizovanou Mihudebněpedagogického fóra byly
nisterstvem zahraničních věcí ČR.
na rozdíl od pražského jednání
Po slavnostním zahájení konv souladu s inovačním zaměřením
ference vedoucím Katedry hudebkonference postupně odkrývány
ní výchovy prof. PaedDr. J. Lusstěžejní pracovní oblasti současné
kou, CSc. (na snímku vpravo),
hudební pedagogiky, jako reﬂexe
a uměleckém vystoupení stumnoha podob aktuálních hudebně
dentů následovalo vlastní jednání. Životní mílníky osobnosti
Konferenci uvedl v UC UP prof. výchovných strategií jak školních,
5
L. Kestenberga i jeho odkaz dneš- J. Luska, CSc., vedoucí Katedry hudební tak i mimoškolních. Pozornost byla
zaměřena na oblast vzdělávání učiku připomněl v hlavním referátu výchovy PdF
telů hudební výchovy na vysokých
prof. PhDr. I. Poledňák, CSc., na
školách, způsoby implementace kreativních prvků v elenějž navázaly koreferáty prof. Banáryho, doc. Vereše
mentárním dětském komponování a v nástrojové výuce.
a dalších, které odkrývaly neobyčejně složitou životní
Významný prostor byl věnován psychologickým aspekcestu L. Kestenberga, narozeného v Ružomberoku, vytům hudební edukace i roli tradičního hudebního folkloru
růstajícího v německém prostředí meziválečného Liberce,
a world music v dnešní hudební výchově.
Se svými referáty vystoupilo celkem 48 špičkových
odborníků z Polska, Rakouska, Slovenska, hudebních
Podnikatelský inkubátor: první
fakult AMU v Praze a JAMU v Brně a samozřejmě
expanze do studentských řad
z většiny českých hudebněvýchovných kateder pedagogických fakult.
g Podnikatelský inkubátor Vědecko-technického
parku UP nabízí služby také studentům. První zájemci
V závěru třídenního jednání byly přijaty teze, které
ze studentských řad se 4. 12. 2007 sešli v S-klubu.
vyjadřily hlavní tendence hudební pedagogiky a huPřestože se studenti přišli většinou pouze informodební výchovy v duchu odkazu L. Kestenberga: Nutvat, našli se mezi nimi i tací, kteří podnikatelským
nost dalších inovací jako reakcí na proměny širšího
záměrem již disponují. Tři projekty budeme jistě dále
prostředí, ve kterém se hudební proces realizuje; Plukonzultovat, komentoval výsledek akce zvané „Jak
ralita hudebněvýchovných přístupů a koncepcí; Podvydělat na diplomce“ Ing. J. Herinek, ředitel VTP UP
pora hudebněvýchovných koncepcí zaměřených na
a dodal: Plánujeme samozřejmě další propagační akce
komplexní (emocionální, kognitivní) rozvoj osobnosti;
jak neformálního, tak odborného charakteru.
Rozvoj celoživotních forem hudební edukace s podpoNejen začínající ﬁrmy, ale i úspěšní studenti, jež se
rou ICT; Integrita české hudební výchovy a pedagogiky
v rámci svého vzdělávání doberou nějakého zajímavédo evropských hudebněvýchovných struktur, zejmého zjištění či nápadu, tedy mohou v Podnikatelském
na EAS; Nutnost narodní i internacionální partnerské
inkubátoru najít své útočiště. I pro ně jsou zde např.
kooperace v oblasti uskutečňování grantových hudebně
konzultanti, kteří nabízejí poradenské služby, resp.
výchovných projektů; Integrace národních evropských
jsou schopni sehnat ﬁrmu, která studentům pomůže
(západních, východních a jihovýchodních) hudebních
uvést myšlenky do praxe a následně je ekonomicky
kultur do hudebně výchovných koncepcí jako pramene
zhodnotit.
národní identity; Integrita obnovených česko-slovenKapacita Podnikatelského inkubátoru, instituce zaských vztahů v oblasti hudební výchovy a hudebně
měřené na rozvoj začínajících ﬁrem v progresivních
pedagogické teorie; Studium a využití masmédií a ICT
odvětvích, se od svého rozjezdu začíná plnit. V soujako nezbytného předpokladu hudební výchovy a hučasnosti je pronajato 38,5 % dostupné plochy, na které
dební pedagogiky v 21. století.
se realizují tři inovativní ﬁrmy a Centrum aplikovaného
Lze říci, že olomoucké jednání tvůrčím způsobem
výzkumu. Podle slov Ing. J. Herinka je zájem o využití
navázalo na obě předchozí „kestenberské“ konference,
Podnikatelského inkubátoru vyšší, ne vždy však ﬁrmy
v Berlíně (2005) a v Praze (2006), a doplnilo je na triádu
splňují podmínky z hlediska progresivity a přínosu nozásadních reﬂexí odkazu L. Kestenberga, které se v Evrovinek.
pě v uplynulých třech letech uskutečnily.
-map-jl-, foto -tj-

Ve stylu sci-ﬁ
g K předvánočním „povedeným taškařicím“ patřilo
i loučení studentů a pedagogů Katedry výtvarné
výchovy PdF UP se starým
rokem. V klubu 15 minut se
11. 12. většina přítomných
podřídila předepsanému
stylu sci-ﬁ…
-red-, foto -tj-

Návštěva z Korejské republiky
g Za přítomnosti lektorky korejského jazyka
Mgr. M. Park, PhDr., působící na Katedře asijských
studií FF UP, se 17. 12. setkal s prof. L. Dvořákem
rektorem UP J. E. Seong-Yong Cho, velvyslanec
Korejské republiky. Při
příležitosti jeho návštěvy
ho vořili zúčastnění mj.
o kurzu korejštiny, který se
v prostředí FF UP zaměřuje především na praktický
jazyk. V souvislosti s uvedeným kurzem, který má
v současné době čtyřiadvacet studentů, se debatovalo také o studijních
materiálech, případných
studentských mobilitách či možnostech uplatnění absolventů UP se znalostí korejštiny v korejských ﬁrmách působících v severomoravském
regionu.
Text a foto -map-

Úspěch doktorandky LF UP
na mezinárodní konferenci
g Na přelomu listopadu a prosince minulého roku
proběhl již čtvrtý ročník Hradeckých lékařských postgraduálních dnů, které pořádá Lékařská fakulta UK
v Hradci Králové. Jedná se o vědeckou konferenci
studentů doktorských studijních programů lékařských
fakult. Ve snaze pozvednout každoročně úroveň této
konference pozvali letos pořadatelé kromě reprezentantů lékařských fakult z České a Slovenské republiky
také studenty z fakult v Krakově, Záhřebu, Kodani a Liverpoolu. O to více těší úspěch Mgr. Z. Koledové, studentky druhého ročníku DSP v oboru Lékařská biologie
na LF UP, která se svou prací „CDK2 KINASE ACTIVITY
IS NOT ABROGATED AFTER DNA DAMAGE IN MOUSE EMBRYONIC STEM CELLS“ obstála v mezinárodní
konkurenci a získala celkově třetí místo. Umístění je
spojeno s významným ﬁnančním ohodnocením ve
výši 40 000 Kč.
Blahopřejeme Mgr. Z. Koledové a přejeme mnoho
dalších vědeckých úspěchů nejen jí, ale celé Laboratoři
funkční genomiky LF UP.
Doc. M. Modrianský, LF UP

Stručně
Prof. H. Pompey přednesl
11. 12. v učebně HU Na Hradě
přednášku na téma „Pomáhající praxe a solidarita v budhismu“. Čestný profesor na
Katolické univerzitě v Murcii
(Španělsko) a vedoucí Katedry křesťanské sociální práce
CMTF, která přednášku pořádala, se ve své odborné práci
zaměřuje na mezináboženský a interkulturní dialog
a na otázky sociální a morální obnovy společnosti.
***
Rozvojový večer na téma „(Ne)sjednocený Jeruzalém“ pořádala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s., 11. 12. ve ﬁlmovém
sále UC UP. Hostem besedy byl student Mezinárodních
rozvojových studií na PřF UP Z. Wojkowski, který na
příkladu Jeruzaléma a Hebronu přiblížil problematiku
izraelsko-palestinského konﬂiktu a překážky mírového
procesu.
***
Katedra divadelních, ﬁlmových a mediálních studií
FF UP pořádala 14. 12. ve ﬁlmovém sále UC UP
II. ročník přehlídky amatérské ﬁlmové tvorby „Druhá
ﬁlmová sklizeň“, která seznamovala s tvorbou „ﬁlmových studentů“ J. Chramosty, M. Cyroně, A. Fehu,
J. Haluzy a Z. Vévody.
-red-, foto -tj-
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Budoucnost máme ve svých rukou!
Programové prohlášení prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., kandidátky na funkci děkanky PF UP
ve funkčním období 2007–2011
Programové prohlášení na následující čtyřleté funkční období vychází z aktuálního stavu pedagogické, vědecké
a ostatních sfér činnosti Právnické fakulty UP a je determinováno Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Právnické fakulty UP na období 2006 až 2010.

Má vize: Olomoucká právnická fakulta jako plnohodnotný a rovnocenný soupeř v souboji na poli českého právního vzdělávání, jejíž absolventi budou právem hrdí na to, že ji označují za svoji alma mater.
I. Hodnocení současného stavu
Olomoucká Právnická fakulta jako nejmladší právnická
fakulta v této republice překonala zdárně řadu kritických
situací, zvláště pokud jde o akreditaci, a měla vykročeno
správným směrem. Události posledního půl roku její pověst
poněkud narušily. V průběhu následujících let má šanci se
stabilizovat, současně je zde prostor pro reformy, které
jsou na jiných fakultách mnohem obtížnější, ať již s ohledem na jejich tradice, počty studentů, konzervativnost učitelského sboru apod. Vzhledem k personálnímu obsazení
olomoucké fakulty (mnoho mladých a jistě perspektivních
učitelů) je ta schopna se dynamicky rozvíjet. Je třeba si
ovšem uvědomit, že takový rozvoj fakulty se neobejde bez
loajality mladých učitelů ke své alma mater a bez jejich
maximálního úsilí o další odborný rozvoj.
Fakulta si postupně získala dobré zahraniční renomé.
Spolupracuje s mnoha významnými evropskými fakultami
a instituty. Studenti PF UP reprezentují fakultu v rámci joint degree studijního programu s Univerzitou Paris Lodron
v Salzburku, hájí její jméno v nadnárodních soutěžích. Renomé fakulty je posilováno zájmem o přednášky ze strany
zahraničních profesorů na naší akademické půdě. Domácím prostředím je kladně hodnoceno pořádání odborných
konferencí k návrhu nového občanského zákoníku, stejně
tak vědecká konference Monseho dny, které dávají základ
k vytvoření skutečné odborné a kvalitní tradice.
Na druhou stranu ale je třeba konstatovat, že fakulta je
stále neplnohodnotnou fakultou v rámci UP, protože ještě
nemá akreditován doktorský studijní program. Akreditační
komise žádost fakulty o akreditaci zamítla s poukazem
na některé formální nedostatky a zejména na současnou
destabilizaci fakulty.
Mou snahou rozhodně není diskontinuita dalšího rozvoje fakulty, ale navázání a rozvíjení všeho pozitivního, co
se na fakultě v posledních letech odehrálo.

II. Základní směry rozvoje
Máme základy, na kterých lze stavět, pokud ale chceme být renomovanou fakultou, je třeba neustávat ve snaze
a přikročit ke zlepšení a změnám. Je třeba si vymezit nejenom krátkodobé ale i dlouhodobé cíle, které však musí
být reálné a musíme vědět, jak těchto cílů dosáhnout,
nebo alespoň mít představu o způsobech a možnostech
jejich dosažení. Nechci jenom poukazovat na to, co „by
se mělo“. Chci zdůraznit, co pro příští čtyři roky považuji
za nejdůležitější a přitom uskutečnitelné. Podstatné je, že
víme jak na to!
Hlavními oblastmi rozvoje na fakultě univerzitního
typu musí být jednak činnost pedagogická, jednak věda
a výzkum.
1. Modernizace magisterského studijního programu
Právo
Klíčovým studijním programem této fakulty musí vždy
být magisterský studijní program Právo a právní věda. Současná akreditace končí k 31. prosinci 2009. To je příležitost, aby byl tento studijní program reakreditován v nové,
moderní podobě. Vypadá to, že času je ještě dost, ale na
konkretizaci nového studijního programu máme necelý
rok, protože formální náležitosti spojené s akreditací jsou
poměrně náročné.
Účelem změn studijního programu je jeho přiblížení
skutečným požadavkům praxe a potřebám vzdělávaní
studentů, a to zejména z hlediska spojení nezbytných teoretických znalostí s praktickými dovednostmi a znalostmi.
Absolvent naší fakulty musí být na trhu práce považován za
„horké zboží“. Konečná podoba reformy musí samozřejmě
být výsledkem široké diskuse v akademické obci a zejména ve Vědecké radě fakulty. Podle mého názoru musí být
součástí modernizace především následující body:
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– přehodnotit rozsah a zejména zaměření výuky historickoprávních předmětů a předmětů společenskovědního
základu,
– dřívější zařazení pozitivněprávních disciplín,
– řešení postavení výuky evropského práva a obecně
koncepce výuky evropského práva,
– zvýšit nabídku volitelných předmětů; v rámci kreditního systému vyhodnotit rovněž obtížnost B a C předmětů
s ohledem na jejich kreditovou dotaci,
– větší orientace na praxi; v této souvislosti je mimořádná role klinických předmětů a proﬁlací, otázkou do
diskuse je zařazení samostatného předmětu praxe a jeho
obligatornost,
– předmětem rozsáhlých diskusí se nepochybně stane
forma státní závěrečné zkoušky, pokud jde o skladbu povinných, případně i volitelných předmětů,
– dostupnost studijních materiálů – u všech klíčových
předmětů musí být k dispozici vlastní učební text jako
skriptum (učebnice) za dostupnou cenu; pro semináře
interaktivní materiály připravené vyučujícími,
– pro modernizovanou podobu studijního programu musíme zvážit i novou formu přijímací zkoušky; Scio testy ani
test studijních předpokladů nejsou pro právnické fakulty ideální; řešením se jeví přechod od současných čistě znalostních
testů ke zjišťování jak znalostí, tak i předpokladů pro právní
vzdělávání (kreativní čtení textu, strategie rozhodování atd.),
– institucionální zajištění: bude zřízena dočasná funkce proděkana pro modernizaci magisterského studia, po
dokončení procesu reakreditace by se tento proděkan
soustředil na zavedení přijatých změn; konečným cílem
je rozdělení studijní agendy tak, aby se jeden proděkan
věnoval výhradně magisterskému studijnímu programu,
– nezbytnou podmínkou případných dalších budoucích
změn ve studijním programu je sledování uplatnitelnosti
absolventů fakulty, zpracování a vyhodnocení těchto dat.
2. Ostatní programy (bakalářské a navazující magisterský)
Fakulta nemůže nabízet pouze magisterský studijní program v oboru Právo a právní vědy. Je třeba nabízet i další,
specializované studijní programy. Ty se nesmí se „Právníkem“ překrývat, naopak, jsou příležitostí k vzájemnému
obohacování.
Řešením je:
– přechod na kombinované formy studia; s ohledem
na skladbu posluchačů těchto specializovaných studijních
programů se kombinovaná forma studia jeví jako praktičtější; nezbytné je též přihlédnout ke kapacitním možnostem
fakulty,
– transformace stávajícího magisterského navazujícího programu Evropská studia se zaměřením na evropské
právo do magisterského navazujícího programu Právní
specializace, studijní obor Evropské právo (při nejbližší
reakreditaci).
3. Doktorský studijní program (Teoretické právní vědy)
Akreditace doktorského studijního programu je základní
podmínkou pro to, aby se fakulta stala skutečně plnohodnotnou součástí UP. Mateřská fakulta tak může nabídnout
svým absolventům další prohlubování znalostí získaných
v magisterském studijním programu a současně tak v nich
prohlubovat pocit sounáležitosti a hrdosti na svou fakultu.
S růstem kvaliﬁkace učitelů fakulty pak bude možné postupně rozšiřovat nabídku jednotlivých studijních programů
na základě dalších akreditací. Doktorské studium v interní
formě pak může na jedné straně částečně řešit problém
výuky (byť nemůžeme počítat, že by interní doktorandi učili
zcela samostatně celý příslušný kurs), na druhé straně
umožňuje rozšířit nabídku volitelných předmětů a vychovávat si perspektivní nové mladé pracovníky.

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., je profesorkou
v oboru Občanské právo.
Působí na Právnické fakultě UP (Katedra občanského práva a pracovního
práva) a na Právnické fakultě MU (Katedra občanského práva). Ve své vědecké a pedagogické práci
se věnuje otázkám občanského práva hmotného,
procesního a rodinného práva.
Je spoluřešitelkou Výzkumného záměru MŠMT
Evropský kontext vývoje českého práva pro roce
2004 (2005–2009, PF MU), jehož základním
předmětem je nová etapa vývoje českého práva
po vstupu ČR do EU a reakce na nová zadání, vyplývající z potřeb dalšího rozvoje evropské právní
integrace, zejména na změny v systémově-strukturních a na ně navazující změny obsahových
dimenzí dalšího rozvoje českého právního řádu
v evropském kontextu.
Je autorkou (spoluautorkou) cca 80 odborných
článků a cca 15 vědeckých publikací, z nichž k nejvýznamnějším z posledních let patří odborná monograﬁe Zákon o rodině. Komentář. (M. Hrušáková
a kolektiv. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 502 s.,
Beckova edice komentované zákony); Czech family
law: multimediální učební text (1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 103 s., Edice multimediálních pomůcek PrF MU); Občanské právo. Praha :
ASPI, a. s., 2006. 1000 s. Meritum, Czech Family
Law in International Encyclopaedia of laws, Kluwer
Law International 2002 a řady dalších zahraničních
publikací.
Je členkou Vědecké rady Právnické fakulty MU,
Vědecké rady Právnické fakulty UP a členkou Vědecké rady UP. Byla členkou Akademického senátu
Masarykovy univerzity. K dalším významným vědeckým aktivitám patří členství v expertní skupině
Commission on Family Law (CEFL) Utrecht a členství v zahraniční redakční radě časopisu FAMRZ.
V této oblasti se zaměřím na:
– primárním úkolem je získání akreditace doktorského
studijního programu,
– okruh uchazečů o studium musí vycházet z výběru
talentovaných a aktivních studentů magisterského studia,
– úkolem fakulty je zajištění důstojných podmínek pro
studium a práci (včetně ubytování) pro doktorandy.
4. Rigorózní řízení
Ne všichni kvalitní absolventi magisterského studia mají
nutně zájem pokračovat v navazujícím doktorském studiu,
ale téměř všichni by rádi získali titul JUDr. Tato možnost je
ale závislá právě na akreditaci doktorského studijního programu. V rámci podmínek stanovených platným Rigorózním řádem Univerzity Palackého, chci usilovat o možnost
Právnické fakulty uznávat nadprůměrné diplomové práce
ve spojení s dosaženými studijními výsledky jako práce
rigorózní.
5. Věda a výzkum
Kvalita výuky na vysokých školách je bezprostředně
závislá na vlastních vědeckých aktivitách akademických
pracovníků. Tento nesporný fakt ostatně odrážejí i některá
nepříliš lichotivá hodnocení naší fakulty, která za její hlavní
slabinu označují právě vědu. To se musí změnit!
K tomu je nevyhnutelné vyžadovat maximální osobní
úsilí všech akademických pracovníků. Naopak ze strany
fakulty je nezbytné:
– pokračování v tradici Monseho dnů (se zlepšenou
přípravou a organizací),
– pořádat i menší, specializované konference; nebát
se organizace mezinárodních konferencí probíhajících
v cizím jazyce,
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PŘEDSTAVUJEME
– zohlednit vědecké aktivity jednotlivých pracovníků
a pracovišť (kateder) při řešení jejich personálních, ﬁnančních a dalších problémů,
– metodická, ﬁnanční a jiná podpora k rozvíjení grantových aktivit kateder,
– zvýšit prestiž odborných fakultních periodik – Acta
Iuridica Olomucensis a International and Comparative
Law Review,
– podpořit účast studentů ve vědeckých aktivitách
fakulty (Monseho studentská soutěž s ﬁnančním oceněním nejlepších prací a možností využití oceněných prácí
pro diplomové, příp. rigorózní práce; pořádání studentské
konference),
– zřejmým přínosem pro další rozvoj vědy na jednotlivých katedrách bude i akreditace doktorského studijního
programu.
6. Kvaliﬁkační růst pedagogů
Z objektivních důvodů naší fakultě chybí vlastní kvalitní
a silná střední generace v právu habilitovaných pedagogických pracovníků. To musíme změnit! Před početnou mladší
generací učitelů s hodností Ph.D. proto stojí jasný úkol: habilitace! Během příštích čtyř let musí z vlastních řad učitelů
této fakulty vzejít nejméně pět nových docentů.
Ke splnění tohoto nelehkého úkolu i k podpoře kvaliﬁkačního růstu ostatních pracovníků musí fakulta přispět
odpovídajícími podmínkami, zejména:
– poskytnout maximální podporu v rámci naplňování
pracovního úvazku (tvůrčí volno apod.),
– ﬁnančně ocenit (i dlouhodobě), jsou-li doktorát, habilitace či profesura získány v určitém časovém horizontu,
– zavést transparentní formu hodnocení kvantity a kvality práce každého učitele a od toho odvíjet jeho odměňování, v případě vážných nedostatků zvážit pracovněprávní
následky.

III. Předpoklady pro naplnění základních
směrů rozvoje
Nic nefunguje ve vzduchoprázdnu, pro ambiciózní cíle
vyjádřené v Základních směrech rozvoje musíme vytvořit
předpoklady, které umožní jejich realizaci. Tyto podmínky
ovšem spočívají nejenom v materiálním vybavení fakulty,
kde byl ostatně v minulosti učiněn velký pokrok (např.
rekonstrukce auly).
1. Zázemí fakulty
Budova už s ohledem na svůj původ určitě není architektonickým skvostem, ale má své výhody oproti historickým stavbám. S ohledem na rozvoj fakulty v posledních
letech a navyšování počtu studentů však začínáme narážet na její prostorové možnosti. V tomto směru jsme sice
ﬁnančně značně závislí na vedení UP a jeho prioritách,
řešením je však jedině přístavba fakulty.
Bezprostředně budu řešit zateplení obou budov, výměny oken a topení. To podstatně přispěje ke zvýšení pohody
na fakultě a současně ušetří provozní prostředky fakulty.
Rovněž okolí budov musí doznat zásadních změn, a to jak
pro lepší image fakulty, tak pro zvýšenou pohodu všech
členů akademické obce.
2. Technické vybavení
Současné formy výuky i přípravy studentů jsou již nemožné bez zapojení moderních prostředků. Zde má fakulta
dobrou výchozí pozici, přesto musíme zejména:
– zpřístupnit celodenně studentům dvě počítačové
učebny,
– dobudovat wi-ﬁ síť po celé fakultě,
– zřídit PC kiosky ve veřejných prostorách fakulty;
ve všech seminárních místnostech musí být k dispozici
několik počítačových pracovních stanic použitelných
k výuce,
– umožnit dostupnost elektronických databází a systémů na všech počítačích přihlášených do sítě UP.
3. Knihovna
Knihovna je základem každé moderní fakulty. Bez náležitě vybavené a klientům přátelské knihovny jsou studium,
věda a výzkum nemožné. Knihovna není jen prostorem pro
vyhledání informací a vypůjčení knih, ale i pro studium samotné. Z tohoto důvodu budu prosazovat:
– zvýšení počtu studijních míst v knihovně, včetně vybavení potřebnou počítačovou technikou,
– průběžné rozšiřování knihovních a časopiseckých
fondů; základní monograﬁe a učebnice budou k dispozici

i ve více exemplářích; publikace pořizované z grantů budou
součástí knihovního fondu,
– elektronická publikace všech kvaliﬁkačních prací
v rámci sítě UP,
– na základě analýzy využití knihovny rozšíření otevírací
doby knihovny až na úroveň otevírací doby fakulty.
4. Zlepšení komunikace učitelů a vedení se studenty
V současné době je evidentně nedostatečná, studenti
opakovaně poukazují na skutečnost, že se jim nedostává
potřebných informací. Zde jsou nutné změny. Mám na
mysli zejména:
– vznik centralizované internetové nástěnky, na které
budou povinně a včas všemi katedrami a dalšími pracovišti
zveřejňovány všechny důležité informace (např. změny ve
výuce, mimořádné přednášky, termíny zápočtů),
– zřízení funkce tajemníka na všech katedrách, odpovídajícího mj. za informovanost o aktualitách katedry,
– povinné stanovení konzultačních hodin všemi vyučujícími na dvě hodiny týdně a jejich dodržování,
– zavedení a využívání systému hodnocení kvality výuky ze strany studentů.
5. Zahraniční vztahy
Fungují nyní uspokojivě, dlouhodobou prioritou je program Erasmus a další možnosti studentské a pedagogické výměny. Úkolem je zvýšit počet kvalitních příležitostí.
Konkrétně:
– v programu Erasmus upřednostňovat univerzity ze
zemí, o které je mezi studenty největší zájem (Británie,
Nizozemí),
– navázat spolupráci s významnými mimoevropskými
univerzitami, zejména v USA,
– lépe propagovat cílové univerzity, včetně organizované výměny zkušeností mezi absolventy programů a zájemci o výjezd,
– zvýšit množství jednorázových přednášek i kurzů významných zahraničních hostů pro studenty,
– účast fakulty na mezinárodních veletrzích vzdělávání.
6. Mimostudijní život na fakultě
Nejen studiem, vědou a výzkumem živ je člen akademické obce, další aktivity posilují sounáležitost učitelů i studentů s fakultou, která by také neměla být omezena jen na
dobu působení na fakultě. Z tohoto pohledu hodlám:
– poskytnout větší podporu studentským spolkům
a aktivitám, včetně prostor a v rámci možností i ﬁnancí;
studenty však není možné „vodit za ručičku“ a využití této
nabídky je především na nich,
– nabídnout pomoc při vydávání neformálního fakultního časopisu, do kterého by přispívali studenti i vyučující,
– podporovat tradiční mimoškolní setkání akademické
obce (ples, antiples, půlení atd.),
– vyvíjet maximální snahu o udržování vztahů s absolventy, kteří o to projeví zájem, včetně pozvánek na oﬁciální
akce fakulty (např. Monseho dny), webové informace pro
absolventy, přednášky úspěšných absolventů; kontakty s bývalými studenty, kteří si váží skutečnosti, že jsou
absolventy olomoucké fakulty, mohou být prostředkem
i pro zisk sponzorských příspěvků (např. zvláštní ceny pro
Monseho studentskou soutěž).
7. Propagace fakulty
Kredit fakulty je opakovaně zpochybňován, často jsou
zdůrazňovány negativní momenty, málo je viditelná celá
řada dosažených úspěchů. I když zrealizujeme nabízený
program a dosáhneme zlepšení, platí, že ani nejlepší výrobky se neprodávají samy. Nástroje ke zlepšení vidím v:
– lepší spolupráci s místními i celostátními médii,
– propagaci fakulty na veletrzích vzdělávání a středních
školách, přitom klást důraz na přednosti naší výuky,
– zlepšení propagace fakulty všemi vyučujícími i při
jejich aktivitách mimo půdu fakulty.

IV. Řízení fakulty
Systém řízení fakulty je velmi důležitý, neboť dobře nastavený systém se pak do značné míry v běžných věcech
řídí sám, čímž vytváří prostor pro soustředění se na věci
podstatné a důležité. Je nutná úzká spolupráce děkana,
vedení, akademického senátu, vědecké rady, kateder
a studentských organizací. V akademickém prostředí se
nikdo nesmí bát vyjádřit svůj názor s obavami z následků.
V tomto směru zajistím:
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– transparentnost rozhodovacích procesů na fakultě,
– akademický senát musí vystupovat jako nositel legitimity rozhodování; žádná zásadní otázka života fakulty
nemůže být vyřešena bez jeho účasti, žádná jeho žádost
či podnět nezůstane bez povšimnutí,
– vědecká rada je nositelem odborného kreditu fakulty;
budu usilovat o její vyvážené složení, ke spolupráci přizvu
i přední odborníky právní teorie i praxe (např. představitele
justičních složek),
– členy kolegia děkana budou proděkani, vedoucí kateder, předseda a místopředseda akademického senátu
fakulty,
– zápisy z jednání kolegia děkana a vědecké rady budou přístupné všem členům akademické obce.

V. Osoba děkana a její tým
Za naplnění programu odpovídám především svojí
osobou. Vím, že pro mnoho studentů a možná i pedagogů jsem vnímána jako „cizí“. Je pravda, že velkou část
své kariéry jsem spojila s brněnskou právnickou fakultou.
S olomouckou fakultou ale spolupracuji od jejího vzniku, již více než osm let jsem tady plnoprávnou členkou
akademické obce. Během svého působení zde jsem se
podrobně seznámila se silnými i slabými stránkami této
fakulty a snad si mohu dovolit říci, že řada zdejších kolegů
mně přirostla k srdci.
Děkanský post je pro mne výzvou k uskutečnění svých
představ o moderní právnické fakultě. V případě mého
zvolení jsem připravena věnovat fakultě veškerý svůj čas,
i případné jiné své odborné aktivity (např. členství v mezinárodních odborných organizacích a jejich orgánech,
legislativních komisích, přednášková činnost) spojím s reprezentací této fakulty.
Ani sebelepší děkan nezrealizuje nic bez týmu schopných spolupracovníků. Kromě již zmíněné úzké spolupráce s akademickým senátem, vědeckou radou a dalšími
subjekty se chci opírat i o tým proděkanů, ve kterém je
důležité zachovat jak kontinuitu s dosavadním vývojem,
tak i zajistit nezbytnou obměnu umožňující příliv nových
nápadů a myšlenek.

VI. Závěr
Jsem přesvědčena, že můj program povede k uskutečnění vize, kterou jsem představila na začátku, a že olomoucká fakulta bude místem, kde budou studenti s radostí
studovat a absolvovat s vědomím, že jsou připraveni pro
svoji další kariéru.
Prof. M. Hrušáková, CSc., foto na předchozí straně -tj-

Priority programu stručně
aneb
Volební desatero Milany Hrušákové
Funkce děkana pro mne není naplněním osobních ambicí, ale službou této fakultě a všem
členům její akademické obce. Proto:
1. Zmodernizuji magisterský studijní program
Právo a právní věda a zajistím jeho reakreditaci.
2. Získám akreditaci doktorského studijního
programu a rigorózního řízení.
3. Zlepším pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost na fakultě a urychlím personální růst
jejích pracovníků.
4. Při odměňování akademických pracovníků
zohledním jejich skutečné pracovní výsledky.
5. Získám ﬁnanční prostředky pro investiční
rozvoj fakulty.
6. Zajistím větší účast všech orgánů fakulty
a složek akademické obce na rozhodování o fakultě.
7. Zajistím lepší dostupnost informací pro studenty.
8. Zlepším obraz fakulty v České republice
i v zahraničí.
9. Uklidním zjitřenou situaci na fakultě, zájmy
fakulty vyžadují, abychom všichni táhli za jeden
provaz.
10. Spojím veškerý svůj čas a aktivity s realizací tohoto programu.
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Volba děkanky na Právnické fakultě UP: rekapitulace

VYDAVATELSTVÍ UP
Prosincová produkce 2007

Události, které doprovázely komplikovaný proces volby děkana PF, nabývaly od svého počátku v červnu t. r. na
Cyrilometodějská teologická fakulta
objemu a zvláště návaznost jednotlivých kroků ztratila na přehlednosti. Z tohoto důvodu připravila redakce ŽUP
Zajícová, L. (ed.): AUPO. Theologica Olomucensia.
ve spolupráci s kancléřem UP následující přehled nejdůležitějších momentů:
Volumen 8, 2007.
– Krajský soud v Ostravě rozhodl o odmítnutí ža– Na svém únorovém zasedání konstatoval Akadeloby; akt jmenování děkanem posoudil jako správní
mický senát Právnické fakulty UP (AS PF), že funkčFakulta tělesné kultury
rozhodnutí a věc byla postoupena MŠMT.
ní období stávajícího děkana fakulty JUDr. Mag. iur.
Štěrbová, D.: Chráněné bydlení pro lidi s hluchosle– Rektor UP ve svém vyjádření sdělil, že rozhodnutí
M. Malacky, Ph.D., končí 31. 10. 2007 a volba nového
potou. Sborník. 1. vyd., 102 s.
soudu bude respektovat, přestože se závěry soudu neděkana byla stanovena na 21. 6.
Janura, M., Janurová, E.: Fyzikální základ biomechasouhlasí, a navrhl předsedovi AS PF JUDr. J. Sovinské– Na tomto zasedání se AS PF usnesl navrhnout rekniky. 1. vyd., 96 s.
mu, aby AS PF odložil volbu děkana.
torovi UP za kandidáta na děkana PF UP pro příští čtyřleté
– V den plánované volby
funkční období Mgr. I. Benedu.
Filozoﬁcká fakulta
kandidáta na děkana PF UP se
Rozhodla o tom těsná většina hlaBaumbach, R.: Die Länder Deutschlands. 1. vyd., 48 s.
AS PF usnesl na odložení volby
sů v prvním kole, v němž Mgr.
Kučera, O. (ed.): AUPO. Orientalia I. Literatura a umění
na neurčito.
I. Benedovi dalo osm z patnácTchaj-wanu. 1. vyd., 136 s.
– MŠMT svým usnesením
ti senátorů přednost před prof.
potvrdilo, že rozhodnutí rektoM. Hrušákovou, CSc., která zísLékařská fakulta
ra o jmenování navržené osokala sedm preferencí. Jako člen
Hušák, V.: Jak napsat publikaci? Jak připravit prezenby děkanem není vydáváno ve
fakultního senátu hlasoval také
taci? 1. vyd., 52 s.
správním řízení, tj. že „jmenoMgr. I. Beneda. Po vyhlášení vývání děkana na návrh akadesledků hlasování opustili jednací
Pedagogická fakulta
mického senátu fakulty“ není
místnost čtyři senátoři.
Kol. autorů: Poradenství pro osoby se zdravotním popovinností rektora, ale jeho
– Rektor UP se sešel s Mgr.
stižením. 1. vyd., 78 s.
kompetencí (pravomocí) s tím,
I. Benedou na pracovní schůzce,
Kol. autorů: Učitel sekundární školy 1. 1. vyd., 112 s.
že rektor není povinen automaticky vyhovět každému
na níž jej požádal, aby do stanoveného termínu předloNováková, Z.: Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na
návrhu akademického senátu fakulty na jmenování
žil návrh na složení nového týmu proděkanů, Vědecké
školách – školní a pracovní úrazy.1. vyd., 68 s.
děkana fakulty.
rady PF a odborných garantů klíčových oborů.
– Mgr. I. Beneda podal proti usnesení MŠMT rozklad.
– Mgr. I. Beneda zaslal rektorovi UP dopis, v němž
Přírodovědecká fakulta
– Rektor UP znovu pověřil dočasným výkonem prasděluje, že potřebný mandát pro získání požadovaných
Plintovič, M., Bařinka, A.: První pomoc a úvod do cesvomocí děkana PF UP JUDr. M. Bartoně, a to od 1. 12.
návrhů získá teprve jmenováním děkanem.
tovní medicíny. 2., uprav. vyd., 106 s.
2007 do jmenování děkana, nejpozději do 31. 1. 2008.
– Po zvážení všech okolností a jednání s Mgr. I. BeNezvalová, D. (ed.): Improving Quality of Science Tea– Správní rada UP vyjádřila rektorovi UP v jeho
nedou se rektor UP v závěru srpna rozhodl zamítnout
cher Training in European Cooperation – Constructivist
postoji při jmenování nového děkana PF UP podporu
návrh AS PF a nejmenovat Mgr. I. Benedu děkanem
Approach. 1. vyd., 140 s.
a vyzvala fakultní senát k uvážlivé volbě nového kanPF UP. Ve svém rozhodnutí svůj krok podrobně zdůvodEmanovský, P., Kühr, J.: Cvičení z algebry pro 1. ročdidáta na děkana PF UP.
nil a požádal Akademický senát PF UP o nový návrh na
ník I. 1. vyd., 96 s.
– AS PF vyhlásil na svém mimořádném zasedání
děkana pro funkční období 2007–2011.
novou volbu kandidáta na děkana na 19. 12. Svou
– Na zářijovém mimořádném zasedání AS PF bylo
Institut celoživotního vzdělávání (FF)
kandidaturu stáhl JUDr. P. Langer, o nejvyšší akademicpřijato usnesení o vyhlášení nové volby kandidáta na
Michalík, D.: Psychologie v policejní praxi. 1. vyd.,
kou funkci se tak ucházely prof. M. Hrušáková, CSc.,
děkana, a to na 21. 11. 2007; současně vzal AS PF roz44 s.
a doc. N. Šišková, Ph.D. Ta těsně před volbou odstoupila
hodnutí rektora UP na vědomí a ustavil volební komisi.
Řehan, V.: Sociální psychologie 1. 1. vyd., 72 s.
a AS PF všemi patnácti hlasy zvolil prof. M. Hrušákovou
– Mgr. I. Beneda reagoval na toto rozhodnutí poŘehan, V.: Sociální psychologie 3. 1. vyd., 68 s.
a navrhl rektorovi UP jmenovat ji děkankou PF UP pro
dáním písemného odvolání na MŠMT proti rozhodnutí
Forýtková, D.: Prevence negativních jevů ve společpříští funkční období.
rektora s návrhem na vydání předběžného opatření.
nosti. CD.
– K datu 31. 12. ukončil pověření JUDr. M. Barto– Rektor UP odpověděl dopisem, v němž sděluje
ně a počínaje 1. 1. 2008 pověřil prof. M. Hrušákovou
že požadavku Mgr. I. Benedy nemůže vyhovět, protoKonferenční servis
dočasným výkonem pravomocí děkanky. Po zveřejnění
že výběr a jmenování děkana není správním řízením;
Menšík, F. (hl. red.): Vzdělávání úředníků ve veřejné sprározhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy
rektor pověřil dočasným výkonem pravomocí děkana
vě. Sborník příspěvků z konference 12/2007. 116 s.
je rektor UP připraven prof. M. Hrušákovou do funkce
PF UP JUDr. M. Bartoně, Ph.D., od 1. 11. 2007 do
řádně jmenovat.
jmenování děkana, nejpozději do 30. 11.
Ostatní
-red-, -rh-, foto z veřejné prezentace kandidátů
– Volební komise AS PF oznámila jména pěti uchazečů
Komenda, S.: Bažanti na dubech. 1. vyd., 146 s.
13. 11. 2007 -tj-kopo post děkana PF – prof. M. Hrušáková, doc. N. Šišková,
doc. V. Fiala, JUDr. P. Langer a JUDr. L. Michna. Na říjnovém
zasedání AS PF byl vyhlášen termín veřejné prezentace kanOHLÉDNUTÍ
didátů na děkana a jejich volebních programů na 13. 11.
– Mgr. I. Beneda podal ke Krajskému soudu v OstraSe stipendiem DAAD na právech v Berlíně
vě žalobu na přezkum (žaloba proti rozhodnutí rektoV letošním roce podpořil německý program DAAD studijní pobyt našich studentů práv na berlínské Právnické fakulra – žalovaného, návrh na přiznání odkladného účinku
tě Humboldtovy univerzity. Účastníkům odborné exkurze bylo umožněno zúčastnit se vysokoškolské výuky, která je
žalobě, návrh na vydání předběžného opatření).
určena německým studentům denního studia. Olomoučtí studenti tak mohli srovnat rozdíly mezi přednáškou u nás
– Prof. M. Hrušáková, doc. N. Šišková a JUDr.
a v zahraničí, kromě toho si rovněž rozšířili své
P. Langer představili 13. 11. své volební programy
odborné vědomosti o nové poznatky z německév aule PF; v následujících dnech oznámil rezignaci na
ho právního systému. Teoretický základ byl doplsvou kandidaturu JUDr. L. Michna.
něn o aplikaci matérie trestního práva a právnické
němčiny v praxi v rámci náslechu na Zemském
soudě v Berlíně v tzv. komplexu Moabit-Gerichte,
Olomouc opět udělí Ceny města
jehož součástí je i státní zastupitelství.
I letos, již pojedenácté, udělí statutární město OloProblematika německého politického systémouc Ceny města Olomouce za významnou činnost
mu byla studentům zprostředkována na základě
nebo dílo v oblastech hudba, přírodní vědy, užité
jednotlivých návštěv významných politických inumění, architektura a urbanismus, výtvarné umění,
stitucí v Berlíně. Se zásadní činností parlamentu
technický pokrok, literární činnost, dramatické umění,
se budoucí právníci seznámili v průběhu odborné
společenské vědy, hospodářský rozvoj, sport, žurnaprohlídky v německém Spolkovém sněmu, vedle
listika a publicistika, počin roku a jiné.
toho byla činnost jednotlivých poslaneckých výObčané mohou podávat návrhy na udělení ceny
borů prezentována v nedaleké honosné budově Paul-Löbe-Haus. Samozřejmě nebyla opomenuta ani exkurze ve
do 29. 2., a to písemnou formou na adresu: Magistrát
Spolkovém kancléřství, symbolu výkonné moci v Německu. Delegace studentů byla přivítána také na českém
města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací,
velvyslanectví v Berlíně a účastnila se diskuse na téma práce diplomata.
J. Línek, Dolní náměstí 47 (tel.: 585 513 387) nebo
Tato studijní cesta se konala na přelomu října a listopadu, tedy v době, kdy si hlavní město Německa přina e-mailovou adresu: josef.linek@mmol.cz.
pomínalo 18 let pádu berlínské zdi pod heslem „Zeď se stala plnoletou“.
-rk-, foto -pp-
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Projekt ESF končí
Projekt ESF Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního programu Učitelství pro MŠ, který byl
řešený v rámci první výzvy projektů OPR LZ, již končí.
Projekt byl realizován pod vedením hlavní manažerky
prof. A. Nelešovské, CSc., v rámci dvouletého období
2005–2007.
Řešitelský tým ve své závěrečné zprávě mohl
konstatovat, že veškeré stanovené cíle byly v plném
rozsahu splněny. Vznikl inovovaný studijní program
v modulové podobě, který byl pilotně ověřený. Byla
vydána Metodika, která je reﬂexí realizovaného projektu. Vzniklo několik publikací určených pro předškolní
vzdělávání, fotodokumentace mapující významné akce
související s řešením projektu. Na mezinárodních a tuzemských konferencích bylo členy řešitelského týmu
předneseno 83 příspěvků s problematikou profesní
přípravy učitelů MŠ. Na webových stránkách Katedry
primární pedagogiky PdF UP podával řešitelský tým
pravidelně informace o všech významných aktivitách
a dílčích výsledcích projektu. K publicitě projektu využil řešitelský tým média, např. vystoupení v Českém
rozhlase (3×), v televizním vysílání Morava (4×), ale
i v zahraničí v televizním vysílání Z Ratiboř (1×). Projekt byl představen i zahraničním partnerům katedry
(Slovinsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko).
K významným oceněním pro celý řešitelský kolektiv
byla výzva ze strany MŠMT ČR prezentovat projekt
22. 11. 2007 na slavnostní konferenci Nové perspektivy ESF v ČR v Praze jako jeden z nejúspěšnějších

Lidská sexualita: podstata a význam
Sexuální etika katolické církve patří mezi témata považována za kontroverzní. Studenti Univerzity Palackého
budou mít v letním semestru 2008 možnost porovnat
vyjádření papežů 20. století s poznatky současné sexuologie na semináři, který proběhne na Cyrilometodějské teologické fakultě a byl nazván Lidská sexualita:
podstata a význam.
Výuka se uskuteční blokovým způsobem v termínu
dohodnutém podle časových možností přihlášených
studentů, absolvování semináře je hodnoceno čtyřmi
kredity. Přihlášky prostřednictvím STAGU pokud možno do 4. 2. Podrobnější informace lze získat na elektronické adrese bioetika@volny.cz. V rámci semináře
budou mít studenti příležitost osvojit si také zásady
moderních metod přirozeného plánování rodičovství.

projektů. Hlavními organizátory konference byly MŠMT ČR, MPSV ČR a Magistrát
Hlavního města Prahy.
Konference probíhala za účasti zástupců odboru
řízení ESF, zástupců Evropské komise, EU a uvedených hlavních organizátorů. V první části programu byl
slavnostně představen Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost, druhá část programu byla věnována
představování úspěšných projektů.

Projekt Evaluace a inovativní aplikace bakalářského
studijního programu Učitelství pro MŠ zde představila
hlavní manažerka prof. A. Nelešosvká, CSc., a garant
oboru Učitelství pro MŠ na PdF UP doc. E. Šmelová,
Ph.D. Prezentace projektu se setkala s pozitivní odezvou účastníků konference, kteří se v rámci diskuse
zajímali zejména o oblast řízení projektu, realizované
výzkumné aktivity, o spolupráci s cílovou skupinou,
tj. studenty oboru Učitelství pro MŠ apod.
V současné době, kdy dospěl projekt do cíle, a po
zkušenostech s řešením projektu ESF, lze konstatovat, že realizace projektu tohoto typu patří k projektům
velmi náročným, projektům vyžadujícím systematické
řízení, týmovou spolupráci a plné nasazení řešitelského
týmu. To vše pomohlo řešitelskému kolektivu zvládnout náročný cíl, který byl vytýčený. Nové poznatky
a zkušenosti motivovaly k přípravě nového navazující
projektu ESF, který bude podán v nové připravované
výzvě.
Hlavní manažerka touto cestou děkuje za spolupráci celému řešitelskému týmu, všem studentům oboru
Učitelství pro MŠ, kteří tvořili cílovou skupinu, partnerům projektu a Projektovému servisu UP.
Katedra primární pedagogiky PdF UP

Nabídka nových dovednostních kurzů: zvyšování zaměstnavatelnosti studentů UP
Katedra politologie a evropských studií FF UP nabízí všem zájemcům z řad studentů UP v letním
semestru 2008 možnost studia nových inovativních dovednostních kurzů, jež jsou zaměřeny na
zvyšování zaměstnavatelnosti studentů.
Seznam kurzů: Fundraising; Dovednosti pro vyhledávání zaměstnání; Řešení problémů a konﬂiktů; Prezentační dovednosti; Management času.
Zájemcům o tyto kurzy poskytne detailní informaci o možnostech jejich studia I. Grenová, Katedra politologie a evropských studií, FF UP, Křižkovského 12, Olomouc, 771 80, tel.: 585 633 302,
e-mail: ivana.grenova@centrum.cz.
Zápis do kurzů je možný v období předzápisu na letní semestr 2008, tj. od 21. 1. do 29. 2.
2008. Počet míst v kurzech je omezen kapacitou učeben.
Kurzy jsou nabízeny jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0268 Zvyšování zaměstnavatelnosti studentů Univerzity Palackého v Olomouci: nové dovednosti pro znalostní ekonomiku.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Cyrilometodějské teologická fakulta UP nabízí
jazykové kurzy

latina; novozákonní řečtina; biblická hebrejština.
Počet hodin v každém kurzu je 45 hod.
Cena (zahrnuje učebnici) 3 800 Kč, pro studenty UP 3 400 Kč. Výuka bude probíhat blokovou formou (vždy
pátek odpoledne + sobota) v letním semestru 2008 v termínech: 29. 2.–1. 3.; 28.–29. 3.; 18.–19. 4.; 30.–31. 5.;
20.–21. 6.
Výuku zajišťují vyučující Katedry biblických věd CMTF UP a pozvaní hosté. Po složení závěrečné zkoušky
obdrží studenti osvědčení o absolvování kurzu.
Termín pro zaslání přihlášky do 12. 2. 2008.
Další informace a formulář přihlášky viz http://www.upol.cz/nc/zpravy/aktuality.

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Přednášku významného absolventa
pronese prof. J. Jařab
Letos pošesté vybírala komise jmenovaná rektorem
UP z navržených absolventů Univerzity Palackého osobnost, která v roce 2008 pronese tradiční
prestižní přednášku. Již v prvním kole se shodla na
J. Jařabovi, profesoru americké literatury a emeritním
rektoru Univerzity Palackého, jehož jméno je spojeno
s převratným vývojem, jímž univerzita i město prošly
po Listopadu 1989.
Statut vědeckopopulárních přednášek významných absolventů UP požaduje, aby přednáška byla
zaměřena k vědní oblasti či problému z jakéhokoli
oboru lidské činnosti či jiné oblasti širšího společenského záběru. Výběr splňuje předpoklad, že
přednáška zaujme široké olomoucké publikum.
Nejen studenti, ale i olomoucká veřejnost zná
prof. J. Jařaba jako znalce americké literatury
z veřejných přednášek, pamatuje ho z Večerních
rozmluv, kterými v 90. letech naplňoval aulu Filozoﬁcké fakulty, i ze senátorské kampaně.
Přednáška prof. J. Jařaba se bude konat v březnu 2008. Konkrétní termín i téma přednášky budou
oznámeny v dostatečném předstihu.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo
veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji
v rámci programu

NS – „Resortní program výzkumu
a vývoje – MZ II na léta 2008–2011“.
Uzávěrka přijímání návrhů: 4. 2. 2008. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů: 1. 7. 2008. Více
informací na http://www.mzd.cz/; http://www.vyzkum.
cz/FrontAktuality.aspx?idsekce=607.
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN
a 1. LF UK Praha vyhlašuje

soutěž o nejlepší studentskou odbornou
práci v oboru adiktologie – 2007/2008.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech vysokých
škol pregraduálního i postgraduálního studia bez ohledu
na jejich studijní obor s prací teoretickou, výzkumnou
resp. kasuistickou, na jakékoli téma z oboru adiktologie.
Věkový limit pro autory prací je 30 let. Hlavní cenou pro
autory tří nejlepších prací je ﬁnanční odměna ve výši
3 000, 2 000 a 1 000 Kč. Autorovi vítězné práce bude
navíc umožněno publikovat text v časopise Adiktologie.
Uzávěrka soutěže je 15. 3. 2008 (do 12 hodin).
Soutěžní práce zasílejte elektronicky na adresu radimecky@adiktologie.cz. Výsledky soutěže budou vyhlášeny a ceny předány na konferenci Společnosti
pro návykové nemoci a sekce AT při České lékařské
společnosti J. E. Purkyně, jež se uskuteční ve dnech
11.–15. 5. 2008 v Měříně u Slapů.
Formální náležitosti prací, kritéria hodnocení a další
informace jsou k dispozici na www.adiktologie.cz.
Rektorát UP přijme zaměstnance na pozici

vedoucí Správy budov a údržby.
Požadujeme: ÚSO s maturitou stavebního nebo
strojního zaměření; minimálně pět let praxe v oboru;
znalost práce na PC.
Nabízíme: možnost stabilního zaměstnání; příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu.
Předpokládaný nástup: 15. 2. 2008.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto práci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu o vzdělání zasílejte do 25. 1. 2008 na adresu: Rektorát UP,
personální oddělení, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc,
tel: 585 631 032, e-mail: dolezeja@upol.cz.
Výplatní termíny v roce 2008: leden 12. 2., únor
12. 3., březen 10. 4., duben 14. 5., květen 12. 6., červen 10. 7., červenec 12. 8., srpen 11. 9., září 13. 10.,
říjen 12. 11., listopad 11. 12., prosinec 13. 1. 2009.
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Fejeton
Nemluv o provaze v domě oběšencově
aneb Morální kodexy v Čechách
0 morálce praktikované v českém prostředí se mluví hodně – a bývá poměrně obtížné používat přitom
slušných slov. Praktická cvičení a lekce mravnosti
lidského chování všedního dne se občanům prezentují na stránkách českých novin, obrazovkách televize
a v akustických produkcích rozhlasu téměř nepřetržitě. Z příkladů, o nichž se referuje a které se tam
prezentují, se dá jako poučení vyvozovat, že hlavní
je – nebýt přistižen. Kdo není stižen nevšímavostí,
poučí se, že deﬁnice hříchu, nemravnosti, nemorálního a neetického chování je v českých geopolitických
poměrech pružná a politicky posouvatelná. Že jako
takovou ji chápe a podle této zásady jedná i česká
policie a justice.
Čas od času nějaký šťoura zaboří vidle do vlastního
hnojiště. Pohnutky bývají různé – kdo chce psa bít, hůl
si najde. Zakejhá potrefená husa, svou pracovní povinnost se rozhodne plnit státník nebo jiná osoba péčí
o duši a pověst národa pověřená. A pak jsou tu, byť
ne na místě příliš důležitém, i akademické instituce,
studiem etiky se zabývající, o ní mudrující, dokonce
v historických kontextech. Mistr Jan Hus kdysi a komunistická morálka nedávno. Celé katedry a ústavy se
slovem etika ve svém názvu se dají najít.
Oblíbeným tématem bývají výklady souvislostí mezi
etikou a morálkou na jedné straně a soustavou zákonů
na straně druhé. Někdy to bývají kauzy nepostrádající
prvky černého humoru – tak třeba situace, kdy churavá babička strká do kapsy zdravotníkovi bankovku nevelké hodnoty nebo pytlík s kafem. V souvislosti s tím
bych věděl o námětu diplomové práce ve zdravotnickém studijním programu – jaký bude dopad aktuálně
zaváděné zdravotní reformy na tento druh interakce
mezi nemocným a zdravotníkem?
Zvlášť pikantní se mi před nějakým časem zdálo
být, když začali poslanci mudrovat o etickém kodexu
ve své pospolitosti. Pokud si správně vzpomínám,
dopadlo to jako v té národní písni o haleně pasáka
Janíčka – tak sa o ňu jednali, až Janíčka zabili, u hája.
Etický kodex českých poslanců skončil jako potrat,
nebyl donošen ani k nějakému hlasování. Řekl bych,
že jeho ještě nitroděložní život probíhal v prostředí velice rozpačitém; snad si jednající byli vědomi onoho
starého českého úsloví radícího nemluvit o provaze
v domě oběšence – a nedráždit občany řečmi o etice
v české politice.
Nejnovějším hitem v oboru české etiky je hnutí za
etické jednání v akademických obcích. Snahy vypracovat kodex dobrého, řádného, správného a následováníhodného chování v akademickém životě. Už jsem
měl příležitost zúčastnit se jednání o tomto tématu na
vědeckých radách dvou fakult. Iniciativa v oné záležitosti vychází nejen z vedení univerzity, ale dokonce
z Rady vysokých škol a vedení České akademie věd.
Nechci být zlomyslným prorokem – myslím však,
že tahle akademická iniciativa skončí podobně jako
nedávná snaha poslanecká. Ne že bych chtěl nasazovat akademikům psí hlavu politické prohnilosti, chraň
bůh! Jenomže náš akademický život je spjat s obecným životním prostředím velice živě fungující pupeční
šňůrou. Nemůže nebýt. Neumím si představit, jak by
mohl takový etický kodex fungovat, nevěřím na účinnost výzev. Bazálním předpokladem takové účinnosti
jsou totiž důvěra a respekt těch, kteří jsou vyzýváni,
vůči těm, kteří je k mravnosti vyzývají. A já nevidím
v této zemi vzory dobrého chování. V řadách těch,
kteří před občany veřejně předstupují. Samozřejmě
znám řadu lidí, jejichž každodenní všední chování kriteria dobré morálky snese – možná ne celoživotně, ale
i jednotlivé skutky se přece počítají. Akademický život,
alespoň jeho vědecká výseč, má morální odpovědnost
především vůči pravdě poznání. Možná bychom se
měli soustředit právě na ni. Vylučovat z našeho jednání všechno, co cestu k pravdě poznání tarasí, včetně
byrokratického plevele a pletich doprovázejících shánění peněz potřebných pro výzkum.
Prof. S. Komenda
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Diskuse, názory, ohlasy
Přírodověda a jiné (pa)vědy
Nejsem příznivcem astrologie a názory prof. Blechy
(Žurnál 6/17) i prof. Komendy (Žurnál 12/17) ohledně
její nevědeckosti sdílím. Přesto ve mně oba články vyvolávají jisté pochybnosti. Plně souhlasím s tvrzením
prof. Komendy, že věda je deﬁnována svou metodou.
Potíž je v tom, že metoda, kterou naznačuje, je zjevně
metodou moderní (matematizované a experimentální)
přírodovědy. Nevejde se do ní např. ani literární věda,
ani historie, ani velká část psychologie, a nakonec
ani ﬁlosoﬁe prof. Blechy (a moje), o teologii raději nemluvě. Nevejde se tam mimochodem ani sama matematika, ale tu jistě nikdo vyhánět nechce. Falsiﬁkace
hypotéz pomocí statistických testů je zkrátka příliš
zúženou deﬁnicí vědecké metody. Falziﬁkovatelnost
jako kritérium vědeckosti navíc pochází až od Karla
Poppera, a jeho spor s Vídeňským kruhem o vztahu
veriﬁkace a falziﬁkace nepovažuji za natolik triviální,
abych mohl s prof. Komendou sdílet překvapení, že je
nutné něco takového na univerzitě připomínat. Mám
tedy dojem, že s rozlišováním mezi vědou a pavědou
to nebude tak jednoduché, jak by mohli čtenáři uvedených textů v Žurnálu doufat.
Článek prof. Blechy působí dojmem, že se za humanitní vědy, které se do deﬁnice matematizované přírodovědy nevejdou, tak trochu stydí. Jsou volné a dovádivé a otevírají prostor relativizaci vědecké metody.
Vzniká tím pochybnost, jak je to s metodou, a tudíž
i s vědeckostí těchto věd. Nejsou na tom nakonec
podobně jako ta astrologie? Sportovní příklad mi nepomáhá. Podle příměru v článku hrajeme na univerzitě
fotbal, a proto nemůžeme hrát rukou, astrologie hraje
házenou a hrát rukou tedy může, ale ne na univerzitě.

Rozhodnutí, že fotbalisté nemohou hrát rukou, přitom
prý nelze považovat za dogmatické. To nezní příliš přesvědčivě. Rozhodování o pravidlech fotbalu je myslím poměrně svévolné a může být změněno, např. ve
chvíli, kdy po tom bude dostatečná divácká poptávka.
Navíc není jasné, jak a kdo rozhodl, že se bude hrát na
univerzitě právě fotbal a ne třeba právě házená. Zvlášť
pokud prof. Blecha připouští, že i astrologie může mít
svoje respektovatelná pravidla.
Domnívám se tedy, že vykázání astrologie z univerzity (se kterým – cítím potřebu znovu ujistit – plně
souhlasím) si zaslouží hlubší úvahu nad deﬁnicí vědeckosti a také nad jejím zdůvodněním, které se neomezí na konstatování, že to tady tak prostě odjakživa
(tj. posledních sto, dvě stě, tři sta let) chodí. Jinak totiž
nebude tak snadné odmítnout volání po astrologicko-demokratické „inovaci“, které z Centra inovativního
vzdělávání zaznělo. Nehodlám se do takové úvahy na
tomto místě pouštět. Nepochybuji ale, že by se ukázalo, jak se věda klopýtavě, klikatě a s mnohými chybami
neprodírá jen k poznání světa v jeho dílčích částech
a parametrech (jak pěkně napsal prof. Komenda), ale
také k formulaci vlastní metody. Možná by k tomu měl
co zajímavého říct i Thomas Kuhn a jiní postmoderní
myslitelé, jejichž vliv tíží prof. Blechu.
Jak to všechno souvisí s demokracií, vědní politikou a totalitností myšlení, je ještě jiné téma, které by si
rovněž zasloužilo lecjaké vyjasnění. To ale protentokrát
nechávám stranou.
Mgr. Š. Holub, Ph.D., Katedra ﬁlosoﬁe a patrologie
CMTF UP a Katedra algebry MFF UK

Poznámka ke konferenci Eutanázie versus paliativní medicína
Děkujeme prof. J. Ehrmannovi, CSc., za příznivé zhodnocení konference „Eutanázie versus paliativní medicína“, konané dne 10. 11. 2007 u příležitosti pětiletého trvání našeho zařízení, Hospice na Sv. Kopečku.
Hodnocení bylo uveřejněno v Žurnálu UP v č. 10 dne
23. 11. 2007.
Tímto příspěvkem bychom chtěli uvést na pravou
míru menší omyl: hlavním pořadatelem a organizátorem konference byl Hospic na Sv. Kopečku, tzn. jeho
zaměstnanci. Na jejich bedrech spočívala veškerá
váha této akce, především výběr a zajištění renomo-

vaných osobností v oblasti eutanázie v konfrontaci
s paliativní medicínou.
Ohlasy na konferenci byly velmi dobré. Svědčí
o tom také velký zájem většiny účastníků, kteří vydrželi
i po polední přestávce až do konce akce.
Touto cestou chceme poděkovat také olomouckému arcibiskupství za bezplatné zapůjčení sálu a dále
Etické komisi FN a LF UP Olomouc a Moravsko-slezské
křesťanské akademii za ﬁnanční a technickou pomoc.
Za Hospic na Sv. Kopečku MUDr. A. Hyžák, CSc.,
vedoucí lékař

Brus jazyka českého
Kolik dnů má kalendář?
Lépe by bylo ptát se, kolikeré dny má Kalendář akcí UP. Jen namátkou: podle tohoto kalendáře proběhly X. Olomoucké onkologické dny, XIV. Olomoucké dny rusistů, XXI. Olomoucké hematologické dny, 57. Farmakologické
dny a další. Vedle toho se konaly I. olomoucké dny antropologie a biologie, 11. dny fyziologie rostlin, XXV. dny
nemocniční a praktické pediatrie a také 1. kartograﬁcký den. Jedny názvy dnů jsou uvedeny s velkým písmenem
po arabské či římské řadové číslovce, druhé s malým. Jak je to správně?
Pravidla českého pravopisu říkají, že u významných opakujících se událostí s uvedením pořadí píšeme velkým
písmenem jen počáteční písmeno číslovky. Pokud je číslovka vyjádřena číslicí, pak tato číslice zastupuje první
slovo názvu události, např. Čtyřicátý/40. mezinárodní ﬁlmový festival v Karlových Varech. Tedy správné názvy dnů
z prvního výčtu jsou X. olomoucké onkologické dny, XIV. olomoucké dny rusistů, XXI. olomoucké hematologické
dny, 57. farmakologické dny.
Jiné je to ovšem u názvů: XVII. Chvojkův den, VIII. Vejdovského olomoucký vědecký den, X. Tománkovy dny
bronchologie. Zde po číslovce následuje jméno významné osobnosti oboru, které se samozřejmě píše velkým
písmenem.
-puristaPS.: Podobně se to má s počítáním rámcových programů. Vedle pravidel pravopisu zde rozhoduje i oﬁciální
text s právní platností. Tak na webu MŠMT najdeme v soupisu smluv Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu
Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti… Je tedy správné psát Sedmý
rámcový program nebo 7. rámcový program, ale rozhodně ne 6. Rámcový program, jak to čteme občas i v tomto
univerzitním listu (roč. 17, č. 9).

Oprava: Jedinečných okamžiků bude o něco více
V posledním Žurnálu UP minulého roku jsme v redakčním přání na str. 10 čtenáře ochudili o několik jedinečných
okamžiků roku 2008: zapomněli jsme na přestupný rok a taky špatně násobili. Tímto se omlouváme a čísla
uvádíme na pravou míru: bude to 12 měsíců, 53 týdnů (necelých), 366 dnů, 8 784 hodin, 527 040 minut
a 31 622 400 vteřin.
Redakce

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
54. RAISKY (Raysky, Reisky, Rajský) z Dubnic (z Dubnice) Timotheus (Timotej), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr., Jur. Can. Dr.
(* 18. 12. 1700 Kamenná Voda na Mostecku – † 3. 7. 1761 Praha), rektor od 22. 10. 1752 do 16. 5. 1756
(III) Během ranní audience dne 9. září 1754, trvající půl
hodiny, se Marie Terezie dotazovala rektora P. Timoteje
Raiskyho na činnost jezuitské koleje a univerzity, ocenila představení i péči, kterou Tovaryšstvo Ježíšovo
věnuje vzdělávání mládeže, a dovolila, aby jí Jeho
Magniﬁcence při rozloučení políbila ruku. O deváté
hodině dopolední byl již celý císařský dvůr přítomen na
mši v chrámu sv. Mořice a nato při svěcení pamětního
a morového sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Oběd pro Jejich Veličenstva tentokrát uspořádal
opat premonstrátského konventu na Hradisku Pavel
Ferdinand Václavík a po tabuli byla sehrána opera
dómského kapelníka Josefa Gureckého In laudem
Maiestatum (Ke chvále Majestátu); po páté hodině
odpolední se František I. Lotrinský věnoval opětné inspekci vojenského ležení.
Dopoledne 10. září 1754 kolem půl deváté císařská
kavalkáda Olomouc opustila a zamířila do Holíče, kde
majitel zdejšího zámku, princ Josef ze Sachsen-Hildburghausenu, uspořádal pro císařský dvůr čtyři dny
trvající slavnosti s koncerty a divadlem. Marie Terezie
byla Holíčí tak okouzlena, že v následujícím roce panství od prince za 400 tisíc zlatých koupila jakožto dar
pro svého vroucně milovaného manžela a otce svých
šestnácti dětí.
Panovnická přízeň, kterou si rektor Raisky získal
během návštěvy císařských manželů v Olomouci, se
osvědčila na počátku roku 1755, kdy olomoucká univerzita nedbala vládního nařízení konat promoční akty
v odstupu několika let a promovala na doktory teologie
čtyři příslušníky premonstrátského konventu na Hradisku. Nejvyšší kancléř Jan Karel hrabě Chotek se proto
rozhodl udělené akademické grady zrušit a povolal
pátera Raiskyho 6. ledna 1755 do Vídně. Rektorovi
se ale podařilo při audienci u Marie Terezie kancléřův
záměr, jehož uskutečnění by olomoucké vysoké učení
nemálo pohanilo, zvrátit, navíc 11. února 1755 ke své
velké radosti obdržel císařský reskript zamítající podíl hradiských doktorů teologie na činnosti univerzity,
o nějž usilovali. Dne 25. září 1755 se konalo na zámku
v Čejkovicích, rezidenci olomouckých jezuitů, setkání
hodnostářů české jezuitské provincie, jehož se kromě
rektora olomoucké jezuitské koleje a škol P. Timoteje
Raiskyho a profesora církevního řečnictví na teologické
fakultě v Olomouci P. Josefa Wernera účastnili český
jezuitský provinciál P. Baltazar Lindner (v roce 1749
rektor koleje a škol Tovaryšstva Ježíšova v Olomouci,
viz Žurnál UP 17, č. 10, 23. 11. 2007, s. 9), rektor jezuitské koleje u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském
P. Jan Klausal (rektor koleje a škol TJ v Olomouci v letech 1740–1743, viz tamtéž, č. 5, 19. 10. 2007, s. 7)
a direktor pražské ﬁlozoﬁcké fakulty P. Josef Stepling
(přední řádový matematik, fyzik, astronom a meteorolog, viz tamtéž, č. 3, 5. 10. 2007, s. 7) a rektor jezuitské
koleje, noviciátu a gymnázia v Brně P. Bernard Weber
(proslulý kazatel, v letech 1752 a 1754 rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze), kteří se v Čejkovicích
zastavili cestou do Vídně. O měsíc později, 28. října
1755, navštívil páter Raisky společně s páterem Steplingem olomouckého biskupa kardinála Ferdinanda Julia hraběte Troyera z Troyersteinu, jenž oběma jezuitům
sdělil, že „Augustissima optime contentam esse cum
nostra universitatis (císařovna je s olomouckou univer-

Jubileum
Blahopřání Janu Štěpánovi
Dne 19. ledna 2008 se dožívá 60. let prof. PhDr. et
RNDr. Jan Štěpán, CSc., profesor logiky na Katedře
ﬁlosoﬁe Filozoﬁcké fakulty UP v Olomouci a její bývalý vedoucí. Všechny kolegyně a všichni kolegové
mu přejí do dalších let hodně zdraví, elánu a úspěchů
a vyslovují mu dík za všechno, co pro ně nezištně
a často v nelehkých podmínkách vykonal.

zitou nanejvýš spokojena)“. Poznamenejme ještě, že
le římskoněmeckého císaře Františka I. Lotrinského
téhož roku nechal P. Timotej Raisky vytisknout v Oloa jeho choti, české a uherské královny Marie Terezie,
mouci svůj poslední známý spis – mariánský traktát
a jakožto protestanta též odpůrce římskokatolické víry,
nazvaný Maria, ab ternis patris ﬁlia… (Marie, dcera
o pověst neporazitelného válečníka.
trojího otce…).
Český jezuitský provinciál P. Timotej Raisky se bez16. května 1756 ukončil P. Timotej Raisky své rekpochyby z celého srdce modlil za záchranu Prahy při
torské působení v Olomouci a odebral se do Prahy, kde
ústupu Rakušanů z bitvy u Štěrbohol, jakož i při pruském
se dnem 6. června téhož roku ujal úřadu představe„bombardement“ české metropole. Provinciálovy modného české provincie Tovaryšstva Ježíšova. Byl tudíž
litby byly na nebesích vyslyšeny, a tak se dne 24. června
českým jezuitským provinciálem
v těžkých letech třetí a poslední
slezské války, odehrávající se
v rámci globální války sedmileté.
Válečné akce totiž probíhaly nejen
v Evropě, ale mezi Anglií a Francií
též v zámoří v jejich koloniálních
državách, a to zejména v Kanadě.
Obě mocnosti vstoupily do válečného stavu 18. května 1756, což
dalo sedmileté válce počátek. Dne
„Služebník v Kristu Timotheus Raisky“ – podpis rektora klementinské
29. srpna 1756 vpadli Prusové do 5
koleje Tovaryšstva Ježíšova na Starém Městě Pražském, P. Timoteje Raiskyho,
Saska, 17. září téhož roku vyrazily na tištěném oznámení o úmrtí P. Antonína Koniáše, S.J., na mrtvici v klemenpruské jednotky z Kladska k Ná- tinské koleji dne 27. října 1760. Vedle tohoto tištěného úmrtního oznámení
chodu, a vstoupily tak prvně na se dochovalo obsáhlé rukopisné elogium (posmrtná chvalořeč) P. Antonína
české území, 1. října se odehrála Koniáše. Moravský zemský archiv, fond G 12, Cerroni II, č. 345, fol. 569
bitva u Lovosic, v níž utrpěl porážku rakouský polní maršálek Maxmilián Ulysses hrabě
1757 mohl podílet na slavnostním „Te Deum“, zpívaném
Browne de Camus. Příštího jara byl maršálek Brovne
ve všech pražských kostelích na znamení díků a vděčnosdonucen k ústupu před armádou pruského krále Fridti za triumf rakouských zbraní v bitvě u Kolína. Praha pak
richa II. do Velvar a k Tuchoměřicům, zatímco pruský
až do revoluce roku 1848 zažívala léta míru, neboť další
generál polní maršál Kurt hrabě von Schwerin obešel
boje sedmileté války i válečných konﬂiktů následujících
pevnost Hradec Králové a stejně jako jeho panovník
se odbývaly dále od jejích hradeb.
táhl k Praze. Dne 6. května 1757 se mezi Kyjemi
V úřadě představeného české provincie Tovaryša Hostivaří u obce Štěrboholy rozpoutala bitva, do níž
stva Ježíšova setrval P. Timotej Raisky do 7. února
se Fridrichovi II. příliš nechtělo, leč Schwerin krále pře1760, poté byl svým nástupcem P. Josefem Wissingesvědčil úslovím „Frische Eier, gute Eier („Čerstvá vejce,
rem jmenován konzultorem provincie a rektorem jezuitdobrá vejce“). Když pak se pak generál polní maršál
ské koleje u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském.
Schwerin vrhl osobně do útoku, třímaje prapor svéZ toho titulu též oznamoval řádovým spolubratřím smrt
ho regimentu, urazil mu kartáčový náboj půlku hlavy
proslulého misionáře P. Antonína Koniáše, narozenéa čtyřmi kulkami byl zasažen do hrudi a břicha. Zatímho v Praze 13. února 1691 a zemřelého v Klementico rakouský vrchní velitel Karel Lotrinský, bratr císaře
nu 27. října 1761 na mr tvici, mj. autora katalogu
Františka I. Lotrinského, na bojišti omdlel a byl odvenadepsaného Clavis haeresium claudens aperiens.
zen do Prahy, rakouskému polnímu maršálkovi hraběti
Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořeBrownovi utrhla dělová koule ruku. Na následky svého
nění zamykající. Aneb rejstřík některých bludných,
zranění jedenapadesátiletý Browne po sedmi týdnech
pohoršlivých, podezřelých neb zapovězených kněh
utrpení zemřel a byl pohřben v kostele sv. Josefa na
s předcházejícími oučinlivými prostředky, s kterými
Novém Městě Pražském (nyní nám. Republiky), kde
pohoršlivé a škodlivé knihy vyzkoumati a vykořeniti
mu jeho synové zřídili skvostný náhrobek ze slivenecse mohou. Na světlo vydaný s povolením duchovní
kého mramoru, dodnes dochovaný. Rakouská armávrchnosti. Vytištěný v Hradci Králové u Václava Jana
da v zájmu své záchrany vyklidila bojiště ustupujíc do
Tybély léta 1729. Ve druhém, značně rozšířeném vyPrahy a k Benešovu; Prusové nato umístili na vrchu
dání vyšel Koniášův Clavis… roku 1749. Jsou zde
Vítkově (nynějším Žižkově) a ve Střešovicích těžkou
zaznamenány 2 274 knihy české, latinské, německé
artilerii (jak dosvědčuje několik pomístních názvů Na
a francouzské, z nichž 1 564 knihy mají náboženský
Bateriích). O půlnoci 25. května 1757 bylo zahájeno
obsah, 534 knihy jsou podle Koniášova úsudku spisy
ostřelování Prahy, přičemž hned první pruská koule
nemravné a 176 spisů opravitelných. Dnešní knihozasáhla katedrálu sv. Víta. Na město pak bylo podle
věda hodnotí Clavis… jako unikátní bibliograﬁcký
soudobého německy zveršovaného zpravodajství,
pramen, zachycující asi jednu desetinu registrované
vydaného pražským tiskařem Karlem Josefem Jaurtištěné literární produkce v českém jazyce od počátků
nichem, vypáleno 68 715 projektilů, zatímco v časoknihtisku v polovině 15. století do roku 1800.
pisu Květy z roku 1847 se udává 81 439 pruských
Sedmiletá válka, k jejímž vítězům náležela Velpum, koulí a kartáčů. Po 6. červnu 1757 střelba slábla,
ká Británie s Hanoverskem a Portugalskem, Rusko
poněvadž obléhatelé byli nuceni čelit rakouskému pola Prusko, zatímco mezi poraženými se ocitly Francie,
nímu maršálkovi Leopoldu hraběti Daunovi, jenž se
Rakousko, Sasko spojené personální unií s Polskem
s 35 tisíci pěšáky, 19 tisíci jezdci a 154 děly blížil od
a Švédsko, byla ukončena mírem uzavřeným na loČáslavi na pomoc Praze. V bitvě u Kolína 18. června
veckém zámečku Hubertusburgu poblíž Drážďan dne
1757 Daun uštědřil pruskému panovníkovi Fridrichu II.,
15. února 1573. To již nebyl P. Timotej Raisky mezi
disponujícímu toliko 21 tisíci pěšáky, 14 tisíci jezdci
živými – smrt ho zastihla na Novém Městě Pražském
a 90 děly, krutou porážku a donutil pruského monarchu
v jezuitské koleji u sv. Klimenta, kterou jakožto rektor
spolu s jeho armádou k bezhlavému útěku z bitevního
spravoval, dne 3. června 1761.
Prof. J. Fiala, CSc.
pole. Večer 19. června pruské bombardování Prahy
(Pokračování příště)
ustalo a nazítří Prusové rychle vyklidili své pozice, ale
činili tak s vyhrávajícími vojenskými hudbami, přičemž
v Tuchoměřicích získali zpět svá děla, Rakušany včas
Soupis rektorů olomouckého vysokého učení
neodvezená. Rakouský polní maršálek Daun tak přinajdete na webových stránkách UP www.upol.cz
pravil pruského krále Fridricha II., úhlavního nepřítev oddíle O univerzitě/Historie a současnost.
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SLOVO MÁ REKTOR UP
Operačních programů EU Výzkum a vývoj pro
inovace (OP VaVpI) a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Není bez zajímavosti, že
v rámci této přípravy byla dokončena i rozsáhlá
směna pozemků mezi UP a SMO.
Přesto se podle odezvy v médiích stala
zřejmě nejsledovanější událostí roku 2007 na
olomoucké univerzitě kauza jmenování děkana
Právnické fakulty UP. Informace o dění na PF
výrazně převažují nad dalšími, pro univerzitu
nepochybně zajímavými a důležitými aktivitami. Rozvleklý sled kroků spojených s obsazením místa děkana Právnické fakulty odstartovala
volba kandidáta na děkana Akademickým senátem PF 21. června 2007. Zvoleného kandidáta jsem z mnoha pádných důvodů a v zájmu
Právnické fakulty a celé univerzity nemohl jmenovat děkanem stále ještě mladé fakulty, která
v této době potřebuje stabilizovat a upevnit své
personální a odborné zázemí, získat akreditaci
v doktorském studijním programu a přesvědčivě
obhájit pregraduální studijní programy. Přivítal
jsem proto výsledek druhé, prosincové volby
na Právnické fakultě. V této chvíli mám pádné
důvody ke jmenování paní prof. Hrušákové děkankou Právnické fakulty. Paní profesorka má
moji plnou důvěru a po odstranění formálních
překážek (rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci rozkladu, který podal
Mgr. Beneda) jsem připraven ji do funkce děkanky jmenovat. Můj postup v této věci podpořili v řadě debat kolegové z České konference
rektorů a oﬁciálně též MŠMT, které potvrdilo
svým usnesením, že rozhodnutí rektora o jmenování navržené osoby děkanem není vydáváno ve správním řízení. MŠMT se sice neshodlo
s výrokem Krajského soudu v Ostravě (soud
akt jmenování děkanem posoudil jako správní
rozhodnutí), ale dalo jasně najevo, že nehodlá
zasahovat do akademických práv vysoké školy.
Jsem přesvědčen, že k této situaci by nemuselo dojít, pokud by se mezi členy akademické
obce udržoval a pěstoval respekt k akademické samosprávě, k důstojnosti a odpovědnosti
tak významné akademické funkce, jakou post
děkana fakulty je a u které je očekávána odpovídající vědecká, pedagogická i morální úroveň
kandidáta.
Další rozvoj vysokého školství u nás ovlivní
reforma připravovaná na MŠMT, stejně jako nový
vysokoškolský zákon. Předstupněm zmíněné re-

formy, avšak zatím poněkud planým a jalovým,
má být Bílá kniha terciárního vzdělávání. Ať již vývoj v této oblasti dozná s novým vedením MŠMT
větší akcelerace, či bude pokračovat pouze volným tempem, nezbavíme se potřeby deﬁnovat
sami charakter naší univerzity: její poslání, cíle
a postavení v rámci českých i evropských vysokých škol. Stále je před námi rozhodnutí, zda
chceme jít cestou zvýšené nabídky bakalářských
programů, nebo setrváme na pozici víceméně
elitního univerzitního učiliště a výchovu profesních bakalářů přenecháme jiným. Dvoudenní
porada Kolegia rektora v květnu loňského roku
potvrdila, že rozhodně neopouštíme ambici být
silně proﬁlovanou tzv. „research university“, ale
u některých fakult dojde ke spojení zvažovaných
alternativ „research–teaching“. Užší vedení UP,
tvořené děkany, prorektory a rektorem rozhodlo
o tom, že nepočítá již s výraznějším navyšováním počtu studentů v prezenční formě studia. Je
to sice v rozporu s oﬁciálním politickým tlakem
i se zavedeným způsobem ﬁnancování univerzit, ale myslím si, že je to rozhodnutí správné.
Neustálý nárůst počtu studentů vysokých škol
jde na úkor kvality vzdělávání a je alternativou,
kterou se mohou ubírat školy méně kvalitní, se
slabým vědeckým potenciálem, ale jen stěží přijatelnou pro univerzitu, která chce být univerzitou výzkumnou. Mimochodem, podle matriky
studentů je na vysokých školách v ČR zapsáno již kolem 330 tisíc studentů, z nichž mnozí
mají nevalné schopnosti studovat a dosahují
jen velmi chabých studijních výsledků. Jsem
přesvědčen o tom, že pro naši univerzitu tudy
cesta nevede.
Při hledání kvality na naší univerzitě bude
třeba se také znovu zabývat úrovní požadavků
na uchazeče o habilitační a profesorská řízení. V poslední době se určitě ve většině oborů
zvýšily nároky na vědeckou způsobilost uchazečů. Má zkušenost z vědeckých rad na jiných
univerzitách mě přesvědčila, že v tomto směru
jsme srovnatelní s předními českými univerzitami a ze svých nároků nechceme slevovat, spíše
budeme přitvrzovat. Větší pozornost je ale nutné
věnovat pedagogickým schopnostem uchazečů. Nedobře působí, když uchazeč o docenturu
nebo profesuru není schopen ve svém vystoupení před vědeckou radou brilantně představit
svůj obor a obhájit výsledky vlastní práce. Určitě
stojí za úvahu řídit se v tomto ohledu více ná-

…A PŘÍŠTÍ TÝDNY…
11. PROSINCE–29. ÚNORA
Souznění. Výstava. UC UP, chodba u Fotoateliéru.

21. LEDNA
V. Kracík: Klapzubova jedenáctka aneb Sigma mezi
mrakodrapy. Divadlo Tramtarie, 19.30 hod.

12. LEDNA
Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu. Akreditovaný certiﬁkovaný kurz MZ ČR. ÚOPA, ÚF LF UP
a FNO.

22. LEDNA
M. Uhde: Jitřenka naší slávy (čtené divadlo). Divadlo Tramtarie, 19.30 hod.

14. LEDNA
Š. Perkl: Untitled. Divadlo Tramtarie (Hynaisova 11),
19.30 hod.

23. LEDNA
V. Kracík: Klapzubova jedenáctka aneb Sigma mezi
mrakodrapy. Divadlo Tramtarie, 19.30 hod.

16. LEDNA
M. Horoščák: Vařený hlavy. Divadlo Tramtarie, 19.30 hod.

24. LEDNA
M. Uhde: Jitřenka naší slávy (čtené divadlo). Divadlo Tramtarie, 19.30 hod.

19. LEDNA
Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě UP.

25. LEDNA
4. moravské lymfomové symposium.
-red-

Dokončení ze str. 1
zorem studentů na učitelské kvality kandidáta,
na jeho schopnosti komunikovat se studenty,
získat je pro obor, být studentům dobrým průvodcem po studiu zvoleného oboru, dobře vyložit obtížné partie. Hodnocení pedagogických
schopností uchazečů se tak musí opírat nejen
o názor vedoucího pracoviště, ale také musí být
respektován pohled studentů.
Na olomoucké univerzitě dnes studuje téměř 20 tisíc studentů a z toho je přibližně 1 500
posluchačů ze zahraničí, a to z 54 zemí celého
světa. Má-li UP i do budoucna přilákat kvalitní
studenty, musí jim nabídnout atraktivní studijní
programy a musí pro ně vytvořit zajímavé a lepší studijní prostředí, včetně spolupráce s regionem na nabídce pracovních příležitostí během
studia. Současně musí univerzita pracovat na
vlastní propagaci a medializaci, a to i rozšířením
úspěšných prezentací na veletrzích typu Gaudeamus. S mediálním obrazem univerzity i s lepší
a přehlednější komunikací souvisí fakt, že Univerzita Palackého vyhlásila koncem loňského
roku v odborné spolupráci s Design centrem
České republiky veřejnou soutěž na vytvoření
jednotného vizuálního stylu univerzity. Z hlediska
propagace exaktních studijních oborů a vědeckých disciplín se ukazuje ve velmi dobrém světle projekt Medializace vědy (MedVěd).
Po loňských organizačních změnách na centrálních jednotkách proběhne v tomto roce v rámci rozvojových projektů na celé UP procesní
audit, který pomůže odhalit organizační problémy
i nedostatky v systému řízení. Slibujeme si od něj
také nové nápady na lepší fungování a případné
zjednodušení univerzitní administrativy.
Univerzita není a nemůže být strnulým organismem. Proměňuje se v čase a o již probíhajících proměnách svědčí příprava vzniku nové
fakulty UP, a to Fakulty zdravotnických věd. V této souvislosti mne napadá, zda jsme v minulých
letech nepromeškali možnosti k založení fakulty
uměleckého směru, fakulty ekonomicko-správní
či fakulty farmaceutické. Jiný pohled na vzdělávání a jeho propojení s potřebami praxe přináší
vloni realizovaný projekt Konfuciovy akademie,
který vznikl ve spolupráci s čínským velvyslanectvím. Daří se nám postupně vytvářet podmínky
pro činnost univerzity postupným dobudováváním potřebné infrastruktury UP (rekonstrukce FF
a výstavba nové PřF na Envelopě).
Vážení členové akademické obce, vážené kolegyně a kolegové, na prahu nového roku 2008
Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu
v osobním životě, úspěchy ve studiu i v profesním rozvoji a splnění Vašich přání a tužeb.
Prof. L. Dvořák, rektor UP

Óään
Milí kolegové,
měsíční přehled odborných, kulturních a sportovních
aktivit, které se konají v prostorách Univerzity Palackého nebo na nichž se univerzita podílí, bude tento
rok opět vycházet jako měsíční příloha Žurnálu UP.
Podklady pro Kalendář akcí čerpáme z jeho internetové verze.
Jedině díky vaší spolupráci můžeme obsah pravidelně aktualizovat.
Využijte možnosti popularizovat svou činnost, oslovit
veřejnost a pozvat ji na zajímavé akce, které pořádáte nebo na nichž se podílíte!
Kalendář akcí můžete doplňovat online na
www.upol.cz/funkce/doplnit-kalendar
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