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V ČÍSLE:

Konference Rozvojová studia v Evropě:
platforma pro další diskusi a spolupráci •
ČKR odmítla proměnu fakultních nemocnic na akciové společnosti • Na aktuální
téma: Vznik samostatné fakulty je partnerským rozhodnutím LF a představitelů
zdravotnických oborů
V Besedním sále olomouckého Muzea umění se 4. 3. uskutečnil první „Literární večer
s osob nostmi vědecké literatury“, který připravil Literární klub Olomouc, o. s., ve spolupráci s Vydavatelstvím UP. Hosty večera byli
(zprava) RNDr. H. Dziková, ředitelka VUP, prof.
V. Voženílek, CSc., vedoucí Katedry geoin formatiky PřF UP, prof. M. Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP, a prof. I. Barteček, CSc., děkan FF UP.
-red-, foto -mo- 4

Do soutěže ji přihlásili studenti: Sestrou roku 2007
ve výzkumu a vzdělávání se stala doc. J. Marečková z LF UP

Akademický senát UP
podpořil vznik osmé fakulty

g Vítězkou osmého ročníku soutěže Sestra roku, v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání,
se pro rok 2007 stala doc. J. Marečková, proděkanka pro studium
zdravotnických oborů Lékařské
fakulty UP a členka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence,
která se v současnosti podílí na
přípravě nové Fakulty zdravotnických věd. Výsledek soutěže Sestra roku 2007 je pro mne poctou,
ra dostí a současně závazkem.
Radost mi způsobuje to, že mne
přihlásili naši studenti. Dali mi tím
najevo pozitivní postoj k mé dosavadní pedagogické práci, řekla
doc. J. Marečková, která ocenění
převzala 26. 2. v prostorách pražského Paláce Žofín. Poctou je výsledek soutěže
jako takový a závazkem je nepolevit, zachovat
si pokoru a radost ze spolupráce se studenty
i z výzkumných aktivit, které se – věřím – budou
na Fakultě zdravotnických věd systematicky
rozvíjet, dodala.
Doc. J. Marečková působila nejprve na
pracovišti jednotky intenzivní péče FNO, poté
jako pedagožka na Střední zdravotnické škole
v Olomouci. V závěru studia oboru Pedagogika – Ošetřovatelství na PdF UP přešla na
Oddělení péče o nemocné při II. interní klinice
LF UP, později se věnovala práci odborné asistentky a absolvovala postgraduální studium
antropologie na PdF. Několik let byla členkou
Kolegia děkana LF UP a Akademického senátu
LF UP. K jejím aktivitám patří také publikační
a vědecko-výzkumné práce – v roce 2006 se
habilitovala v oboru Ošetřovatelství.
A jaká by měla být podle jejího názoru
zdravotní sestra? Vzdělaná, přemýšlivá, pozorující, odpovědná ke svým kompetencím

g Na svém zasedání 27. 2. schválil Akademický senát UP návrh předložený rektorem prof. L. Dvořákem
na zřízení Fakulty zdravotnických věd UP (FZV). V přijatém usnesení členové senátu dodávají, že FZV vzniká
za předpokladu, že ﬁnancování provozních nákladů,
prostorových nároků a vybavení FZV pro rok 2008 bude kryto ze zdrojů a příspěvku Lékařské fakulty UP.
Konstituování nové fakulty nyní bude pokračovat
jmenováním pověřené osoby vedením vznikající fakulty, úpravou Statutu UP, jeho registrací na MŠMT ČR
a žádostí o – Akreditační komisí již odsouhlasené –
převedení zdravotnických oborů z Lékařské fakulty
na Fakultu zdravotnických věd, sdělila univerzitnímu
týdeníku doc. J. Marečková, proděkanka pro studium
zdravotnických oborů LF UP, a dodala: Paralelně budou pokračovat práce na vzniku Volebního a jednacího
řádu AS FZV UP, který rovněž obsahuje řízení o návrhu na jmenování děkana FZV a činnosti související
s ustavením dalších orgánů fakulty a jejích vnitřních
předpisů.
-mapVíce informací k tématu na str. 5.

a zvládající úskalí komunikace s rozmanitými
typy zdravotnických i nezdravotnických profesionálů a především s pacienty a jejich rodinami, zdůraznila
doc. J. Marečková.
Soutěž je každoročně koncipována jako poděkování sestrám
za jejich vytrvalou a obětavou
práci. Je tedy určena sestrám,
porodním asistentkám, sestrám
pracujícím v domácí a sociální
péči a dalším nelékařským
zdravot nic kým pracovníkům.
Vyhlašuje ji redakce odborného
časopisu Sestra. Ocenění je udělováno ve třech kategoriích – Sestra v nemocniční a ambulantní
péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Kandidátky
mohou navrhnout jejich kolegyně, nadřízení,
lékaři i pacienti.
Dokončení na str. 8

Katedra bohemistiky hostila spisovatele M. Viewegha
g Nejen studenty a pedagogy, ale i širší veřejnost přilákala beseda se spisovatelem M. Vieweghem, který jako host projektu Ex
libris navštívil 26. 2. Filozoﬁckou fakultu UP. I díky sympatickému
a vstřícnému vystupování M. Viewegha, který se svou rodinou mířil
na dovolenou do Beskyd, byla v přeplněné posluchárně FF UP velmi uvolněná atmosféra, sdělil Žurnálu UP doc. L. Machala, vedoucí
Katedry bohemistiky FF UP, a dodal: Spisovatel se sice jako zkušený harcovník ze záludností některých otázek elegantně vyvlékl, ale
pokaždé odpovídal s nadhledem a vtipem, někdy i sebeironií. Bez
nadsázky – ze strany publika i ze strany autora – byl to příjemný,
obohacující večer. Součástí besedy bylo i autorské čtení, které nabídlo povídku „Smilstvo“ (poprvé zveřejněnou v MF Dnes) a jednu
z „Krátkých pohádek pro unavené rodiče“.
Besedu z cyklu Ex Libris – součásti projektu ESF Centrum intermediálních studií – zorganizovala Katedra bohemistiky FF UP.
-map-, foto -mo-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Konference Rozvojová studia v Evropě: platforma
pro další diskusi a spolupráci

Návrh reformy výzkumu
a vývoje bude předložen vládě

g Katedra rozvojových studií PřF UP je jedním z prvních akademických pracovišť v České republice, které se zabývají problematikou rozvojových zemí. Rozvojová studia jsou dynamicky
rozvíjejícím se oborem, který je na západních univerzitách obvyklou součástí nabízených studijních oborů. V České republice je však situace rozvojových studií odlišná. Na rozdíl od západních
univerzit, které mají v této oblasti dlouholetou zkušenost, v České republice se tento obor teprve
začíná rozvíjet. Rozvojová studia zde proto nemohou čerpat zkušenosti ze své vlastní historie,
ale pouze ze zahraničí.

g Do mezirezortního připomínkového řízení postoupil návrh Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací
v ČR, který 8. 2. projednala Rada pro výzkum a vývoj
(RVV). Po projednání jeho výsledků na zasedání RVV
14. 3. bude předložen Vládě ČR.
Reforma systému výzkumu a vývoje v ČR má za
cíl vytvořit inovační prostředí, v jehož rámci budou
veřejné prostředky investované do základního výzkumu přinášet skutečně nové poznatky, a to nikoliv jen
v kontextu ČR, ale i ve srovnání se světem. Konkrétní
ekonomický či jiný přínos z realizace musí přinášet
také veřejné prostředky investované do aplikovaného
výzkumu, vývoje a inovací.
Připravovaná reforma by měla především zjednodušit podporu výzkumu a vývoje a jednotlivé instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově.
Je jím za vedením by se měl výrazně snížit počet
22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR a zjednodušit administrativa. Cílem
reformy je také podpora tzv. excelence ve výzkumu,
která by měla být zvýhodněna a její výsledky využity
pro inovace. Záměrem je rovněž podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací s uživateli
jeho výsledků, založenou na podílovém ﬁnancování
z veřejných a soukromých zdrojů.
Další informace k reformě viz http://www.vyzkum.cz/.
-red-

Právě kvůli výměně těchto zkušeností, navázání spolupráce a diskusi o výuce a výzkumu
v oblasti rozvojových studií uspořádala nově
vzniklá Katedra rozvojových studií PřF UP ve
dnech 26.–28. 2. konferenci Rozvojová studia
v Evropě.
V první části konference představili své
obory zástupci čtrnácti
univerzit, které se rozvojovými studii zabývají. Kromě českých
hostů (zástupci univerzit, vládních a nevládních organizací)
se konference zúčastnili i zástupci desíti
zahraničních univerzit,
z nichž některé patří
mezi vedoucí instituce
v oblasti rozvojových
studií v Evropě. V další části programu diskutovali účastníci o možnostech, které nabízejí studentům v oblasti výzkumu. V kontextu českých

Nové výstavní prostory na FF UP:
tvorba K. Bohac Linares
g V Galerii K 10 na Křížkovského ul. 10 zahájil prof.
I. Barteček, děkan FF UP, 12. 2. ojedinělou výstavu s názvem Impresiones. Autorka vystavovaných děl K. Bohac
Linares (Venezuela/Mérida –na snímku uprostřed), která
se zúčastnila mnoha kolektivních výstav, se ve své současné tvorbě věnuje keramickým projektům, jež kladou
důraz na ekologický rozměr a přírodní prostředí a zároveň zohledňují religiozitu lidového umění.

rozvojových studií jde o důležité téma, neboť
rozvojový výzkum je ve stádiu vzniku a zároveň
je velmi nákladný (především proto, že obvykle
vyžaduje návštěvu rozvojové země).
Další blok byl věnován samotnému oboru
rozvojových studií. Účastníci prezentovali své
názory na to, co rozvojová studia znamenají,
zda existuje spojující
linie tohoto oboru, či
do jaké míry je pro
jeho studium nutné silné zakotvení v některé
z tradičních (obvykle
společenskovědních)
disciplín. Dále zástupci jednotlivých univerzit představili proﬁl
absolventů svých rozvojových studijních
oborů, zejména pak
do jaké míry je jejich cílem připravit kvaliﬁkované pracovníky, kteří se budou podílet na implementaci zahraniční rozvojové pomoci. S tím
souvisí i otázka spolupráce univerzit s nevládními a vládními organizacemi, například v oblasti
výzkumu či vytváření studijních programů.
Poslední část programu byla věnována
možnosti spolupráce mezi univerzitami v oblasti rozvojových studií. Západní univerzity bývají v poslední době zdrženlivé v navazování
silných vazeb se svými středoevropskými
protějšky, protože příspěvek obou stran obvykle nebývá vyvážený. Účastníci konference
se však shodli, že z důvodu etablování rozvojových studií ve střední Evropě je spolupráce
žádoucí, a zástupci zahraničních univerzit
nabídli její určité formy. Konference poskytla
platformu pro další diskusi o zaměření a roli
rozvojových studií ve (střední) Evropě a spolupráci mezi univerzitami.
Konference byla realizována v rámci projektu Inovace studijního oboru Mezinárodní
rozvojová studia, který je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Mgr. M. Syrovátka,
Katedra rozvojových studií PřF UP, foto -tj-

Cyklus přednášek Učené společnosti
v Olomouci zahájen

g Katedra fyzikální chemie PřF UP uspořádala 20. 2.
první ze série přednášek Členové Učené společnosti ČR z Olomouce mluví o současné vědě. Jejím autorem byl doc. J. Doležel (na snímku), který ve velké
posluchárně PřF UP hovořil na téma Analýza genomů
rostlin. Cyklus navazuje na úspěšný loňský ročník, který představil současného a bývalé předsedy Akademie
věd ČR. Pro jeho pokračování jsou připravovány další
vystoupení, a to prof. J. Peřiny (12. 3.), prof. J. Jařaba
(9. 4.) a prof. P. Hobzy (14. 5.).
-red-, foto -tj-

Více než desítka studentů v otevřeném workshopu „Divadla na cucky“
Jako dcera českého emigranta a venezuelské matky
se K. Bohac rozhodla seznámit se s českým prostředím nejprve spoluprací s Venezuelsko-českou asociací
a později se rozhodla odcestovat do země svého otce.
Kromě Prahy ji uchvátila Olomouc, a to do té míry, že
zde nějaký čas setrvala, a právě jedním z představovaných okruhů své tvorby dokladuje okouzlení českým
prostředím, zejména olomouckým.
Právě výstavou venezuelské výtvarnice byla uvedena do provozu Galerie K 10 v prostorách Děkanátu
FF UP, jejíž název byl zvolen podle ulice Křížkovského
a čísla popisného. Záměrem galerie je v jejím vstupním
období uvádět díla autorů, jejichž výtvarné dílo je propojeno či inspirováno širším zázemím Olomouce.
Výstava je přístupná do 4. 4., pondělí až pátek od
8 do 17 hod.
-map-, -pš-, foto -tj-

/2/

g Zhruba patnáct lidí se účastnilo otevřeného workshopu „Divadla na cucky“, který ve dnech 8.–10. 2. uspořádalo Divadlo
Konvikt, zaměřující své aktivity mj. i na vzdělávání. Vzhledem
k tomu, že se orientujeme především na divadlo, uskutečňujeme vzdělávací aktivity zážitkovou formou. Tímto způsobem
jsme v uplynulém roce např. pořádali taneční, improvizační či
beatboxové workshopy, sdělil Žurnálu UP J. Žůrek, student Divadelní vědy a Filozoﬁe FF UP, pověřený vedením soustředění.
S amatérským „Divadlem na cucky“ jsme nedávno rozšířili spolupráci a otevřený workshop, jenž v nedávných dnech proběhl,
jsme uspořádali především pro ty studenty, kteří mají zájem
seznámit se se způsoby naší práce – tedy se způsoby, v nichž
se výrazně inspirujeme hereckou metodou M. Čechova, Anne
Bogart, V. Martince, Feng Jung Song ad., dále doplnil J. Žůrek,
který závěrem pro univerzitní list dodal: Plánuje v těchto workshopech pokračovat i v dalších měsících, a to i s tím
předpokladem, že se vydáme i do přírody.
-map-, foto J. Mareček

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Academia ﬁlm Olomouc: „Vědět jinak“
g Největší ﬁlmový festival v regionu překvapí diváky nekonvenčním přístupem, nadhledem a atraktivním programem, jaký nemá v českých podmínkách obdobu. AFO není uzavřená univerzitní akce, ale festival všech, kdo
chtějí sdílet poznání skrze poutavé i rozporuplné ﬁlmové snímky, říká Mgr. P. Bilík, Ph.D., ředitel nadcházejícího
43. ročníku festivalu Academia ﬁlm Olomouc, který letos proběhne ve dnech 15.–20. 4. Jeho hlavní téma je
Historie a mýty.
Tak jako minulý rok i letos je pestrá dramapozorovat celou slavnost vědy a umění jen
turgie AFO rozdělena do několika základních
zpovzdálí, jsou věnovány projekce na náměstí,
tematických bloků. Projekce soutěžních popopularizující vědu pod širým nebem a za kažpulárně-vědeckých dokumentů představují to
dého počasí. Vědě jako alternativnímu prounejlepší z tvorby uplynulého roku v Čechách
du spojujícímu radost z poznání a estetický
i zahraničí, sekce Studio dává divákům jedizážitek bude věnováno Techno v rytmu srdce:
nečnou možnost nejen zhlédnout zajímavé
hudební party doprovázející přímý přenos prosnímky, ale rovněž spatřit jejich tvůrce a disjevů nového života v těle matky. Poprvé se tak
kutovat s odborníky na daná témata.
v Olomouci ultrazvuková technologie představí
Studentské bouře a pokusy o nové spolev podobě veřejné projekce.
čenské uspořádání neproběhly jen v ČeskoIntenzivní a tvůrčí setkávání nejen v útulných
slovensku, ale i v Mexiku, Japonsku, USA,
projekčních sálech zajistí vzácní hosté z celého
Německu či ve Francii. 1968 – Globální revolta
světa, kteří na AFO představí svou tvorbu. Anje název bloku, který bude pomocí projekcí,
tické olympijské hry a vývoj klasického myšlepřednášek a besed stopovat radikální vztah
ní až po moderní kosmologické teorie sleduje
dějin a mýtů. Spor o vznik vesmíru a života
ve svém díle významný řecký dokumentarista
na ﬁlmovém plátně bude hlavní náplní bloku
P. Pissanos. Dalším hostem bude P. Lynch, kaEvoluce nebo zázrak? Poctou tvůrčí osobnosti
nadský režisér, u jehož snímku Project Grizzly
spojující neutuchající touhu po poznání s jemse královsky bavil sám Q. Tarantino. O tom,
ným humorem a avantgardním vizuálním styže s nástupem postmoderny se ﬁlmový obraz
lem bude retrospektiva věnovaná průkopníkovi
historie stává společensky významnější než
podmořské kinematograﬁe J. Painlevému, ktehistorie samotná, přijede diskutovat americký
rá proběhne pod záštitou časopisu Cinepur.
historik R. Rosenstone.
Již tradičně se dramaturgie AFO vydává
Přesahy a alternativy nebudou k vidění jen
nejen k uznávaným autoritám popularizace
v hlavním festivalovém čase, ale rovněž ve vevědy, ale také do kontroverzních oblastí. Sem
černích a nočních hodinách v rámci doprovodnás v rámci bloku Příběhy detektivů zavedou
ného programu. Kytarový gejzír v rytmu čistéprojekce, ojedinělá výstava fotograﬁí z oblasti
ho rocku nechá vytrysknout skupina Airfare,
kriminalistiky a diskuse na téma, zda nám třeobjev roku 2007. Poznání jako performance
ba taková Kriminálka Las Vegas ukazuje pravpředvede Vědecké divadlo. AFO myslí i na ty,
du o vyšetřování závažných zločinů. V tomto
kteří se festivalu zúčastnit nemohou, a proto
„jiném“ pohledu bude pokračovat i tematický
se letos poprvé budou festivalové minuty vyblok nazvaný Věda naruby, nahlížející vědecké
sílat v České televizi. Stejně tak proběhnou po
omyly, karikatury a kouzlo nechtěného i souskončení AFO ozvěny po celé ČR i v zahraničí
těž o nejlepší kreslený vtip z oblasti vědy.
(Paříž, Nancy, Poznaň) a v rámci AFO do kraje
Nedílnou součástí festivalu AFO jsou i kažse část festivalového programu dostane do
dodenní projekce pro děti. Nové technologie
měst olomouckého regionu.
ve službách popularizace paleontologie a hisLetošní ročník AFO pořádá Univerzita Palactorie představí 3D Dinosauři, tedy unikátní
kého již podruhé ve spolupráci s Mezinárodtrojrozměrné projekce ze života druhohorních
ním festivalem dokumentárních ﬁlmů Jihlava.
-tj-, -redzvířat. Nejširší veřejnosti, která se rozhodne

PS UP Cup 2008
g Nejen setkání projektových týmů a sportovní relaxace, ale také propagace grantových programů EU v rámci Univerzity Palackého byly cílem druhého ročníku turnaje řešitelů projektů
spoluﬁnancovaných ze Strukturálních fondů v malé kopané – PS UP Cup 2008.
Pod záštitou Projektového servisu UP se 14. 2. v prostorách Sportovní haly UP utkalo pět
zúčastněných týmů.
V bojích o pohár pro vítěze se hrálo systémem každý s každým a výsledná tabulka určila konečného vítěze,
kterým se stal po zásluze celek APA (projekt „Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné
výchově prostřednictvím Centra aplikovaných pohybových aktivit“) vedený kapitánem Mgr. O. Ješinou (FTK), který
v celém průběhu turnaje neztratil ani bod při impozantním skóre 16:1. Na pomyslných stupních vítězů jej pak doplnily
celky Bohemihans (projekt „Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační
společnosti“) a Nano team (projekt „Rozvoj vědecko-technického parku UP“).
Pořadatelé se rovněž rozhodli na základě předváděných výkonů udělit individuální ceny za nejobětavější
a nejsympatičtější výkon, které nakonec skončily v rukou zástupkyň něžného pohlaví E. Vrublové, gólmanky
celku Porzsoltův 6. krok (projekt „Zavedení principů
medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých
školách“) a K. Kluchové z celku Nano team.
Turnaj, nesoucí se v přátelském duchu, byl zakončen společným posezením u guláše a sklenice dobře
vychlazeného piva.
Chtěli bychom poděkovat nejen všem zúčastněným za fér hru, ale také všem jejich fanouškům, kteří
si našli cestu do Sportovní haly UP a přišli podpořit
svůj tým a vytvořili tak celému klání tu pravou sportovní atmosféru.
A příští rok znovu při PS UP Cup 2009 nashledanou!
-js-, foto archiv PS UP
5 APA – vítěz PS UP Cup 2008

Stručně

Do letošní plesové sezóny vstoupila již i Přírodovědecká fakulta, jejíž ples odstartoval 29. 2. v Regionálním
centru Olomouc. V programu se mj. představili studenti
PřF UP se svým originálním pojetím předtančení.
***

Až do konce února byla v Uměleckém centru Univerzity Palackého instalována výstava „PoCity“, kterou
ve spolupráci s klienty Azylových zařízení SUZ MV ČR
Nové Zámky u Litovle, Diagnostického ústavu pro mládež Brno, Pedagogickou fakultou MU atd. uspořádala
Katedra výtvarné výchovy PdF UP. Výstava byla součástí projektu „Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin“, jenž je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem
České republiky.
-red-, foto -tj-

ČKR odmítla přeměnu fakultních
nemocnic na akciové společnosti
g Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na
svém Výročním shromáždění, které se konalo ve dnech
21.–22. 2. v prostorách Bankovního institutu vysoké
školy, a. s., v Praze, následující usnesení:
* Plénum ČKR schválilo Výroční zprávu o činnosti
ČKR za rok 2007.
* ČKR vítá záměr ministra školství, mládeže a tělovýchovy sjednotit investiční ﬁnancování vysokých škol
s přihlédnutím k budoucím infrastrukturám budovaným v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace.
* ČKR plně podporuje ministra v úsilí při vytvoření
střednědobého plánu vysokých škol a při řešení nedostatku ﬁnančních prostředků, jejichž výše neodpovídá
předchozí objednávce státu na navýšení počtu studentů vysokých škol v České republice.
* ČKR důrazně připomíná, že při dokončení Bílé
knihy a při zahájení práce na věcném záměru zákona
o terciárním vzdělávání je nezbytné, aby časový harmonogram přípravy počítal s důkladnou diskusí všech
zainteresovaných účastníků.
* ČKR konstatuje, že aktuální podoba návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích se
od původní verze zásadně neliší, a proto potvrzuje své
odmítavé stanovisko z prosince 2007 a svou podporu
společnému stanovisku Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. ČKR odmítá přeměnu fakultních nemocnic na
akciové společnosti s minoritním podílem univerzit
a konstatuje, že by mohlo dojít k ohrožení vzdělávání,
vědy a výzkumu v lékařských a příbuzných oborech.
-red-
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Jaké aktuální úkoly čekají vaši fakultu
v roce 2008?
RNDr. I. Vlková, Th.D., děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty UP: Co se týče
studijní oblasti, CMTF UP hodlá v roce 2008
rozvíjet spolupráci s dalšími fakultami univerzity při realizaci akreditovaných dvouoborových
studijních programů. Čeká nás vyhodnocení
zkušenosti s novými akreditovanými strukturovanými obory. Plánujeme další
akreditace, podle Dlouho dobého záměru fa kulty, zvlášť důležité pro
nás bude začít diskusi o reakreditaci hlavního oboru fakulty, tedy Katolické
teologie, ale i o navazujících oborech ve studijním programu Sociální
práce.
Chceme pochopitelně pokračovat v rozvíjení a zkvalitňování distanční formy výuky, také
zvyšovat nabídku cizojazyčných předmětů. Zvažujeme některé nové kurzy CŽV.
V oblasti výzkumu budeme nadále podporovat především výzkumný záměr Centrum pro
práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, který byl při hodnocení v minulém
roce zařazen mezi nejlépe hodnocené projekty. Pokračovat budou i rozběhnuté grantové
projekty. Jsou plánovány různé konference,
taktéž projekt pro získání ﬁnančních prostředků
z EU na téma kulturního a mezináboženského
dialogu.
Dále chceme pokračovat ve zlepšování
organizace a řízení, rozhodli jsme se vytvořit
transparentní model systemizace.
Budeme pokračovat a rozvíjet spolupráci
se zahraničními institucemi, zvlášť bychom se
chtěli zaměřit na oblast mobilit, navazujeme
nové kontakty.
Připravila -mav-, foto archiv ŽUP

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Moderní metody výuky základů chirurgie pomocí e-learningu
Výuka v oblasti všeobecné chirurgie má v současné době řadu nedostatků, které se projevují zejména v nízké úrovni znalostí a základních praktických dovedností studentů.
Velkou měrou se na této situaci podílí dlouhodobě zavedené a nevyhovující výukové
metody, které neumožňují všem studentům
prakticky demonstrovat postup při chirurgických výkonech, chirurgickou techniku,
nástroje, vyšetřovací postupy a provádět
názorné ukázky z paraklinických vyšetření. Učební materiály nejsou dostatečně zaměřeny na praktické zvládnutí dané problematiky a neexistuje dostatek obrazové
dokumentace a dokumentačních videí.
Přitom současným celoevropským trendem je, aby
student opouštějící studium Všeobecného lékařství
byl schopen sám provést základní drobný chirurgický
úkon. Je proto nutné, aby nejen aktivně trénoval dané
úkony, ale aby měl i dostatek vizuálních vzorů pro tento
nácvik.
Odstranění nejvýznamnějších nedostatků současných výukových metod je hlavním cílem projektu
„Moderní metody výuky základů chirurgie pomocí
e-learningu“, který je v současné době realizován na

II. chirurgické klinice Lékařské fakulty UP. Projekt je
spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.
Hlavním záměrem projektu je zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů medicíny ve
všeobecné chirurgii v rozsahu obecné chirurgie neboli
tzv. chirurgické propedeutiky. Cílem projektu je sestavit
multimediální výukový program zahrnující problematiku základů chirurgie, který je koncipován pro studenty
lékařských fakult a v rozšířené podobě pro postgraduální studium, a ověřit jeho přínos pro úroveň znalostí
studentů a lékařů.
Velkým přínosem vznikajícího multimediální programu je nejen vytvoření inovovaných učebních textů,
ale i jejich propojení s ozvučenými videonahrávkami,
obrázky, fotograﬁemi a znalostními testy.
Realizátoři předpokládají v příštích letech rozšíření
vytvořeného multimediálního programu o další kapitoly z jednotlivých oborů speciální chirurgie, díky čemuž
vznikne ojedinělý, vysoce oborově specializovaný
multimediální výukový program využitelný i pro další
lékařské fakulty.
Ing. E. Stejskalová, projektový manažer
Projektového servisu UP

Contemporary European Studies
Součástí grantového projektu „Česká republika v Evropské unii: postavení a prosazování
národních zájmů“ (Národní program výzkumu II), na němž se pod vedením hlavního
řešitele doc. V. Fialy společně podílejí někteří pracovníci Katedry politologie a společenských věd PF UP a Katedry politologie a evropských studií FF UP, je vydávání odborného periodika „Contemporary European Studies“ (CES), s podtitulem „An International
Journal for the Study of Contemporary European Politics and Society. A Central-Eastern
European Perspective“. To je, jak napovídá název, publikováno v angličtině a letos zahájí
již svůj třetí ročník. Z hlediska recenzního řízení patří v sociálních vědách k nejpřísněji
posuzovaným periodikům v České republice, samozřejmě naším střednědobým cílem
je zisk impakt faktoru, který nemá v ČR žádné politologické periodikum. Časopis pravidelně zveřejňuje výzvy k publikování, například Social Science News, takže o příspěvky
ze zahraničí není nouze. Velmi prestižní je redakční rada, kde se objevují přední evropští
odborníci z oblasti politických věd.
Bližší informace zájemci naleznou na webových stránkách časopisu www.ces.upol.cz.
Mgr. E. Bradová, doc. P. Šaradín KPES FF UP

Za profesorem Kojeckým
Ve čtvrtek 28. 2. 2008 za početné účasti přestavitelů akademické obce UP, zástupců FNO, odborných lékařských společností
a široké veřejnosti proběhlo poslední rozloučení s prof. MUDr.
Zdeňkem Kojeckým, DrSc., emeritním přednostou II. interní kliniky LF UP a FNO, s člověkem, který zůstane v povědomí a v srdcích nejbližších především tatínkem,
dědečkem a pradědečkem. Současně nás opustil
člověk, který se stal také pro širokou obec nezapomenutelnou osobností.
Prvně jsem se setkal s panem profesorem před
více jak 25 lety jako student medicíny. V té době byl
pro mne přísným, ale spravedlivým učitelem. Díky
společným profesním zájmům se naše životní cesty opět přiblížily na počátku 90. let. Pan profesor
byl tehdy laskavým, ale věcným korektorem mých
prvních klinických a vědecko-výzkumných kroků. Na
sklonku jeho života snad jen ironie osudu převedla
naše vzájemné poznávání do vztahu pacient–lékař.
Poznal jsem pana profesora jako člověka plného
elánu, radosti ze života a dobré fyzické kondice. Ta
zdaleka nekorespondovala s věkem. Neuvěřitelnou
duševní svěžest a reálný pohled na vše si dokázal
zachovat až do posledních okamžiků svého života.
Jeho široké zájmy, připomeňme jen například komorní hudbu, malířství a fotbal, doplňovaly jeho přirozenou potřebu být veskrze společenským.
V jednání byl vždy věcný a konkrétní a odmítal
nadbytečná slova. Nikdy si neztěžoval na nepřízeň
doby, nepříhodnost prostředí nebo daného stavu.
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Osobitým způsobem dokázal využít obdivuhodnou kreativitu a invenci a s nasazením jemu vlastním zdolával
i složité životní situace. I za nepříznivých okolností si
zachoval opravdovou lidskost, skromnost a osobní
statečnost. Žádnému slušnému člověku neodmítl nabídnout nezištně pomocnou ruku.
Vedle čistě lidské dimenze je na místě připomenout další široký rozměr jeho osobnosti. Budoucí profesor vnitřního lékařství promoval s vyznamenáním na
Lékařské fakultě v Brně v roce 1938. Krátce pracoval
v nemocnici v Hranicích na Moravě, aby přešel na
interní oddělení Zemských ústavů v Olomouci – současná FNO. Bezprostředně po II. světové válce byl
stipendistou v Paříži. V roce 1946 se spolupodílel na
vytvoření samostatné Lékařské fakulty jako součást
obnovené UP v Olomouci.
V roce 1955 převzal tehdy 42letý doc. Z. Kojecký
vedení II. interní kliniky. V jejím čele stál plných 28 let,
až do roku 1983. V průběhu téměř poloviny období
její existence se klinika pod jeho vedením rozrostla
a jednoznačně proﬁlovala v moderní gastroenterologické pracoviště, které se podílelo na rozvoji oboru
doma i v zahraničí.
Významné prioritní práce v oblasti gastroenterologie, které byly publikovány v tuzemských i v zahraničních odborných časopisech, dovedly pana profesora
přirozeně do předsednictví Československé společnosti gastroenterologie a výživy, do předsednictví
Evropské asociace gastroenterologických společností
a od roku 1974 byl pan profesor čestným prezidentem
Světové gastroenterologické organizace.
V roce 1968 byl pan prof. Kojecký prezidentem
VIII. mezinárodního kongresu gastroenterologie, po-

řádaného v Praze. Kromě funkcí v gastroenterologických společnostech byl také členem předsednictva
Lékařské společnosti J. E. Purkyně a zastával četné
další funkce ve vědeckých společnostech a redakčních radách odborných periodik. Pod jeho vedením
na klinice dokončilo postgraduální studia 14 asistentů a habilitovalo osm docentů. Pan profesor vytvořil
prostředí, které lze označit jako Olomouckou gastroenterologickou školu, a z ní postupně vzešli dva profesoři, habilitovalo se 12 docentů a 16 lékařů získalo
vědeckou hodnost.
Po odchodu na penzi nepřetržitě pokračoval
zájem pana profesora o život kliniky, osudy spolupracovníků a jeho žáků. Nestor Československého
vnitřního lékařství a gastroenterologie zvlášť, docházel dále na kliniku a diskuse s ním nejen na odborná
témata byla vždy osvěžením. Dále pan profesor připravoval přednášky a odborné semináře, diskutoval
na odborných jednáních a organizoval pracovní
schůze Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti
muzejní v Olomouci. Stalo se skutečností, že pan
profesor srostl se svým pracovištěm tělem i duší,
a to nejen symbolicky.
Vedle pohledu na vykonané celoživotní dílo mu
byla největší radostí jeho rodina. Dcera Anna – lékařka, syn Tomáš – matematik, pět vnuků a čtyři
pravnoučata.
„Kdo žije v srdci, neumírá“ – tato slova na smutečním oznámení nejlépe vyjadřují, co cítí všichni,
kteří pana profesora znali.
Doc. V. Procházka, Ph.D.,
přednosta II. interní kliniky LF UP a FNO

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Vznik samostatné fakulty je partnerským rozhodnutím
Lékařské fakulty a představitelů zdravotnických oborů
Především odlišné proﬁly a kompetence zdravotnických oborů a oborů lékařských jsou stěžejními důvody, které vedou ke vzniku nové fakulty v rámci Univerzity Palackého. Možnost, že
v rámci UP vznikne Fakulta zdravotnických věd, získala podporu rektora UP již v červnu 2007.
V té době se problematikou zabýval také Akademický senát UP. Organizační struktura ústavů
a pracovišť nové fakulty byla senátory Lékařské fakulty UP schválena v roce 2007, v listopadu
téhož roku pak vznik osmé fakulty olomoucké univerzity – s níže uvedenými studijními programy a obory – podpořila Akreditační komise MŠMT ČR. V souladu s dlouhodobým záměrem UP,
LF UP a Olomouckého kraje budu pokračovat v úsilí o organizační oddělení studia zákonem
č. 96/2004 Sb. vymezených zdravotnických oborů od oborů lékařských, zaznělo mj. v nedávném
inauguračním projevu prof. Z. Koláře, děkana LF UP.
Kořeny hledej v historii aneb Několik slov
nelékařských oborů a akreditačnímu řízení je
ke zrodu
předložen i doktorský studijní program OšetNastíněný proces vedoucí ke zřízení nové
řovatelství – Nursing. V přípravných krocích
fakulty pokračoval 27. 2. 2008, kdy rektor UP
vzniku Fakulty zdravotnických věd bylo v této
předložil v průběhu jednání Akademickésouvislosti na LF UP ustaveno Centrum zdraho senátu UP návrh na zřízení nové fakulty.
votnických oborů, které má potenciál budovat
AS UP se k tomuto návrhu, po delší diskusi,
vědní aktivity odpovídající české i mezinárodvyjádřil souhlasně (viz str. 1). V těchto souní úrovni. Patří mezi ně Ústav ošetřovatelství
vislostech, kdy nic nebrání tomu, aby UP po
a porodní asistence, Ústav fyzioterapie, Ústav
úpravě Statutu požádala MŠMT ČR o přeradiologických metod a Ústav společenských
vedení zdravotnických oborů z LF na FZV,
a humanitních studií, v plánu rozvoje fakulty
připojila doc. J. Marečková, proděkanka pro
jsou ústavy další. Jejich odborníci se podílestudium zdravotnických oborů LF UP, náslejí na transformaci zákonem č. 96/2004 Sb.
dující komentář: Vznik samostatné fakulty je
stanovených zdravotnických oborů na obory
partnerským rozhodnutím LF a představitelů
vysokoškolské, jak je předpokládá Boloňská
zdravotnických oborů. Zdravotnickým oborům
deklarace. Z původních 140 studentů těchto
přinese jasnější a autonomnější proﬁlování oboborů vystoupal jejich počet za zhruba dvasahu vzdělávání i vědního zaměření. Otevřou
náct let na šest set (kromě řádných studentů
se možnosti systematického a speciﬁcky orivzdělávají zdravotnické obory v systému CŽV
entovaného růstu, jenž je při fungování v rámtaké profesionální zdravotníky v kurzech).
ci LF UP svízelnější. Mezi účelněji řešitelné
problémy bude patřit například diskutovaná
Termín vzniku FZV
motivace učitelů některých lékařských oborů
Studijní programy a obory by měly počátkoncipovat výuku odlišně pro potřeby zdravotkem akademického roku 2008/2009 zahájit činnických oborů, měla by být vyřešena nyní až
nost pod novou fakultou. Studenti mohou mít
hraniční různorodost činností akademických
tedy důvod k radosti – zdravotní sestry a další
pracovníků a efektivněji využito hodnocení
zdravotničtí pracovníci budou v rámci Univerkvality výzkumu lékařských i zdravotnických
zity Palackého moci studovat na vlastní Fakuloborů.
tě zdravotnických věd. Vzhledem k tomu, že
Úvodní etapa vysokoškolského vzdělávání
akceptujeme přihlášky s datem odeslání 29. 2.
profesionálů v oboru Ošetřovatelství byla
2008, budeme znát výsledný počet uchazečů
na UP zahájena před více než dvaceti lety.
na jednotlivé obory až přibližně v polovině březByly to tehdejší studijní programy Pedagogika
na. Počítáme však s podobným trendem jako
v předcházejících letech, tzn. největší zájem
ošetřovatelství a program Učitelství odborných
uchazečů byl vždy o ošetřovatelské obory,
předmětů pro střední zdravotnické školy, reasdělila Žurnálu UP Ing. H. Antošová, vedoucí
lizované za spolupráce Pedagogické a Lékařstudijního oddělení LF UP. K možné akreditaci
ské fakulty, které otevřely vyučujícím budoudalších zdravotnických oborů pak proděkanka
cích zdravotních, dětských a ženských sester
LF UP doc. J. Marečková řekla následné: Akrecestu k univerzitnímu vzdělávání. Představiteditačním procesem již probíhá žádost o rozšílé Pedagogické i Lékařské fakulty UP již v té
ření akreditace pro obor Porodní asistentka
době akceptovali argument, že středoškolsky
v kombinované formě studia a žádost o akrepřipravované sestry nemohou být v oblasti
ditaci doktorského studijního programu Ošetošetřovatelské péče vzdělávány odborníky se
řovatelství – Nursing. Současně probíhají prástředoškolským vzděláním rozšířeným pouze
ce související s žádostmi o získání akreditací
specializačním kurzem. Vznikla tak speciﬁcká
pro obory Zdravotní laborant a Ošetřovatelská
a v navazujícím období na řadu let i v republipéče v oborech specializačního vzdělávání.
ce jedinečná možnost univerzitního studia sesOtvíráme diskusi také o přípravě oboru Denter. Druhá etapa vývoje začala v devadesátých
tální hygienistka a výhledově bude jistě možné
letech 20. století, kdy se otevřela spolupráce
uvažovat také o dalších oborech.
s vysokými školami v Evropě i v dalších čásM. Hronová
tech světa a rozrostl se soubor akreditovaných
Zdravotnické obory – dnes LF UP, příště FZV UP
Název studijního programu
Specializace ve zdravotnictví
Specializace ve zdravotnictví
Ekonomika a řízení ve zdravotnictví
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství
Specializace ve zdravotnictví
Specializace ve zdravotnictví
Specializace ve zdravotnictví

Typ
NMgr.
NMgr.
NMgr.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

Forma
P
P
P, K
P
P, K
K
P
P
P

St. d.
2
2
2
3
3
4
3
3
3

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Katedra fyzikální chemie PřF UP zve
na další z přednášek cyklu
Členové Učené společnosti ČR z Olomouce
mluví o současné vědě

Prof. J. Peřina:
Kvantová optika v Olomouci,
která se uskuteční 12. 3. ve 14 hod.
v prostorách PřF UP na tř. Svobody 28.

Člověk v tísni ve spolupráci s Divadlem hudby
Olomouc, kinem Metropol a Univerzitou Palackého
zve k účasti na 10. ročník festivalu
dokumentárních ﬁlmů o lidských právech

Jeden svět: Umlčme tu písničku,
který se pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
RNDr. I. Kosatíka, primátora statutárního města
Olomouce Mgr. M. Novotného a rektora UP
prof. L. Dvořáka uskuteční ve dnech
10.–14. 3. v Divadle hudby a kině Metropol.
Více na www.jedensvet.cz.

Japonské jaro 2008
Japonský klub zve k účasti na připraveném pestrém
programu zaměřeném na Japonsko. V nabídce akcí od
4. do 26. 3. jsou připraveny jak přednášky, workshopy,
divadelní představení, koncerty, tak i ukázky nových,
známých i méně známých Anime seriálů či ochutnávky
tradičních japonských jídel. Jednotlivé akce se uskuteční v prostorách FF UP.
Japonský klub vznikl z iniciativy lektorů a studentů
Katedry asijských studií FF UP v roce 2001.
Více na www.jkolomouc.titicaca.cz.

Prodloužení termínů
pro přijímaní přihlášek ke studiu
Upozorňujeme zájemce o studium, že pro některé studijní obory se prodlužují termíny přijímaní přihlášek
ke studiu.
Na Cyrilometodějské teologické fakultě jsou to tyto
obory:
Katolická teologie (prez.); Teologické nauky (komb.);
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechtetika (komb.); Teologie a spiritualita zasvěceného života (komb.); Humanitní studia (prez.); Sociální pedagogika (prez.).
Termín pro podáváni přihlášek je prodloužen do
31. 3. 2008.
Bližší informace na studijním oddělení CMTF UP
(e-mail: zajacova(at)cmftnw.upol.cz).
Na Pedagogické fakultě UP jsou to tyto bakalářské
obory:
B 7506: dvouoborové kombinace s Matematikou
se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s dalším
předmětem; B 7507: Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání v kombinaci s dalším předmětem.
Příjem přihlášek je prodloužen do 16. 3. 2008.
Bližší informace na studijním oddělení PdF UP
(e-mail: libuse.lysakova(at)upol.cz).

PROFESURY
Název stud. oboru
Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
Fyzioterapie
Management ve zdravotnictví
Porodní asistentka
Všeobecná sestra
Ošetřovatelství
Fyzioterapie
Radiologický asistent
Optometrie (ve spolupráci s PřF UP)

Pedagogická fakulta
Na jednání Vědecké rady PdF UP 18. 3. se ve 13.10 hod.
uskuteční řízení ke jmenování profesorem v oboru
Speciální pedagogika doc. M. Potměšila, Ph.D., docenta Katedry speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci. Uchazeč přednese přednášku na téma „Hodnotová
orientace a sluchové postižení“.
Stanoviska k návrhu na jmenování profesorem vypracovali prof. M. Vágnerová, CSc., HTF UK v Praze,
prof. A. Stankowski, Ph.D., Uniwersytet Sląski, Katowice, PR, V. Lampropoulou, University of Patras, Rio Patras, Řecko, prof. J. Fajstavr, DrSc., 2. LF UK v Praze.
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STUDENTSKÁ RUBRIKA

„Leonardovské stáže“ ve Francii /I/
V rámci mobilitního projektu Katedry romanistiky Leonardo da Vinci vyjelo loni dalších deset posluchačů oboru Odborná francouzština pro hospodářskou praxi na tříměsíční
kreditované odborné stáže ve francouzských organizacích, podnicích a ﬁrmách. Vzhledem k celkovému počtu 28 stáží se místa jejich pobytu rozšířila i mimo Bretaň, kam
až doposud jezdili (a odkud posílali své postřehy domů i prostřednictvím minulého ročníku Žurnálu UP), a někteří ze stážistů se tak díky novým kontaktům tentokrát dostali
„na zkušenou“ i do dalších zajímavých míst Francie. O své postřehy, zkušenosti a dojmy z idylického regionu Franche-Comté – z Besançonu se se čtenáři univerzitního
týdeníku jako první podělí studentka H. Čejková:

Stáž v Besançonu – „zeleném“ městě se závanem historie
Besançon byl pro mě vždy tranzitním městem na
cestě do Burgundska nebo dále na jih Francie. No,
před pár lety jsme tam zastavili se zájezdem cyklistů
a udělali hodinovou procházku. To bylo ovšem moc
málo času na to, aby ve mně toto město zanechalo
nějaký hlubší dojem.
Před odjezdem na stáž jsem brouzdala na internetu
a střádala informace o místě svého budoucího pobytu.
Do Francie jsem tak odjížděla s pocitem, že stáž bude
fajn a že z turistického hlediska bude co objevovat.
A nemýlila jsem se! Už během prvního týdne jsem
si Besançon zamilovala a s ním celý region Franche-Comté, kde je spousta přírodních a kulturních krás.
Tento kopcovitý, hojně zalesněný region leží na severovýchodě Francie a hraničí se Švýcarskem, kde se
táhne pohoří Jura. Najdeme tu mnoho řek, vodopádů,
kaskád nebo krasových jeskyní a také druhý největší
les Francie poblíž města Dole.

5 Pohled na Besancon z pevnosti Griffon
Besançon je často titulován „zelené město“, a to
díky četným parkům a zahradám se vzrostlými stromy
a zalesněným kopcům, které leží na jeho území. Prakticky si tak skoro v centru můžete vyšlápnout na nějaký
ten kopec. Rozhodně to vždycky není terén na pohodové, romantické procházky! Naopak – cesty nebo
spíše stezky jsou někdy pěkně strmé a kamenité. Pro
vycházky, jízdy na kole nebo na in-linech jsou ideální
stezky podél řeky Doubs. Jen za hezkého počasí je tu
trochu hustší provoz.
Samotný Besançon je krásné město s velkým historickým centrem, nad kterým se tyčí Citadelle – městské opevnění. Zajímavostí je, že řeka Doubs, která
městem protéká, tvoří meandr. Dalo by se tedy říct, že
historické jádro města je na poloostrově a v podstatě
chráněné ze všech stran. Řeka Doubs vytváří přírodní
vodní příkop a Citadelle na skalním masivu zabraňuje

přístupu po pevnině. Díky tomu byl Besançon – nebo
spíš tato lokalita – osídlena od nejstarších dob a hrála
důležitou roli v obraně území. Např. za dob římských
tu Julius Caesar založil město Vesontio. Z této doby se
dochovala brána Porte Noire a ruiny divadla na Square
Castan. Ve středověku bylo město přejmenováno na
Besançon a v 11. století přešlo pod vládu Svaté říše
římské. V roce 1664 se stalo součástí Španělského
království a roku 1678 bylo dohodou z Nimègue připojeno k Francii.
Dnes můžeme v Besançonu objevovat mnoho památek – hradby, kláštery, kostely, věže a významné
budovy ze 16.–18. století. Za zmínku stojí katedrála
Saint-Jean na úpatí pod Citadelle, palác Granvelle –
dnešní Muzeum času, divadlo od vizionářského architekta Clauda-Nicolase Ledouxe, náměstí Huit Septembre s kostelem Saint-Pierre, které je srdcem centra. Dále je zde krásná stará nemocnice Saint-Jacques,
jejíž součástí je nádherná kaple Refuge. Můžeme zde
navštívit lékárnu z konce 17. století a Muzeum anestézie. Do 17. století byl přes řeku Doubs jediný most,
který vedl do malebné čtvrti Battant. Tady bývali vinaři
a kromě impozantního kostela Sainte-Madelaine a Synagogy jsou tu jedny z nejstarších domů ve městě. Na
kopci je pevnost Griffon, odkud je velmi pěkný výhled
na celé centrum a Citadelle.
Na závěr tohoto „putování“ po Besançonu vám
povím něco víc právě o Citadelle, která je dominantou města a nejnavštěvovanější památkou regionu
Franche-Comté. Tato městská pevnost byla postavena
v 2. polovině 17. století dle plánů stavitele Vaubana.
Mimochodem – tento rok probíhají oslavy 300 let od
jeho úmrtí. Vauban byl vojenský inženýr, který strávil
53 let ve službách krále Ludvíka XIV. Během této doby
postavil úctyhodných 151 pevností a opevněných
měst. Po připojení regionu k Francii dostal pověření od
krále postavit v Besançonu Citadelle, aby se Besançon
stal jedním z nejlépe opevněných měst v Evropě. Řekla
bych, že díky svému „přírodnímu uspořádání“ k tomu
měl Besançon velmi dobré předpoklady. Nejednalo se
jen o výstavbu rozlehlé Citadelle, ale během dvaceti
let byl vytvořen systém hradeb a pevností, které byly
na každém kopci ve městě. V roce 1959 přešla Citadelle pod správu města a dnes je důležitým kulturním
a turistickým objektem, kde je několik muzeí a zoologická zahrada. Navíc od roku 2005 Besançon spolu
z dalšími třinácti městy usiluje o zapsání jedinečných
městských pevností stavitele Vaubana na seznam světového dědictví UNESCO.
Nakonec bych asi měla napsat něco o své stáži
a vysvětlit, jak jsem se ocitla právě v hlavním městě
regionu Franche-Comté. Během 5. ročníku jsem byla

Řešíš dilema ve studiu, víře, kariéře, partnerských vztazích?
Nechceš zůstat jen u otázek?
Přijeď hledat odpovědi.
Vysokoškolské katolické hnutí ČR pořádá
ve dnech 30. 4.–4. 5. 2008
tradiční setkání vysokoškoláků

Studentský Velehrad 2008.
Téma letošního Studentského Velehradu zní
DILEMA na cestě životem s podtitulem „Hospodine, tvář tvou hledám“ (Žalm 27).
Hosté: Z. Bárta, T. Halík, K. Lachmanová, J. Sokol, M. Svatošová, J. Zeman.
Koncerty: Kapucíni & Stanley, DJ Chosé, varhaní koncert.
Doprovodný program: čajovna, workshopy, sport, modlitba.
Více informací a registrační formulář naleznou zájemci na internetových stránkách
www.studentsky.velehrad.cz a www.vkhcr.org.
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na stáži a pak i pár měsíců pracovala v novém závodě
francouzské společnosti S. N. O. P., a. s., v Pohořelicích u Brna. Společnost SNOP vyrábí kovové díly pro

5 Pohled na Citadelle od pevnosti Bregile
automobilový průmysl a dodává je přímo automobilkám nebo jejich dalším dodavatelům. Pracovala jsem
v logistice, která mě docela zaujala, a tak mě napadlo,
že by nebylo špatné jet na stáž Leonardo právě do
závodu „Snopu“ ve Francii. Je jich tam celkem šest
a „los padl“ na Besançon, protože ostatní závody jsou
v malých městech, kde je špatné dopravní spojení
a málo možností na trávení volného času o víkendech.
Pak už tedy stačilo provést pár nezbytných administrativních kroků a „navázat spojení“ s ředitelem výroby
v závodu v Besançonu, pod kterého spadá i oddělení
logistiky, kam jsem právě chtěla.
V Besançonu v oddělení logistiky jsem tedy více
méně navázala na svou práci v Pohořelicích, takže
jsem věděla, do jaké společnosti jedu, co vyrábí, jaká
práce mě asi čeká. Kolegové a hlavně kolegyně z logistiky mě přijali kamarádsky mezi sebe – ani jsem se
necítila jako stážistka! Také byli rádi, že jsem uměla
pracovat s ﬁremním informačním systémem a snadněji se tak naučila nové věci. V práci jsem tak byla
opravdu platná a měla jsem z toho dobrý pocit.
Jak tedy stáž Leonardo zhodnotit? Musím říct, že
mě na začátku trochu odrazovalo to papírování a také
fakt, že si budu muset prodloužit studium o zimní semestr a „nestátnicovat“ s většinou svých kamarádů
a prožívat s nimi „Mgr.“ euforii. Ovšem mohu říct, že
stáž byla pro mě přínosem jak po stránce profesní,
tak osobní a jazykové. Získala jsem další zkušenosti
z oboru logistiky, který mě zaujal a ve kterém bych
chtěla nadále působit. Určitě jsem získala „zdravé“
sebevědomí a zlepšila jsem si jazykové dovednosti
i v odborné oblasti.
H. Čejková, Katedra romanistiky FF UP,
foto archiv autorky

Vážení studenti a absolventi
magisterského stupně studia
Speciální pedagogiky,
stejně jako v minulých letech, i letos máte možnost
přihlásit se ke studiu v doktorském studijním programu v oboru Speciální pedagogika (v prezenční nebo
distanční formě) a dosáhnout tak nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělání ukončeného titulem
Ph.D. Máte-li o toto studium zájem, kontaktujte své
vyučující nebo vedoucího Katedry speciální pedagogiky Mgr. O. Müllera, Ph.D., který vám poskytne bližší
informace.
Přihlášky je možné podávat do 7. 5. 2008.
Více informací je možné získat na adrese http://
www.upol.cz/fakulty/pdf/doktorske-studium/.

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
57. THOMAS Ignatius (Ignác), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr., Jur. Can. Dr. (* 20. 12. 1693 Opava – † 25. 5. 1768
Liběšice na Litoměřicku), rektor od 25. 11. 1761 do 1. 11. 1762
(II) Ke dni 3. listopadu 1761 jmenoval český jezuitský provinciál P. František Wissinger děkana pražské
teologické fakulty P. Ignáce Thomase rektorem jezuitské koleje a škol v Olomouci. Thomasův předchůdce
v tomto úřadě, P. Petr Janowka, zaznamenal tehdy
ve svém rektorském diariu: „Successor Dignissimus
destinatus fuit à P Nostri pro Collegii Olomucensi
R P Ignatius Thomas Actualis Praefectus Generalis
Pragæ & Decanus Theologiæ (Nejzaslouženějším nástupcem pro olomouckou kolej byl naším provinciálem
určen nejdůstojnější otec Ignác Thomas, současný generální prefekt v Praze a děkan teologie).“ Téhož dne
svěřil páter Janowka řízení olomouckých jezuitských
institucí P. Františku Czepanimu jako vicerektoru a odcestoval přes Rokytnici, Bohdalice, Brno a Jihlavu do
Prahy, kde se ujal řízení staroměstské jezuitské koleje
u sv. Klimenta. Rektorská instalace P. Ignáce Thomase
se uskutečnila teprve 25. listopadu, jak neopomněl
zaznamenat v rektorském diariu: „Installatio mea, in
qua addita fercula cum vino huic Diei proportionata
(Moje instalace, k níž dodána nosítka s vínem přiměřená tomuto dni)“; studenti byli téhož dne osvobozeni
od ranních a odpoledních přednášek. Nový rektor poté
navštívil olomouckého biskupa Maxmiliána hraběte
Hamiltona, jenž ho pozval ke své zítřejší tabuli.
Z Thomasova rektorského diaria je zřejmé, že se
vztahy mezi státními úřady a jezuity dále vyhrocovaly.
Ještě před Thomasovým příchodem do Olomouce vyhlásil dne 23. listopadu 1761 direktor zdejší teologické
fakulty kanovník Jan Křtitel hrabě Pergen v univerzitním
auditoriu „stylo gravi et nervoso (slavnostním a důrazným způsobem)“ dvorský výnos stvrzující, že absolvo-

5 Oznámení rektora olomoucké koleje a škol Tovaryšstva Ježíšova P. Ignáce Thomase o univerzitní
oslavě narozenin panovnice Marie Terezie: „Ignác Thomas z Tovaryšstva Ješíšova, doktor sv. Kánonů a sv.
Teologie, rector magniﬁcus Živné císařské královské
a biskupské olomoucké univerzity. Poněvadž na zítřejší
den, tj. 13. měsíce máje, připadá nejslavnější den narození svatého císařského královského apoštolského
Veličenstva Marie Terezie, paní, paní naší nejmírnější,
živná univerzita ustanovuje vzdát témuž [dni] poctu ve
slavnostnějším svědectví své nejhlubší poddanosti.
Pročež bude zítra o deváté hodině ranní ve velké aule
téže univerzity celebrován veřejný akt, k němuž jsou
co nejlaskavěji zváni všichni profesoři a doktoři. Dáno
v Olomouci v akademické koleji Tovaryšstva Ježíšova
12. dne měsíce máje 1762.“ Moravský zemský archiv
v Brně, fond G 12 Cerroni II
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časopis. III/2007, 84 s.
Müllerová, M., a kol.: Litovelské Pomoraví. CHKO pro
environmentální výchovu. 1. vyd., 72 s.

Válková, S.: New Trends in Educating Future Teachers
of English III. 1. vyd., 160 s.
Řepová, P.: Dítě a koktavost. 1. vyd., 36 s.
Dorková, Z., Šteigl. J. (eds.): Aplikovaná antropologie
2007. VII. doktorandská konference s mezinárodní
účastí. Vydáno na CD.
Lékařská fakulta
Šimánek, V. (hl. ed.): AUPO. Biomedical Papers. Volume 151, Number 2, 2007. 362 s.
Halmo, R., Kudlová, R., Vránová, V.: Deník ošetřovatelské praxe. 1. vyd., 84 s.
Kutnohorská, J.: Výzkum ve zdravotnictví. 1. vyd.,
124 s.
Přírodovědecká fakulta
Molnár, J. (ed.): Motivating and Exciting Methods in
Mathematics and Science – Glossary of Terms. 1. vyd.,
108 s.
Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: Stav budoucnosti. Vybrané kapitoly z let 1997–2007. Překlad
P. Král. Editor čes. vyd. P. Nováček. 1. vyd., 254 s.
Kvítek, L. (hl. ed.): Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. Sborník. 1. vyd., 96 s. Vydáno ve
spolupráci s Pedagogickou fakultou UP.
Institut celoživotního vzdělávání (FF)
Kubátová, H.: Úvod do sociologie. 1. vyd., 82 s.
Řehan, V.: Sociální psychologie 2. 1. vyd., 92 s.
Vodička, L.: Úvod do studia divadla. Vydáno na CD.
Mazal, F.: Základy krizového managementu. Vydáno
na CD.
Staněk, A.: Vybrané problémy evropské vzdělávací politiky. Vydáno na CD.
Lazorčáková, T.: Dějiny světového divadla A. Vydáno
na CD.
Kubátová, H.: Úvod do sociologie. Vydáno na CD.
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vaní posluchači tomistické a augustinské teologie na
této fakultě se mohou ucházet o akademické hodnosti
a církevní beneﬁcia, aniž by museli skládat zkoušky
u jezuitských profesorů.
Byla rovněž obnovena činnost olomoucké studijní
komise („löbliche in Studiensachen Commision bei der
Olmützer Universität“), jejímž předsedou („praeses in
causis studiorum“) se stal opat premonstrátského
konventu na Hradisku Pavel Ferdinand Václavík, který
jezuity neměl nijak v lásce, a členy direktor ﬁlozoﬁcké
fakulty, jímž byl hradiský premonstrát Norbert Antonín
Schaumburg, dále direktor teologické fakulty kanovník
Jan Křtitel Pergen a direktor ředitel humanitních škol
(tj. gymnázia) František svobodný pán z Pillersdorfu,
náměstek olomouckého krajského hejtmana, jakož
i sám olomoucký krajský hejtman Emanuel Kajetán
svobodný pán Zaviše z Osenice. Jako asesoři (přísedící) byli při komisi ustanoveni oba olomoučtí profesoři
práv – „profesor iuris primarius“ Jan Antonín Sommer a „profesor iuris secundarius“ Jindřich Antonín
Bösenselle. Vládním dekretem z 10. dubna 1762 byla
studijní komise, v níž nebyli jezuité vůbec zastoupeni,
pověřena řízením univerzity. Komise se ujala tohoto
úkolu s velkou pompou, přičemž opat Václavík odmítl
spojit tuto festivitu s univerzitní disputací; jak svědčí
dochované protokoly z let 1762–1774, zasedala studijní komise v premonstrátském konventu na Hradisku. Když byl dvorským dekretem z 8. července 1762
jmenován olomoucký biskup Maxmilián Hamilton protektorem univerzity, předkládala studijní komise protokoly ze svých zasedání biskupovi, jenž je opatřoval
poznámkami a zasílal je do Brna moravské zemské
reprezentaci a komoře, přezvané k 1. květnu 1763 na
moravské zemské gubernium; nejvyšší zemský úřad
pak postupoval tyto protokoly dvorské studijní komisi ve Vídni. Podle dikce vládního reskriptu z 28. října
1762 byl direktor fakulty nadále titulován „předseda (či
prezident) fakulty“ („praeses facultatis“).
Z reformních opatření vyplynula dne 13. února
1762 změna názvu univerzity, třebaže její činnost
byla nadále ﬁnancována z výnosu statků Tovaryšstva
Ježíšova a nadací tímto řádem spravovaných. „Alma
Caesarea Regia ac Episcopalis Universitas Societatis
Jesu Olomucensis (Živná císařská, královská a biskupská olomoucká univerzita Tovaryšstva Ježíšova)“
se měla nadále nazývat „Alma Caesarea Regia ac
Episcopalis Universitas Olomucensis (Živná císařská,
královská a biskupská olomoucká univerzita)“. Jenže
bez ohledu na toto nařízení se původní název objevuje
na univerzitních vyhláškách ještě v roce 1773, kdy
na základě breve papeže Klimenta XIV. Dominus ac
Redemptor noster (Pán a Spasitel náš) z 21. července t. r. jezuitský řád dočasně zanikl.
Ale také veškeré Tovaryšstvo Ježíšovo, jež roku
1759 mělo 22 589 příslušníků v 41 provinciích, bylo
vystaveno útokům narůstajícího počtu svých nepřátel – dne 4. ledna 1762 byla v refektáři olomoucké
jezuitské koleje čtena encyklika generála Tovaryšstva
Ježíšova P. Lorenza Ricciho, vyhlašující konání pobožností za odvrácení všeho zlého od těžce zkoušeného
Tovaryšstva. Roku 1759 byli totiž jezuité vyhoštěni
z por tugalských zámořských osad a 3. září 1759
z Portugalska; v následujících letech museli jezuité
dne 26. listopadu 1764 opustit Francii a dne 2. dubna
1767 Španělsko.
Podle Thomasova rektorského diaria vizitoval koncem ledna olomouckou jezuitskou kolej a školy český
jezuitský provinciál P. František Wissinger – dělo se tak
za tuhých mrazů, které jezuity přiměly takřka denně
Dokončení na str. 8
Soupis rektorů olomouckého vysokého učení
najdete na webových stránkách UP www.upol.cz
v oddíle O univerzitě/Historie a současnost.
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…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
3.–7. BŘEZNA
Mezinárodní studentský pedagogicko-vědecký tábor budoucích učitelů mateřské a primární školy.
Týdenní pobyt studentů. PdF UP (Žižkovo nám. 5).
3.–30. BŘEZNA
Textil – hra? Výstava studentských prací z výuky textilní tvorby. UC UP, Galerie Podkroví a Galerie Schody.
4.–14. BŘEZNA
Výstava fotograﬁí „Krásní a chudí“ (Etiopie 2004).
Festival Jeden svět 2008. UC UP, chodba v přízemí.
4.–28. BŘEZNA
Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem. Výstava. UC UP, první patro.
8. BŘEZNA
Čarovné varieté – Rekreﬂám. Reprezentační ples Katedry rekreologie FTK UP. Klub Sidia Olomouc.
8.–9. BŘEZNA
Kurikulární představení 4. r. SPP – dramaterapie.
Divadelní představení. UC UP, Atrium.
10. BŘEZNA
Malé divadlo Kjogenu. UC UP, Divadelní sál, 19.30 hod.

Milí kolegové,
přehled odborných, kulturních a sportovních aktivit,
které se konají v prostorách Univerzity Palackého nebo na nichž se univerzita podílí, letos opět vychází jako měsíční příloha Žurnálu UP. Podklady pro
Kalendář akcí čerpáme z jeho internetové verze. Uzávěrka pro měsíční přehled je vždy k 20. dni v měsíci.
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

Rektoři…
zkracovat vyučování. Olomoucká akademická obec
toho roku čítala 1122 osoby, z nichž se jeden akademik honosil hraběcím titulem, baronů (svobodných
pánů) bylo mezi akademiky devět, rytířů deset a osm
šlechticů. Jezuitský konvikt obývalo 91 konviktorů
a seminář sv. Františka 56 seminaristů, teologická
fakulta měla 266 posluchačů, v tom 35 jezuitů, na
ﬁlozoﬁcké fakultě byli zapsáni 324 posluchači, gymnázium navštěvovalo 468 studentů.
Události dne 31. ledna 1762 zaznamenal P. Ignác
Thomas na předposlední folio posledního dochovaného svazku olomouckých rektorských diarií, a záznamy
v něm proto ukončil. Lze předpokládat, že vzápětí založil další knihu rektorských diarií, jenže ta je bohužel
nezvěstná. Dochovala se sice kniha diarií olomouckých univerzitních kancléřů, resp. nejvyšších studijních
prefektů z let 1739–1773, ale záznamy v ní jsou velice
stručné a navíc mezerovité.
Během roku 1762 se rektor P. Ignác Thomas, netajivší se svou nechutí vůči zestátňování vysokého
školství, ocitl v tak zásadním konﬂiktu s olomouckým

Robert Křesťan a Druhá tráva. U-klub, 20 hod.
10.–14. BŘEZNA
Jeden svět 2008 v Olomouci. Divadlo hudby, Kino
Metropol.
11. BŘEZNA
Mgr. M. Kolařík, Ph.D. (KI PřF UP): Monadic basic
algebras. Seminář z univerzální algebry a uspořádaných množin. PřF UP (Tomkova 40), posluchárna
č. 301, 13 hod.
PhDr. R. Vévoda (Ústav pro studium totalitních režimů ČR): Státní bezpečnost proti církvi. Arcidiecézní
muzeum, 17 hod.
11.–12. BŘEZNA
IX. Mezinárodní konference „Speciální pedagogika ve světle legislativních změn“ a IV. Mezinárodní
dramaterapeutická konference. RCO.

OHLÉDNUTÍ
Slavnostní koncert studentů
Katedry hudební výchovy PdF UP
V rámci Akademického dne 2008, v době, kdy zvuk
kostelních zvonů v celé Olomouci oznamoval, že přesně na hodinu před 62 lety byl v Praze přijat zákon
o obnovení vysokého učení pod názvem Univerzita
Palackého a olomoucké zvony toto rozhodnutí tehdy
slavnostně a radostně komentovaly, začal – v rámci
časového harmonogramu tohoto slavnostního dne –
v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP slavnostní
koncert. Abychom byli přesní, začal asi deset minut
po patnácté hodině, kdy zvony dozněly, a ti, kteří si nenechali tuto akustickou záležitost ujít, doplnili v docela
slušné míře koncertní Kapli. O tomto koncertě ostatně
byla zmínka již v minulém čísle Žurnálu a zájem o něj
potvrdila velmi dobrá návštěvnost, když vedení UP reprezentoval J. Dűrr, prorektor pro záležitosti vnějších
vztahů UP.

12. BŘEZNA
Radioterapie v léčbě zhoubných nádorů – 100 let
léčby zářením ve FN Olomouc. Přednáškový večer
Spolku lékařů v Olomouci. TÚ LF UP a FNO, 16 hod.
Divadlo Dno: Ledové techno, Tedy Lapohádky. UC UP,
Divadelní sál, 19.30 hod.
Doc. V. Grulich (Ústav botaniky a zoologie PřF MU): Kapverdy: Makaronésie nebo Sahel? Přednáška. PřF UP
(Šlechtitelů 11), velký přednáškový sál, 16.30 hod.
Michal Pavlíček + Monika Načeva + DJ Five. Koncert. U-klub, 20 hod.
Krajina přílivu. Film. UC UP, Filmový sál, 20 hod.
14. BŘEZEN
Koncert irsko-amerického písničkáře M. Gearyho a jeho hosta B. O’Shea. UC UP, Divadelní sál,
19.30 hod.
Lion Beatz Foundation – Native Resistance tour
2008. Koncert. U-klub, 20 hod.
-redDokončení ze str. 7
krajským hejtmanem Emanuelem Kajetánem svobodným pánem Zavišem z Osenice, že byl na základě příkazu vídeňského dvora z 28. října 1762 ke dni
1. listopadu téhož roku z rektorského úřadu suspendován a musel Olomouc neprodleně opustit. Putoval
až do jezuitské koleje v Chomutově a od 14. prosince 1762 do 1. března 1766 zastával úřad superiora
(představeného) rezidence této koleje v Bohosudově.
Posledním Thomasovým působištěm byla rezidence
klementinské jezuitské koleje v Liběšicích u Úštěku na
Litoměřicku; byl zde činný jako konzultor a zpovědník
a zde též 25. května 1768 zemřel. Neodpovídá tedy
zcela pravdě poznámka Václava Nešpora v Dějinách
univerzity olomoucké (Olomouc 1947, s. 73): „Dvořák
Rud. v Dějinách Moravy se domnívá, že rektor Ignác
Thomas byl po zrušení řádu pro vzpouru proti bule
[spr. breve] suspendován a z Olomouce vypovězen;
fakt jest správný, jenže Thomas se vzepřel krajskému
hejtmanu již roku 1762.“
Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště)

Dodatek
Z popisky k obrázku v předchozí části seriálu Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860 byl nedopatřením
vypuštěn překlad a výklad zkratky „O. A. M. D. Gl.“ – jedná se o devízu Tovaryšstva Ježíšova „Omnia Ad Maiorem
Dei Gloriam“ – „Vše k větší Boží slávě“.

Koncert zahájil krátkým projevem zástupce vedoucího Katedry hudební výchovy doc. J. Majtner, v následném programu vystoupila klarinetistka M. Kopytková s provedením Koncertního valčíku A. Langera,
pěvci M. Okazaki (soprán) a Noritaro Dei (baryton)
s ukázkami z oper W. A. Mozarta a A. Dvořáka (velmi působivě zazpívaná árie „Měsíčku na nebi…“).
Mozarta si vybralo i další pěvecké duo – barytonista
M. Pernica a sopranistka P. Vyletělková, v jejímž podání dále zazněl i výběr z „Písní nejtajnějších“ P. Ebena.
Klavírista F. Chobot přesvědčil o svých kvalitách ve
dvou ukázkách díla C. Debussyho a závěr koncertu patřil posluchačce I. Černíčkové, v jejímž podání zazněla
náročná klavírní Sonáta f-moll – Appassionata – L. van
Beethovena. Pěvce a klarinetistku doprovázela na klavír PaedDr. L. Pulchertová, Ph.D., celý pořad připravil
tým pedagogů ve složení MgA. V. Kyas, doc. MgA.
J. Majtner, a MgA. L. Pulchert, Ph.D. Hodnotné výkony
a hojná účast obecenstva potvrdily, že studenti Katedry
hudební výchovy PdF UP pod vedením pedagogů jsou
schopni demonstrovat výsledky své práce na vskutku
vysoké úrovni.
-rs-, foto -mo-

Do soutěže ji přihlásili studenti…
Dokončení ze str. 1
V prvním kole, které bylo uzavřeno 1. 12.
2007, proběhl z došlých přihlášek výběr tří
ﬁ nalistek v každé kategorii. Výběr provádí
nezávislá porota složená ze sester, zástupců
organizací, ﬁnalistek uplynulých ročníků Sestry
roku a nejaktivnějších přispěvovatelů časopisu
Sestra.
O vítězkách rozhoduje porota, v níž tradičně zasedají přední osobnosti z oblasti českého lékařství, ošetřovatelství, zástupci sponzorů
a politické sféry.
Záštitu nad oceněním i letos převzala D. Havlová (Nadace Vize 97), slavnostního galavečera
se zúčastnili mj. MUDr. T. Julínek, ministr zdravotnictví.
-map-, -eh-, foto na titulní straně archiv FNO
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