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Akademický senát UP k případné změně
označení UP • Laboratoř molekulární fyziologie rostlin: Když vyjde pravda na světlo •
Univerzitní pracoviště informují • Diskuse,
názory, ohlasy

Od 19. 5. bude při vstupu na pracoviště kabinetu
judaistiky připomínat pamětní deska velkorysý
ﬁnanční dar, jímž přispěl k rozšíření knižního
fondu D. Melchet. Při své návštěvě UP se sešel
také se zástupci vedení UP (snímek vpravo nahoře), Katedry germanistiky a jejího kabinetu
judaistiky. Téměř ve stejnou dobu navštívil olomouckou univerzitu také izraelský velvyslanec
J. E. Y. Levy (na snímku vpravo dole).
(Více informací níže.)
-red-, foto -mo- 4

Speciální pedagogika
pro Španělsko
g V období 30. 4.–10.5. proběhla v rámci programu
Erasmus návštěva čtyř členů Katedry speciální pedagogiky PdF UP Mgr. O. Müllera, Ph.D., doc. M. Potměšila,
Ph.D., doc. M. Valenty, Ph.D., a Mgr. P. Svobody, Ph.D.,
na univerzitách v Granadě a Barceloně. Pro studenty bakalářských a magisterských programů byly připraveny
semináře a workshopy s programem zaměřeným na
dramaterapii, muzikoterapii a poetoterapii s teoretickými
a metodickými informacemi. V přednáškách byl prezentován výzkum zaměřený na hodnotový proﬁl adolescentů s postižením, dále zazněla přednáška o možnostech
analýzy komunikačního procesu osob s postižením
a představen byl český vzdělávací systém s pohledem
na profesní přípravu pedagogů. Mimo uvedené formy
výuky byly dále v náplni pobytů individuální konzultace
se španělskými studenty a konzultace s českými studenty programu Erasmus. Knihovny obou univerzit byly
obohaceny o publikace v anglickém jazyce, které jejich
autoři z Olomouce přivezli.
Mezi vedoucími jednotlivých kateder proběhla jednání o dalších plánech na společnou práci v oblasti výměny studentů i pedagogů. Ukazuje se totiž, že návštěvy
začínají překračovat rámec běžné výuky a dostávají se
ke slovu výzkumné aktivity pedagogů na obou stranách.
Díky programu, který umožňuje výměny pedagogů, je tak
Dokončení na str. 8

Akademický senát UP
k univerzitním nemocnicím
g Akademický senát UP, vědom si důležitosti vazby
výuky, vědy, výzkumu a léčebné péče realizovaných
ve spolupráci fakultních nemocnic a lékařských fakult,
žádá MŠMT ČR, Ministerstvo zdravotnictví a Vládu ČR,
aby vedla otevřený dialog o zákonu o univerzitních
nemocnicích a do doby nabytí účinnosti uvedeného
zákona žádným způsobem netransformovala stávající
fakultní nemocnice.
(Usnesení Akademického senátu UP ze dne 28. 5. 2008.)

Izraelský dar pro knihovnu kabinetu judaistiky
g Knihovna judaistiky FF UP obdržela 35 tisíc dolarů. Tuto částku, určenou na pořízení dalšího
knihovního fondu pro rozvoj judaistiky věnoval olomoucké univerzitě D. Melchet z Izraele, jehož otec
prožil část svého života v Olomouci. Při této příležitosti byla 19. 5. slavnostně odhalena D. Melchetovi
a jeho rodičům pamětní deska v budově na tř. 1. Máje, ve které sídlí kabinet judaistiky FF UP. Jako
výraz díků byl po dárci pojmenován i jeden ze sálů Ústřední knihovny UP a od stejného data nese
jméno jeho rodičů i judaistická knihovna FF UP.
D. Melchet navštívil město Olomouc poprvé
adresáta pro ﬁnanční dar, kterým by městu vzdal
v roce 2006. Navštívil jej s vědomím, že jeho
hold. Našel jej na Univerzitě Palackého.
otec B. Salpeter zde prožil velmi šťastné dětKabinet judaistiky, který prakticky nedisponuství a mládí, poté, kdy vřavou 1. světové války
je žádnými dotačními prostředky a po celá čtyři
byl připraven o rodiče a vržen s několika svými
léta své existence si shání peníze na svou exisnezletilými sourozenci z rodné Bukoviny do
tenci jinde než v rozpočtu FF UP, je odkázán na
olomouckého židovského sirotčince. Po zbytek
Dokončení na str. 3
života, kdy B. Salpeter emigroval do Palestiny,
vzpomínal na Olomouc velmi rád. Pod vlivem
Rektor Univerzity Palackého
těchto rodinných pout se do Olomouce po lesvolává
tech vydal i jeho syn D. Melchet. Olomouc, zeShromáždění akademické obce
jména její historická architektura, mu učarovala
a nabyté dojmy daly prostor úvahám o relativitě
na téma
délky a důležitosti jednoho lidského života ve
Nový jednotný vizuální styl UP.
srovnání s hloubkou času a velikosti prostoru,
jež ho obklopují. A protože právě knihy snad
Shromáždění se bude konat
tento pocit vyjadřují po staletí a jsou schopny
v úterý 3. 6. 2008 od 14 hod.
překlenout časové i prostorové vzdálenosti, zav aule Filozoﬁcké fakulty UP.
čal již v roce 2006 v hanácké metropoli hledat

Druhá konference mladých badatelů: Věda je zábava
g Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP uspořádaly
16. 5. druhou studentskou konferenci Mladých přírodovědců.
Mladí badatelé představili své výsledky celoroční činnosti
a aktivit v kroužcích, jež fungují na základních a středních
školách. Konference proběhla ve třech sekcích – Věda je
zábava pro přírodovědné kroužky, Badatel pro mladé výzkumníky a Labyrint pro vítěze internetových soutěží. Žáci
a studenti prezentovali své výsledky prostřednictvím posterů
nebo přednášek.
Setkání se uskutečnilo v Uměleckém centru UP za podpory grantu MŠMT „STM Morava“ v rámci Národního programu výzkumu II – Lidské zdroje.
-red-, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Na olomoucké univerzitě proběhla
mezinárodní certiﬁkovaná zkouška z nizozemštiny

Akademický senát UP
k případné změně označení UP

g Rekordních 77 zájemců se zúčastnilo již 16. jazykové zkoušky úrovně nizozemského jazyka – CNaVT, která se pod záštitou Erasmiana, Centra pro jazyk a kulturu Nizozemí a Vlámska,
uskutečnila na UP ve dnech 15. a 16. 5.
Testováno bylo celkem pět úrovní podle
ale také nizozemskými a vlámskými univerziSpolečného evropského referenčního rámce
tami jako podmínka přijetí do magisterských
pro jazyky CEF, přičemž nejvyšší úroveň – tzv.
či doktorských programů.
„near native speaker“ je vyžadovaná pro poUniverzita Palackého je jedním ze čtyř zkukračování ve studiu v Nizozemí či Vlámsku.
šebních míst v České republice. Olomoučtí peZkoušku, které má písemnou i ústní část a skládagogové doc. W. Engelbrecht a Mgr. M. Kříž
dá se z poslechu, psaní a mluveného projevu,
patří od roku 2003 k tzv. resonanční skupině
podstoupili zájemci převážně z řad studentů
pedagogů, která pomáhá hodnotit vykonané
Katedry nederlandistiky FF, nechyběli však ani
zkoušky a sestavovat zkoušky nové.
zástupci dalších univerzit a veřejnosti.
Jazykové zkoušky mají stejná pravidla ve
Všem účastníkům bude vystaven jménem
všech zemích světa. V roce 2007 složilo zkoušnizozemsko-vlámského vládního referátu Neky CNaVT 2 249 kandidátů na 123 zkušebních
derlandse Taalunie (Nizozemská jazyková
místech v 30 zemích světa.
unie) certiﬁkát o vykonané zkoušce CNaVT,
Více o CEF viz http://www.msmt.cz/mezikterý je mezinárodně uznávaným dokladem
narodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencnio dosažené úrovni nizozemštiny. Tento doklad
-ramec-pro-jazyky.
-redje vyžadován nejen mnohými zaměstnavateli,

g V souvislosti s rozporem mezi schváleným a registrovaným zněním čl. 53 Statutu UP a otázkou úlohy AS UP
ve věci přijímání nebo rušení znaku UP, na který poukázala legislativní komise AS UP, jednal stávající senát na
svém posledním zasedání 20. 5. znovu o novém logu
a jednotném vizuálním stylu UP. Po vyslechnutí stanoviska prorektorky doc. L. Lochmanové a následné obsáhlé
diskusi přijal AS UP usnesení, v němž žádá vedení olomoucké univerzity, aby případnou změnu označení UP
realizovalo formou změny Statutu UP tak, aby do rozhodovacího procesu byla zapojena co nejširší část
akademické obce Univerzity Palackého.
Akademický senát UP dále vzal na vědomí závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích voleb do AS UP na
funkční období 2008–2011 a „malý rozbor“ hospodaření UP za rok 2007. Schválil návrh Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2007, návrh Výroční zprávy
o hospodaření UP za rok 2007 i návrh rozpočtu UP
na rok 2008. Dále přijal usnesení, kterým podpořil iniciativu senátů pedagogických fakult proti zamýšlené
novelizaci zákona o pedagogických pracovnících.
Další informace viz http://www.upol.cz/odkazy/organy-up/akademicky-senat-up/.
-red-

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2008
g Již podruhé proběhla studentská vědecká soutěž
„O cenu děkana 2008“ na Přírodovědecké fakultě UP
7. 5. v líbivém hávu vědecké konference. V jejím rámci studenti soutěžili se svými pracemi tradičně v pěti
oborových sekcích – matematice, fyzice, chemii,
biologii a geograﬁi s geologií a navíc v letošním roce
přibyla sekce didaktiky přírodních věd. V rámci každé
odborné sekce byli soutěžící
studenti navíc rozdělení do
tří kategorií podle dosaženého stupně vysokoškolského
vzdělání – tedy na bakalářskou, magisterskou a doktorandskou kategorii.
Stejně jako vědci diskutují
na řádné vědecké konferenci,
tak i soutěžící studenti prezentovali před odborným publikem výsledky své výzkumné
práce a odpovídali na zvídavé
dotazy z pléna. Protože se ale
současně jednalo o soutěž
o cenu děkana, mimo závěrečného potlesku byl jejich
výkon ohodnocen nezávislou
odbornou porotou. Její nezávislost byla zabezpečena
přítomností zástupců z jiných vysokých škol, v chemické sekci dokonce tito zástupci tvořili většinu členů
komise. Navíc, stejně jako na řádné vědecké, nechyběla v soutěžním klání studentů ani posterová sekce,
kde se ovšem soutěžilo bez rozdílu oborů a studijních
kategorií. To, že loňská prvotní realizace soutěže v této
nové podobě studenty zaujala, prokázala i zvýšená účast
soutěžících studentů – z loňských 62 aktivních účastníků
v letošním ročníku vzrostl jejich počet až na úctyhodných
83 účastníků. Dokonce bylo možné letošní konferenci
označit přídomkem mezinárodní, protože v didaktické
sekci se soutěže zúčastnili čtyři studenti ze Slovenské
republiky, konkrétně z Univerzity M. Bela v Banské Bystrici a Univerzity K. Filozofa v Nitře.
Po dlouhém dopoledním jednání, které se v některých sekcích s vysokým počtem účastníků (matematika a chemie) protáhlo až do odpoledních hodin, přišla
všemi napjatě očekávaná chvíle – vyhlášení konečných
výsledků soutěže. Vzhledem k počtu sekcí a kategorií
zde nelze vyjmenovat ani všechny vítěze, ale určitě
stojí za to vyjmenovat absolutní vítěze každého oboru, kteří získali pro rok 2008 putovní pohár děkana
Přírodovědecké fakulty. Za obor Matematika to byla
Mgr. M. Kožušníková, za obor Fyzika Mgr. L. Slodička,
za obor Chemie pak Mgr. P. Sklenovský, v oboru Biologie absolutní prvenství získal student teprve magis-
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terského studia Bc. V. Dvořák, v oboru jednotně nazvaném Vědy o Zemi zvítězil Bc. J. Heisig (zde nebyla
doktorandská kategorie obsazena) a v oboru Didaktika
přírodovědných oborů zvítězila Mgr. V. Kainzová.
Na závěr soutěžního konferenčního jednání pak nechybělo ani společenské setkání všech účastníků – neformální diskuse mezi účastníky bývá přece mnohdy
na konferencích tou nejdůležitější částí jednání.
Jaký ovšem bude další vývoj této soutěže na Přírodovědecké fakultě UP, to zůstává pro příští roky otázkou,
protože v letošním roce
končí projekt STM-Morava
(NPV II 2E06029), který po
dva roky tuto soutěž podporoval nejen ﬁnančně, ale
zejména organizačně díky
aktivitě členů řešitelského
kolektivu tohoto projektu.
Organizátoři však slibují, že
se i za nových podmínek budou snažit založenou tradici
udržet na minimálně stejné kvalitativní úrovni, tak jako tomu bylo v posledních
dvou letech.
Podrobné informace o výsledcích i abstrakty soutěžních prací a třeba i fotograﬁe ze soutěže naleznete
na stránkách svoc.prf.upol.cz.
RNDr. L. Kvítek, CSc., řešitel projektu STM-Morava,
foto archiv PřF

Setkání lektorů DAAD

g Ve dnech 15.–19. 5. proběhlo na UP regionální
setkání lektorů DAAD působících v ČR a na Slovensku.
DAAD (Der Deutsche Akademische Austauschdienst) je
instituce spadající pod německé vysoké školství, která
podporuje vztahy německých vysokých škol se zahraničím formou studentských a vědeckých výměnných
pobytů a též formou různých mezinárodních programů
a projektů. Lektoři DAAD jsou vysíláni jakožto vyučující
německého jazyka či literatury na zahraniční univerzity.
Na UP jsou zastoupeni lektorkami B. Gunsenheimer
a A. Moshövel na Katedře germanistiky FF.
Tradiční setkání lektorů se koná jednou za dva až
čtyři roky na různých místech ČR či Slovenska. Náplní
letošního, olomouckého setkání byl mj. aktuální vývoj
práce DAAD, akademický dialog na českých a slovenských vysokých školách a podpora výuky německého
jazyka v obou zemích.
Text a foto Mgr. V. Opletalová, FF UP

Jak se dělají novináři? Nejen o pojetí studia žurnalistiky na Katedře žurnalistiky
Na otázku doc. J. Jiráka (Katedra mediálních studií Institutu komunikačních
studií a žurnalistiky FSV UK), kdo uvažuje o tom, že se stane novinářem,
odpovědělo z přítomných ve Freskovém sále FF UP pozitivně méně, než by
se čekalo – přednášce z cyklu „Média dnes“ totiž naslouchali především posluchači žurnalistiky a mediálních studií. Z jiného úhlu pohledu však možná
o žádné překvapení nejde: jak 15. 5. potvrdil doc. J. Jirák ve svém výkladu
na téma „Jak se dělají novináři aneb K pojetí studia žurnalistiky“, novinařina
zapadá či již zapadla v „postžurnalistické“ době do „chapadel“ marketingových strategií a ekonomických kalkulů.
A asi se posluchači žurnalistiky netouží stát novináři také proto, že novinařina přestává nebo přestala sehrávat svou sociální roli ve smyslu služby
veřejnosti, že klesá nebo již velmi klesla její společenská, politická hodnota.
Těžko říci. Aby se tento výčet – alespoň z povzdálí – jevil jako ucelený, studenti
olomoucké žurnalistiky se nechtějí hlásit k profesi novináře možná i proto, že
od prvopočátku existence žurnalismu novinář nikdy nebyl tím, jenž by si díky
své profesi mohl říci: „Jsem za vodou“, neboť jak známo, obci novinářské v její historii (i v současnosti) ﬁnančně
vždy spíše chybělo než přebývalo. „A přiznejme si, z něčeho žít musíme,“ zaznělo ze studentských řad – čistě
pragmaticky a naprosto zřetelně…
-map-, foto -mo-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století
g Pod tímto názvem uspořádala Katedra společenských věd PdF UP ve dnech 21.–22. 5. konferenci s mezinárodní účastí. Pozvání přijali i odborníci ze Slovenska, kde je toto téma rovněž
v centru pozornosti současné pedagogiky. Stalo se tak při příležitosti 85. výročí zahájení výuky
občanské výchovy na československých školách (školní rok 1922/1923 na podkladě zákona
č. 226/1922 Sb. z. a n.).
Hlavním cílem konference bylo mimo zhodobčanské výchovy v aktuálním kurikulu základnocení uplynulých 85 let analyzovat současný
ní školy. Filozof prof. J. Sokol, CSc., Ph.D., ve
stav občanské výchovy, resp. výchovy k obsvém příspěvku ukázal na možnosti, jak uchopit
čanství v kontextu s potřebami moderní demoinovativním způsobem běžně diskutovaná tékratické společnosti, v níž podstatnou roli hraje
mata. Mosty mezi vládnutím, občanskou spopříprava mladých lidí k tomu, aby respektovali
lečností a výchovou k občanství vytvářela česká
principy svobody a občanské odpovědnosti.
politoložka prof. V. Dvořáková, CSc. S novým
V úvodu konference vystoupili s hlavními retématem, psychologie morálky jako prostředku
feráty přední osobnosti (pedagogové, historikoúčinné výchovy k občanství, přítomné seznámil
vé a ﬁlozofové), které se výchovou k občanství
PhDr. P. Vacek, Ph.D.
zabývají. Prof. F. Mezihorák, CSc., Dr. h. c., ve
K hlavním diskutovaným tématům patřily
svém vystoupení zdůraznil jeden z největších
otázky oborové didaktiky společenských věd,
úkolů výchovy k občanství a evropanství – změjejí pojetí a multidisciplinarita, postavení občannu v povědomí evropských národů zatížených
ské výchovy v kurikulu základních škol, občanvelkým množstvím nacionálních předsudská výchova, občanská společnost a vládnutí,
ků, mýtů, iluzí, deformací, averzí i nenávisti.
psychologie morálky jako jednoho z prostředků
Prof. J. Maňák, CSc., se zamýšlel nad místem
výchovy k občanství či pojetí občanské výchovy v kontextu výchovy k evropanství.
Konference prokázala, že předmět občanAkademický senát PdF doporučuje
ská výchova a výchova k občanství má v souodmítnout návrh nového loga UP
dobém kurikulu základních a středních škol
pevné zakotvení a opodstatnění, přispívá k bug Na zasedání Akademického senátu PdF UP 7. 5. bylo
přijato usnesení, v němž AS PdF UP vyjádřil nesouhlas
doucímu rozvoji občanských kompetencí žáků
s přijetím výsledků veřejné soutěže na jednotný vizuální
a studentů a v neposlední řadě také rozšiřuje
styl, jejíž součástí je i návrh nového loga UP. Senátoři
jejich povědomí o Evropské unii a jejím smysPdF v tomto usnesení doporučili rektorovi UP odmítnout
lu. Výstupem z konference bude publikace rozpředložený návrh a po diskusi v akademické obci přidělená do dvou tématických okruhů obsahujíjmout taková pravidla jednotného vizuálního stylu, která
cích klíčové příspěvky.
Mgr. P. Krákora, Mgr. A. Staněk, Ph.D.,
by zahrnovala použití stávajícího tradičního znaku UP.
Katedra společenských věd PdF UP
-red-

Stručně

Další setkání v rámci cyklu autorských čtení a besed
Ex libris se konalo 13. 5. na FF UP. Hostem vedoucího Katedry bohemistiky doc. L. Machaly byl tentokrát
spisovatel L. Vaculík.
***

Člen Katedry církevních dějin a křesťanského umění CMTF UP Mgr. T. Parma přednášel ve stejný den
v Arcidiecézním muzeu Olomouc na téma Kardinál
František Ditrichštejn.
***

PROJEKTOVÝ SERVIS

Kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků v praxi
V akademickém roce 2007/2008 byl Projektovým servisem UP (PS UP)
realizován Kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků v praxi.
Proběhl v rámci stejnojmenného projektu spoluﬁnancovaného Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho hlavním cílem bylo vzdělat vědecko-výzkumné pracovníky a studenty UP v oblasti řízení výzkumu a vývoje a v aplikaci výsledků vědy
a výzkumu do praxe.
Kurz byl strukturován do pěti navazujících modulů: Financování výzkumu a vývoje; Projektový
management zaměřený na výzkum a vývoj; Právní ochrana výsledků výzkumu a vývoje; Podnikání ve
výzkumu a vývoji; Spin-off ﬁrma.
V jednotlivých modulech se účastníci seznámili nejen s teoretickými informacemi v daných oblastech, ale
prostřednictvím odborníků z praxe i s řadou praktických zkušeností. Jako externí přednášející se kurzu zúčastnili
např. zástupci Technologického centra Akademie věd, Czech Liaison Ofﬁce For Research and Development
(CZELO) z Bruselu, Patentové kanceláře nebo Českého nanotechnologického klastru.
V rámci kurzu proběhly dva semestrální běhy, kterých se zúčastnilo více než 70 zájemců z řad vědeckých pracovníků
a studentů UP. Vzhledem ke kladnému hodnocení a velkému zájmu účastníků plánuje PS UP další běh kurzu i v příštím
akademickém roce.
V rámci projektu byly vytvořeny studijní materiály a prezentace, které naleznete na webových stánkách www.
psup.cz. V případě potřeby dalších informací o projektu se na nás neváhejte obrátit. Rádi zodpovíme všechny
vaše dotazy.
Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme!
Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401,
e-mail: info@psup.cz, www.psup.cz

Izraelský dar…
projektovou podporu, granty a dary. Dar pana
Melcheta významně pomůže rozvoji oboru, který
by bez knih samozřejmě nemohl existovat. Knihy
budou moci využívat nejen studenti judaistiky, ale
všichni studenti UP, kteří mají zájem o židovskou
kulturu, o výzkum v oblasti judaistiky – ﬁlologie,
dějin, geograﬁe, politologie atd., řekla v této souvislosti Žurnálu UP prof. I. Fialová, vedoucí Katedry germanistiky a kabinetu judaistiky FF UP.
Ještě před příjezdem D. Melcheta zahájil kabinet judaistiky FF UP 18. 5. mezinárodní konferenci o haskale – židovském osvícenectví –
v moravsko-českém prostoru. Tímto způsobem
chce kabinet judaistiky, pouhé čtyři roky po

Dokončení ze str. 1
svém založení a pouhé dva roky po akreditaci
studijního oboru Judaistika, demonstrovat, že
se hlásí o svou pozici mezi prestižními vědecko-vzdělávacími judaistickými institucemi v Evropě a ve světě. Konference se zúčastnili přední
odborníci na haskalu z USA, Izraele, Maďarska,
Rakouska, Německa a České republiky. V den
zahájení konference navštívil Olomouc také velvyslanec státu Izrael, Jeho Excelence Y. Levy.
V pondělí 19. 5. se sešel s vedením UP, aby diskutoval o možné spolupráci a seznámil se s rozvojovými záměry UP.
-map-, -om-

Katedra bohemistiky FF UP a Jazykovědné sdružení ČR
uspořádaly ve dnech 12.–14. 5. IX. setkání mladých
lingvistů.
***

Druhý ročník soutěžní přehlídky „Mladý vynálezce“
upořádala Katedra experimentální fyziky PřF 24. 4.
Účastníci soutěžili v sekcích „Fyzika, úspora energie
a ochrana životního prostředí“ a „Elektrotechnika, elektronika a výpočetní technika“.
-red-, foto -mo-, -tj-

Upozornění redakce
V souvislosti se zahájením zkouškového období
na UP se univerzitní týdeník již tradičně mění na
čtrnáctideník; Žurnál UP tedy vyjde v tomto akademickém roce již pouze dvakrát: 13. 6. (č. 30)
a 27. 6. (č. 31).
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Děkanka Pedagogické fakulty UP
vypisuje

výběrové řízení
na místo vysokoškolského učitele: asistent,
odborný asistent nebo docent pro obor Sociologie.
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, nejméně pětiletá
pedagogická praxe, komunikativní a organizační schopnosti.
Předpokládaný nástup: září 2008.
Přihlášky doložené doklady o vzdělání, vědecké,
odborné a publikační činnosti, strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte nejpozději do 16. 6.
2008 na adresu: Pedagogická fakulta UP, osobní oddělení, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, nebo e-mail
katerina.lindnerova@upol.cz.
Ústav Imunologie na LF UP
si vás dovoluje pozvat na

závěrečnou konferenci k projektu
Škola molekulárních biotechnologií,
která se uskuteční
10. 6. 2008 v Kongresovém sále Centaurus RCO
(Jeremenkova 40a) od 9 hod.
Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím
e-mailu manager@skola-biotechnologie.cz.
Program konference viz www.skola-biotechnologie.cz.

Katedra technické a informační výchovy PdF UP,
Katedra techniky a digitálnych kompetencií FHPV
PU Prešov a Střední průmyslová škola strojnická
v Olomouci pořádají
mezinárodní vědecko-odbornou konferenci
konanou pod záštitou rektora UP prof. L. Dvořáka,
CSc., a děkanky PdF UP prof. L. Ludíkové, CSc.

Trendy ve vzdělávání – Informační
technologie a technické vzdělávání.
Je určena především pro vyučující, studenty a doktorandy technických a technicky orientovaných předmětů, vítáni jsou účastníci z příbuzných oborů a disciplín.
Konference bude probíhat ve dnech 4. a 5. 6.
v budově PdF UP.
Podrobné informace viz http://www.kteiv.upol.cz.
Přírodovědecká fakulta UP
pořádá 20. 6. 2008
v areálu Výstaviště Flora (pavilon A)
8. ročník přehlídky popularizačních aktivit přírodních
věd pro žáky základních a středních škol

Přírodovědný jarmark 2008.
Jeho cílem je ukázat návštěvníkům, hlavně žákům
a studentům, přírodní vědy jako zábavu a Přírodovědeckou fakultu UP jako dobré místo k jejich dalšímu studiu.
Agentura rozvojové a humanitární spolupráce Olomouckého kraje (ARPOK) a INEX-SDA vás zvou na
výstavu fotograﬁí,
které pořídily keňské děti ze slumu v Nairobi,

Hakuna matata (Bez problému).
Výstava bude otevřena od 2. do 27. 6. v Galerii
Zbrojnice. Vernisáž se koná 2. 6. od 17 hodin.

Změna prodejní doby a uzavření prodejny
skript a odborné literatury VUP
Upozorňujeme, že v letních měsících roku 2008 bude
v prodejně skript, učebnic a odborné literatury VUP
upravena prodejní doba.
V termínech 2. 6.–13. 7. a 18. 8.–12. 9. 2008 bude
otevřeno následovně: pondělí–čtvrtek: 9–12 hod.,
13–15.30 hod.; pátek: 9–12 hod., 13–15 hod.
Ve dnech 14. 7.–15. 8. 2008 bude v prodejně zavřeno.
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Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP
Laboratoř molekulární fyziologie rostlin:
Když vyjde pravda na světlo
Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastný. Permanentně zataženo, i v poledne kolikrát tma jak v pytli. Člověk
už se přitom těšil na jarní slunce, které mu, když vykoukne zpoza oblaků, dokáže svým teplem a světlem vždy
spolehlivě změnit náladu. A co mají teprve říkat ubohé rostliny, pro které hraje světlo nenahraditelnou roli. Nejen
to sluneční, ale i červené či modré. Ne že bych si tedy svítil v parku na tulipán, byl jsem se na tuto skutečnost
informovat u povolanějších v Laboratoři molekulární fyziologie rostlin na Katedře buněčné biologie a genetiky
Přírodovědecké fakulty. Její vedoucí RNDr. M. Fellner, Ph.D., mi představil projekty, které na pracovištích momentálně řeší. Jejich společným jmenovatelem je právě světlo.
jich může být totiž více nebo mohou pracovat intenProjekt první: Bory šumí na Arabidopsis
zivněji. Naopak čím více rostliny vnímají modré světlo,
Ne, nebojte, nemám v plánu zde zvláštními metafotím jsou na stres citlivější.Vše je přitom řízeno genem,
rami popisovat krásy naší země, první projekt se totiž
který se v laboratoři snaží popsat a zjistit jeho přesnou
týká interakce jednoho chemického prvku, tedy boru,
funkci.
a jedné rostliny, tedy Arabidopsis, česky huseníčku.
Projekt třetí: Co nejvíce kukuřice
Samozřejmě za působení světla.
S třetím výzkumným záměrem se přeneseme za bráBor se v rostlinách vyskytuje v malém množství, ale je
ny Olomouce, jedná se totiž o projekt evropský. Jeho inivelmi důležitý například pro stavbu buněčné stěny. Jeho
ciátorem je univerzita v německé
ovlivnění může být jak kladné, tak
Postupimi a sdružuje celkem dezáporné. V optimálním množství toset laboratoří ze šesti zemí. Spotiž růst rostliny, nebo lépe její části
lupráce je založena na společném
hypokotylu, stimuluje (napomáhá
jmenovateli, kterým je vliv proteinů
mu), v množství větším jej ovšem
na vakuole (vnitřní organele, slouinhibuje (omezuje ho). Pro transport
žící v podstatě jako „odpadkový
boru využívá rostlina speciálních
koš“) rostlinné buňky na růst rostproteinů, jejichž prostřednictvím
liny.
má možnost příjem i regulovat. Na
Transportní proteiny na plazto přišli, slovy pojizerského génia,
matické membráně buň ky se
„ti šikovní Japonci“, v Olomouci
zkoumají poměrně často, proteiovšem zjistili, že exprese genu říny na vakuole již znatelně méně,
dícího tyto proteiny je závislá na
objasňuje jednu z výjimečností
světle.
výzkumu dr. M. Fellner.
Nejdříve se myslelo, že exisDalší zvláštností je, že součástí
tuje pouze vliv červeného světla,
mezinárodní spolupráce na tomnyní ale víme, že to funguje i na
to programu je i výchova doktosvětle modrém, říká dr. M. Fellner.
randů. V každé z deseti laboratoří
Záleží tedy na kvalitě světla, ale
pracuje na projektu jeden student,
zároveň i na kvalitě receptoru, tekterý je vždy cizinec, v Olomouci je to D. Jurišić-Kněžev
dy čidla, kterým jej přijímá. Rostlina, která má určitý
ze Srbska. Zájem o tato místa byl obrovský.
receptor vypnutý, je vlastně vůči boru slepá.
Naše laboratoř zkoumá, jak ovlivňují proteiny
Projekt byl ve své první části založen na spolupráci
úhel růstu listů kukuřice, čímž navazuje na projekt,
s Jihočeskou univerzitou v Českých Buějovicích. Ten
na kterém jsem pracoval na univerzitě v Seattlu, a na
běžel v letech 2005–2007. V současné době se na
současný podobný projekt, který bude letos končit,
něm pracuje pouze v Olomouci. Konkrétně se mu
vysvětluje dr. Fellner.
s plným nasazením věnuje doktorand Z. Svoboda.
Novější hybridy kukuřice mají totiž na rozdíl od starV budoucnu bude navázána spolupráce s Katedrou
ších listy ve vertikálnější poloze a zabírají tudíž méně
anorganické chemie.
místa. Výnos z nich ovšem není nižší. Ve výzkumu jde
V praxi byl výzkum zabývající se rostlinným příjopět o světlo a dále o rostlinný hormon auxin, který
mem boru využit například v Austrálii, kde je půda
růst ovlivňuje.
často abnormálně bohatá na tento prvek a bylo tedy
My teď zjišťujeme, jak je tento proces regulován.
zapotřebí vyšlechtit odrůdu ječmene, která si s ním
Jestli jsou do něj zapojeny vakuolové proteiny a v jaké
optimálně poradí, doplňuje dr. Fellner.
jsou vzájemné interakci se světlem a auxinem, konkreProjekt druhý: Žádný stres!
tizuje dr. Fellner cíle. Tento projekt běží od roku 2006
Na začátek opět upřesnění: Titulek neznačí, že by
a měl by trvat až do roku 2010.
druhý projekt brali v laboratoři na lehkou váhu, právě
Další projekty: Živočichové a rostliny, spojte se
naopak. Výzkum se ale týká vlivu stresových, nebo
Činnost laboratoře, která funguje teprve krátce, od
chcete-li nepříznivých, podmínek na rostlinu. A to jak
roku 2005, a ve které se střídavě pohybuje až šestnáct
biotických, kdy stres vyvolávají živé organismy, tak
výzkumníků, tímto ale nekončí. Mimo snahy o získání
abiotických, kdy jej vyvolávají neživé složky přírody.
grantů na pokračování stávajících programů je v buTento poměrně široký záběr si žádá spolupráci hned
doucnu snaha o výzkum další, ke kterému ukázal cestu
několika kateder. Na Katedře botaniky se věnují půsoJ. Humplík, student oboru Molekulární a buněčná biobení živých patogenů, na Katedře biochemie zkoumalogie, který v Laboratoři molekulární fyziologie pracojí, co se v případě napadení rostliny patogenem děje
val na své bakalářské práci.
po chemické stránce, Katedra biofyziky sleduje, jak
Tento výzkum by měl dokonce překročit hranici
ovlivňují fotosyntézu a v Laboratoři molekulární fyziorostlinné říše a hledat souvislosti i ve tkáních živočišlogie rostlin je objektem zájmu opět působení světla.
ných. Přesněji půjde o srovnání receptorů na rostlinný
Respektive to, jak světlo ovlivňuje citlivost rostlin vůči
hormon auxin. Mimo rostliny byl totiž takový objeven
stresům.
i u živočichů. Implantací do rostlinného těla bude zjišV Kanadě náhodně objevili mutanta rajčete odolťováno, na kolik je skutečně stejně funkční jako ten
ného vůči mnoha stresům. Rostliny například lépe klírostlinný. Z hlediska evoluce se tedy možná dočkáme
čily i na půdě s vysokou koncentrací solí. Zjistilo se,
překvapivého zjištění.
že odolnost tohoto mutanta je ovlivňována modrým
Mimo vědu samu se kolektiv kolem dr. M. Fellnera
světlem, což dosud nebylo nikde v literatuře popsáno,
věnuje i její popularizaci. Překladem skvělé a přitom
vysvětluje pozadí výzkumu dr. Fellner. My se nyní zabýjednoduše psané knihy T. A. Browna Klonování genů
váme tím, jakým mechanismem je to způsobeno.
a analýza DNA přispěli nemalou měrou ke zvýšení poDosavadní výsledky zatím nasvědčují tomu, že by
vědomí veřejnosti o věcech nitrobuněčných.
to mohlo souviset s proteiny na plazmatické membráMgr. J. Sís, ilustrační foto archiv autora
ně rostlinné buňky. Přesněji s kanály, kterými buňka
přijímá ionty a vodu. U stresům tolerantnější rostliny

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ
Projekt ESF „Zvýšení potenciálu absolventů doktorských studií
na PřF UP pro lepší uplatnění v konkurenčním prostředí“
Na Přírodovědecké fakultě se v letech 2006 až 2008 řeší projekt „Zvýšení potenciálu absolventů doktorských studií na PřF UP pro lepší
uplatnění v konkurenčním prostředí”. Tento projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií a státním rozpočtem
České republiky. Byl podán v rámci výzvy
3.2 Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů. Jeho cílem je umožnit doktorandům
rozvoj i v oblastech, ke kterým se při své každodenní vědecké činnosti běžně nedostanou,
ale které by měli ocenit ve své další kariéře.
Partnerem univerzitě tu je sdružení CEPAC Morava, které se stará o hlavní díl administrace
a jehož pracovníci připravili některé z výukových modulů projektu.
Hlavní myšlenkou bylo umožnit doktorandům najít snazší cestu k rozvoji vlastního podnikání za předpokladu, že nebudou chtít zůstat
jen v akademické sféře, a také zlepšit své komunikační schopnosti ve vědecké komunitě.

Obsah modulů byl volen na základě průzkumu
názorů mezi doktorandy, který proběhl před podáním projektu. Výsledkem jsou nyní výukové
moduly „Psaní vědeckých prací“, „Finanční
zdroje z projektů EU“, „Rétorika a společenský protokol“, „Právní minimum“, „Základy
marketingu“, „Základy ekonomie“ a „Podnikatelský plán“. K těmto modulům vznikla řada
výukových materiálů a jejich jednotlivé části lze
absolvovat jak prezenční formou, tak i formou
e-learningu. Zkušenost z prvního semestru ukázala, které složky tohoto programu považují studenti za nejužitečnější. Nejpopulárnějším se
stal modul „Psaní vědeckých prací“ vytvořený
profesorem Tkadlecem z Katedry ekologie, naopak “podnikatelská” část zatím většinu našich
akademicky proﬁlovaných doktorandů za srdce
nechytla. Podle zkušeností ze dvou odučených
semestrů by se pak měl ustálit kurz, který bude
rozšiřovat kvaliﬁkaci studentů ve čtyřletých doktorských programech.
Prof. T. Opatrný, PřF UP

Hostování významných komorních souborů v Divadelním sále Uměleckého centra
Představením inscenace Komorní scény Aréna z Ostravy, která do Olomouce přiveze hru současného anglického
dramatika D. Farra Brýle Eltona Johna, zahájí 5. 6. Katedra divadelních, ﬁlmových a mediálních studií FF UP projekt
Hostování významných komorních souborů v Divadelním sále Uměleckého centra. Jeho cílem je více otevřít
tento prostor široké kulturní veřejnosti města Olomouce a Olomouckého kraje, nabídnout pravidelné hostování
pozoruhodných, zejména komorních divadelních představení, jejichž provedení není v jiných divadelních sálech
v Olomouci možné, a tím rozšířit nabídku kvalitních kulturních akcí ve městě Olomouci a Olomouckém kraji.
Před začátkem prvního představení se uskuteční slavnostní otevření stagiony a sál bude také při této příležitosti
oﬁciálně pojmenován.

Spolupráce v rámci projektu ERASMUS
V rámci projektu Erasmus mají studenti Katedry německého jazyka PdF UP možnost absolvovat studijní
pobyty na některých smluvně vázaných vysokých školách a univerzitách v německy mluvících zemích. Tento
projekt také každoročně umožňuje výměnu zkušeností
mezi pedagogy.
Tentokráte to byla naše katedra, která měla možnost
přivítat na své půdě rakouského kolegu prof. F. Rieglera
z Pedagogické vysoké školy (Pädagogische Hochschule) v Innsbrucku, kde vyučuje zeměpis a vede
didaktické semináře. Během tohoto pobytu si s námi
vyměnil zkušenosti s výukou didaktiky reálií Rakouska a informoval nás o právě probíhající transformaci
svého institutu.
V rámci svého týdenního působení na naší katedře vedl semináře studentů 3. ročníku a měl možnost
zhlédnout vyučovací hodinu přírodopisu na Základní
škole na Tererově náměstí v Olomouci. Při prohlídce
školy v doprovodu zástupkyně ředitele Mgr. Popelářové ocenil technické a didaktické vybavení odborných
učeben jazyků, chemie, fyziky, výpočetní techniky a přírodopisu a sledoval hodinu Mgr. Gybalové (třída 6. A)
na téma cizopasníků a hmyzu, přičemž jako didaktik
konstatoval, že tato pedagožka používá nápadité didaktické metody. Prof. Riegler byl nadšen vysokou
odbornou úrovní výkladu i jeho vhodným metodickým
zpracováním.

Základní organizace VOS Rektorát informuje
Před časem již Žurnál UP uvedl, že na Rektorátu UP vznikla
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu.
Tato organizace hodlá sdružovat a zastupovat pracovníky
tzv. centrálních jednotek, které v současné době sestávají z Rektorátu UP (úseky rektora a prorektorů, kvestura)
a univerzitních zařízení UP (Centrum výpočetní techniky,
Knihovna, Projektový servis, Vědeckotechnický park,
Vydavatelství UP a Akademik sport centrum). Všem zájemcům o členství v této odborové organizaci se moc
omlouváme, že jsme doposud nemohli provést registraci
nových členů. Administrativní záležitosti kolem ustavení
odborové organizace (registrace, účet, problém subjek-

tivity apod.) však trvaly déle, než jsme si jako odboroví
nováčci představovali. V současné době již máme vše
potřebné k přijímání nových členů připraveno, uvedl místopředseda ZO VOS Rektorát PhDr. P. Urbášek.
Zájemci o členství v této odborové organizaci se mohou
osobně přihlásit (nejlépe po předchozí telefonické či e-mailové domluvě) u Ing. M. Müllera (oddělení komunikace, audiovizuální služby, Tereziánská zbrojnice, Biskupské nám. 1, klap.
1705, e-mail: martin.muller@upol.cz) či PhDr. P. Urbáška
(Archiv UP, Tereziánská zbrojnice, Biskupské nám. 1, klap.
1039, e-mail: pavel.urbasek@upol.cz).
-pu-

Obnovení činnosti odborů na Filozoﬁcké fakultě UP
Posláním odborů je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců.
Nově založená Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Filozoﬁcké fakulty UP v Olomouci
(dále jen ZO VOS FF UP) svolává členskou schůzi, která se bude konat ve středu 11. 6. ve 14 hod. ve Velké
učebně FF UP (Křížkovského 10, přední trakt).
Dlouhodobé cíle ZO VOS FF UP: Chránit oprávněné zájmy zaměstnanců; zastupovat zájmy zaměstnanců
vůči vedení fakulty; zlepšit komunikaci v rámci Filozoﬁcké fakulty – mezi vedením a zaměstnanci (např. přijímání stížností zaměstnanců a jejich projednávání s vedením fakulty); usilovat o zlepšení pracovních podmínek
na pracovištích; usilovat o zlepšení platových podmínek všech!!! zaměstnanců fakulty; poskytovat bezplatnou
právní pomoc zaměstnancům (VOS má k dispozici kvaliﬁkované právníky).
Aktuální úkoly: Vstoupit do vyjednávání o kolektivní smlouvě na fakultě. Návrh obsahu kolektivní smlouvy:
vytvoření popisu pracovní činnosti všech zaměstnanců; podrobný popis výhledu a možností čerpání sociálního fondu; formální zakotvení způsobu setkávání vedení fakulty a ZO VOS FF UP; způsob nařizování čerpání
dovolených; příspěvky na stravování; pravidla udělování osobních ohodnocení zaměstnancům fakulty; způsob
stanovování a přidělování prostředků na odměny. Vytvořit provozně-technické zázemí ZO VOS FF UP. Vytvořit
informační systém a postup pro zaměstnance fakulty ve věcech: a) možnosti podání stížnosti prostřednictvím ZO VOS FF UP; b) nároků plynoucích z pracovního poměru a postupů při prosazování těchto nároků;
c) možností a způsobů právní ochrany zaměstnance.
Program členské schůze ZO VOS FF UP dne 11. 6. 2008:
Zahájení schůze; Schválení a doplnění programu; Podrobné informace o založení ZO VOS FF UP;
Způsob přijímání a evidence nových členů – přijetí nových členů; Schválení výše a způsobu výběru
členských příspěvků; Volba členů výboru ZO VOS FF UP; Volba členů kontrolní komise ZO VOS FF UP;
Schválení zásad hospodaření ZO VOS FF UP; Diskuse o aktuálních úkolech ZO VOS FF UP;
Diskuse o stávce školských odborů 9. června 2008; Různé.
Všechny zaměstnance fakulty zveme
k účasti na první členské schůzi a k členství v nově založené organizaci.
Zakládající členové ZO VOS FF UP: Mgr. O. Kučera, předseda ZO VOS, Mgr. B. Macháčková, místopředseda
ZO VOS, E. Gyuránová, ekonom ZO VOS, členové ZO VOS doc. E. Vysloužilová, CSc., A. Vinklerová,
Mgr. V. Prágerová, Ing. P. Grigárková, J. Loutocká, S. Marcinková, Ing. M. Axman, PhDr. B. Grygová, Ph.D.

5Prof. F. Riegler se studenty 3. roč. KNJ PdF
Velký ohlas, a to nejen u studentů naší katedry,
sklidil didakticky vedený seminář uspořádaný pro
studenty 3. ročníku s názvem Didaktické zpracování
tématu Evropa. Na názorně zpracovaných příkladech
byly studentům předvedeny aktivity, které je možno
prakticky použít při výuce cizího jazyka na základní
škole. Jednotícím prvkem všech činností byla forma
zábavných her podněcujících aktivitu a myšlení žáků.
Studentům dané aktivity sám předvedl, podal návod,
jak s nimi pracovat, a nakonec si je každý měl možnost prakticky vyzkoušet. Takto předvedenou hodinu
by bylo možno bez problému realizovat na jakékoli
základní škole u nás.
V dalších dvou skupinách studentů 3. ročníku prof.
Riegler vedl semináře na téma Reálie Tyrolska a Rakouska a Příroda a turismus v Rakousku. Tato témata však
nepojal jen geograﬁcky, ale také ekonomicky, demograﬁcky a ekologicky. Studenti se tak mohli dozvědět nejen
zajímavé informace o vývoji turistického ruchu v Tyrolsku
a v celém Rakousku od roku 1900 do současnosti, ale
také o pozitivních i negativních důsledcích rozvoje tohoto
odvětví na hospodářství, strukturu obyvatelstva a přírodu.
Prof. Riegler doplnil svůj výklad ukázkami aktuálních statistických tabulek a grafů, stejně jako velkým množstvím
fotograﬁí alpských scenérií nejen z oﬁciálních zdrojů, ale
také z vlastní kolekce fotograﬁí.
Nezbývá nám na závěr nic jiného než konstatovat, že tato návštěva byla jak pro naše studenty, tak
i pro nás pedagogy především načerpáním inspirace
do naší další práce. V možnostech výměny studentů
a pedagogických pracovníků vidíme jeden ze způsobů vzájemného obohacení a věříme, že tyto výměny
budou i nadále úspěšně pokračovat.
Mgr. I. Dömischová, Mgr. J. Kubica, Ph.D., Katedra
německého jazyka PdF UP, foto archiv katedry
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Diskuse, názory, ohlasy
Symbol, znak, logo, značka a ochranná známka aneb Oč půjde v jednotném vizuálním stylu UP? /II/
Užívání státního znaku
Dlužno také poznamenat, že při vydávání zásadních
dokumentů (absolventské diplomy, osvědčení o nostriﬁkaci zahraničního studia, rozhodnutích o přijetí či nepřijetí či odpovědích na žádosti studenta ohledně závažných
skutečností spojených s jeho studiem, dekrety o jmenování docentem, návrh na jmenování profesorem…)
rektor univerzity či děkan fakulty používají razítko se
státním znakem. Je to proto, že v takových okamžicích
vykonávají veřejnou státní správu, kterou ve své kompetenci univerzita zajišťuje, tedy vystupují v zastoupení
státu a jeho jménem.
Možné změny stávajícího znaku
Vraťme se však k naší problematice: současný znak UP
lze z heraldického hlediska zobrazovat na jakémkoli štítě
a v jakémkoli graﬁckém provedení písmen. Tento znak
není přesně heraldicky popsán, tzv. blasonován, ale z logiky věci vyplývá, že by se mělo jednat o spojená písmena U a P a to tak, že P vyrůstá z U. Problémem zůstává,
že konkrétní graﬁcká podoba tohoto znaku je zaregistrována jako ochranná známka i s poněkud nevhodným
(i z hlediska graﬁckého) tvarem štítu, který je kombinací
štítu gotického a kolčího, s konkrétní podobou písmen
danou menhartovskou kaligraﬁí. Možná by stálo za to diskutovat o změně této ochranné známky a dát jí vhodnější
podobu. Mohli bychom také diskutovat i o jiné podobě
znaku, nebo spíše o doplnění stávajícího znaku o jeho
variantu: Univerzita by pak třebas měla znaky dva, velký
a malý, tak jako je má republika. Univerzita Palackého je
přece dědičkou staré olomoucké univerzity a existuje zde
určitá kontinuita, zajišťovaná existencí teologické fakulty,
která byla součástí (někdy i jedinou) olomoucké univerzity
s krátkou přetržkou doby komunistické totality od jejího
založení v roce 1573. Díky tomu je olomoucká univerzita
druhou nejstarší v českých zemích, nebo – pro ty, kdo
nechtějí být druzí – nejstarší univerzitou na Moravě.
Znaky staré univerzity
Stará olomoucká univerzita byla univerzitou císařskou, biskupskou a jezuitskou. My dnes již tyto charakteristiky nemáme: jsme univerzitou státní, veřejnou
a svobodnou, ale stále jsme univerzitou a stále jsme
v Olomouci. Na většinu ze symboliky staré univerzity již
ve své symbolice musíme rezignovat, něco bychom si
z ní však mohli ponechat jako odkaz na naši starobylost, tradici i solidnost. Pokud se podíváme na symboliku
univerzit po celém světě, většina z univerzit starobylých
i nově zniklých ráda používá heraldické symboliky: je odkazem na tradici i vyjádřením nového, studenti takové
znaky rádi nosí na tričkách, batozích a jiných předmětech
denní potřeby, jsou vyšity na kravatách, nosí se jako emblémy na rukávech či náprsních kapsách univerzitních
sak, zkrátka jsou jasným symbolem – znakem, k němuž
se studenti i učitelé mohou a chtějí hlásit.
Jen pro připomenutí zde přikládám své neumělé skicy
znaků staré univerzity z let 1655–1778, jak je známe ze
starých pečetí a dovolím si k nim podat stručné vysvětlení. Štít byl čtvrcený, v prvním poli nesl znak olomouckého biskupství (šest kuželů), ve druhém poli byl symbol
teologické fakulty (znázornění Božího oka, dodnes na
děkanském žezle), ve třetím znak fakulty ﬁlosoﬁcké (koule, na níž je vyobrazeno slunce, měsíc a hvězdy) a v poli
posledním byl umístěn nepřesně reprodukovaný znak zakladatele univerzity, biskupa Viléma Prusinovského z Víckova. Až do zrušení jezuitského řádu byl v tzv. srdečním
štítku znak jezuitského řádu, písmena IHS (zkratka řecky
psaného jména Ježíš) s křížem a třemi hřeby (viz obr.
v předchozím čísle). Vyobrazení jezuitského znaku mělo
různé varianty, jak bylo zjištěno nedávno publikovaným
výzkumem. Podle vyobrazení na rektorských pečetích
ležel na tomto štítu vavřínový věnec a vše bylo položeno
na prsa orla*, který byl dělený: jeho pravá polovina byla
černá (orel císařský), levá červenobíle šachovaná (znak
Moravy). Nad hlavy orla byla umístěna knížecí koruna
(knížecí titul olomouckých biskupů), v pařátech tento
orel držel palmovou (vlevo) a olivovou (vpravo) ratolest,
mezi pařáty byla vyobrazena kniha, symbol vědění (viz
obr.). Lyceum v letech 1782–1827 i univerzita v letech
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(Dokončení z minulého čísla)
1827–1860 užívaly znaku státního, jen teologická fakulta
mělo veřejně vyvěšovat – leda bychom si chtěli uříznout
po r. 1860 měla vlastní tradiční znak, položený na prsa
pořádnou ostudu.
císařského orla (bez symboliky moravské).
Staré a nové: proč ne obojí?
Dá se použít symbolika staré olomoucké univerzity?
Logotyp by pak mohl existovat paralelně: vždyť naAsi se již nebudeme vracet k císařskému orlu, znapříklad i naše republika užívá moderního loga, loga
ku biskupství či jménu Ježíš spojeném s Tovaryšstvem,
používají i některá města (např. nedaleké Brno) i staré
mohli bychom však podržet moravskou orlici (je ostatně
univerzity, které se pyšní (ano, skutečně pyšní) znakem,
součástí státního znaku a je na oﬁciální razidle UP a v posi nechaly vytvořit svá loga, jak ve své prezentaci ukázala
době znaku města Olomouce i na standartě univerzity)
autorka vítězného návrhu. Symbolika univerzity by tak
i vavřínový věnec, symbol úspěchu ve vědě a umění,
byla obohacena o něco nového, co skutečně hravým
popř. palmovou a olivovou ratolest, knihu jako symbol
a neotřelým způsobem vyjadřuje pestrost, barevnost
vědění a podle mého klidně i rodový znak
a možnost rozvoje naší univerzity, nápadibiskupa Prusinovského jako reminiscenci
té, mladé, veselé a pohledné. Problémem
na zakladatele naší univerzity. Znak Prusinavrženého logotypu však je, že popírá janovského je ostatně i na nejstarším žezle
koukoli historickou kontinuitu. Jeho jednorektora, jehož kopii nyní na univerzitě
stranné zavedení na místo starého znaku
máme. Pokud by na vytvoření takového
by znamenalo takřka změnu identity naší
znaku dbali odborníci, mohlo by jít o zdaalma mater, kterou sice chceme rozvinout
řilou kompozici podle všech heraldických
a obohatit, ale rozhodně ne ztratit.
pravidel, v níž by nakonec písmena UP ve
V neposlední řadě by se taková radikálštítě, spíše renesančně-barokním (aluze
ní změna symboliky pěkně prodražila: jen
na dobu vzniku univerzity) mohla tvořit
si představme cenu změny orientačních
centrální část kompozice, srdeční štítek.
tabulí, označení budov univerzity, hlavičV srdečním štítku znaku ostatně dlouho
kových papírů, vizitek, razítek a já nevím
Znak
olomoucké
univer5
byla písmena, i když písmena jiná a s od- zity podle pečeti rektorátu čeho všeho ještě. Na menší Mendelově
lišným významem.
z let 1773–78 (bez jezuitské- zemědělské univerzitě v Brně se prý cena
Odborníci nám také nechybí: vždyť ho srdečního štítku)
podobné změny vyšplhala přes dvacet
v Olomouci žije světově proslulý heraldik
miliónů Kč. Doufejme, že za navrhovanou
Jiří Louda, mj. i tvůrce znaků České republiky a olomoucrazantní změnou symboliky UP nestojí nějaká lobby grakého kraje, na Filozoﬁcké fakultě UP externě vyučuje
ﬁckých ﬁrem, zainteresovaná na celé akci ekonomicky.
člen heraldické podkomise Parlamentu ČR pro tvorbu
Garanci tradice a kontinuity přenechme znaku, který
komunálních znaků dr. Karel Müller, kteří by s podobným
skutečně je symbolem ochrany (štít) tradice, kontinuity
úkolem jistě rádi pomohli.
a solidnosti a který může existovat doplněný moderním
Vizuální reprezentace fakult a vlajky
logem, významově pojatým jako vyjádření rozvoje, mlaCo se týče fakult a jejich vlastní vizuální reprezentace,
dosti, dynamiky a přizpůsobení se současným trendům.
bylo by možná lépe ponechat rozhodnutí na jejich děkaVizuální styl univerzity by sice nebyl uniformní – a tedy
nech a akademických senátech, nebo i celé akademické
jednotvárný – ale jednota by v něm zůstala: jednota
obci. Filozoﬁcká a Teologická fakulta, které existovaly i na
v různosti, jednota celé univerzity, která přece sdružuje
staré univerzitě, pokud budou chtít, mohou klidně použítak rozdílné vědní obory a akademické přístupy k realitě
vat i staré symboliky (klidně i reprodukce starých pečetí),
našeho světa. Užívání oﬁciálních symbolů by také mělo
ostatní fakulty dnes často používají motivů z děkanského
být nějak deﬁnováno, upřesněno a regulováno ze strany
žezla, a pokud chtějí vlastní symboly jednotlivé katedry
vedení univerzity, ale na základě zkušenosti celé akadeči ústavy, ať si je vytvoří. Možná by si je po konzultaci
mické obce a s ponecháním určité volnosti, která je akas děkanem měly nechat nějak zaregistrovat či povolit
demickému světu vlastní: ne nadarmo se přeci občas
Rektorátem. Tak by se předešlo amatérským výtvorům
zaklínáme kouzelnou formulkou akademické svobody!
Mgr. T. Parma, člen AS UP a AS CMTF,
nevalné kvality, které vedly AS UP k tomu, že podpořil
odborný asistent na katedře církevních dějin CMTF
snahu vedení univerzity o jednotný vizuální styl.
Použitá literatura:
A ještě drobnou poznámku k vlajkám, které jsme mohŠantavý F. – Hošek E., Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerli shlédnout v prezentaci vítězky soutěže: také vytvoření
zity v letech 1573-1973, Olomouc, UPOL 1980.
vlajky má svá pravidla a z toho, co nám bylo předvedeno,
Štěpán J., Rektorské, regentské a konviktuální pečeti olomoucké univerzity od konce 16. století do roku 1747, AUPO, Facultas philosophije jasně patrné, že autorka návrhu vlajek tato pravidla
ca – Historica 31, 2002, s. 121–126.
nezná, takže její byť graﬁcky zdařilý výtvor je ani nemůže
Poznámka:
respektovat a představuje něco, co by se rozhodně ne*
Orel má v heraldice dvě hlavy; pokud má jednu, jedná se o orlici.

Nové logo? Proč ne?
Při prvním setkání s novým logem jsem také měla chuť
ho tak trochu šmahem odsoudit, protože mi připomínalo nejspíš nějaké chemické závody; zároveň mě
však dráždilo svou enigmatičností a naprosto neotřelým, moderním nábojem. Manžel na internetu objevil
kompletní prezentaci mladičké Věry Marešové, autorky
nového loga. Vše jsme si pozorně vyslechli a prohlédli, a to dokonce několikrát. A vida – má to hlavu a patu,
tvar i barvy mají své opodstatnění, logo je i do budoucna variabilní, je mi sympatické, že Marešová vše
opravdu promyslela do posledního detailu třeba až po
vlajky jednotlivých fakult, informační panely, plastický
znak na rektorátu, hrnky, vizitky… A nakonec mi najednou naše staré logo připadalo tak nějak ubohoučké,
hubené a bídné, prázdné a nic neříkající. A nové logo,
korespondující kupříkladu s moderními logy jiných zahraničních univerzit, mělo najednou neuvěřitelný švih
a šmrnc. A získalo si podporu váhajícího.
Přemýšlela jsem. Popře snad přijetím moderního
znaku univerzita skutečně svou tradici? Zachová se
k sobě samé nedůstojně? Nebo naopak ukáže, že je
ﬂexibilní a otevřená novým směrům i v této oblasti?

Nespočívá úcta k tradici třeba v něčem úplně jiném?
Není to jen zbytnělé lpění na něčem starém a zavedeném? Strach z velké změny, z něčeho naprosto
nového? Samozřejmě, pro „nezasvěcené“ je to velký
šok – stejně jako poprvé pro mě. Ale znáte-li pozadí, může vám být logo najednou sympatické. A nebo
taky ne.
Petiční právo je dobrá a užitečná věc. Nejsem si
však jistá, zda je fér sbírat protestní podpisy často na
základě krátkého pohledu na nový znak, aniž by podepisující zhlédl prezentaci Věry Marešové, ve které se
vysvětlují podstatné souvislosti. Odprezentujte lidem
autorčin názor, nechte je, ať se podívají, co tím myslela
a jak vše promyslela. A teprve potom jim předložte
k podepsání petici proti logu. Teprve pak bude „hlasování“ alespoň trochu objektivní. Jinak se dá čekat, že
v konzervativní Olomouci, kde se každá změna (nebo
dokonce nějaká „moderna“) prosazuje jen velmi těžce, každý nové logo okamžitě a bez rozmyslu odsoudí,
aniž by mu dal sebemenší šanci.
Mgr. E. Osinová,
doktorandka Katedry bohemistiky FF

Z UMĚLECKÝCH PRACOVIŠŤ UP
Ateliérová tvorba Katedry výtvarné výchovy PdF UP
Keramika
Keramiku na katedře od roku 1992 učí odborná asistentka Mgr. Jana Bébarová. Svou tvorbu, jejíž doménou je keramický reliéf, vystavuje už
téměř tři desetiletí na českých i zahraničních přehlídkách keramiky a plastiky. Její dílo je zastoupeno v četných soukromých i veřejných sbírkách
v Olomouci, v Opavě, v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze a v Museo Internazionale delle Ceramiche v italské Faenze. Reprezentovala město
Olomouc na výměnných výstavách partnerských měst ve Francii, Švýcarsku, Nizozemí a v Německu.
Obor keramika se uplatňuje
v širokém kontextu možností využití hmoty a barvy v prostoru. Hlína jako tvárný materiál je základním prostředkem, především procesuálně hapticky kon taktním.
Barevnost glazur, odnepaměti
využívaná pro svou stálost a brilanci, je přes možnost aplikace
současných barevných materiálů
stále atraktivní a svým způsobem
výzvou, nehledě na alchymistická kouzla, kterých se
jejich pomocí dosahuje při redukčním pálení. Pocit
z „tvoření“ je nadřazován výsledku, který vzhledem k náročnému procesu realizace (schnutí, pálení, glazování),
nemusí dostát počátečním ambicím.
Řemeslo a jeho základní zvládnutí slouží v této souvislosti jako důležitý podpůrný prostředek jak pro úspěch
realizace, tak i pro sebevědomí autora. Zkušenosti,
plynoucí z vlastní tvorby pedagoga, jsou v tomto směru
nezbytné. Tvůrčí činnost je výzkumné pole, na univerzitní
půdě navíc zesílené diskusí. Ta spočívá v konfrontaci
zkušenosti a mladého, často provokativního názoru studenta. Pro studenta, v oboru poučeného, je k dispozici
Trpaslík, studenti 1. ročníku, výstava v Uměleckém centru UP, 2006
rozlehlý atelier s možností aplikace současných i tradič-5
ních technologií.
Prostor pro úvahy o „umění“ je poskytován v tolerantním prostředí, v kontaktu s historickými a současnými reprezentanty tohoto oboru prostřednictvím nezbytného studia, osobních setkání, literatury, časopisů a otevřeností k diskusi.
Mgr. J. Bébarová

5 Výstava studentských prací v prostorách Uměleckého centra UP, 2006

5 V. Selingerová: Uni soft set, diplomová práce, 2004

5 Výstava v Galerii N v Jablonci nad Nisou, 2007
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STUDENTSKÁ RUBRIKA
Projekt GLEN: Tři měsíce ve Vietnamu
E. Vernerová studuje obor Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a zároveň zde působí jako koordinátorka projektu Letní škola
rozvojové pomoci a spolupráce pro středoškolské studenty. Jako dobrovolník strávila tři měsíce ve Vietnamu v rámci projektu GLEN. Byla také hostem
dubnového „rozvojového“ večera, který v Uměleckém centru UP pořádala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s., na
téma „Jaké je být pacientem ve Vietnamu?“. O projektu GLEN i některých zkušenostech z pobytu ve Vietnamu je i následující rozhovor:
Můžeš krátce představit projekt GLEN?
motocyklů, jsem si těžko zvykala na pouliční
100 % platit sami pacienti. Spousta Vietnamců
Program GLEN je založen na spolupráci dvaruch. Vzhledem k teplému podnebí mohou
si však nemůže lékařskou péči dovolit, proto
nácti evropských neziskových organizací přelidé ve Vietnamu pobývat téměř celý rok venmnohdy odkládají návštěvu lékaře příliš dlouho
vážně z nových členských států EU. Ve dvojici
ku. Je to opravdu úplně odlišný život než ten
a pak jim doktor už třeba není schopen pomos kolegou z Německa působíte tři měsíce na
můj „český“.
ci. Tím se zdravotnický systém liší od systému
projektu v některé rozvoNa jakém projektu jsi
v ČR. Částečným řešením situace se zdá být
jové zemi. Před odjezdem
ve Vietnamu pracovala?
do budoucna pojištění domácností. Odlišné
absolvujete přípravné seCílem našeho projektu
je i postavení západní medicíny. Ve Vietnamu
mináře, které vám pomobylo získat zahraniční fonse stále velký počet lidí přiklání k tradičnímu
hou lépe se orientovat a žít
dy na sociologický výzkum
léčitelství.
v takové zemi. Po návratu
v oblasti zdravotnictví. ProJsou v tobě stále ještě nějaké „dozvuky“
z projektu jste pak zapojestředek, kterým jsme chtěli
pobytu ve Vietnamu – na co z tamní kultury
ni do projektů rozvojového
přispět, měla být kratičká
asi nikdy nezapomeneš?
vzdělávání – já například
brožurka s rozhovory a příCo mi chybělo velice brzy po příjezdu z Vietv současné době nabízím
běhy obyčejných pacientů,
namu, byla tamní zdravá a rozmanitá kuchyně
školám besedy o Vietnakterá by upozorňovala na
a ranní procházky po Hanoji, kdy jsem potkámu. Skrze ně mohu svou
běžné problémy, s nimiž
vala desítky cvičících obyvatel. Ráda bych se
zkušenost sdílet s dalšími
se lidé setkávají, když jsou
do Vietnamu vrátila, abych mohla lépe prohlédlidmi.
nemocní. Téma zdravotnicnout a poznat věci, kterým jsem při prvním seCo tě po příjezdu do Vietnamu mile přetví však zasahuje do mnoha dalších sektorů,
tkání těžko rozuměla.
Připravila K. Štěpničková, foto archiv E. Vernerové
kvapilo a co jsi naopak těžce snášela?
a tak by jeho podrobné zkoumání vyžadovalo
Před samým projektem jsme s mým „GLEN
více než jen tříměsíční bádání.
Děkan Přírodovědecké fakulty UP
partnerem“ Bastianem z Německa chtěli VietJak bys popsala cestu obyčejného Vietvyhlašuje pro studenty a zaměstnance
nam více poznat, a tak jsme nejprve cestovali.
namce ke zdravotnickému ošetření? Dá se
Nejdříve jsme viděli obrovské Ho Či Minovo
to nějak porovnat se situací v České repubSoutěž o nejlepší návrh přání
město, které mi připomínalo jakoukoli evroplice?
k narozeninám.
skou metropoli, překvapená jsem byla rozhodVietnam je stále socialistický stát s vládou
Podmínky účasti v soutěži: do soutěže může
ně vysokým počtem turistů a pouličních projedné strany, který se dnes ekonomicky otevírá
být přihlášen pouze vlastní návrh studenta nebo zadavačů. Ve čtyřmilionové Hanoji, která je plná
světu. Zdravotnickou péči si tu musí téměř ze
městnance UP; formát návrhu 135 mm×135 mm;
autor musí souhlasit s použitím návrhu jako oﬁciálního přání PřF.
Stalo se
Termín závěrky přihlášek je 20. 6. 2008.
K vyhodnocení přihlášených návrhů bude kompeOlomoucké osmičky aneb V Olomouci před 350 lety
tentní komise ve složení prof. J. Ševčík, prof. I. Frébort, prof. L. Daniel, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár,
Dne 18. července 1658 byl ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen kurﬁřty císařem Svaté říše římské národa němecdoc. E. Tesaříková, Mgr. D. Petrželová, Ing. D. Zlákého Leopold I. Habsburský. Nový panovník byl vášnivým milovníkem hudby a divadla, hrál na několik hudebních
malová.
nástrojů, osobně dirigoval výtečný dvorní orchestr, skládal madrigaly a sbory.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na weboMěl dlouhý nos a pověstný habsburský spodní ret monstrózních rozměrů.
vých stránkách PřF a na nástěnce Děkanátu PřF
Bez ohledu na svou zakrslou postavu a deformovanou páteř se císař náruživě
do 25. 6. Nejlepší práce bude použita jako oﬁciální
věnoval lovu. Olomouc Leopold I. navštívil ještě jako český král roku 1657.
přání k narozeninám za PřF UP.
Jeho císařskou volbu oslavili Olomoučané tak, že uspořádali ﬁktivní panovOcenění: autor nejlepšího návrhu obdrží ﬁnančnický vjezd. Dne 4. srpna 1658 o čtvrté hodině ranní se na počest císařské
ní ocenění ve výši 3 000 Kč formou mimořádného
korunovace a jako budíček rozezněly z ochozu olomoucké radniční věže postipendia (studenti) nebo odměny (zaměstnanci)
zouny a zaduněly válečné bubny. Zatímco se obecný lid shromáždil ve farním
a třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekrekostele sv. Mořice, podle tehdejšího německy píšícího zpravodaje ozbrojené
ačním zařízení v Karlově.
měšťanstvo pod komandem dvou hejtmanů v pěkném pořádku mašírovalo
Příjem návrhů a případné informace: Mgr. D. Petrk dómu, následováno magistrátem. Během bohoslužeb dalo měšťanstvo ze
želová, tel. 585 634 003, e-mail: dagmar.petrvšech kusů, tj. děl, kolem města vystřelit krásnou salvu. Po skončené kostelní
zelova@upol.cz, kancelář č. 2.25 v 1. poschodí
slavnosti mašírovalo měšťanstvo pod vlajícími prapory, třikrát vypálilo z pušek
Děkanátu PřF UP (tř. Svobody 26).
a poté se rozešlo domů k obědu. Odpoledne za zvuků věžní hudby se stovky lidí sešly na náměstí a jásajíce neustále provolávaly: „Vivat Leopoldus!“
Speciální pedagogika…
Ve tři hodiny před radnicí na pěkném pódiu tryskalo ze zobanů dvou orlů
Dokončení ze str. 1
čer vené a bílé víno až do šesté hodiny. Potom za nejnapjatějšího očekávání
možné v průběhu návštěvy mimo „výukovou povinshromážděného lidu započal císařský vjezd Novou věží (stojící do roku 1786
nost“navštívit speciální školy či zařízení nebo doplnit
v Nožířské, nyní Denisově ulici) a Ostružnickou ulicí, přičemž vlál z věže veliký
Císař Svaté říše římské ná5 německého
vzorek pro výzkumné aktivity o španělskou populaci.
prapor a střílely se rozličné salvy z mušket. Tento císařský vjezd – ovšem roda
Leopold I. MědiJako šíření dobrého jména Univerzity Palackého lze
alegorický – sestával z padesáti skupin, sám nejjasnější římský císař jel na rytina z korunovačního diaria Behodnotit skutečnost, že dva vyučující Katedry speciální
koni, obklopen komořími a dvorními rady. Když průvod dorazil k triumfálnímu schreibung und Abbildung Aller
pedagogiky byli požádání o členství ve vědecké radě
theatrum u radnice, které bylo zbudováno při její zadní straně přes celou výšku Königl. und Churfürstl. Ein=Züčasopisu Revista de Educación Inclusiva, který je řazen
zdi ve čtyřech poschodích nad sebou, odebraly se do jednotlivých oddělení ge – Wahl und Crönungs Acta,
mezi uznávané vědecké časopisy ve španělsky mluvítriumfálního theatrum příslušné osoby z průvodu. Do nejvyššího theatrum sepsaného Casparem Merianem
cím světě.
paní Hudba s veškerými instrumenty, která novému císaři aplaudovala, ve a vydaného ve Frankfurtu nad MoVzhledem k tomu, že se jedná skutečně o spolupráci
druhém – něco níže – čtrnáct císařů Svaté říše římské národa německého, hanem roku 1658
obou stran, mohou v současné době čtenáři Žurnálu
pocházejících z arcidomu rakouského, se svými symboly, do třetího theatrum
potkat speciální pedagogy z Univerzity v Barceloně
nový císař se všemi komořími a rady a do čtvrtého neboli nejspodnějšího theatrum město Juliomontana, tj.
v Olomouci při přednáškách, konzultacích se studenty
Olomouc, jež císaři holdovalo. A protože se připozdilo, celé theatrum i okolostojící domy byly osvětleny svícny
doktorského programu nebo při návštěvách ve speciála lucernami spolu se jménem Leopoldovým a korunou nad ním. Nádherný ohňostroj trval do jedenácté hodiny
ních školách.
v noci a pak byla radostná slavnost k mnohému veselí a blaženosti ukončena.
Dr. O. Müller, doc. M. Potměšil
Prof. J. Fiala, CSc.
Žurnál UP, týdeník. Vydává Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC, IČO 61989592. Redakce: tel.: 585 631 781, 585 631 782, fax: 585 222 731,
e-mail: velena.mazochova@upol.cz, milada.hronova@upol.cz, http://www.zurnal.upol.cz. Roč. 17, 2007/2008. Odpovědná redaktorka V. Mazochová. Výkonná redaktorka M. Hronová.
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S. Komenda, T. Opatrný, P. Urbášek. MK ČR E 12524. Tiskne Polygraﬁcké středisko Vydavatelství UP. Uzávěrka 26. 5. 2008. Vychází 30. 5. 2008. Uzávěrka příštího čísla 9. 6. 2008.
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