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V ČÍSLE:

Ministr zdravotnictví jednal s vedením
FNO a UP • Ornitologická laboratoř: Žádné ptákoviny, ale špičková věda • Rozhovor: s Janou Fesslovou před cestou na
paralympiádu v Pekingu • Diskuse, názory,
ohlasy
„Nejen pacienti, ale i mnozí lékaři dnes vyjadřují své díky prof. M. Kamínkovi, špičkovému
lékaři v oboru Ortodoncie“, řekl v průběhu krátké gratulace prof. L. Dvořák, rektor UP, chvíli
před slavnostním předání Ceny Františka Palackého. Prestižní ocenění s názvem patrona
olomoucké univerzity získal prof. M. Kamínek
za vynikající výsledky své dlouholeté činnosti,
jež bezesporu přispěla k prestiži České republiky a Univerzity Palackého.
(Další informace níže a na str. 4.)
-map-, foto -tj- 4

XXII. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
g V prostorách Regionálního centra v Olomouci se ve dnech 28.–30. 5. 2008 konala největší každoročně pořádaná
akce v oblasti hematologie v České republice, XXII. olomoucké hematologické dny. Součástí kongresu byly nejen
pravidelná a letos již XII. konference ošetřovatelských profesí v hematologii a XI. konference zdravotních laborantů
v hematologii, ale také premiérově 1. ročník mezinárodního „Symposium on Advances in Molecular Hematology“,
jehož jednání bylo vedeno v anglickém jazyce. To poukazuje na komplexnost a rozsah celé akce a současně na interdisciplinární přístup k diagnostice, léčbě a celkové péči o hematologicky nemocné pacienty.
Do hanácké metropole se letos sjelo celkem 710 účastníků převážně z České republiky, nechybělo i početné
zastoupení kolegů ze Slovenska. Pozvání přijala řada

Stávku ve FNO podpořili
také zaměstnanci univerzity
g Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky vyhlásil na 24. 6. jednodenní výstražnou stávku.
K celostátnímu protestu proti reformním krokům Vlády
České republiky – připravovanému zákonu o univerzitních
nemocnicích a zákonu o zdravotnických pojišťovnách –
se připojili tříhodinovou stávkou i lékaři, sestry a obslužný personál Fakultní nemocnice v Olomouci. Výzvu
k možnosti připojit se rozesílala také Koordinační odborová rada Univerzity Palackého, která se touto cestou
připojila také s apelem protestu proti nezdravému vývoji
ve vysokém školství. Stávku svým podpisem podpořilo
287 zaměstnanců Univerzity Palackého.
Protest proti reformním krokům ve zdravotnictví vyjádřili někteří již ráno na mítinku před Teoretickými ústavy
LF UP. Protestujeme proti reformě navržené ministrem
MUDr. T. Julínkem. Problémy, které ve zdravotnictví
jsou, reforma neřeší. Velké nedostatky spatřujeme
v nedostatečném ﬁnancování zdravotnictví, personálním a technickém vybavení a chybějících standardech
zdravotní péče. V tomto ohledu jsou zákon o univerzitních nemocnicích a zákon o zdravotních pojišťovnách klíčové, řekl před shromážděným davem MUDr.
P. Šafránek, předseda Lékařského odborového klubu
FNO působící na Klinice anesteziologie a resuscitace
LF UP a FNO. Na každém pracovišti měla stávka individuální průběh, neměla však přinést újmu pacientům.
Dokončení na str. 10

zahraničních hostů, kteří obohatili svými sděleními právě letošní nově otevřené „Symposium of Advances in
Molecular Hematology“ (více viz str. 3). Programová
náplň celého kongresu byla již tradičně velice obsáhlá.
Celkem odeznělo 119 sdělení, rozdělených do 21 sekcí dle jednotlivých tematických okruhů, zahrnujících
téměř všechna odvětví nádorové i nenádorové hematologie.. Odborný program byl zahájen přednáškami
předních českých hematologů v rámci satelitních sympozií pořádaných farmaceutickými společnostmi, kde
jsme mohli vyslechnout novinky na poli léčby maligních lymfomů, fakta v oblasti podpůrné léčby anémie
a neutropenie, pokroky v léčbě myeloproliferativních
onemocnění a také v boji s mykotickými nákazami
u imunosuprimovaných pacientů. Program pokračoval velice hodnotnými sděleními v rámci jednotlivých
sekcí, kde autoři představili převážně vlastní výsledky
Dokončení na str. 8

Cenu Františka Palackého
převzal prof. M. Kamínek
g Specialista v oboru Ortodoncie prof. M. Kamínek převzal 16. 6. z rukou rektora UP prof.
L. Dvořáka Cenu Františka Palackého. Univerzitě
Palackého děkuji za poctu, o které se mi nikdy
nesnilo a se kterou jsem nikdy nepočítal. Rád
bych zdůraznil, že vysoké vyznamenání, které je
mi dnes udělováno, nevztahuji jen ke své osobě.
Chápu je jako vyznamenání pro kolektiv ortodontického oddělení za práci, kterou tato skupina
prováděla a provádí pro obor, pro výchovu studentů, ale zejména pro výchovu specialistů v ČR
i v sousedních zemích, řekl v slavnostním sále
Arcibiskupství olomouckého prof. M. Kamínek.
Cenu Františka Palackého uděluje UP za vynikající výsledky v tvůrčí činnosti na poli vědy
nebo kultury od roku 1998. Prof. M. Kamínek,
který na olomoucké Stomatologické klinice zavedl již v roce 1969 ﬁxní ortodontické aparáty,
se tak stal jejím šestým laureátem. Je – stručně řečeno – systematický, přesný, cílevědomý
a plně pohlcený ortodoncií. Těmito vlastnostmi
proslul již při svém pregraduálním studiu, a je
proto zcela přirozené, že tyto vlastnosti očekává
Dokončení na str. 4

Přírodovědný Jarmark 2008: hrátky s vědou zas o něco bohatší
g Přehlídka popularizačních aktivit, kterou letos na 20. 6.
opět připravili pedagogové a studenti z Přírodovědecké fakulty UP ve spolupráci s řešiteli projektu MedVěd, se vrátila
tam, kde před osmi lety – v mnohem menším měřítku – původně začínala: do pavilonu A olomouckého výstaviště Flora.
Druhou změnou je název akce. Původní „Jarmark chemie,
matematiky a fyziky“ přibral do svých řad postupem času
další přírodovědné obory, jako například geologii a geoinformatiku, prvotní název proto už neodpovídal skutečnosti.
„Jarmarku byl název těsný, chceme představit přírodovědné
obory v celé šíři. Hlavním smyslem akce je, aby si návštěvníci hráli a přírodních věd se nebáli. Pokud se do nich zamilují,
bude to to nejlepší,“ vysvětlil děkan PřF UP prof. J. Ševčík.
-mš-, red-, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Ministr zdravotnictví jednal s vedením FNO a UP
g Program návštěvy ministra zdravotnictví ČR MUDr.
T. Julínka na Olomoucku, která proběhla 20. 6. pod patronátem Olomouckého kraje, zahrnul
také setkání s vedením Fakultní nemocnice Olomouc a se členy Správní
rady a vedením UP. Podle svých slov
chtěl ministr zdravotnictví využít této
příležitosti k dalšímu objasnění podstaty připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích. Spekulace
o roztříštění výuky a lékařské fakulty,
vztahy k Ostravě a podobné fámy vyplývající z iracionálního nálepkování akciové společnosti jako organizace, která je nepřátelská kvalitě – všem
těmto nesmyslům jsou schopni uvěřit i vysokoškolsky
vzdělaní lidé a my si musíme vyjasnit, že jde o naprosto

Úspěšný projekt
Katedry germanistiky FF UP
g Katedra germanistiky FF UP získala prestižní
grant německé Volkswagenstiftung k zavedení nového bakalářského studijního programu
„Němčina jako jazyk humanitních věd“. Z desítek podaných návrhů byly v posledku vybrány
jen dva – projekt univerzity v Kolíně nad Rýnem
a projekt olomoucký. Volkswagenstiftung podpoří v následujících třech letech vývoj nového
studijního programu částkou 200 tisíc Euro.
-if-

pozitivní, nikoli negativní změny, uvedl na krátké tiskové
konferenci ve FNO.
Předseda Správní rady UP Mons.
J. Graubner spolu s jejími dalšími členy a se zástupci vedení UP a Lékařské fakulty vyslechl vedle komentáře
ke kompetencím a vlastnickému podílu státu v univerzitních nemocnicích též konstatování ministra, že
olomoucká a brněnská lékařská fakulta přistoupily vstřícně k jednání
o transformaci fakultních nemocnic
na univerzitní. Proti těmto slovům chvály se ohradil
děkan LF UP prof. Z. Kolář, kterému se nelíbí zřizování
funkcí akademických ředitelů, aniž by měli vymezeny
kompetence a trvá mimo jiné na tom, aby univerzita
měla možnost mít rozhodující vliv na výběr přednosty kliniky nebo ústavu, a to právě kvůli jeho vědecké
a pedagogické práci. Z úst europoslance Ing. J. Březiny
zazněly obavy z již probíhajících změn, zejména ze snižování počtu lůžek v nemocnici, což může ohrozit kvalitu
výuky na LF.
Debata s ministrem byla velmi otevřená, ale postoj
ministra zdá se příliš nezměnila. Přeměna fakultních
nemocnic by měla podle MUDr. T. Julínka pokračovat
bez ohledu na slib premiéra v Poslanecké sněmovně.
Cíl univerzitních nemocnic trvá, budeme jen hledat jinou cestu, zopakoval ministr na závěr setkání na půdě
olomoucké univerzity.
-mav-, -rh-, foto -map-

Představení Slovníku rusko-českých literárních vztahů v Praze
g Na Velvyslanectví Ruské federace v Praze se 17. 6.
konala prezentace Slovníku rusko-českých literárních
vztahů, který vznikl na Katedře slavistiky FF UP. Pod
vedením prof. M. Zahrádky, DrSc., na něm pracoval
kolektiv sestávající z členů kateder Karlovy univerzity
v Praze, pedagogických fakult Jihočeské univerzity,
Univerzity Hradec Králové, Univerzity J. E. Purkyně
Ústí nad Labem a olomoucké Filozoﬁcké fakulty.
Slovník zahrnuje 316 autorských hesel, která obsahují údaje o vztazích ruských spisovatelů s Čechy,
o knižních a časopiseckých českých vydáních, překladatelích, o překladech a inscenacích dramat, o ﬁlmových zpracováních ruských literárních děl, o roz-

hlasových pořadech o autorech, o televizních inscenacích, o recenzích a statích o příslušném spisovateli
v našem tisku. Seznam překladatelů a překládaných
autorů sestává z více než 1 100 jmen od Čelakovského
a Jungmanna až po dnešní překladatele, řada z nichž
se prezentace zúčastnila.
Slavnostního křtu Slovníku rusko-českých literárních vztahů se ujal a vydání vysoce ocenil velvyslanec
Ruské federace A. L. Fedotov, který zdůraznil jedinečnost tohoto vydání, jež svědčí nejen o překladech knih
jednotlivých spisovatelů, ale i o peripetiích rusko-českých kulturních vztahů.
-pk-

Zasedalo Plénum České konference rektorů
g Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na
svém 96. zasedání, které se uskutečnilo 12. 6. na Univerzitě obrany v Brně, mj. následující usnesení:
ČKR požaduje zásadní změnu rozpočtového rámce
pro veřejné vysoké školy s výhledem na roky 2009–2011,
který je v příkrém rozporu s programovým prohlášením
vlády ČR. ČKR požaduje, aby v rozpočtu veřejných vysokých škol byly plně započteny výkony a oprávněné navýšení prostředků s ohledem na předpokládaný růst mezd
a vývoj inﬂace. Jen tak lze úspěšně realizovat reformy
týkající se vysokých škol.

ČKR vítá veřejný slib premiéra, že vláda nepřevede fakultní nemocnice na akciové společnosti před
případným přijetím zákona o univerzitních nemocnicích. Vzhledem k tomu, že takový převod je integrální
součástí stávajícího návrhu zákona o univerzitních
nemocnicích, očekává ČKR, že tento zákon bude od
základu přepracován, tentokrát s plnou účastí MŠMT
a univerzit. Nové řešení musí umožňovat univerzitám
určovat a garantovat obsah, rozsah a kvalitu lékařského výzkumu a vzdělávání.
(Plné znění viz http://crc.muni.cz/.)
-red-

United Games of Nations také na UP
g Univerzitu Palackého navštívilo 20. 6. zhruba čtyřicet středoškolských studentů z několika evropských zemí.
Týdenní pobyt mladých lidí ve věku 15–25 let z Německa, Maďarska, Srbska, Polska, Estonska atd. pravidelně
pořádá nevládní mládežnická organizace United Games of Nations ČR za ﬁnanční podpory Evropské unie. Tentokrát se zahraniční studenti sešli nejen v Olomouci, ale i v Blansku. Prohlídka olomoucké univerzity – velké
zasedací místnosti Rektorátu UP – za účasti J. Dürra, prorektora
pro záležitosti vnějších vztahů UP, pak jistě zpestřila bohatý
program jejich týdenních aktivit. „Název projektu The Human
Communication plně vystihuje programovou náplň akce. Účastníci měli možnost diskutovat a seznámit se pomocí her a dalších aktivit s rozdíly komunikace, s jejím vývojem a dopadem
na vztahy mezi lidmi“, sdělila Žurnálu UP za organizátory akce
A. Vaníčková, studentka PřF UP.
Pobyt organizuje ve spolupráci s DDM Olomouc United Games of Nations ČR, nevládní mládežnická organizace založená
v roce 1992 v Plzni, jejíž předsedou je dr. J. Vaculík z FTK UP.
-map- foto -tj-
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NAFSA 2008 za účasti
Univerzity Palackého
g Šedesátého ročníku konference NAFSA – Asociace
mezinárodních vzdělávacích institucí, který se na přelomu
května a června uskutečnil ve Washingtonu, se zúčastnilo
zhruba devět tisíc delegátů z řad odborné veřejnosti z celého světa. Univerzitě Palackého poskytl prostřednictvím
svých zástupců nejen nové kontakty, ale i možnost přímo
se setkat se zástupci partnerských univerzit. Prezentovali jsme především možnosti studia v anglickém jazyce,
jak akreditované studijní programy – medicína, politologie, APA, Euroculture, doktorské programy PřF a PdF,
tak i kratší programy – a samozřejmě také češtinu pro
cizince a Letní školu slovanských studií, sdělila Žurnálu UP Mgr. Y. Vyhnánková, vedoucí oddělení zahraniční
styků UP.
Konference NAFSA a s ní spojený veletrh, který letos
obsahoval 400 stánků, je nejrozsáhlejším celosvětovým
setkáním profesionálů věnujících se mezinárodním výměnám ve vzdělávání, setkáním pracovníků zahraničních
odborů a administrátorů výměnných programů škol různých stupňů, vládních i soukromých agentur, ale i ﬁrem
nabízejících produkty a služby pro tuto oblast. Univerzita
Palackého se na konferenci prezentovala, jako jedna ze
čtrnácti českých vysokoškolských institucí, ve stánku Visegrádské skupiny organizovaném Komisí J. W. Fulbrighta.
Domnívám se, že naše prezentace byla poměrně úspěšná.
Pochopitelně největší zájem byl o pražské vysoké školy
a také o technické obory, ale Olomouc určitě nezapadla.
Nové kontakty jsme navázali, ale je zatím předčasné je
hodnotit. Zda skutečně přinesou konkrétní výsledky a spolupráci, ukáže až budoucnost, řekla Mgr. Y. Vyhnánková
a dodala: Velmi důležité bylo také to, že jsme se setkali
se zástupci několika našich partnerských škol, většinou
vůbec poprvé osobně, a měli jsme možnost diskutovat
o další spolupráci, ať už v rámci Merrillova programu nebo
bilaterálních smluv.
Americké sdružení NAFSA, jehož cílem je podpora mezinárodních vzdělávacích výměn a rozvoj této sféry v USA,
je každoročním pořadatelem setkání.
-map-, -om-

Odborný asistent Katedry bohemistiky
získal prestižní rakouské stipendium
g Mgr. R. Malý, Ph.D., který působí jako odborný asistent na Katedře bohemistiky FF UP, se v příštím akademickém roce stane stipendistou rakouského Stipendia
Franze Werfela (Franz-Werfel-Stipendium). Toto prestižní
rakouské stipendium, udělované od roku 1992 mladým
vědeckým pracovníkům do 35 let s badatelským zaměřením na rakouskou literaturu, doposud získalo sedm
Čechů. Mgr. R. Malý je prvním úspěšným žadatelem
z Univerzity Palackého.
Výběrovou komisi zaujal jeho projekt s názvem Moderne österreichische Lyrik im Licht der Übersetzungen
ins Tschechische (Moderní rakouská poezie ve světle překladů do češtiny), v níž budou podrobeny zkoumání české překlady básní G. Trakla, P. Celana, I. Bachmannové
a E. Jandla. Patronátu nad jeho projektem se ujal
O. Univ.-Prof. Mag. Dr. W. Schmidt-Dengler, vedoucí Katedry germanistiky ve Vídni a stěžejní postava rakouské
germanistiky. Stipendium Franze Werfela je výjimečné
v tom, že o své stipendisty dále odborně pečuje po dobu
18 let např. formou pozvánek na sympozia a rozvíjí tak
jejich badatelskou činnost na poli rakouské literatury.
Mgr. R. Malý, Ph.D., absolvent olomoucké bohemistiky a germanistiky, se badatelsky proﬁluje na poli německé literatury z českých zemí a v oblasti překladu, zejména poezie. Sám překládá německou a rakouskou poezii
(např. výbor Podzimní duše z díla G. Trakla či malá antologie poezie německého expresionismu Držíce v drzých
držkách cigarety) a je autorem několika básnických sbírek a knížek pro děti. Knižní podoba jeho disertační práce
s názvem Spásná trhlina. Reﬂexe poezie Georga Trakla
v české literatuře získala za rok 2007 Čestné uznání rektora UP autorům vědeckých monograﬁí.
-fš-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Mimořádný úspěch a světová vědecká úroveň prvního sympozia o pokrocích v molekulární hematologii
g Odborný program letošních Olomouckých hematologických dnů (OHD; viz str. 1–2) byl nově rozšířen
o sympozium s názvem First Symposium on Advances in Molecular Hematology, věnovaného pokrokům
v molekulární hematologii. Jeho uspořádání je odrazem
obrovského rozvoje a přínosu moderní molekulární
a buněčné biologie k pochopení fungování a regulace
hematopoézy a z toho se odvíjejících nových diagnostických a terapeutických přístupů k onemocněním krvetvorby.
Jednacím jazykem celého sympozia byla angličtina, což umožnilo aktivní účast i zahraničním hostům
a jejich studentům. Z prestižních zahraničních pracovišť přijeli dr. R. Kralovics (Vídeň), dr. S. Mustjoki
a dr. K. Porkka (Finsko), prof. I. Wlodarska (Belgie),
dr. P. Murray (Velká Británie) a prof. J.T. Prchal (USA).

Křest dějin olomouckého divadla

g Katedra divadelních ﬁlmových a mediálních studií
FF UP připravila na 18. 6. křest publikace, která pod
názvem Kalendárium dějin divadla v Olomouci (od roku
1479) v přibližně 2000 chronologicky řazených heslech
shrnuje dějiny latinsky, německy a česky hraného divadla
v Olomouci v letech 1479–2005. Publikace, kterou pod
vedením doc. J. Štefanidese k vydání připravil autorský
kolektiv J. Balatková, J. Holeňová, V. Hudec, A. Kučerová
a T. Lazorčáková, je jedním z výsledků výzkumných záměrů „Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním
prostoru“, které se realizují na Filozoﬁcké fakultě UP.
Slavnostní setkání se uskutečnilo v Atriu Uměleckého
centra UP za účasti autorů a spolupracovníků, vydavatelství Pražská scéna Praha, knihkupectví Studentcentrum Olomouc a pozvaných hostů. Vlastního pokřtění
nové publikace se ujal doc. J. Stýskal (na snímku).
-red-, foto -tj-

O čem jednal
Akademický senát UP
g V průběhu posledního zasedání před letními prázdninami, které se uskutečnilo 18. 6.,
se Akademický senát UP opět zabýval Jednotným vizuálním stylem UP v návaznosti na
vítězný návrh loga UP vzešlý ze soutěže vyhlášené UP a v souvislosti se závěry jednání
fakultních senátů. Historii i současnost v této
oblasti shrnul J. Dürr, prorektor pro záležitosti
vnějších vztahů UP, před diskusí senátorů si
slovo vzal také rektor UP prof. L. Dvořák. V závěru tohoto bodu jednání pak senát doporučil
vedení UP zpracovat návrh změny Statutu UP,
a to v čl. 53 („Název, znak a razidlo“).
Akademický senát UP dále schválil návrh
změny přílohy č. 1 k Vnitřnímu mzdovému
předpisu UP, resp. navýšení mzdových tarifů o 2,8 % (další informace k této oblasti viz
„Stanovisko vedení UP k otázce dodržování
ustanovení Kolektivní smlouvy“ na www.upol.
cz/zpravy/aktuality/).
Dalším usnesením vzal AS UP na vědomí
návrh Etického kodexu akademických a odborných pracovníků UP.
(Podrobné informace z jednání AS UP viz http://www.
upol.cz/odkazy/organy-up/akademicky-senat-up/.)
-map-

Českou vědu reprezentovali špičkoví odborníci s mezinárodním renomé – dr. Stopka (1. LF UK Praha),
dr. Kořínek (ÚMG Praha), doc. Hampl a doc. Michálek
(LF MU resp. FN Brno), prof. Smetana (ÚHKT Praha),
prof. Jarošová a doc. Divoký (HOK FNO a LF UP)
a další.
Tří dílčí bloky byly věnovány molekulární hematologii myeloidních a lymfoidních malignit a molekulární biologii kmenových buněk. Sdělení přednášeli ve
většině případů mladí studenti doktorských studijních
programů, kteří pod dohledem svých školitelů a vedoucích laboratoří prezentovali svoji práci a zvládali
i náročnou odbornou diskuzi.
Sekce „Myeloid Malignancies“ byla věnována pokroku ve studiu molekulárních mechanismů zapojených
do etiopatogeneze a terapie nádorových onemocnění
myeloidní krevní řady. Nejnovější výsledky, týkající se
hodnocení přímého podílu mutace v tzv. Janusově tyrozinové kináze na iniciaci a progresi myeloproliferativních
chorob, přinesla sdělení z laboratoře dr. R. Kralovicse
z Vídně. V bloku zazněla i přednáška dr. S. Mustjoki
z Finska, jejíž abstrakt byl ohodnocen jako nejlepší
abstrakt XXII. OHD. Přednáška se věnovala vysoce
aktuální otázce hodnocení dosud neprozkoumaných
imunitních účinků nových inhibitorů tyrozinových kináz
používaných k léčbě myeloidních malignit.
Ve druhém bloku „Lymphoid Malignancies“ byly
prezentovány nové poznatky v patogenezi a léčbě lymfoidních nádorů. Většina sdělení byla výsledkem mezinárodní spolupráce českých pracovišť se zahraničními
laboratořemi v Belgii (Mgr. Katrincsáková z HOK FNO),
Velké Británii (Mgr. Héžová z Ústavu patologie LF UP)
a USA (přednáška reprezentující výzkumný program
mnohočetného myelomu v Brně a přednášky doktorandů Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK Praha).

Třetí blok „Stem Cells“ byl věnován molekulární biologii hematopoetických a embryonálních kmenových
buněk. Příspěvky se věnovaly především studiu signálních drah regulujících proliferaci, přežití a diferenciaci
kmenových buněk. Právě aberantní regulace signálních
drah v krevní kmenové buňce je podkladem pro rozvoj
mnohých nádorů krvetvorby.
Jednotlivé příspěvky sympozia pokroků v molekulární hematologii řešily otázky jak základního, tak aplikovaného výzkumu a přispěly k rozšíření našeho poznání
o regulaci krvetvorby, molekulární patofyziologii různých
hematologických chorob a o nových diagnostických
a terapeutických možnostech. Garantům akce prof.
M. Jarošové, Ph.D., a doc. V. Divokému, Ph.D., se podařilo zorganizovat prestižní setkání molekulárních hematologů na odborně velmi vysoké úrovni schopné
mezinárodní kompetice. Jak se vyjádřil prof. K. Indrák,
přednosta HOK a prezident XXII. OHD, toto sympozium
bylo prvním krokem k tomu, aby se z OHD v budoucnu
stala světově respektovaná mezinárodní konference.
Mgr. M. Horváthová, Ph.D., Ústav biologie LF UP

Z jednání Vědecké rady UP
g Vědecká rada UP na svém zasedání 9. 6. schválila návrhy na jmenování profesorem doc. D. Šimka
profesorem pro obor Andragogika, doc. M. Valenty,
Ph.D., profesorem pro obor Speciální pedagogika
a doc. I. Šafaříka, DrSc., profesorem pro obor Biochemie. Všechny schválené návrhy budou postoupeny
MŠMT ČR k dalšímu řízení.
Vědecká rada UP schválila návrh udělit čestnou vědeckou hodnost „doktor honoris causa“ emeritnímu
rektorovi Bolognské univerzity prof. F. R. Monacovi.
-red-

Setkání zástupců kanceláří pro zahraniční vztahy univerzit
Dunajské konference rektorů
g Ve dnech 5. a 6. 6. se v Olomouci uskutečnilo výroční setkání zástupců kanceláří pro zahraniční vztahy univerzit Dunajské
konference rektorů. Třicet účastníků z Rakouska, Maďarska,
Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska a České republiky
diskutovalo o aktuálních otázkách implementace ECTS (European
credit transfer system) a také o vnitřní komunikaci a postavení
kanceláří pro zahraniční vztahy ve struktuře univerzity.
Dunajská konference rektorů je sdružení univerzit střední
Evropy, jejímž cílem je posilovat rozvoj a spolupráci vysokých
škol regionu prostřednictvím výměny zkušeností a společných
projektů. Konference má 49 členů, z českých univerzit jsou to
kromě UP Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Tomáše Bati, VUT, ČVUT, Česká zemědělská
univerzita a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.
-yv-, foto -mo-

„Přírodovědecké pohádky“ – šťastné propojení vzdělávací a dětské literatury
g Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem, uspořádala 12. 6. vernisáž obrázků a křest
nové dětské knihy autorů doc. M. Kaly z Neurochirurgické kliniky LF UP a doc. R. Kubínka z Katedry experimentální fyziky Přf UP „Anička z 2. B, pidimráz Pidonius a jak to
vidí učitel Fousek?“. Šestnáct ilustrací krnovského výtvarníka V. Hally, které pohádkové
příběhy doprovázejí, zůstanou v jídelně olomouckého azylového domu pro matky, aby
zpříjemnily dětem pobyt v přechodném prostředí.
Publikaci vydalo Vydavatelství UP, které šíří texty převážně pro studenty a jejich učitele, a poprvé v historii tak vsadilo na knihu pro děti. Více než stostránková kniha nemá
ke vzdělávací literatuře daleko. Prostřednictvím příběhů školačky Aničky a mrazivého
skřítka Pidonia totiž zábavnou formou vysvětluje běžné přírodní jevy. „Autoři přišli nejen
s nápadem, ale rovnou s nabídkou rukopisu. Ten je sice odborným textem, ale formou
zpracování je určen úplně jiné věkové kategorii čtenářů, než na které jsme byli doposud
orientováni. Nabídli nám k vydání „přírodovědecké“ pohádky. To nás velice zaujalo. Naše poslání bude zachováno
a rozšíříme okruh čtenářů,“ věří ředitelka Vydavatelství UP RNDr. H. Dziková.
Pohádky doc. M. Kaly, původně určené jeho osmiletému synovi, doplnil doc. R. Kubínek vzdělávacími „dovětky“. V roli učitele Fouska dětem vysvětluje například, proč má sněhová vločka vždy šest ramen, jak si vyrobit
duhu či proč nelze okamžitě zastavit rozjetý vlak.
Kniha se hemží přírodovědnými jevy, které kolem sebe pozorujeme každý den, ale jejich existenci si ani
neuvědomujeme. „Přímo se nabízely k tomu, abych je okomentoval,“ tvrdí doc. Kubínek, který se již dříve sice
podílel na učebnici fyziky, ale do světa pohádek zavítal poprvé. Doc. M. Kala je v tomto oboru už zkušeným
autorem; Anička z 2. B je jeho čtvrtou knihou pro děti.
-pv-, -red-
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• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Stručně

Do dnešního dne nabízela Galerie Zbrojnice výstavu
fotograﬁí z keňské chudinské čtvrti s názvem „Hakuna matata“ (Bez problému), kterou uspořádalo
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit ve spolupráci
s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje.
***

Pod názvem „Současné trendy ve vzdělávání budocích lékařů“ organizovalo Profesně poradenské centrum FF UP/TARA Professionals 10. 6. v Arcibiskupském
paláci konferenci věnovanou výuce mediků v tzv. měkkých dovednostech (jak zvládat stres, jak komunikovat
s pacienty, kolegy apod.).
***

Na Právnické fakultě UP proběhlo 9. 6. setkání zástupců České advokátní komory Olomouckého
a Zlínského kraje s představiteli Okresního soudu
v Olomouci a vedením PF UP, svolané na popud
předsedy PS Parlamentu ČR M. Vlčka s cílem prodiskutovat některé legislativní záměry, otázku soudnictví,
„seznámit se s názory adresátů příslušných právních
norem“.
***

Tradiční zakončení letního semestru na Přírodovědecké fakultě „POSPOS 2008“ proběhl na dvoře fakulty
19. 6. Jeho součástí byla tentokrát soutěž kateder
o nejlepšího utopence a lukostřelecké zápolení o láhev kvalitního vína.
-red-, foto -tj-
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PŘEDSTAVUJEME

Prof. MUDr. M. Kamínek, CSc. (1938)
Prof. M. Kamínek, CSc., absolvent oboru Stomatologie
na LF UP z roku1961, začal v roce 1962 působit jako
asistent na ortodontickém oddělení Stomatologické
kliniky LF UP. Jeho profesní začátky ovlivnil doc. J. Šimek, významný český ortodontista. Později se prof. M.
Kamínek stal vedoucím tohoto oddělení, v letech 1990–
1993 byl přednostou II. stomatologické kliniky. Profesní
kariéru prof. M. Kamínka doprovázel vědecko-pedagogický růst – kandidátskou
diser tační práci obhájil v roce 1976,
habilitační práci v roce 1977 a vědecký
titul doktor věd pak v roce 1986. Profesorem oboru Stomatologie byl jmenován
v roce 1989. Klinice zubního lékařství zůstal věrný dodnes.
Profesor M. Kamínek je špičkový evropský odborník, jeho práce má i mimořádné praktické aspekty pro celý obor Stomatologie. Významnými léty pro jeho profesní rozvoj byly roky 1968
a 1969, kdy absolvoval studijní pobyt v Dánsku. Pobýval
na ortodontických odděleních v Aarhusu a Kodani. Právě zde se podrobně seznámil s novou evropskou technikou ﬁxních ortodontických aparátů, jíž pak navzdory
mnoha překážkám propagoval, vyučoval a pomáhal
zavádět nejen u nás, ale i v řadě sousedních zemí.
Prof. M. Kamínek tak zásadně ovlivnil vývoj oboru
v širokém středoevropském regionu, protože léčba
snímacími ortodontickými aparáty, které jediné byly
do té doby dostupné, nebyla příliš účinná. Pro mnoho
mladých pacientů, esteticky a psychologicky handicapovaných výraznými anomáliemi na chrupu, přinesl
svou léčbou radikální změnu vedoucí k jejich lepšímu,
plnohodnotnému životu. Poznatků ze zahraničí využil
M. Kamínek bezprostředně po svém návratu z Dánska
k proﬁlaci svého oddělení a k zavedení práce s ﬁxními
aparáty do postgraduálního vědeckého a zejména profesního vzdělávání. Jeho pracoviště se tak stalo prvním
ve východní Evropě, kde se tyto aparáty systematicky
aplikovaly a jejich použití se také vyučovalo. Specialisté ze sousedních států přijížděli do Olomouce, aby se
v nové metodě vyškolili.
Prof. M. Kamínek je také znamenitým pedagogem. Vychoval řadu vědeckých pracovníků, desítky ortodontických
specialistů a další připravuje na svých přednáškách pro
studenty Univerzity Palackého. Vedle pregraduální výchovy
Ortodoncie na Klinice zubního lékařství věnoval ale také
hodně úsilí i postgraduální výuce tohoto oboru. Vypracoval systém profesní přípravy, který je na vysoké evropské
i světové úrovni, a podařilo se mu prosadit jeho realizaci.

Vědecká a publikační činnost prof. M. Kamínka zahrnuje na 70 odborných publikací, přes 200 přednášek
u nás i v zahraničí, spoluautorství na celostátní učebnici
ortodoncie, skript. Jeho monograﬁe o ﬁxních aparátech
vydaná v renomovaném nakladatelství v Lipsku se stala
na dlouhý čas hlavní učebnicí pro postgraduální studium
této techniky v německé jazykové oblasti.
Hodně úsilí věnoval prof. M. Kamínek
činnosti a úkolům České stomatologické
společnosti. Jako předseda její ortodontické sekce se v osmdesátých letech minulého století zasadil za zlepšení tehdy podceňované ortodontické péče, často i proti
tehdejším vedoucím činitelům české stomatologie. Po sametové revoluci dal podnět
ke vzniku samostatné České ortodontické
společnosti a výrazně se podílel na rozvoji
její činnosti. Kromě činnosti v České ortodontické společnosti byl členem Rady Evropské ortodontické společnosti, v letech 2002–2003 pak prezidentem Evropské
ortodontické společnosti. V této pozici byl v roce 2003
prezidentem kongresu Evropské ortodontické společnosti v Praze. Prof. M. Kamínek je předsedou Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR, vykonává
funkci předsedy zkušební komise při specializačních
atestacích v oboru Ortodoncie.
Mimořádné výsledky prof. M. Kamínka na poli ortodoncie byly odměněny řadou univerzitních, národních
i mezinárodních cen a ocenění. V roce 1989 byl jmenován čestným členem Společnosti pro ortopedickou
stomatologii tehdejší Německé demokratické republiky,
v roce 1993 členem korespondentem Německé společnosti pro čelistní ortopedii, v roce 2000 pak čestným
členem Polské ortodontické společnosti.
Prof. M. Kamínek je prvním českým stomatologem,
jenž obdržel v Londýně prestižní vyznamenání, když
byl jmenován členem The Royal College of Surgeons
of England. Označení Fellow in Dental Surgery of The
Royal College of Surgeons of England (F.D.S.R.C.S.),
které může od roku 2002 prof. M. Kamínek užívat, je
celosvětově uznáváno. Tím tak bylo oceněno jeho celoživotní úsilí o rozvoj oboru Ortodoncie nejen v České
republice. Obecného uznání zásluh v praktické sféře se
mu poté dostalo v roce 2004 od jeho pacientů a jejich
blízkých, když v anketě Lidových novin Doktor roku
získal 3. místo. Česká stomatologická komora ocenila
jeho zásluhy v roce 2005 – obdařila ho titulem Osobnost české stomatologie.
-red-, foto -tj-

Cenu Františka Palackého…
od svých spolupracovníků i od lékařů studujících
ortodoncii v postgraduální profesní přípravě,
sdělil k shromážděným prof. M. Eber z Kliniky
zubního lékařství LF UP a FNO. Prof. M. Kamínek vzpomněl na své působení na excelentních
dánských ortodontických pracovištích, kde se
prof. M. Kamínek během svého stipendijního pobytu v letech 1968–1969 seznámil s technikou
ﬁxních ortodontických aparátů, které po návratu
začal prosazovat na ortodontickém oddělení
olomoucké stomatologické kliniky. Tyto znalosti
jsem mohl aplikovat především díky materiálu,
jenž jsem si přivezl jako dar od skandinávských
přátel. Později mi „materiál“ posílali skandinávští přátelé. Já posílal kolegům do Dánska gramofonové desky s českou hudbou, oni pro mne
shromažďovali sejmuté ortodontické aparáty
a posílali jich do Olomouce plné krabice. Sestry, a zejména laborantky ortodontické laboratoře,
aparáty rozebíraly, čistily a třídily podle speciálně
vyrobených konických mírek. Výborné také bylo
to, že na UP byla dvě technická pracoviště, kde
bylo možné různé nástroje i přístroje jako prototypy vyrobit. Dovoz těchto přístrojů ze Západu byl
totiž nemožný, řekl a dodal: Je třeba říci, že za-

Dokončení ze str. 1
vedení pracnější techniky zvýšilo nároky na veškerý personál ortodontického oddělení. Zásluha
o zavedení této metody patří všem kategoriím
pracovníků oddělení. Prof. M. Kamínek hovořil
také nejen o tom, jak při prosazování techniky
ﬁxních ortodontických aparátů do praxe pomáhali v tehdejším Československu profesor Jarabak z USA a dr. Velíšková z Brna, ale i o zahájení
výroby zámků z plastické hmoty – polykarbonátu v osmdesátých letech či o ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky v Olomouci jako
neoﬁciálním školicím centru v technice ﬁxních
ortodontických aparátů pro řadu stážistů-ortodontistů z NDR a Maďarska na konci sedmdesátých a během osmdesátých let, později zejména
z Polska.
Cena Františka Palackého byla zřízena a poprvé udělena při příležitosti dvoustého výročí
jeho narození, každoročně se k ní připojují města Hodslavice a Neratovice. Slavnostní událost
proběhla za účasti zástupců měst, UP, rodiny laureáta a také Ing. M. Vlčka, předsedy Poslanecké
sněmovny PČR.
M. Hronová, foto na titulní straně -tj-

Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP
Ornitologická laboratoř: Žádné ptákoviny, ale špičková věda
Na ptáky jsme krátký, zpíval kdysi jeden ze známých pěvců. Od té doby uplynula dlouhá doba a jeho hnízdění, výchově potomstva či tahům
z místa na místo věnoval pozornost maximálně bulvár. Pěvci – tedy těmi opeřenými – se již od vylíhnutí, ovšem na velmi odborné úrovni, zabývají
pracovníci olomoucké Ornitologické laboratoře PřF UP. A podle jejich úspěchů lze s jistotou tvrdit, že oni na ně rozhodně krátcí nejsou.
procesy vytváření druhů u nádherně zbarvených
mechanismu, který jim velí starat se o mláVskutku pěkní ptáčci
slavíků modráčků. Mgr. V. Remeš, Ph.D., zkoudě dvanáct dnů, což je doba, kdy jsou jejich
Lidé se často ptají, jak je možné, že jsme
má mimo jiné růstové strategie u pěvců, přesněji
pravá mláďata schopna hnízdo opustit. Když
tak úspěšní. Myslí si, jak musíme všichni hrozjak jejich růst ovlivňují predátoři. Ukázal, že čím
ukončí dvanáctý den krmení, není je kukačka,
ně spolupracovat, aby byly vidět výsledky. To je
je větší riziko, že bude
která potřebuje sedmnáct a více dnů, schopna
samozřejmě pravda, ale
hnízdo pozřeno jiným
následovat.
přihodí se nám i kuriózživočichem, tím je růst
Nový kukaččí projekt sponzorovaný nadací
ní případy, směje se
mláďat rychlejší. Nejen
Human Frontier Science Program Organization
jeden z pracovníků laterénní výzkum je ale
(ŽUP 16/č. 28, str. 1) pak umožnil překročit hraboratoře doc. T. Grim,
objektem zájmu labonice Evropy a zkoumat hnízdní parazitismus
Ph.D. Pěkně se to dá
ratoře, mnoho zajímav dosud nebývalém rozsahu na více světadílech.
ilustrovat na případu,
vého se dá též zjistit
Grant koneckonců dostali hned tři vědci, jejichž
kdy kolega Remeš naz archivu, srovnáním
původ je sám o sobě dosti kosmopolitní. Spolu
psal článek o pěnici
publikovaných literárs doc. Grimem (narozen na Slovensku) stojí za
černohlavé. O dva roky
ních údajů, nebo dat
projektem dr. P. Cassey, Brit narozený na Nopozději vyšel článek
o kroužkování ptáků.
vém Zélandu a dr. M. Hauber, Novozélanďan
o stejném druhu mně.
Mgr. P. Adamík, Ph.D.,
narozený v Maďarsku. Objektem výzkumu je
Nakonec jsme zjistili,
tak, mimo vlastní terénchemická podstata mimikry, tedy podobnosti
že výzkum jsme dělali
ní výzkum, sleduje hnízdní trendy za posledních
ve vzhledu vajec kukačky a jejích hostitelů.
ve stejném lese u Hodonína, ve stejných letech
několik desítek let například u ťuhýka.
V Evropě tento výzkumný projekt zatím proa vůbec jsme o sobě nevěděli.
Spojené kontinenty kukaččí
bíhá na Jižní Moravě, ve Finsku a v Maďarsku,
I přes tyto drobné, poměrně komické příNejnovější a do značné míry ojedinělý je
mimo Evropu na Novém Zélandu a v Číně.
hody, je pracoviště, řešící projekty zaměřené
projekt doc. T. Grima. O hnízdním parazitizmu
V plánu mají vědci rozšířit tento výzkum i do
hlavně na evoluční biologii a ekologii chování
(kladení vajec do cizích hnízd) vyšly stovky
Argentiny, Mexika či na Madagaskar. Grant je
(zjednodušeně se dá říct význam chování pro
článků, 99 % z nich je ale o tom, jak se hostiklasicky tříletý, ale naše strategie je taková, že
přežívání živočichů) ptactva, skutečně velmi
telé brání přímo proti parazitům a jejich vejcím.
chceme navázat spolupráci na všech kontinenúspěšné. Pokud bychom měřili úspěch poO vztazích mezi hostitelem a mláďaty parazita
tech a pak žádat o granty na dílčí oblasti, s tím,
čtem publikací v odborných časopisech, je
se však neví téměř nic, vysvětluje. Jak dokáže
že už je něco vyzkoumáno a máme zde patřičlaboratoř předním pracovištěm v republice
mládě přesvědčit hostitele, aby ho nakrmil?
né kontakty. Přesně po roce práce se dá říct,
a podle slov doc. T. Grima by se neztratila ani
Člověk taky přece nebude kojit psa.
že se nám to daří, pochvaluje si doc. Grim.
v mezinárodním srovnání. Zřejmě i proto, že
Mláďata kukaček to ve většině případů doŽe má projekt dobré jméno i v zahraničí, se
velká část projektů se v rámci spolupráce se
kážou, ale první případ odmítání mláďat kukačdá doložit na faktu, že Britské muzeum poskytlo
zahraničím řeší.
ky obecné hostitelem se podařilo zjistit právě
vědcům vzorky vajec pro destruktivní analýzu.
Lejsek, lejsek, ťuhýk, ťuhýk
v České republice. Jev je o to zajímavější, že
Ochota věnovat některé své exempláře na oltář
Kdybych chtěl detailněji popsat všechny prok diskriminaci mláděte kukačky nedochází
vědy za cenu jejich zničení je podle doc. Grima
jekty, které jsou v laboratoři řešeny, byl by z tona základě rozpoznávání, hostitelé rákosníci
ojedinělá. Výzkum ornitologické laboratoře, jejíž
hoto článku seriál. Z důvodu značné „samostatobecní totiž mláďata jiných ptáků ochotně
provoz je zcela ﬁnancován z grantů, tak dělá
nosti“ jednotlivých vědců, se kterými významně
krmí. Kukačku odmítnou zřejmě na základě
Univerzitě Palackého opravdu dobré jméno.
spolupracují i jejich doktorandi a diplomanti, by
Mgr. J. Sís, foto archiv autora
jakéhosi naprogramovaného rodičovského
též bylo poměrně těžké je všechny vyzpovídat.
Na základě setkání s doc. T. Grimem lze tedy
alespoň načrtnout, čím se momentálně v laboČARO a WHO – společně proti chronickým respiračním onemocněním
ratoři zabývají.
O světovém zasedání GARD v Istanbulu ve dnech 30.–31. 5. 2008
Značnou publicitu získaly výsledky prof. S. Bureše, CSc., který je publikoval dvakrát v presChronická respirační onemocnění (CHRO) tvoří netižním časopise Nature a jednou dokonce v čaobyčejně závažný zdravotnický problém, protože mají
sopise Science, přičemž v něm byl prvním
obrovskou incidenci i prevalenci a umírá na ně asi
publikujícím z Univerzity Palackého (viz také
7 % světové populace. Jsou třetí nejčastější příčinou úmrŽUP č. 17/č. 7, str. 1). Jeho výzkum se týká
tí v rozvinutém světě a jejich mortalita v příštích deseti
hybridních zón a procesu speciace (vytváření
letech stoupne o 17 %. V našich podmínkách na ně umírá
druhů) u lejsků bělokrkých a černohlavých.
asi 8 000 lidí ročně. Jde o onemocnění, na jejichž vzniku
Tyto dva blízce příbuzné druhy ve většině
a vývoji se velmi zásadně podílí kouření, a především se
případů žijí na odlišných lokalitách, existuje
jedná o chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
ovšem omezené území, kde se vyskytují oba
bronchiální astma a plicní karcinom. Dále sem patří také
druhy zároveň. Přestože zde mezi nimi dochábronchiektázie, plicní ﬁbrózy, rhinitidy, syndrom spánkové
zí ke křížení, oba druhy zůstávají i po mnoha
apnoe, pneumokoniózy a další onemocnění plic, mediageneracích samostatné. Zkoumány jsou mestina a pohrudnice. Nezadržitelně stoupající prevalence
chanismy, které tuto samostatnost udržují.
i mortalita chronických neinfekčních respiračních nemocí
Setkání účastníků meetingu GARD na Bosporu
Lejsci hnízdí v celé Evropě od severu až k jivedla Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) k zvý- 5
hu, na projektu proto spolupracují vědci od špašení zájmu o tuto problematiku. V 53. rezolucí WHO z r. 2000 byla CHRO zařazena mezi prioritní problémy světového
nělského Madridu po švédskou Uppsalu. U nás
zdravotnictví a v r. 2004 byla vyhlášena Strategie prevence a kontroly CHRO, která se stále rozvíjí.
se výzkum realizuje na Velkém Kosíři, v Litovelprogramu se nakonec přihlásilo 21 odborných a laických
Co jsou ČARO a GARD?
ském Pomoraví a Jeseníkách. V současné době
organizací z řad lékařů, sester a pacientů. Kancelář ČARO
V roce 2007 byla v Pekingu jako vyvrcholení aktivit WHO
navazuje na práci prof. S. Bureše Mgr. M. Krist,
byla umístěna v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc.
v oblasti CHRO založena GARD – Global Alliance against
Ph.D., studiem rodičovských investic. Lejskům
ČARO iniciovalo a spolu s představiteli dalších odborných
Chronic Respiratory Diseases (Světová aliance proti chrose – kromě vlastního projektu rozsáhlého studia
společností vyhlásilo Národní program boje proti chronicnickým respiračním onemocněním) jako otevřené sdružení
predace ptačích hnízd – věnuje i doc. K. Weidinkým respiračním onemocněním, který by měl udávat směr
všech organizací a aktivit, které chtějí proti CHRO bojovat.
ger, Dr., který se jimi zabýval v kontextu všeobecpozornosti věnované těmto nemocem v příštích letech.
I Česká republika byla vyzvána k této účasti, a proto byla
ně známého problému – globálního oteplování,
Tento program je postupně rozvíjen a byl prezentován na
hledána optimální forma spolupráce především mezi dvěma
tedy jak by mohly klimatické změny ovlivňovat
Celosvětovém setkání GARD v Istanbulu.
společnostmi, které se CHRO nejvíce zabývají, tedy mezi
načasování jejich hnízdění a úspěšnost reproSetkání v Istanbulu
Českou pneumologickou a ftizeologickou společností
dukce. RNDr. V. Pavel, Ph.D., se spolu s prof. BuGARD se sešla 30. a 31. 5. 2008 se svými partnery
a Českou společností alergologie a klinické imunologie. Za
rešem v dalším výzkumném projektu, na kterém
a čelními představiteli WHO velmi symbolicky nedaleúčasti Ministerstva zdravotnictví a České kanceláře WHO tak
též spolupracuje s univerzitou v Trondheimu, zako mostu přes Bospor, který spojuje Evropu s Asií. Za
vznikla v listopadu loňského roku ČARO – Česká aliance
bývá geograﬁckou variabilitou v reprodukčních
Dokončení na str. 6
proti chronickým respiračním onemocněním, k jejímuž
strategiích lindušky luční a současně iniciálními
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Univerzita Palackého a Ústav pro soudobé dějiny
Akademie věd ČR zvou na vědeckou konferenci
a kulatý stůl
na téma

„Osmašedesátý“ – Pražské jaro –
pokus o obnovu občanské společnosti
pořádanou ve dnech 18.–19. 8. 2008 v Olomouci pod
patronací Ing. M. Vlčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a prof. L. Dvořáka, rektora UP.
V průběhu konference bude slavnostně uvítána kniha D. Havlíčka o časopisu Listy.
Konference se uskuteční za ﬁnanční podpory statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje.
Více na http://ksv.upol.cz.

Letní škola slovanských studií
Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí
zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle
individuálního zájmu také kurzy jiných slovanských
jazyků, zejména ruštiny a polštiny.
Letos proběhne ve dnech 20. 1.–15. 8.
v Uměleckém centru UP.
Více na: lsss.upol.cz.
Projektový servis UP
přijme do pracovního poměru
pracovníka/pracovnici na pozici

projektový manažer
Náplň práce: spolupráce se žadateli o dotace – příprava projektů, jejich realizace a kontrola; ekonomické
a administrativní řízení projektů; úzká spolupráce se
členy projektových týmů; poradenství potenciálním žadatelům o dotace – konzultace projektového záměru,
výběr vhodného dotačního titulu, příprava žádostí o dotaci; výběr relevantních informací o nových dotačních
možnostech; organizace informačních a vzdělávacích
seminářů.
Požadavky: VŠ vzdělání; chuť učit se nové věci,
schopnost komunikovat a jednat s lidmi; odpovědnost
a samostatnost; dobrá znalost anglického jazyka;
schopnost pracovat s PC (Word, Excel, PowerPoint
apod.); předchozí zkušenosti se strukturálními fondy
a jinými podpůrnými nástroji EU vítány.
Nabízíme: dobré ﬁnanční ohodnocení; práci na zajímavých projektech; pestrou a různorodou pracovní
náplň; příjemné prostředí, možnost seberealizace;
získání jedinečného know-how z oblasti dotačního
managementu; možnost absolvovat zahraniční služební cesty; možnost rozvoje vzdělání a zvyšování kvaliﬁkace.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2008.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto
práci, strukturovaným životopisem, kopií dokladu
o vzdělání a výpisem z rejstříku trestů zasílejte do
10. 7. 2008 na adresu: Rektorát UP v Olomouci, personální oddělení, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Případné další informace podá Mgr. G. Pokorná,
tel. 585 631 403, e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz.

Provozní doba menzy o prázdninách
V období od 1. 7. do 25. 7. a od 11. 8. do 31. 8.
2008 bude zajištěn výdej obědů od 11.30 do 14 hod.,
minutkových jídel od 11 do 14 hod. v Menze 17. listopadu. Ve stejném období bude provozní doba bufetu
od 7 do 14 hod.
Hlavní pokladna menzy bude otevřena 1. 7.–24. 7.
a 18. 8.–28. 8. 2008 v pondělí až čtvrtek od 11.30 do
13.30 hod. Od 28. 7. do 17. 8. 2008 bude pokladna
uzavřena.
Menza Neředín, výdejny RUP, Šmeralova a PřF budou od 1. 7. do 31. 8. 2008 uzavřeny.
Omezení provozu v útvaru stravování
V pondělí 30. 6. bude zajištěn pouze výdej obědů na
objednávku v Menze 17. listopadu a Menze Neředín do
14.30 hod., ve výdejně RUP do 14 hod. a ve výdejnách
PřF do 13.30 hod. Z důvodu provedení kontrolních inventur budou bufety otevřeny pouze do 14 hod.
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První výzvy v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Olomoucký kraj vyhlásil 16. 5. 2008 první výzvy pro globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, zaměřené na podporu neinvestičních projektů v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání
v Olomouckém kraji. Financování bude zajištěno z Evropského sociální fondu (85 %) a ze státního rozpočtu (15 %).
V rámci této výzvy jsou možnými příjemci dotace
školy, sdružení asociace škol, právnické osoby, města,
i vysoké školy. Velkou možnost zde vidíme především
obce a svazky obcí. Celkově je na tento globální grant
u projektů zaměřených na další vzdělávání pracovníků
v rámci první výzvy vyčleněno 117,4 mil. Kč.
škola a školských zařízení v Olomouckém kraji.
Žadatelé mohou projektové žádosti podávat do 14. 7.
Výzva je zaměřena na tři oblasti podpory (dále
2008 do 12.00 hod.
jen GG):
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo
– GG v rámci oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality
19. května 2008 výzvu pro oblast podpory 2.2 Vysokove vzdělávání v Olomouckém kraji“
školské vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro
První globální grant je zaměřen na zvyšování kvality
konkurenceschopnost.
ve vzdělávání, zejména pak na podporu výuky v cizích
Tato oblast podpory se bude týkat například inovací
jazycích a zlepšení podmínek pro využívání informačstudijních programů, distančního studia, modernizace
ních a komunikačních technologií (ICT). Potencionálnídidaktických metod, spolupráce se zahraničními vzdělámi žadateli budou nestátní neziskové organizace, školy
vacími a vědeckými institucemi, zapojování do mezináa školská zařízení, vysoké školy, právnické osoby, města,
rodních projektů a sítí. Má rovněž podpořit praxe a stáže
obce, svazky obcí, zaměstnavatelé, odborové organizace
vysokoškoláků u budoucích zaměstnavatelů, spolupráci
a hospodářská komora. Celkově je na tento globální grant
vysokých škol se školstvím základním i středním nebo
v rámci první výzvy vyčleněno 258,3 mil. Kč.
systémy monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy
– GG v rámci oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti
vysokých škol. Globálním cílem podpory 2.2 je pak zvýdětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělášení kvality a prohloubení diverziﬁkace vysokých škol
vacími potřebami v Olomouckém kraji“
s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky.
Druhý globální grant je zaměřen na zlepšení rovných
Alokace na tuto výzvu je 1 209 mil. Kč. Minimální
příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
možná podpora pro jeden projekt je stanovena částkou
vzdělávacími potřebami. Potencionálními žadateli budou
1 mil. Kč, maximální pak činí 20 mil. Kč.
nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení,
Termín ukončení přijímání žádostí do této výzvy je stavysoké školy, sdružení asociace škol, právnické osoby,
noven na 19. 9. 2008 v 15.00 hodin.
města, obce, svazky obcí a organizace působící v oblasti
Kompletní text všech vyhlášených výzev naleznete na
volného času dětí a mládeže. Celkově je na tento globální
www.psup.cz.
grant v rámci první výzvy vyčleněno 93, 9 mil. Kč.
V případě, že máte zájem podat projekty do výše
– GG v rámci oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání
uvedených výzev, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám
pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém
pomůžeme s vypracováním projektové přihlášky a zodkraji“
povíme všechny vaše dotazy.
Třetí globální grant je zaměřen na zlepšení kompetencí
Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme!
Projektový servis UP, Šlechtitelů 27,
pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a škol783 71 Olomouc, tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401,
ských zařízení. Potencionálními žadateli budou nestátní
e-mail: info@psup.cz, www.psup.cz
neziskové organizace, školy a školská zařízení, vysoké
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Projektovým servisem UP
vás srdečně zve na

Seminář pro žadatele o ﬁnanční podporu
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na individuální projekty ostatní
Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání; Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
Kdy: 8. 7. od 9.30 do 15.30 hod.; Kde: Fakulta tělesné kultury UP, NA-401 (aula FTK), tř. Míru 115, Olomouc.
Cílem semináře je podat potenciálním řešitelům projektů a zástupcům projektových týmů informace potřebné
pro úspěšné zpracování projektových žádostí.
Na seminář je nutné se zaregistrovat nejpozději do 30. 6. na adrese na blanka.ostadalova@upol.cz. (Registrační formulář viz http://www.psup.cz/seminar-msmt-pro-zadatele-o-ﬁnancni-podporu-z-op-vpk-872008).

ČARO a WHO…
Dokončení ze str. 5
účasti 40 zemí byly projednávány dosažené pokroky,
současné národní i mezinárodní programy a budoucí
aktivity. V současné době projednává své členství v GARD
62 zemí a partnery je 77 významných odborných a laických společností. Tyto složky participují na realizaci
projektů s podobnou tématikou, z nichž některé byly na
setkání v Istanbulu podrobně prezentovány. Byl to např.
projekt PAL (Practical Approach to Lung Health), který
je určen především pro lékaře první linie v rozvíjejících
se zemích. Dále americký projekt „Learn More Breath
Better“, který je vlastní národní kampaní proti CHOPN,
projekt PALSA (Practical Approach to Lung Health in
high-HIV Prevalence Countries), který se rozbíhá v Jižní
Africe. Hlavním bodem byla diskuse o dalším nosném
programu WHO – Akčním plánu globální strategie prevence a kontroly neinfekčních nemocí. Jeho hlavními cíli
jsou podrobnější poznání epidemiologie, speciálně jejích
ekonomických a politických determinant, dále redukce
expozice rizikovým faktorům a posílení zdravotní péče
dle standardů a efektivních postupů. Bylo dohodnuto, že
v budoucích letech se GARD bude zaměřovat především
na těžké astma, prevenci a primární péči o CHRO a profesionální astma bronchiale.

Pozice České republiky v GARD
Česká republika byla na programu zařazena mezi země
s nejlépe a nejrealističtěji koncipovaným programem, který byl podrobně deklarován v přítomnosti zástupce generální tajemnice WHO A. Anwala spolu s programem
tureckým, portugalským, ﬁnským a alžírským. Kolegové
z jiných zemí i zástupci WHO hodnotili především komplexnost a vyváženost projektu, který je zaměřen na prevenci, časnou diagnostiku, kvalitu života nemocných a na
postupnou realizaci specializovaných center respirační
medicíny, jako jsou centra pro léčbu závislosti na tabáku,
jednotek intenzivní respirační péče, center pro cystickou
ﬁbrózu dětí i dospělých, těžké astma a center pneumoonkologie spolu s intervenční bronchologií. Jde o náročný
a dlouhodobý projekt, jehož postupná realizace bude
možná jen při soustavné spolupráci lékařů, sester, pacientských organizací a Ministerstva zdravotnictví. Velkou
výhodou je, že program probíhá v celosvětovém kontextu
a že může počítat s přímou podporou WHO.
O dalších aktivitách ČARO se lze dovědět na stránkách
www.caro-gard.cz.
Prof. V. Kolek, DrSc., Národní koordinátor ČARO,
proděkan LF UP a přednosta Kliniky plicních nemocí FNO,
foto na předchozí straně archiv autora

ROZHOVOR
S Janou Fesslovou před cestou na paralympiádu v Pekingu
Jana Fesslová, studentka 1. ročníku oboru Aplikovaná tělesná výchova na Fakultě tělesné kultury, je reprezentantkou českého paralympijského
týmu. Disciplínami, ve kterých závodí, jsou hod diskem, vrh koulí a hod oštěpem – sbírá medaile na domácích i zahraničních soutěžích, startovala
i na paralympijských hrách v Aténách v roce 2004, kde obsadila 10. místo v hodu diskem a 11. místo ve vrhu koulí. Letos, na začátku září, ji čeká
paralympiáda v Pekingu, tak uvidíme, jestli vybojuje nějaký ten cenný kov. Zároveň hraje ﬂorbal na vozíku za klub Unihoc Kings České Budějovice,
a to v nejvyšší soutěži – byli mistry ﬂoorbalové ligy vozíčkářů v roce 2007.
trávím v posilovně, v bazénu nebo na hřišti či
hledat obor tomu blízký, i když první přání bylo
Proč ses rozhodla dále studovat? Co vlastv hale. Jsem také členem České reprezentastudovat tělesnou výchovu jako takovou, což
ně nyní studuješ?
ce atletiky vozíčkářů a mojí hlavní
se mi nepodařilo. Po dokončení
V určitém odstupu od úrazu jsem si chtěla
disciplínou je hod diskem. Jako
střední školy mi její ředitel nabídl, že
najít práci. To se mi vzhledem k dosaženému
doplňkovou disciplínu mám hod
pokud budu studovat dál, zaměstná
vzdělání a k handicapu vůbec nedařilo, a to byl
oštěpem. Jinak jsem součástí prvomě jako pedagoga, a to je mimov podstatě první impuls, proč jsem se rozhodla
ligového ﬂorbalového týmu UNIHOC
řádně velká motivace ke studiu.
studovat. Začala jsem tím, že jsem si doplniČeské Budějovice.
V loňském roce jsem absolvovala
la středoškolské vzdělání zakončené maturitní
Jak se ti daří propojit práci,
talentové zkoušky a přijímací řízení
zkouškou na ISŠ Stavební v Českých Budějovistudium, sport a osobní život?
na Univerzitu Palackého v Olomoucích (škola je kompletně bezbariérová). V době
Spojit práci, studium, sport
ci, obor ATV (aplikovaná tělesná
studia na střední škole jsem již pracovala jako
a osobní život je dost náročné, ale
výchova) a byla jsem přijata. Mimovozíčkář-instruktor v občanském sdružení, ktejsem toho názoru, že když člověk
chodem, je to jediná univerzita či
ré se zabývalo plaváním zdravotně postižených.
chce a nedělá vše z donucení,
VŠ, kde mi jako vozíčkáři umožnili
Nyní se věnuji ﬂorbalu vozíčkářů a pořádám kemale proto, že ho to baví, tak to jde.
studovat. V letošním roce 2008 se
py pro děti a mládež. Naše kurzy a kempy byly
I když je pravda, že občas padám únavou…
mi naskytla příležitost spolupráce s Centrem
určené i pro zdravé děti, a proto jsem se začala
slušně řečeno. Mám hodně tolerantního manžeAPA, kterou jsem ráda využila a ráda jsem se
zajímat o studium na vysoké škole a začala si
la, který mě podporuje v tom, co dělám, a já nezapojila do jejich programu, protože to, čím
umím a nerada dělám věci napůl. Jedu naplno
se zabývá, je jedinečné a za dobu, co jsem na
Jana Fesslová (1976), členka reprezentace
do padnutí nebo do úplného konce – úspěšnévozíku (9 let), jsem nezažila, že by kdekoliv ČR
českého paralympijského týmu
ho, pokud to jde a mám na to. Studuji dálkově,
takový program běžel a hlavně fungoval.
Sportovní disciplíny: hod diskem, vrh koulí, hod oštěpem.
a to je náročné, ať si říká kdo chce co chce.
Co momentálně děláš a co bys chtěla děSportovní úspěchy:
Já jsem ale ráda, že můžu studovat a užívám si
lat v budoucnu?
– 2004 – Titul mistra republiky v hodu diskem.
to. Kolem zkoušek to je velký stres, ale když je
Donedávna jsem se věnovala práci učitele,
– 2004 – Titul mistra republiky ve vrhu koulí.
výsledek úspěšný, o to radši jdu na trénink a tam
ale vzhledem ke zdravotnímu problému, který
– 2004 – Paralympiáda v Athénách, 10. místo v hodu
ze sebe dostanu maximum. Jak už jsem řekla,
nastal, jsem zůstala doma s tím, že pokud vše
diskem, 11. místo ve vrhu koulí.
mám tolerantního manžela a abych se mohla
dopadne dobře, vrátím se moc ráda do školy.
– 2005 – Mistrovství Evropy v atletice zdravotně pověnovat i jemu, začal trénovat se mnou. Jezdí,
A tím jsem vlastně odpověděla i na to, co bych
stižených, 10. místo ve vrhu koulí, 9. místo v hodu
pokud to jde, na soustředění, a tak máme aspoň
chtěla dělat v budoucnu. Chtěla bych učit na
diskem.
prostor pro sebe.
střední integrované škole v ČB a určitě bych
– 2006 – Mistrovství světa v atletice zdravotně postiKam se letos chystáš a co dále plánuchtěla zůstat organizátorem letních kempů pro
žených, 3. místo v hodu diskem, 5. místo v hodu
ješ?
děti a mládež s handicapem i bez něj, aby INTEoštěpem, 7. místo ve vrhu koulí.
Letošní rok je pro mě hektický, ale jsem
GRACE nebylo jen prázdné slovo.
Sportovní úspěchy 2007:
šťastná, neboť nemám prostor, abych přemýšCo tvůj volný čas? Jaké místo zaujímá ve
– České rekordy – kategorie ženy: hod diskem 23,67 m;
lela nad tím, co se děje. Připravuji se na Letní
tvém životě sport?
hod oštěpem 17,44 m.
paralympiádu v Pekingu, kde bych ráda dosáhla
Upřímně řečeno, přemýšlím, co je to „můj
– Světový pohár – konečné pořadí: 2. místo v hodu
na medailové umístění přesto, že to bude těžké.
volný čas“. Ve svém volném čase se věnuji spordiskem; 2. místo v hodu oštěpem.
Trénuji denně několik hodin, čeká mě několik
tu, ale vlastně jednou za rok si volný čas udě– Mezinárodní mistrovství ČR: 3. místo v hodu diskem;
soustředění, závody a samozřejmě škola a rolám asi tak na měsíc a většinou cestuji. Ale ne
3. místo ve vrhu koulí; 2. místo v hodu oštěpem.
dina.
s cestovkou anebo s organizovanou skupinou,
Další sportovní aktivity:
Dále ještě plánuji cestu do zahraničí – pokud
ale jen se svou nejlepší kamarádkou. Nejraději
– Plavání – 2002 Mezinárodní mistrovství ČR v plaváto půjde, ráda bych jela do USA, abych se zdoodjíždím do východních zemí jako je Čína, Indie
ní, 2. místo.
konalila v angličtině, která mi nejde.
nebo také Peru. Jinak ráda zajdu do kina nebo
– Florbal – nejvyšší soutěž ﬂorbalové ligy vozíčkářů
A také bych ráda zdárně dokončila 1. ročník
se věnuji dětem a mládeži, kteří mají zájem hrát
klub Unihoc Kings České Budějovice: mistři ČR
na univerzitě!!!
ﬂorbal nebo se naučit plavat. Co se týká sportu,
2007.
Připravila P. Kukolová, foto archiv J. Fesslové
tak tomu se věnuji denně několik hodin. Čas

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT
ve výuce fyziky na základních a středních školách

Podnikatelský inkubátor
zve na oslavu svých prvních narozenin

Na Katedře experimentální fyziky PřF je od června roku 2006 řešen projekt, který je zaměřen
na zkvalitnění studijních programů učitelů fyziky v oblasti využití informačních a komunikačních
technologií ve výuce fyziky. Projekt je spoluﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu ČR a jeho hlavním cílem je inovace studijních programů učitelství fyziky na PřF UP
a vytvoření kurzů dalšího vzdělávání pro středoškolské učitele.

U příležitosti prvního výročí existence Podnikatelského inkubátoru v Olomouci se ve čtvrtek 3. 7. od
10 hodin uskuteční celodenní oslava, na niž jsou
zváni nejen čelní představitelé Univerzity Palackého,
města Olomouce či Olomouckého kraje, ale také
studenti a veřejnost.
Oslavy prvních narozenin Podnikatelského inkubátoru, jenž je součástí Vědeckotechnického
parku UP, zahájí ředitel Ing.
J. Herinek slavnostním přípitkem za účasti významných
představitelů univerzity. Poté bude následovat prohlídka prostor VTP a menší tisková konference.
Dopolední část programu je určena zejména pro
zvané hosty, ale odpolední část oslav je již veřejně
přístupná – od 15 hodin bude probíhat registrace
soutěžních týmů a jednotlivců, kteří se chtějí zapojit
do netradičního soutěžního klání o „cenu fousatého
dítěte“. Sportovní program připravil VTP s ASC UP.
Účastníci jsou srdečně zváni také na přátelské posezení při country muzice.

V rámci projektu byla vybudována moderní
učebna a laboratoř, která byla využívána k začlenění prostředků ICT do výuky následujících
předmětů: didaktika fyziky, proseminář z matematiky pro fyziky, teorie elektromagnetického pole, kvantová mechanika, termodynamika
a statistická fyzika a klasická mechanika.
V oblasti dalšího vzdělávání byly realizovány následující semináře: Interaktivní fyzika
pro učitele fyziky, Mathematica a MathematicaCalcenter ve výuce, Interaktivní tabule ve
výuce, Textový editor LaTeX pro učitele přírodovědných předmětů. Za dobu trvání projektu bylo prostřednictvím projektu proškoleno
191 studentů UP a 198 středoškolských pedagogů.

Výsledky projektu byly prezentovány na akcích Olomoucký fyzikální
kaleidoskop, vysílání České televize
v pořadu Regiony, AEDUCA 2006,
konference „Vysoké školy a Evropský sociální fond“ a na mezinárodních konferencích „VIth IOSTE Symposium for
Central and Eastern Europe and Technology
Education in the Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives“ v Litvě
a „5th International Conference on Researching
Work and Learning v Cape Town“ v Jihoafrické
republice.
Více informací o projektu naleznete na stránkách http://www.ictphysics.upol.cz.
-šu-
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Jubilea
K životnímu jubileu prof. Jarmily Tárnyikové

Osmdesátiny prof. Zdeňka Přikryla

V příštích dnech se životního jubilea dožívá univerzitní
profesorka PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.
Sluší se člověku nepřipomínat běh let. Stalo se to
však zvykem, zvláště když se šikovně poskládají dvacítky a desítky.
Katedra anglistiky a amerikanistiky se těší z toho, že
má mezi svými členy tak významnou osobnost, uznávanou anglisty doma i v zahraničí. Nejen pro šíři a hloubku
jejích znalostí v oboru, ale hlavně pro neúnavnou snahu
hledat mezi prostými fakty souvislosti, sledovat, co je za
jazykovými daty a jak se z jednotlivin stávají vyšší strukturní celky. Ne nadarmo jí rektor UP letos udělil cenu za
monograﬁi o větných komplexech v textu, která je mezi
publikacemi podobného zaměření vskutku ojedinělá. Svou

Již v době prázdnin, 4. 7., se dožije olomoucký sochař,
publicista, básník a především dlouholetý pedagog,
celoživotně spjatý s Univerzitou Palackého, prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl osmdesáti let. Rodák z Chomoutova
u Olomouce ukončil studia na Pedagogické fakultě UP
v roce 1951 a poté téměř půl století na stejné fakultě
působil, přesněji do roku 1993 (profesorem 1990).
Pedagogická činnost je ovšem jen jedna část jeho aktivit, do povědomí veřejnosti se zapsal především jako sochař s dnes úctyhodným rozsahem díla
a umělec s širokým záběrem tvorby nejen výtvarné, ale
i literární. Hluboké klasické vzdělání orientovalo jeho
sochařskou, medailérskou a kreslířskou tvorbu zvláště
k oblasti portrétu. Zde zachycuje významné osobnosti
české a světové kultury s důrazem na jejich humanistické poslání, podobně jako nově, v osobní redakci,
zpracovává tradiční témata literárních a mytických
hrdinů. Výčet Přikrylových aktivit naplňující výjimečnou životní dráhu přesahuje možnosti této připomínky, stejně jako jen náznak jeho tvorby přináší jubilejní
nahlédnutí současné drobné výstavy v olomouckém
Muzeu umění. Ostatně jde jen o připomínku jednoho
jubilea – Přikrylova činorodost jistě nekončí a nezbývá
než dodat… ad multos annos.
-mt-

hojnou účastí na domácích i zahraničních konferencích
a činností v odborných grémiích vydatně pomáhá šířit
dobré jméno katedry, fakulty i celé univerzity. Její učitelské
působení pokračuje v mathesiovské tradici zprostředkovávat znalost angličtiny všem, kdo se o tento jazyk zajímají. Od prosté komunikace až po obětavé zasvěcování
do tajů jeho stavby v doktorandských seminářích.
Jazykem Jejího Veličenstva jí do dalších let přejeme good health and some wealth. Tedy dobré zdraví
a mírný blahobyt. Příliš toho druhého lidi kazí, ale vzhledem k platům vysokoškolských učitelů a badatelů nehrozí. Přidává se také wisdom, čili moudrost, ale naše
jubilantka už moudrá je.
-KAA-

Blahopřejeme!
Z rukou rektora UP prof. L. Dvořáka a za účasti děkana PřF UP prof. J. Ševčíka (na snímku vlevo) převzali
3. 6. při příležitosti životního jubilea zlaté medaile Za
zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého prof. J. Lasovský
a prof. Z. Přikryl.
Prof. J. Lasovský (vpravo) se významně zasloužil
o rozvoj fyzikální chemie v Olomouci, zejména v oblasti
chemie povrchově aktivních látek, micelární katalýzy,
elektrochemie a reaktivity excitovaných stavů. Je autorem 14 patentů, 45 vědeckých publikací podle databáze
ISI a od 1. 3. 2003 vedoucím Katedry fyzikální chemie
PřF UP. V 90. letech působil prof. J. Lasovský nejprve
jako proděkan, posléze jako děkan PřF UP.
Celoživotní dílo sochaře a medailéra prof. Z. Přikryla (uprostřed), zakladatele Katedry výtvarné výchovy
tehdejšího Pedagogického institutu, v roce 1964 zařazeného do rámce UP jako Pedagogická fakulta, je
spojeno s olomouckou univerzitou a její bouřlivou více
než půlstoletí trvající obnovenou existencí.
Při stejné příležitosti obdrželi 16. 6. zlaté medaile Za
zásluhy o rozvoj UP prof. J. Mačáková, doc. V. Horčička,
prof. J. Koluchová, prof. H. Válková a prof. Z. Jirka.
Prof. J. Mačáková, emeritní rektorka UP, je autorkou
téměř 170 odborných vědeckých publikací věnovaných
zejména vlivu látek na krátkodobou paměť a učení a řady
učebních textů, recenzí i přednášek. V současné době
opět působí v Ústavu patologické fyziologie LF UP.
Hluboký zájem o pedagogickou práci doc. V. Horčičky, špičkového lékaře, jenž pracuje na III. interní klinice LF UP, se promítl do jeho autorství řady učebních
textů; výrazně přispěl také k organizaci výuky studentů
všeobecného, bakalářského a magisterského studia,
jakož i výuky postgraduální a doktorandské.

Prof. J. Koluchová, která působila na PdF UP, externě také jako psycholog na FTK UP, se zasloužila o rozvoj
náhradní rodinné péče v České republice.

XXII. olomoucké hematologické dny…

Prof. H. Válková, bývalá děkanka FTK UP, na této
fakultě vyučovala nejdříve tělesnou výchovu a atletiku,
později psychologii tělesné výchovy a sportu, speciální pedagogiku a aplikované pohybové aktivity. Aktivně
přispívá po řadu let k rozvoji tělesné výchovy a sportu
osob se zdravotním postižením.
Prof. Z. Jirka, emeritní přednosta Kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství, po celou dobu
svého působení na LF pracoval v nejrůznějších odborných a pedagogických komisích. Za svou odbornou
a pedagogickou činnost získal řadu ocenění a uznání.
Významná je také jeho publikační činnost, která představuje více než 130 odborných prací, na vědeckých
sympoziích, sjezdech a jiných odborných fórech přednesl více jak 300 vědeckých přednášek.
-red-, foto -map-

Stalo se
Olomoucké osmičky aneb V Olomouci před 260 lety
Roku 1748 zažilo město Olomouc návštěvu z nejvýznamnějších – české a uherské královny Marie Terezie a jejího chotě, římskoněmeckého císaře Františka I. Lotrinského.
Panovnice naplánovala „Lustraiss“ (zábavnou cestu) na Moravu na časné léto onoho
roku, třebaže se opět nalézala v požehnaném stavu a v říjnu očekávala narození desátého
ze svých šestnácti dětí. Císařský konvoj dospěl 17. června 1748 krátce před osmou
hodinou večerní k Olomouci. Už na Novosadech vítalo vznešené hosty banderium měšťanů a pluk kyrysníků. U mýta před Kateřinskou branou pozdravilo panovnici městské
zastupitelstvo. Úřadující purkmistr Petr Pavel Ignác Brauner podal Veličenstvům německé
hlášení a kočáry pak projížděly jásajícím špalírem k biskupské rezidenci. Za časného rána
následujícího dne vyslechla panovnice mši ve svatokopeckém chrámu, poté s manželem přehlížela ve vojenském táboře u Olšan poblíž Prostějova druhý pluk pomocného
ruského vojska, dislokovaného tehdy na Moravě. Pozdní odpoledne strávil císařský pár
prohlídkou premonstrátského kláštera na Hradisku. Po večeři byly pro potěšení Veličenstev předvedeny hanácké tance a sehrána hanácká zpěvohra. Rovněž 19. června
1748 si panovnice přivstala a již o šesté hodině ranní byla přítomna mši u hrobu Jana
Sarkandra v kapli sv. Jeronýma v již neexistujícím kostele Panny Marie na
Barokní úprava orloje na olomouc- Předhradí, kolem desáté hodiny dopolední přihlížela panovnice přehlídce
5
ké radnici z roku 1746 s nástěnnými třetího ruského pluku u Chválkovic. Další mši vyslechla na Svatém Kopečku.
malbami olomouckého malíře Jana Po obědě v biskupské rezidenci a rozloučení s městem zamířil císařský
Kryštofa Handkeho (1774–1774), za- konvoj zpět do Vídně. Císařská „Lustraiss“ na Moravu však měla nešťastný
hrnujícími rovněž portrét Marie Tere- následek – tělesné vyčerpání během cesty zřejmě způsobilo, že 17. září
zie; akvarel J. V. Fischera z roku 1805. 1748 porodila Marie Terezie předčasně dítě ženského pohlaví, jemuž se
Státní okresní archiv v Olomouci
dostalo jména Marie Karolína a jež ještě téhož dne zemřelo.
Prof. J. Fiala, CSc.

/8/

Dokončení ze str. 1
jednotlivých pracovišť. V rámci posterové sekce bylo
prezentováno 67 prací, od zajímavých kazuistik po
přehledné výsledky a vlastní zkušenosti s diagnostikou a léčbou poruch krvetvorby a krevního srážení.
Slavnostní Wiedermannova přednáška na počest zakladatele olomoucké hematologické školy zazněla z úst
prof. J. Prchala (Salt Lake City – USA), který nastínil
úlohu hepcidinu a DMT1 v metabolismu železa a zabýval se otázkou, zda tyto nové poznatky mají dopad
na běžnou klinickou praxi.
Druhý den pak za účasti řady významných hostů proběhlo slavnostní zahájení kongresu, kde prof. K. Indrák
krátce zrekapitulovat předešlých 21 ročníků OHD a představil hostům i účastníkům kongresu významné novinky
a události ročníku letošního. Z jeho rukou přijala cenu za
nejlepší zaslaný abstrakt dr. M. Satu z Helsinek. Velice
milé a kladné hodnocení úrovně transplantační medicíny
v ČR a ošetřovatelské péče zaznělo z úst významného
hosta – E. Aertse (Zürich), který je současným předsedou
Nurses Group Evropské společnosti pro transplantace
krvetvorných buněk (EBMT).
V průběhu společenského večera byla tradičně vyhodnocena nejlepší sdělení mladých vědců v jednotlivých kategoriích. Cenu za nejlepší klinické sdělení získal
MUDr. V. Procházka z HOK Olomouc, v kategorii nelékařských profesí Mgr. A. Koukalová rovněž z HOK Olomouc, v oblasti experimentální medicíny Mgr. V. Pospíšil
z Prahy, v sekci laboratorních pracovníků byli ohodnoceny dokonce dva přednášející – M. Hončíková z Prahy
a M. Kokeszová z Brna. Cenu za nejlepší poster získal
MUDr. P. Hubáček z Prahy.
Letošní OHD byly již počtvrté zahrnuty do programu
celoživotního vzdělávání lékařů (CME) Evropské hematologické asociace s dotací kreditních CME bodů, což
můžeme chápat i jako oﬁciální potvrzení jejich úrovně
a kvality od nezávislé evropské odborné společnosti.
Závěrem je nutné poděkovat celému vědeckému
a organizačnímu výboru konference v čele s prezidentem sjezdu prof. K. Indrákem, DrSc., a partnerům,
pod jejichž záštitou a s jejichž pomocí je tato akce
organizována. Olomoucké hematologické dny se bez
ostychu mohou svou kvalitou a rozsahem řadit do rodiny renomovaných mezinárodních konferencí s hematologickou tématikou.
MUDr. Z. Kubová, Hemato-onkologická klinika LF UP
a FNO, foto na titulní straně -mo-

STUDENTSKÁ RUBRIKA
Rallye Rejvíz 2008: grandiózní úspěch studentů Lékařské fakulty UP
Ve dnech 22.–25. 5. 2008 se v areálu centra volnočasových aktivit Bohema ve Zlatých Horách
a v okolních obcích konal již 12. ročník mezinárodní soutěže záchranných týmů Rallye Rejvíz (www.
rallye-rejviz.cz). Akce organizovaná týmem okolo MUDr. J. Staňi (nositel Zlatého záchranářského
kříže ČR) nabyla časem veliké prestiže a letos se jí účastnilo 89 záchranných týmů z 12 evropských zemí a Japonska. Filozoﬁí celé soutěže je vyzkoušet dovednosti lékařů, záchranářů i řidičů
záchranných služeb za pomocí věrně inscenovaných situací z reálného života.
Letošní soutěž trvala nepřetržitě 32 hodin
a jednotlivé týmy musely řešit např. popáleniny
šestiletého chlapce po výbuchu plynu, ošetření
těžce zraněného v závalu nebo
rozpoznání hypoglykemického
komatu u diabetika. Nedílnou
součástí soutěže je klání operátorů tísňových linek, kteří
musí být schopni přesně navigovat záchranné týmy a pomoci poradit volajícímu, jak řešit
neodkladnou život ohrožující
situaci.
Díky MUDr. A. Michalcové
(ARO FNO) se letos poprvé v historii účastnili Rallye i medici –
bez výjimky studenti naší Lékařské fakulty. Byli
rozděleni do jednotlivých posádek a účastnili
se i soutěže operátorů. Vzhledem k tomu, že
přednemocniční péče se v České republice
nevyučuje, byl to velmi odvážný střet s realitou.
O to více potěší úspěch našich barev: R. Procjuk (IV. ročník, obor Všeobecné lékařství) získal

3. místo v soutěži operátorů (Zlaté sluchátko). Porazil 14 profesionálních a trénovaných
operátorů tísňových linek. Celkovým vítězem
mezinárodní soutěže se stala
posádka Pražské záchranné
služby (první česká posádka
po čtyřech letech!).
Všichni studenti hodnotili
účast nesmírně pozitivně – tak
intenzivní trénink přímo od profesionálů je jistě velkou motivací k dalšímu studiu. Pro mě jako
vysokoškolského učitele je tato
zkušenost potvrzením faktu, že
naši studenti jsou vzdělaní,
konkurenceschopní, ﬂexibilní
a logicky uvažující lidé. Jediné, co chybí, je trénink – to se snaží změnit iniciativa „Save Our Lives“, v rámci které bude výuka přednemocniční
péče implementována do kurikula LF UP.
MUDr. V. Procházka, lékař Hemato-onkologické
kliniky FNO a koordinátor iniciativy SOL,
foto archiv autora

Prezentace olomouckých studentů
v Ostravě
Po deseti letech po premiéře se v ostravském klubu
Atlantik 6. 6. konalo setkání tvůrců proslulé inscenace
Romance pro křídlovku F. Hrubína, kterou v dramatizaci M. Pivovara nastudoval režisér R. Lipus s činohrou Národního divadla moravskoslezského. Součástí
programu setkání byla i projekce záznamu představení
Romance, který v roce 1999 pořídili třemi videokamerami a pod vedením pracovníků Kabinetu výukové
techniky FF sestříhali studenti Katedry divadelních,
ﬁlmových a mediálních studií FF UP. Tehdy se jednalo
o mimořádný, téměř neproveditelný úkol. Neobvyklost
inscenace totiž spočívala v tom, že hlediště bylo umístěno na jevišti na točně, která se s diváky pohybovala
za proměňujícími se dějišti – v zásadě to bylo uplatnění principu středověkého tzv. simultánního jeviště.
Z tohoto důvodu upustila od záznamu vynikající inscenace i Česká televize. Autoři studentského záznamu
se přesto s úkolem vyrovnali, což dokázala i nynější
projekce v Ostravě.
Videozáznam Romance pro křídlovku měl premiéru v doprovodném programu AFO 2000 a jeho autory
byli E. Kadlecová, V. Peřina a J. Piskač. Tento projekt
byl součástí dlouhodobé a stále trvající spolupráce
Katedry divadelních, ﬁlmových a mediálních studií
FF UP s činohrou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Doc. J. Štefanides, vedoucí katedry

VYDAVATELSTVÍ UP
Malé ohlédnutí za krásnými pěti lety studentského života
Před více než pěti lety jsme začali studovat na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tenkrát jsme se stali studenty kombinovaného studia „Učitelství 1. stupně ZŠ“.
Byla v nás malá dušička, když jsme si uvědomili, kolik
zkoušek, seminárních prací a zápočtů nás čeká. Získáme všechny kredity, které potřebujeme? Zvládneme
to? Máme na to? Tyto a spousta jiných otázek se nám
rojily hlavou.
Teď, po pěti letech, máme studium téměř ukončeno… Na naše otázky jsme získali odpovědi. Jaké?
Všechny nároky, které na nás studium kladlo, jsme
zvládli. Ano, máme na to.
Musíme říci, že kombinace studia a pracovních
povinností, kterých máme všichni skutečně hodně,
byla občas vysilující, ale nelitujeme. Poznali jsme
spoustu výborných, fundovaných pedagogů, kteří nás
po celá ta léta zásobovali mnoha novými poznatky,
obohacovali nás o moderní metody práce, které jsme
okamžitě používali v praxi. Je těžké najít slova, která

by vyjádřila naši vděčnost… Skutečně velmi děkujeme
za individuální a často nadstandardní přístup k nám
studentům.
Oceňujeme práci všech vyučujících, se kterými
jsme se setkali a spolupracovali s nimi. Neradi bychom některého z nich opomenuli. Proto nezmíníme jejich jména kromě jednoho. Tímto člověkem je
PhDr. V. Fialová z Katedry českého jazyka a literatury,
která stejně jako my v letošním roce opouští akademickou půdu. Patří mezi ty odborníky, kterých si velmi
vážíme. Bylo pro nás velkým potěšením účastnit se
jejích přednášek a seminářů. Její metodické postupy
budeme používat po celou svou pedagogickou praxi.
Je škoda, že už nebude nadále své zkušenosti a odborné poznatky předávat dalším studentům, dalším
generacím pedagogů. Tak tedy, ještě jednou Vám
děkujeme, paní doktorko.
Se svou „alma mater“ se loučí
studenti 5. ročníku KS, Učitelství 1. stupně ZŠ

Vzpomínky
„Přišli jsme o výborného učitele, kolegu a velký lidský a profesní vzor“
Jako jeho bývalí studenti bychom rádi krátce připomněli osobu MUDr. Oldřicha Marka, jehož předčasný skon
byl pro nás všechny velkou ztrátou.
Doktor Marek byl nejen výborným lékařem, který tak nezištně a obětavě zachraňoval lidské životy, ale i vynikajícím učitelem a velkým přítelem studentů. Setkali jsme se s ním poprvé hned v prvním ročníku, kdy nám
jeho přenášky o první pomoci jako světlo majáku ukazovaly, že opravdu studujeme medicínu a že to stojí za to
vydržet, přestože jsme byli v té době deptáni chemií, biologií a fyzikou a klinická medicína se zdála v nedohledu.
Učil nás, jak zachraňovat lidské životy, a přenášel na nás své nadšení a lásku k medicíně. Ohromila nás jeho
naprostá profesionalita a jeho lidský přístup – studenti pro něj byli rovnocennými partnery, často nás při setkání
zdravil jako první. Takový člověk působil na studenty nižších ročníků právem jako zjevení.
Měli jsme to štěstí, že jsme se s ním mohli setkávat i ve vyšších ročnících. I v konkurenci výborných kliniků
ověnčených akademickými tituly jeho výuka vždy vyčnívala. Asi to bylo tím, že přesně věděl, co říká a proč to říká,
člověk mu věřil a věděl, že je dobré ho poslouchat. Jeho přednášky byly vždy inspirující, dávaly nám chuť dělat
naši práci a dělat ji co nejlépe. Před pár lety vyšla v našem studentském časopise Had anketa mezi absolventy,
kdo byl podle nich nejlepším učitelem na fakultě – doktor Marek se s náskokem umístil na prvním místě.
I nakonec v nejtěžších chvílích to byl stále on, kdo dodával naději druhým a až do úplného konce pomáhal
ostatním. Nikdy neodmítl žádost o pomoc, ať přišla od přednosty kliniky nebo od studenta prvního ročníku.
Považujeme za velké štěstí, že jsme mohli být jeho žáky a později i kolegy. V osobě pana doktora Marka naše
univerzita a česká medicína ztratily člověka, díky kterému se člověk i v dnešní době mohl cítit hrdý na to, že je
lékařem. Přišli jsme o výborného učitele, kolegu a velký lidský a profesní vzor.
Čest jeho památce.
J. Strojil, V. Procházka, M. Pecůchová

Červnová produkce
Cyrilometodějská teologická fakulta
Kunetka, F.: Židovský rok a jeho svátky. 5. vyd., 130 s.
Prodejné.
Fakulta tělesné kultury
Smékal, D., Urban, J. (eds.): Sborník abstraktů. II. absolventská konference Katedry fyzioterapie. 1. vyd.,
80 s. Neprodejné.
Filozoﬁcká fakulta
Gregor, J.: Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím
plánu). 1. vyd., 400 s. Prodejné.
Křupková, L.: Vítězslav Novák: Universal Edition Wien.
Korespondence 1910–1935. Die Korrespondenz
1910–1935. 1. vyd., 320 s. Prodejné.
Voždová, M., Špička, J.: Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních
scénách. 1. vyd., 600 s. Prodejné.
Polách, V. P.: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník. 1. vyd., 242 s. Neprodejné.
Šaradín, P.: Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich
aplikace v České republice. 1. vyd., 162 s. Prodejné.
Lékařská fakulta
Bellová, J., Zlámal, J.: Základy účetnictví pro management zdravotnictví. 1. vyd., 206 s. Prodejné.
Zlámal, J., Ulrich, M.: Základy ekonomie pro management zdravotnictví. 2. vyd., 200 s. Prodejné.
Pedagogická fakulta
Vašťatková, J., Hoferková, S. (eds.): Příručka sociálního pracovníka. 1. vyd., 232 s. Neprodejné.
Rektorát UP
Palaščák, R.: Po škole. Průvodce absolventa vysoké školy na cestě do reálného života. 1. vyd., 76 s. Prodejné.
Ostatní
Bierská, M. (ed.): Zpravodaj 1–4. Komplexní vzdělávání
poskytovatelů sociálních služeb v systému poradensko
informačního centra. Vzdělávací oblast Komunikace,
Učení, Porozumění, Orientace a poradenství. Vydáno
na CD. Neprodejné.
-kop-
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Diskuse, názory, ohlasy
Potřebuje UP jednotný vizuální styl?
Jednotný vizuální styl Univerzita Palackého postrádá.
Logo, které univerzita používá od r. 1946 od ak. mal.
Berana, se objevuje v různých modiﬁkacích, což logu
neprospívá. Celkem mne udivuje, jak moc se zde
skloňuje slovo tradice, tradiční. Očekávala bych proto, že univerzita nedopustí, aby se její historické logo
nekontrolovaně měnilo v barvě, síle linek a dokonce
i tvarově! Jestliže univerzita má JVS nebo manuál JVS,
proč tedy není aplikovaný?
Nové logo-značka a následně jednotný vizuální styl
bude kodiﬁkován ve svém manuálu, který nedopustí
a neumožní jiné tvarové podoby, než ty, které v něm
budou přesně určeny. Jako příklad mohu zmínit kapi-

toly v manuálu: Barevné provedení značky, Černobílé
provedení značky, Ochranná zóna značky, Konstrukční
schéma značky, Značka na podkladové ploše, Rozměrová řada značky, Zakázané varianty značky, Barevnost,
Základní písmo UP, Doplňkové písmo UP. Zde vypsané
kapitoly představují jen malou část z manuálu!
Co je tedy reprezentativní pro Univerzitu Palackého? Logo-značka, která není jednotná na aplikacích
univerzity, anebo logo-značka, která má pevný řád a je
schopna všech aplikací?
MgA. V. Marešová,
autorka vítězného návrhu nového loga UP

Kam (ne)dávat miliony
Není to žádná maličkost. Zavedení nového univerzitního
znaku by prý stálo miliony, možná desítky milionů korun. Je-li to pravda (a snad to někdo kompetentní spočítá a zveřejní), tak dejme tyhle peníze rozhodně jinam.
Nejlépe na nákup moderních učebnic, na stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, na úhradu
studijních pobytů mladých pracovníků na zahraničních
pracovištích nebo na zakoupení bytů pro pracovníky,
které chceme získat a udržet na univerzitě.
O kvalitě univerzit a o jejich renomé přece vůbec
nesvědčí jejich znak či logo, ale konkrétní a měřitelné
výsledky pracovníků a studentů na poli vědy, výzkumu
a vzdělávání. Nechme už konečně logo logem a začněme na stránkách Žurnálu UP se stejnou horlivostí
debatu o něčem důležitějším. Třeba o tom, čím a jak

by se měla UP uplatnit ve státních a regionálních médiích? Kdo a s jakým měřitelným výsledkem se má
starat o soustavnou popularizaci výsledků UP? Jaký
druh výsledků může veřejnost oslovit? Jak a čím prosadit jména dalších odborníků z UP do světové vědecké databáze WOS? Jak docílit, aby také pracovníci
humanitních a společenskovědních oborů publikovali
své práce častěji v zahraničních periodikách s IF?
Způsobilost k tomuto způsobu komunikace se
světovou vědeckou veřejností není jen spolehlivou
prevencí provincialismu univerzity, oboru a pracoviště, ale také převelice uznávaným kritériem kvality
v grantových agenturách. Jak je obecně známo, s velmi praktickými důsledky.
Prof. M. Hejtmánek

Nová rubrika k jednotnému vizuálnímu stylu na webu UP
Na webových stránkách Jednotného vizuálního stylu UP (http://www.upol.cz/vizualni-styl/) byla nově zařazena
rubrika Otázky, námitky a odpověd“ (http://www.upol.cz/vizualni-styl/otazky-namitky-a-odpovedi/). Na případné
další konkrétní dotazy zde bude možno najít odpovědi mj. i od autorky vítězného návrhu MgA. V. Marešové.
-red-

Plné znění usnesení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP k novému logu
Na žádost předsedkyně AS PřF UP RNDr. I. Smolové, Ph.D., zveřejňujeme plné znění usnesení fakultního
senátu k novému logu:
„Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci na svém jednání dne 4. 6. 2008 přijal k logu UP
následující usnesení:
Akademický senát PřF UP
1. připojuje se k požadavku AS UP ze dne 20. 5. 2008, aby vedení UP případnou změnu označení UP
realizovalo formou změny Statutu UP tak, aby do rozhodovacího procesu byla zapojena co nejširší část
akademické obce UP,
2. vyjadřuje nesouhlas s tím, aby logo představené dne 30. 4. 2008 bylo nyní přijato k označování UP,
3. ukládá předsedkyni AS PřF UP informovat o tomto usnesení vedení UP a akademickou obec UP.“

Brus jazyka českého
Díky
Kdo vykoná nebo způsobí něco emocionálně pozitivního, tomu patří díky. Pozitivní vyznění zvýrazněného podstatného jména si ponechává i stejně znějící předložka, spojená s třetím pádem, která z podstatného jména vznikla.
Příkladů najdeme na univerzitních internetových stránkách řadu. Alespoň dva příklady za mnohé.
– Zpřístupňovat ubytování na kolejích stále více studentům se univerzitě daří především díky velkým investičním akcím z posledních let.
– Pilotní běh kurzů bude díky ﬁnanční podpoře ESF bezplatný.
Najdeme zde (zřídka, ale přece) i opačné příklady, kdy předložka díky je nepatřičně spojena s negativním
vyzněním:
– Zatímco vyšetření s rentgenovými přístroji dovolují popsat anatomii pacienta a všechny odchylky od normálního stavu, vyšetření v nukleární medicíně toto díky nízkému rozlišení získaných obrazů dokáží jen nedostatečně.
– Na rozdíl od papežů, kteří … jsou počítáni se zvětšeným pořadovým číslem díky omylu v kompilaci papežských katalogů, je v případě papežů se jménem Štěpán stejná situace dána jinými důvody.
Za nízké, nedostatečné rozlišení ani za omyly asi není třeba děkovat. V těchto případech je namístě užít
některou z emocionálně neutrálních předložek (pro nízké rozlišení, kvůli omylu). V předložce díky je ovšem
emocionální náboj proti původnímu podstatnému jménu oslaben, přesto bychom měli vážit její užití. Díky za
pozornost, kterou věnujete nuancím českého jazyka.
-purista-

ANKETA
V souvislosti s končícím akademickým rokem 2007/2008
a také s ohledem na blížící se letní prázdniny jsme se obrátili na některé členy univerzitní obce s dotazem:

Jaká událost či zážitek vám jako první asociuje s akademickým rokem 2007/2008?
Redakce zaznamenala zajímavé odpovědi, z nichž
některé zveřejňujeme:
Ing. M. Jurečka, oddělení organizace a řízení RUP:
Válka o logo. Když to trochu rozvedu, tak nezvládnutý
projekt výběru a implementace JVS. Zaměstnanci UP
nebyli přesvědčeni o nutnosti změnit dosavadní znak
a nebyli do procesu změny zapojeni – to je příčina celého sporu. Nebylo vyvoláno vědomí nutnosti změny.
Možná taková potřeba ani neexistuje.
T. Vynikal, student PřF UP: Rád vzpomínám na rozhovor se zpěvačkou Lucií Bílou, který jsem uskutečnil
v rámci Studentské televize Univerzity Palackého v Olomouci. A také na více než desítku dalšího natáčení, měl
jsem štěstí a poznal jsem mnoho zajímavých lidí.
Prof. F. Mezihorák, vedoucí Katedry společenských věd PdF UP: Nemohu neříci, že to byl zážitek
velmi osobní, ale doufám – ne snad nedůležitý i pro fakultu a univerzitu: Doktorátem honoris causa, který mi
udělila jedna z nejstarších evropských univerzit (a největší v Maďarsku), jsem se cítil opravdu poctěn,byť
jinak už chovám k vyznamenáním a titulům skepsi.
V problémech, jež mne trápí, to byl světlý okamžik optimismu. A byl bych velmi rád, kdybych s dalším rokem
mohl „asociovat“ něco nadějného, nadosobního.
Doc. P. Nováček, vedoucí Katedry rozvojových
studií PřF UP: Určitě to bylo založení Katedry rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě UP v září 2007
a její postupné budování. Od června máme první absolventy magisterského studia, což je také s tímto akademickým rokem spojeno. Dost možná bude s tímto
akademickým rokem spojena i lítost nad ztrátou tradičního loga univerzity (pokud k tomu dojde), protože
nový návrh nepovazuji za dobrý, ani vhodný.
Prof. J. Macháček, vedoucí Katedry anglistiky
a amerikanistiky FF: Pro mne je již téměř uběhnuvší
akademický rok ve znamení neustálého zápolení s odpůrci tvořivého nepořádku.
Připravila -map-

Stávku ve FNO…

Dokončení ze str. 1
Zdůrazňuji apolitičnost celé akce a také to, že náš
protest není zaměřen proti vedení nemocnice, ale proti reformám, řekla za Lékařský odborový klub MUDr.
I. Khonová, která před Teoretickými ústavy LF UP shrnula dosavadní vývoj událostí ve zdravotnictví. Apolitičnost
události zdůraznil také M. Studený, odborový předák
FNO, jenž v průběhu mítinku také informoval o otevřeném dopise adresovanému RNDr. I. Kosatíkovi, hejtmanu Olomouckého kraje.
I když vládní návrh vyvolal vlnu nevole také u akademické obce, účast na protestní akci s omluvou odmítli
jak rektor UP prof. L. Dvořák, tak i děkan prof. Z. Kolář,
který však souhlasil s uspořádáním protestní akce před
Teoretickými ústavy LF UP. Mítinku se neúčastnil ani
MUDr. R. Maráček, ředitel FNO, předseda AS LF UP MUDr.
T. Papajík ke své neúčasti zanechal pro shromážděné
vzkaz, v němž protestu vyjádřil plnou podporu.
Tříhodinová stávka, která spočívala v omezení provozu nemocnice a do níž se připojily všechny odborové
svazy FNO, měla vyjadřovala nesouhlas s chystanou
změnou vlastnických vztahů nemocnic a zdravotních
pojišťoven.
M. Hronová
Vážení čtenáři,
redakční rada a redakce Žurnálu UP
Vám přejí příjemné prožití
prázdninových dnů a těší se na shledanou
v příštím akademickém roce.
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