
V ČÍSLE: ROČNÍK 18

24. října 20086

Placeno převodem 706008

Kabinet judaistiky přejmenován na Cent-
rum judaistických studií Kurta a Ursuly 
Schu bertových • Ovlivní vznik další lékař-
ské fakulty na Moravě postavení Lékařské 
fakulty UP? • První výsledky vyjednávání 
o nové Kolektivní smlouvě

V sále olomouckého Arcibiskupského paláce 
se 21. 10. uskutečnila slavnostní promoce 
udě lení čestného doktorátu UP prof. F. Rover-
si Monacovi, emeritnímu rektoru Boloňské 
uni verzity a spoluautoru dokumentu Magna 
Char ta Universitatum. 

(Další informace viz níže.)
-red-, foto -tj- 4

Prof. Roversi Monaco, jedna z nejvýznam-
nějších osob ností italského práva, ale i italské 
politiky a kultury, projevoval vždy velký zájem 
o problémy a vývoj univerzit. Zasazoval se o na-
plňování idejí akademických svobod a zásad 
uni verzitní autonomie. Vědění není pouhou ko-
moditou, která je využitelná pro ekonomický roz-
voj. Nadvláda trhu, jež se v poslední době zdá té-
měř povýšena na zákon, vede nejen k pro speritě, 
ale také ke konzumnímu způsobu života, k uznání 
věcí pomíjivých, k rozšiřování mezery mezi rozdě-
lováním příjmů a prodlužováním průměrné délky 
života, k vážným dopadům na životní prostředí, 
řekl držitel čestného doktorátu UP prof. Monaco 

v prů běhu svého projevu zaměřeného na globa-
lizační aspekty vysokoškolského vzdělání.

Aktem udělení čestného doktorátu ocenila 
olomoucká univerzita především jeho zásluhy 
ve funkci prezidenta kolegia Magna Charty. Dva 
měsíce po přijetí dokumentu začala boloňská uni-
verzita podepsaný text používat také jako poli tický 
argument. Za účelem udělení čestného dok torátu 
tehdy do Boloně pozvala symbolického před-
stavitele Pražského jara A. Dubčeka, řekl ve svém 
projevu prof. J. Jařab, emeritní rektor UP. I když 
úřady tehdejší ČSSR zprvu odmítaly, aby Dub-
ček do Itálie vycestoval, cestu pod mezinárodním 

Čestný doktorát prof. F. Roversi Monacovi, 
spoluautorovi dokumentu Magna Charta Universitatum
g Na návrh Vědecké rady Filozofické fakulty rozhodla Vědecká rada UP o udělení čestného 
titulu doctor honosis causa (dr. h. c.) profesoru Fabio Roversi Monacovi, emeritnímu rektorovi 
Boloňské univerzity a spoluautorovi dokumentu Magna Charta Universitatum. Od prvopočátku 
se Magna Charta Universitatum těšila pozornosti a zájmu vysokých učení z jiných kontinentů. 
Bezprostředně po svém vzniku v roce 1988 začala kolovat po celém světě. Už proto, že se jednalo 
o vůbec první písemné prohlášení v historii vysokých škol, které pojednávalo o základních svobo-
dách a principech fungování vysokoškolských institucí na globální úrovni, řekl prof. F. R. Monaco 
21. 10. v průběhu promoce v Arcibiskupském paláci.

Další úspěch olomoucké 
kvantové kryptografie

g Na začátku října představili ve Vídni vědečtí pracov-
níci Katedry optiky PřF UP spolu s dal-
šími zahraničními partnery výsledky 
své čtyřleté práce na mezinárodním 
projektu Evropské komise SECOQC na poli kvantové 
kryptografie. Účastníci projektu z více než 40 evrop-
ských pracovišť i ze zámoří poprvé předvedli nový 
sys tém pro bezpečný přenos informací, využívající 
kvan tovou distribuci klíče.

Ve Vídni vybudovaná síť pro bezpečnou komuni-
kaci, jejímž vývojem se pro jekt SECOQC zabýval,  má 

Dokončení na str. 8

Rektor Univerzity Palackého
srdečně zve akademickou obec UP a olomouckou veřejnost

na patnáctou přednášku z cyklu
Výročních přednášek k poctě J. L. Fischera, prvního rektora obnovené olomoucké univerzity, 

jejichž tradice byla založena v roce 1994, ke 100. výročí narození J. L. Fischera.

Vědecká rada UP poctila svým výběrem
prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc.,

profesora Karlovy univerzity.

Přednášku s názvem
Protinádorová léčba na počátku nového tisíciletí

pronese na slavnostním zasedání vědeckých rad UP
ve čtvrtek 6. 11. v 11 hodin v aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10.

Dokončení na str. 7
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g Vědecká rada UP na svém zasedání, které se 
uskutečnilo 13. 10. ve velké zasedací síni Rek-
torátu UP, schválila prof. P. Klenera, DrSc., jako 
proslovitele přednášky k poctě J. L. Fischera 
v roce 2008.

Na zasedání byly dále schváleny návrhy Lé-
kařské, Pedagogické a Filozofické fakulty na 
jmenování profesorem. Vědecká rada schválila 
a doporučila k postoupení MŠMT ČR k dalšímu 
řízení jmenování profesorem doc. F. Kopřivy, 
Ph.D., (Dětská klinika LF UP a FNO) pro obor 
Pediatrie, doc. M. Potměšila, Ph.D., (Katedra 
speciální pedagogiky PdF UP) pro obor Speci-
ální pedagogika, a doc. M. Kryla, CSc., (Ka-
tedra společenských věd PdF UJEP v Ústí nad 
Labem) pro obor Historie.

V další části jednání Vědecká rada UP pro-
jednala Aktualizaci dlouhodobého záměru UP 
v Olomouci na rok 2009.

Vědecká rada UP dále schválila žádost Pe-
da gogické fakulty UP o prodloužení akredita-
ce oboru Hudební teorie a pedagogika pro 
ha bilitační řízení a řízení ke jmenování profe-
sorem. Schválená žádost bude postoupena 
Akreditační komisi k dalšímu řízení.

-red-

Jaký byl první ročník festivalu „Dny židovské kultury“ v Olomouci?
g Přejmenování Kabinetu judaistiky na Centrum judaistických 
studií proběhlo jako jedna z prvních akcí festivalu Dny židovské 
kultury (11.–16. 10.), jejichž účelem je především připomenout, 
jak důležitou roli sehrála židovská komunita v olomouckém regi-
onu. Olomouc byla kdysi městem básníků, filozofů a architektů. 
Byla místem soužití tří etnik – českého, německého a židovské-
ho. Cíl tohoto festivalu spočíval především v přiblížení kultury, 
jež byla před druhou světovou vál kou samozřejmou součástí 
identity našeho města, řekl Mgr. A. Jeništa, produkční Divadla 
hudby. Právě tato organizace přišla při příležitosti čty řicátého 
výročí své existence s ambicí festival založit. V průběhu týd-
ne, pod jehož záštitu se podepsali prof. L. Dvořák, rektor UP, 
MUDr. P. Sobotka, předseda Senátu PČR, Mgr. O. Liška, ministr školství, tělovýchovy a mládeže ČR, RNDr. P. Ho-

rák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a M. Novotný, pri-
mátor města Olomouc, tak poprvé mohla veřejnost v Olomouci 
spatřit dětskou operu Brundibár (viz foto nahoře), již na libre-
to A. Hoffmeistera napsal H. Krása. Ve dvou představeních ji 
mohli Olomoučané zhlédnout v podání Dismanova rozhlaso-
vého dětského sboru a orchestru Archioni plus pod vedením 
M. Macourka.

Účinkování v dětské opeře, jež 
se stala sym bolem bezbranné ho 
dětského vzdo ru proti zlému dik-
 tá toru – většina těch, kteří se účast -
nili představení v terezínském ghet-

tu, zahynula v nacistických koncentračních táborech – se účastnila také ak. mal. 
H. Wei ssová-Hošková, tehdejší dvanáctiletá vězeňkyně koncentračního tábora. 
Dnes aka demická malířka H. Hošková, bývalá studentka E. Filly, představila v prů-
běhu Dnů židovské kultury své dětské kresby, z nichž většina vznikla v dívčím 
do mově L410.

Skvělý zážitek pak přinesl virtuózní romský houslista M. Balok a jeho orchestr či 
závěrečný koncert slovenské klezmerové kapely Presburger Klezmer Band.

Pořadatelé nezapomněli ani na nutnost zprostředkovat tragický osud židovského 
národa nejmladší ge neraci. Kromě bohatého kulturního a vzdělávacího programu pro nejširší veřejnost, v jehož 
rámci hovořila např. H. Sedláčková o staré olomoucké synagoze či D. Voda o osudech židovských obyvatel 
olomouckého WESt-ENDU (západní části města podél městských hradeb), počítal festival i se zprostředkováním 
zkuše nosti holocaustu pamětníky pro žáky základních a střed ních škol.

M. Hronová, foto -tj- a archiv Divadla hudby

Týden improvizace 2008
g Divadlo Konvikt, o. s., jehož členy jsou studenti 
Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF, 
bylo ve dnech 6.–9. 10. pořadatelem třetího ročníku 
festivalu „Týden improvizace“ – multižánrové přehlídky 
mapující fenomén improvizace napříč různými druhy 
umění. V České republice ojedinělá přehlídka nabídla 

Transfúzní oddělení FNO se chystá 
získat studenty UP pro dárcovství krve
g Kampaň FNO „Daruj krev ještě dnes“ se snaží veřej-
nosti na konkrétních diagnózách a příbězích pacientů 
ukázat, jak je bezpříspěvkové dárcovství důležité a ko-
mu je krev dárců určena. Podle informací E. Havrlanta, 
tiskového mluvčího FNO, připravuje vedení nemocnice 
na listopad kampaň, která by cíleně oslovila také stu-
denty UP jako velké skupiny potenciálních dárců krve. 
Naše představa je navštívit jednorázově jednotlivé fa-
kulty a nabídnout studentům orientační test na zjištění 
krevní skupiny, uvedl E. Havrlant.

Letošní desetitisící dárce krve přišel na Transfúzní 
oddělení FNO téměř o týden dříve, než v minulém roce. 
Tento trend nás určitě těší. K dnešnímu dní máme ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku o tři sta 
dárců více a dokonce o stovku více prvodárců. Hlavně 
zvyšování počtu těch, kteří přijdou darovat poprvé, je 
také cílem naší kampaně „Daruj krev ještě dnes“, po-
dotkla primářka oddělení MUDr. D. Galuszková. Ročně 
zde provedou kolem 11,5 tisíce odběrů.

-eh-, -red-

Prof. K. Schubert, zakladatel a nestor vídeňské ju-
daistiky, stál coby mentor a rádce u prvních krůčků olo-
moucké judaistiky. I když se o možnosti založit ju daistická 
studia na olomoucké univerzitě hovořilo již v 90. letech mi-
nulého století, čas k tomuto činu uzrál až v roce 2004, kdy 
byl v rámci Katedry germanistiky FF UP založen Kabinet 
judaistiky. Jeho prvním úkolem bylo etablovat v Olomouci 
judaistická studia. Na zavedení tohoto oboru se od počát-
ku účinně podílela Cyrilometodějská teologická fakulta UP. 
Obor judaistika, který dnes již má své první absolventy, se 
v Olomouci od počátku neprofiluje jako úzkokolejný, nýbrž 
svým interdisciplinárním charakterem otevírá studentům 
široké spektrum různých specializací ve svazku „Jewish 
Studies“ – židovských kulturních studií. Prof. K. Schubert 

Dříve Kabinet judaistiky, 
dnes Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
g V rámci prvního ročníku Dnů židovské kultury byl pře jmenován Kabinet judaistiky FF UP na Centrum ju dais-
tických studií Kurta a Ursuly Schubertových. Významný judaista prof. K. Schubert odkázal Univer zitě Palackého 
svou knihovnu judaik, celkem asi 1 500 svazků. Samému aktu jmenování dala 13. 10. osobně svolení dcera 
mecenáše E. Schubertová (na snímku nahoře vpravo). Rozhodli jsme se pojmenovat nově etablované pracoviště 
jménem Kurta a Ursuly Schubertových, i když to v našich českých poměrech není obvyklé, řekla prof. I. Fialová, 
vedoucí Katedry germanistiky FF UP, v úvodu významné události, které se účastnili mimořádný a zplnomocněný 
velvyslanec Izraele J. E. Jaakov Levy (na snímku dole), rakouský kulturní atašé Dr. W. Persché, děkan FF UP 
prof. I. Barteček a další.

Ze zasedání Vědecké rady UP

vedl v roce 2006, ve svých 83 letech blokové přednášky 
a semináře o judaismu. Rozhodnutí nazvat pracoviště 
jménem prof. K. Schuberta a jeho ženy U. Schubertové, 
kunsthistoričky vídeňské uni verzity zabývající se přede-
vším uměleckými památkami raného křesťanství a helén-
ského judaismu, je v této souvislosti pak nejen výrazem 
vděčnosti, nýbrž má i programový charakter. Prof. Schu-
bert, nositel mnoha prestižních ocenění a držitel několika 
doktorátů honoris causa totiž vždy zastával rovnoprávný 
dialog mezi judaismem a křesťanstvím a byl stoupencem 
klasického filologického zaměření judaistických studií. 
Označení olomouckého judaistického pracoviště jmé nem 
manželů Schubertových je pro nás tedy velkým závazkem 
do budoucna, dodala prof. I. Fialová.

M. Hronová, foto -mo-

i letos setkání s osobnostmi české alternativní kul-
tury v netradičních uskupeních a spojeních, jejichž 
pro jekce vznikají „teď a tady“, a to často za přímé 
spolupráce diváka.

V letošním programu představila v klubu 15 mi-
nut svůj hudební projekt „Akkamiau + DJ’s“ také 
L. Kočišová, studentka doktorského studia na FaVU 
VUT Brno (na snímku).

-red-, foto -tj-
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g Umělecké centrum UP se ve dnech 8.–10. 10. stalo 
dějištěm hned dvou důležitých divadelněvědných kon-
ferencí. Pod záštitou Katedry divadelních, filmových 
a mediálních studií FF byla středa věnována v řadě již 
třetí konferenci „O divadle na Moravě a ve Slezsku“ 
(konference byla dílčím výstupem v rámci výzkumné-
ho záměru FF UP Morava a svět: umění v otevřeném 
multikulturním prostoru), následující dva dny pak pat-
řily konferenci „Paměť divadla“, garantované Teatrolo-
gickou společností a olomouckou katedrou. Pozvánku 
na obě konference přijala řada významných hostů, ať 
už z řad členů Teatrologické společnosti, divadelních 
kritiků, pedagogů a studentů, tak i zástupců muzeí 
a ar chivů.

V jednotlivých panelových blocích byla postupně 
otevřena a následně komplexně prodiskutována celá 
řada témat, s problematikou zkoumání divadla bez-
prostředně souvisejících. Středeční panelové diskuse, 
tematizující mimo jiné lokální problematiku německých 
divadel na Moravě a Slezsku, tvůrčích a diváckých 
stereotypů provinčního divadla na Moravě 19. století 
či brněnského divadla po roce 1945, byly v dalších 
dnech během konference „Paměť divadla“ vystřídány 
o poznání temperamentnějšími debatami, tentokrát nad 
tématem celorepublikového významu. Otevřena byla 
především ožehavá kauza Národního muzea v Praze, 
jehož plánovaná rozsáhlá rekonstrukce hrozí paraly-

g Čtvrtek 9. 10. byl pro Filozofickou fakultu UP do-
zajista nevšedním dnem, neboť v tento den byly v pro-
storách Uměleckého centra UP zahájeny celkem tři 
me zinárodní konference: první zabývající se tématikou 
divadelní a filmové vědy, druhá týkající se dějin umění 
a třetí věnovaná germanistice. Posledně jmenovaná,  
uspořádaná Katedrou germanistiky FF UP, byla výroč-
ním setkáním mezinárodní pracovní sku piny „Histo-
rische Stadtsprachenforschung“. Již 26 let se rok co 
rok scházejí historikové německého jazyka, aby před-
stavili výsledky svého diachronního výzkumu němčiny 
užívané ve městech od středověku do současnosti. 
Le tos byla pro toto setkání vybrána Olomouc.

Čtvrteční večer byl vyhrazen slavnostnímu zahá-
jení v Kapli Božího Těla, na němž účastníky pozdravili 
děkan FF UP prof. I. Barteček a vedoucí Katedry ger -
manistiky prof. I. Fialová. Zahájení se zúčastnil také 
vedoucí kulturního referátu velvyslanectví SRN v Praze 
J. Bachmann, který prof. Fialové slavnostně předal kni-
hy s medievistickou tematikou věnované katedře spo-

R. Pachman a F. Glorieux v Uměleckém centru UP
g V Kapli Božího Těla proběhl 14. 10. koncertní pořad „Roman-
ce hudby“ skladatele, zpěváka a malíře R. Pach mana (vpravo) 
v podání autora a belgického klavíristy a dirigenta F. Glorieuxe 
(Belgie). Skladatel, klavírista, improvizátor, dirigent a učitel hud-
by F. Glorieux doplnil svůj pořad také originálními klavírními 
improvizacemi melodií vážné i populární hudby. V odpoledních 
hodinách přednášel v témže prostoru o popularizaci vážné 
hudby prostřednictvím improvizací na soudobé melodie. Jeho 
jediná přednáška v ČR nesla název Hranice vážné a populární 
hudby.

-map-, foto -tj-

Dvě divadelní konference během tří dnů
zovat stav (nejen) divadelního bádání na několik let 
dopředu, dále pak problém záznamu divadelního arte-
faktu a jeho následné archivace a v neposlední řadě 
te matika muzeí a divadelních pramenů v archivech 
samotných divadel. Samostatné bloky byly rovněž 
vě novány i aktuálně vyvíjeným divadelním databázím 
a prezentaci fondů Divadelního ústavu.

I přes poměrně bouřlivou atmosféru v diskusích 
se široké plénum v závěru konference jednoznačně 
shodlo na nutnosti akutní problémy bez odkladu řešit, 
mimo jiné intenzivní vzájemnou komunikací, a to nejen 
na akademické půdě. K častější názorové konfrontaci 
divadelních vědců, pracovníků muzeí a divadelních 
archivářů by samozřejmě měla i nadále přispívat tra-
dice olomouckých divadelních konferencí, jejichž další 
pokračování se předběžně plánuje na rok 2010.

Mgr. P. Klár, foto -tj-

g Projekt Katedry divadelních, filmových a me-
diálních studií FF UP „Hostování významných ko-
morních souborů v divadelním sále Umělec kého 
centra“, pokračoval 14. 10. uvedením dalšího 
divadelního představení v Divadle K3 v podkroví 
Uměleckého centra UP: Studio Ypsi lon zde uved-
lo své „Drama v kostce 2 – Pokus“.

-red-, foto -tj-

Divadlo K3 hostilo Studio Ypsilon

Setkání germanistů v Olomouci
lečností „Deutsche Forschungsgemeinschaft“. Vzhle-
 dem k tomu, že většina hostů navštívila Olomouc po-
prvé, zazněla při slavnostním zahájení též přednáška 
prof. L. Spáčilové o historickém vývoji Olomouce; poté 
zhlédli účastníci krátký film přibližující hostům Olomouc 
v 19. století. Slavnostní zahájení bylo zakončeno vyni-
kajícím klavírním koncertem MgA. M. Keprta.

Během následujících dvou dnů zaznělo na sym-
poziu celkem 13 příspěvků německých, rakouských, 
japonských, českých a slovenských germanistů, jež 
nastínily nejrůznější perspektivy, kterak lze ke zkou-
manému jevu – k německému jazyku užívanému ve 
městech – přistupovat. Přednášející se soustředili ze-
jména na analýzu písemných pramenů od středověku 
po současnost (např. městských kronik, cechovních 
listin, testamentů, ale také např. písní z hamburských 
kabaretů kolem roku 1900). Sborník z konference vy-
jde v příštím roce ve Vydavatelství UP.

Mgr. V. Opletalová, Katedra germanistiky FF

Fakulta zdravotnických věd UP – Ústav ošetřovatelství 
a Ústav porodní asistence, JLF UK v Martine – Ústav 

ošetrovateľstva a Ústav nelekárskych študijných 
programov, Vojenská nemocnice Olomouc, Fakultní 
nemocnice Olomouc, SZŠ a VZŠ E. Pöttinga pořádají

ve dnech 4.–5. 11. 2008
mezinárodní konferenci ošetřovatelství 

a porodní asistence
Sociokulturní – právní, ekonomické 

a politické determinanty v ošetřovatelství 
a porodní asistenci.

Slavnostní zahájení konference, která proběhne pod 
záštitou Americké ambasády – Velvyslanectví USA Pra-
ha, se uskuteční v Domě armády (tř. 1. máje 85) 4. 11. 
v 9.30 hod.

Bližší informace viz http://www.upol.
cz/fakulty/fzv/aktuality-fzv/.

Oddělení zahraničních vztahů Rektorátu UP
přijme

referenta/referentku
Oddělení zahraničních vztahů RUP

Náplní práce je administrace pracovních stáží stu-
dentů UP v rámci programu Erasmus.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání (min. Bc.); 
vel mi dobrá znalost anglického jazyka; dobrá znalost 
práce na PC; znalost dalšího světového jazyka výho-
dou; flexibilita a kreativita.

Nabízíme: samostatnou práci v mezinárodním pro-
středí s univerzitním zázemím; mzdu v odpovídající tří-
dě s osobním ohodnocením; zaměstnanecké výhody; 
možnost rozšíření úvazku.

Úvazek: 12 hodin/týden.
Předpokládaný nástup: 1. 12. 2008.
Písemné nabídky spolu s životopisem, motivačním 

dopisem a přehledem dosavadní činnosti zasílejte do 
10. 11. 2008 na adresu Rektorát UP, personální oddě-
lení, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Případné dota-
zy zasílejte na e-mail: yvona.vyhnankova@upol.cz.

Na základě usnesení z 3. 10. 2008 vyhlašuje 
Akademický senát CMTF UP

volby 
do nového Akademického senátu CMTF,

a to na dny 4., 5. a 6. 12. 2008 
v budově CMTF, Univerzitní 22, Olomouc

a
13. 12. 2008 

v budově FF MU, Arna Nováka 1, Brno.
Členové akademické obce mohou navrhovat kandi-

dáty do AS CMTF z řad členů akademické obce CMTF 
do 11. 11. 2008 do 11.00 hod. Písemné návrhy doručí 
předsedovi AS CMTF doc. P. Marečkovi, Th.D., nebo 
sekretářce AS CMTF S. Müllerové současně s písem-
ným prohlášením kandidátů, že s kandidaturou sou-
hlasí.

Volí se 12 členů, osm členů z řad pedagogických 
a vědeckých pracovníků, čtyři z řad studentů. Kandi-
dátní listina bude zveřejněna do 13. 11. 2008 na úřední 
desce CMTF UP. Volební místnost a přesná doba ko-
nání voleb budou oznámeny současně se zveřejněním 
kandidátní listiny.

Vyzýváme všechny členy akademické obce, 
aby se vo leb zúčastnili.

Katedra bohemistiky FF UP 
zve na další pokračování cyklu
autorských besed a čtení

EX LIBRIS.
Hostem doc. L. Machaly bude

spisovatel 
Pavel Kohout

v pondělí 3. 11. 2008 od 13.15 hod.
v aule Filozofické fakulty UP.
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INFORMACE, OZNÁMENÍ, 
POZVÁNKY

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Listopadová pozvánka Britského centra KUP
Jak aktivovat pozornost a procvičovat výslovnost

Ve čtvrtek 6. 11. pořádáme od 14.00 do 15.30 ve spo lupráci s nakladatelstvím Cambridge University Press 
seminář pro učitele angličtiny na 1. stupni ZŠ, který povede Mgr. J. Čadová, Teacher Trainer CUP. Vstup volný, 
akreditace MŠMT, předchozí rezervace nutná.
Využití písniček a hudby

Ve čtvrtek 6. 11. pořádáme od 15.45 do 17.15 ve spolupráci s nakladatelstvím Cambridge University Press 
seminář pro učitele angličtiny na 2. stupni ZŠ, který povede Mgr. J. Čadová, teacher trainer CUP. Vstup volný, 
akreditace MŠMT, předchozí rezervace nutná.
Songs, Poems, and Chants

Druhý ze série čtyř metodických seminářů Oxford Kindergarten Teachers’ Academy připravovaných ve spo-
lupráci s nakladatelstvím Oxford University Press se uskuteční ve čtvrtek 13. 11. od 14.00 do 16.00. Semi-
náře jsou určené učitelům mateřských škol, kteří ve školce angličtinu již vyučují nebo se na výuku an gličtiny 
u předškoláků teprve připravují. Seminář bude veden v češtině Mgr. M. Válkovou. Účastníci všech čtyř seminářů 
Oxford Kindergarten Teachers’ Academy obdrží zdarma jeden titul z řady metodických příruček Oxford Basics for 
Children – Listen and Do a jeden titul ze série četby pro nejmenší Classic Tales – The Enormous Turnip společně 
s pracovním sešitem. Akreditace MŠMT, vstup volný, předchozí re zer vace nutná.
Preparing to Pass

Ve čtvrtek 27. 11. pořádáme od 15.00 do 16.15 ve spolupráci s nakladatelstvím Pearson Longman se minář 
pro učitele angličtiny na SŠ, který povede P. War wick, ELT konzultant a Teacher Trainer Pearson Longman ČR. 
Vstup volný, akreditace MŠMT, předchozí rezervace nutná.
Adding Supplementary Spice to the Lesson

Ve čtvrtek 27. 11. pořádáme od 16.30 do 18.00 ve spolupráci s nakladatelstvím Pearson Longman se minář 
pro učitele angličtiny na SŠ, který povede P. Warwick, ELT konzultant a Teacher Trainer Pearson Longman ČR. 
Vstup volný, akreditace MŠMT, předchozí rezervace nutná.

Další informace viz www.bc.upol.cz.

Na počátku projekt provázelo mnoho pochybností 
a otázek, na které nám nakonec nejlepší odpověď dali 
sami studenti. První otázkou bylo, zda-li bude mít o ten-
to projekt někdo zájem. Mezi středoškoláky se setkal ale 
s překvapivě velkým ohlasem a podle záznamů z da-
tabáze se v současné době 
do něj zapojilo již více než 
100 studentů a v letošním 
školním roce se hlásí další.

Další otázkou bylo, jestli 
jsou středoškoláci schopni 
zvládnout metodiky použí-
vané ve špičkovém výzku-
mu. Ukazuje se, že ano a že 
v těch to studentech je ukryt 
ohromný potenciál, neboť 
mají některé výhody dokon-
ce i oproti diplomantům či 
dok torandům. Asi nejcenněj-
ší devizou je to, že k práci 
přistupují z vlastní iniciativy 
a s nadšením (je to pro ně způsob seberealizace, na 
rozdíl od diplomantů, kteří musí strávit pár hodin v labo-
ratoři a napsat pár stránek práce, aby dokončili školu), 
výhodou je také, že nejsou „poznamenaní“ dog maty, 
kterými je vysokoškolák zahlcován během studia, a tak 
kladou často fundamentální otázky, které mohou otevřít 
nový směr výzkumu, a jsou ochotni se pustit i do pro-
jektů, o nichž nám autority tvrdí že, „to nejde“. Příspěvky, 
které studenti prezentují na naší konferenci, mají velmi 
vysokou úroveň a dá se říci, že téměř všechny jsou srov-
natelné s tím, co vídáme u obhajob bakalářských prací, 
ty nejlepší dokonce před čily výkony většiny diplomantů. 
A není to jen náš subjektivní názor, o kvalitě studentských 
prací svědčí i tři ocenění České učené společnosti nebo 
ocenění dvou posterů našich Badatelů na 59. zjazdu che-
mikov na Slovensku. A těm, kteří vědu hodnotí podle 
odborných publikací, již můžeme vykázat i čtyři články, 
které byly přijaty do impaktovaných časopisů. Studenti 
se dále účastní i dalších vědeckých soutěží (např. SOČ, 
Olympiády atd.), kde také sbírají úspěchy a ukazují tak, 
že spojení středoškolských studentů s univerzitními pra-
covníky může být velmi produktivní.

Konečně posledním typem pochybností bylo, jestli 
z toho bude naše pracoviště něco mít a jestli práce se 
středoškoláky nebude jen ztráta času. Myslím si, že než 
se plně projeví všechny efekty tohoto projektu, budeme 
muset ještě několik let počkat, ale už jenom výše uve-

dené úspěchy jsou skvě-
lou propagací naší fakulty 
a im paktované publikace 
se budou také počítat do 
hod nocení VaV. Z celospo-
lečenského hlediska je ne -
zanedbatelný ještě další 
efekt – studenti si o své 
prá ci povídají mezi sebou 
či s příbuznými, a tímto 
způ sobem propagují vědu 
a dělají ji srozumitelnější 
li dem za zdmi univerzity. 
Nás však nejvíce těší to, 
že se tito studenti mohou 
sami přesvědčit, že naše 

pra coviště jsou velmi dobře vybavená a pracují zde 
zajímaví odborníci a vybírají si potom naši fakultu ke 
svému vysokoškolskému studiu. Mezi studenty první-
ho a druhého ročníku naší fakulty jsme napočítali již 
19 těch, kteří prošli projektem Badatel a další se chystají 
maturovat v tomto roce. Ačkoliv se toto číslo může zdát 
jako kapka v moři, dá se předpokládat, že právě tito stu-
denti potáhnou nahoru kvalitu celého oboru, neboť mají 
o přírodní vědy opravdový zájem a oporou jim budou 
i nabyté zkušenosti z laboratorní praxe.

Na závěr bych chtěl poděkovat bezmála šesti de-
sítkám kolegů, kteří práci se středoškoláky nepovažují 
za ztrátu času a pomohli při propagaci projektu, při 
organizaci konference, správě internetových stránek 
a především těm, kteří se studentům věnují přímo 
v labo ratořích – bez nich by projekt Badatel nemohl 
fungovat.

A co vy, nechtěli byste také zkusit investovat trochu 
času do středoškolských studentů? Věřím, že se vám 
to vrátí.

RNDr. M. Kubala, Ph.D., PřF UP, oddělení biofyziky

Projekt Badatel: Dejme šanci středoškolákům
Na Přírodovědecké fakultě UP se v roce 2006 rozběhl projekt Badatel (www.badatel.upol.cz), který otevírá stře-
doškolským studentům dveře univerzitních laboratoří a umožňuje jim vyzkoušet si, jak se dělá skutečná věda. 
Klíčovým prvkem je internetová databáze, kam pracovníci naší fakulty vypisují pro studenty témata a studenti se 
na ně podle svých zájmů přihlašují. Kon krétní způsob, jakým spolupráce probíhá, je potom vě cí dohody studenta 
a toho, kdo téma vypsal. V rámci našich možností se snažíme také podporovat studenty, kteří přijdou s vlastním 
zajímavým tématem. Každoročně pak pro studenty připravujeme malou konferenci, kde mohou prezentovat 
výsledky své práce, přičemž vše sleduje odborná porota a nejlepší výsledky jsou vyhodnoceny.

V poslední době často slýchám stížnosti svých ko-
legů na Přírodovědecké fakultě, že studenti, kteří 
nastupují na naši univerzitu, mají rok od roku horší 
základy ze středních škol a že už to začíná mít vliv 
i na kvalitu výuky a výzkumu na naší univerzitě. Jed-
ni to připisují tomu, že tento trend je patrný v celé 
Evropě a je to tedy problém spíš společenský, jiní 
tomu, že ti nejlepší středoškoláci odcházejí na 
vysoké školy do Prahy a na nás zbudou už jen ti 
průměrní a podprůměrní. Přestože všichni zřejmě 
svůj kus pravdy mají, cítím z těchto postojů trochu 
i rezignaci, že se s tím nedá nic dělat. Chtěl bych 
v tomto článku představit projekt, který uka zuje, že 
situace nemusí být tak beznadějná.

Oznámení pro zaměstnance UP – 
pojištěnce VZP

Vážení zaměstnanci UP, pojištěnci VZP,
Univerzita Palackého uzavřela smlouvu o poskyto-

vání finančních prostředků z fondu prevence na ochra-
nu zdraví Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na základě 
této smlouvy získala UP pro své zaměstnance, kteří 
jsou pojištěnci VZP a kteří mají na UP uzavřený pra-
covní poměr a výše jejich pracovního úvazku činí 
ales poň 0,5 a více, příspěvek ve výši 800 Kč na jednu 
osobu ročně. Tento příspěvek je určený na podporu 
prevence kardiovaskulárních chorob a může být za-
městnancům poskytnut jen v nepeněžní formě, a to 
na aktivity, které jsou taxativně vymezené ve smlouvě 
se zdravotní pojišťovnou.

VZP schválila pro své pojištěnce zaměstnané na UP 
poukázky na tyto aktivity: 1× bodová vstupenka do 
sauny v hodnotě 250 Kč; 1× poukaz k vy užití rekon-
dičních služeb v hodnotě 300 Kč; 1× poukaz na spor-
tovní program v hodnotě 250 Kč.

Tyto poukazy budou zaměstnancům UP vydávány 
referentkou péče o zaměstnance J. Seifriedovou v ob-
dobí od 6. 10. do 31. 10. 2008 vždy v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek od 9.00 do 15.30 hod. na Rektorátu UP ve 
druhém patře v místnosti č. 353.

Bližší informace a případné dotazy Vám zodpoví 
sa mostatná referentka péče o zaměstnance Bc. 
J. Seifriedová na tel. kl. 1051 nebo na e-mailové adrese 
jaroslava.seifriedova@upol.cz.

Ing. H. Kotlebová, kvestorka UP

III. interní klinika LF UP a FNO ve spolupráci 
se Spolkem lékařů JEP v Olomouci

pořádá
7. 11. 2008 v Regionálním centru Olomouc

VII. pracovní konferenci
III. interní kliniky LF UP a FNO

Konference je věnována osteologické problematice, 
současným pohledům na patogenezi metabolických 
chorob kostí, možnostem diagnostiky a léčby, jakož 
i prezentaci zajímavých kazuistik.

Měsíc čínské kultury: 
„Požitky a prožitky z Číny“

Konfuciova akademie a Česko-čínská společnost při-
pravila na závěr října a první polovinu listopadu v pořa-
dí již 9. ročník Měsíce čínské kultury, tentokrát na téma 
„Požitky a prožitky z Číny“, který pokračuje v příštím 
týdnu následujícím programem:
– 29. 10. – 19 hod.: film Horská hlídka (o Tibetu 

a zdej ších pytlácích; Lu Chuan, 2004);
– 3. 11. – 19 hod.: film Everlasting Regret (Kwan 

Stanley, 2005, Shanghai);
– 4. 11. – 19 hod.: Moderní čínská hudba (studentky 

4. ročníku UP); po přednášce (cca 20.30) koncert 
skupiny Gong-bao (hospoda Ponorka);

– 5. 11. – 19 hod.: Orientalismus ve Hvězdných vál-
kách (D. Uher);

– 10. 11. – 19 hod.: Mravenci lezou na strom 
(O. Ku čera);

– 12.11. – 19 hod.: film Spolu s tebou (drama o otci 
a sy nu, Chen Kaige, 2002, jižní Čína, Peking);

– 14.11. – 19 hod.: Kultura alkoholu v Číně (D. Sehnal).
Bližší informace viz http://www.konfucius.upol.

cz/mesic-asijske-kultury.

CMTF UP a Centrum pro práci s patristickými, 
středověkými a renesančními texty
pořádá ve dnech 7.–8. 11. 2008 

v prostorách CMTF
Patristickou konferenci 2008.

Na konferenci, která je první celonárodní akcí tohoto 
druhu v ČR, vystoupí více než 25 badatelů a studentů 
zabývajících se spisy starověkých křesťanských autorů 
a jejich myšlenkovým odkazem. V průběhu konference 
bude založena Patristická společnost České republiky.

Program a další informace viz www.centrum-texty.
upol.cz/patristickaspolecnost.
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PROJEKTOVÝ SERVIS

Jaké máte poslední informace o vývoji tohoto 
zá měru a co by jeho realizace mohla znamenat pro 
další budoucnost olomoucké LF UP – ať už v pozi-
tivním, či negativním smyslu?

Prof. Z. Kolář, CSc., děkan Lékařské fakulty UP: 
O současném stavu příprav na vybudování Lékařské 
fakulty na Ostravské univerzitě informoval Vědeckou 
radu LF UP rektor OU prof. J. Močkoř. Je zřejmé, že 
rozhodnutí Ostravské univerzity, finančně, materiálně 
i morálně podpořené ostravským zastupitelstvem, ne-
můžeme nijak ovlivnit a nelze, než jej vzít na vědomí. 
My své úsilí nyní musíme ještě intenzivněji zaměřit 
na to, aby olomoucká Lékařská fakulta byla fakultou 
silnou, s kvalitní výukou a vysokou vědeckou reputa-
cí – potom se nemusíme obávat, že v konkurenci ne-
obstojíme. Navíc, podle slov rektora OU prof. J Moč-
koře, záměrem Ostravské univerzity je vznik poměrně 
malé fakulty, takže i kdyby se přijalo předpokládaných 
80–100 studentů na nově vznikající ostravskou fakul-
tu, nebude to pro nás znamenat významné snížení 
zájmu o studium na naší fakultě. Totéž se týká obav 
o případný odliv kvalitních odborníků, kterým musí-
me v Olomouci připravit takové prostředí, aby zde 
mohli uskutečňovat kvalitní výuku a špičkovou vědu. 
To se však neobejde bez daleko větší podpory nejen 
Univerzity Palackého, ale zejména Olomouckého kra-
je a sta tutárního města Olomouce, kde ve srovnání 
s Moravskoslezským krajem pociťujeme největší han-
dicap. Naši volení zástupci v krajských a městských 
orgánech by měli pečlivě analyzovat vzniklou situaci 
a posoudit, zda v Olomouci lékařskou fakultu chtějí 
a zda se jim vyplatí ji pomáhat rozvíjet. Vždyť infra-
struktuta naší fakulty je značně zastaralá. Na rozdíl 
od všech ostatních fakult univerzity (s výjimkou nově 
konstituované Fakulty zdravotnických věd UP) a na 
roz díl od ostatních lékařských fakult v ČR se poslední 
významnější investice do budovy LF UP uskutečnila 
již před padesáti lety, tedy v době postavení budo-
vy Teoretických ústavů LF UP na Hněvotínské ulici. 

Ovlivní vznik další lékařské fakulty na Moravě postavení Lékařské fakulty UP? 
O záměru zřídit další lékařskou fakultu na Moravě jed nal před prázdninami Akademický senát Ostravské univerzity a podle informací z denního tisku má tato myšlenka 
podporu i u tamních představitelů města a kraje. I to mj. potvrdil rektor Ostravské univerzity prof. J. Močkoř, když na zasedání Vědecké rady LF UP 2. 10. poprvé oficiálně 
informoval její členy o současném stavu příprav vzniku Lékařské fakulty OU. Podle jeho slov se předpokládá, že zamýšlená fakulta by měla v prvním ročníku maximálně 
stovku studentů, a to pouze pro obor Všeobecné lékařství. Připustil, že vznik nové fakulty může být ze strany LF UP vnímán jako problém jak v otázkách personálních a počtu 
studentů, tak i za situace, kdy je na pracovištích Fakultní nemocnice v Ostravě v současnosti realizována klinická praxe olomouckých studentů v některých oborech. Jak 
však zdůraznil, snahou vedení Ostravské univerzity je najít „společný průnik“ zájmů obou lékařských fakult a oboustranně prospěšnou spolupráci.

V souvislosti s plány na zřízení lékařské fakulty v Ostra vě jsme se obrátili na představitele LF UP s ná sledující otázkou:
Technický stav této budovy je alarmující. Během še de-
sátileté novodobé historie medicínského učení v Olo-
mouci fakulta překlenula dětská léta a vypracovala se 
na standardní evropskou lékařskou fakultu poskytující 
kvalitní medicínské vzdělání. Našim učitelům a vědec-
kým pracovníkům nechybí nadšení ani nápady, chybí 
jim však nedostatek prostoru a často i základního 
vy bavení. Pokud se nám podaří tyto nedostatky pře-
klenout, nemám obavy o budoucnost akademické 
me dicíny v Olomouci. 

MUDr. T. Papajík, CSc., předseda AS LF UP v Olo-
mouci: Akademický senát LF UP je o záměru zří dit 
Lé kařskou fakultu na Ostravské univerzitě (LF OU) prů-
běžně informován. Z tisku a televize víme, že zájem 
na zřízení LF OU má jak vedení OU, tak představitelé 
města, kraje a Fakultní nemocnice Ostrava. Jako dů vod 
k zřízení LF OU se nejčastěji uvádí postavení Fakultní 
nemocnice Ostrava, která nesplňuje základní podmín-
ku Fakultní nemocnice, tedy být součástí společného 
pracoviště s partnerskou lékařskou fakultou. Z hlediska 
původního plánu ministra zdravotnictví T. Ju línka na 
převod fakultních nemocnic na Univerzitní nemocni-
ce, a. s. (UN, a. s.), by to pro FN Ostrava představo-
valo významný problém a toto zařízení skutečně mezi 
původně vyjmenovanými UN a.s. nefigurovalo. Situace 
kolem UN jistě pomohla akcelerovat snahy o zřízení 
LF OU, a pomoci tak FN Ostrava, sama o sobě však je-
diným a primárním důvodem ke zřízení LF není. Snahy 
o ustavení LF v Ostravě jsou letité a jejich počátky se 
datují do 60. let minulého století. Politicky i ekonomicky 
silná lobby ocelového srdce republiky se již tehdy sna-
žila přesunout LF z Olomouce do Ostravy. Znovu se pak 
o zřízení LF pokoušela OU na počátku 90. let, kdy byla 
LF dokonce administrativně ustavena, avšak z mnoha 
různých důvodů svou činnost nikdy ne zahájila.

Z nynějších rozhodných vyjádření představitelů 
ostravské akademické obce i regionálních politiků 
a z do savadních praktických příprav na otevření LF je 
vidět, že projekt otevření fakulty je již ve fázi počáteč-

ní realizace. 2. října 2008 vystoupil na Vědecké radě 
LF UP rektor OU prof. Močkoř a s obrysy tohoto zá-
měru VR LF UP seznámil. Dle jeho slov by LF OU ráda 
zahájila svou činnost v akademickém roce 2010/2011 
a měla by zpočátku kolem 80 – 100 studentů. Obavy 
akademické obce UP a lékařů FN Olomouc z možných 
dopadů otevření LF OU vyplývají z následujících ne-
zodpovězených otázek:
1. Nesníží se s otevřením LF OU počet studentů na 

LF UP v Olomouci, nebude úměrně s nárůstem poč-
tu studentů na LF OU klesat finanční dotace pro 
LF UP?

2. Nedotkne se otevření nové LF v těsné blízkosti Olo-
mouce chodu LF UP po stránce personální (sna-
ha o přeplacení a odliv klíčových odborníků z UP, 
nutný pokles pracovních míst pedagogů LF UP při 
krácení dotace z MŠMT)?

3. Neohrozí odchod klíčových odborníků chod někte-
rých klinik FN Olomouc?

4. Neodmítne MŠMT některé z rozvojových investič-
ních projektů UP a nepřesune finance ve prospěch 
OU?
Odpovědi na tyto otázky neznáme a jistě je ani ně-

jakou dobu znát nebudeme. Na řadu z nich jsme se 
sice snažili nalézt odpověď při vzájemných jednáních 
vedení LF s vedením UP nebo při jednání se Správní 
radou UP, ale i uvnitř akademické obce UP se názory 
na dopady otevření LF OU na budoucnost LF UP růz-
ní. Možná by bylo dobré položit otázku potřebnosti 
zří zení nové LF České konferenci děkanů lékařských 
fakult a také odpovědným představitelům MŠMT. Vždyť 
krom studentů stomatologie je každé navýšení počtu 
studentů jiných oborů na všech VŠ v ČR penalizová-
no a s navýšením jejich počtu se v blízkém budoucnu 
nepočítá. Rektor OU prof. Močkoř sám přiznává, že 
kapacita studijních míst na současných LF v ČR je 
do statečná a připouští, že kdyby byla LF v Ostravě 
otevřena jako soukromá VŠ (i to byla jedna z variant), 
tak by jen obtížně hledala své studenty. Není tedy 
i z po hledu daňového poplatníka vznik nové kapaci-
ty LF OU na Moravě nadbytečný a nemá se (pokud 
to bude z hlediska personálních potřeb zdravotnictví 
ČR nutné) jen rozšířit počet studentů na blízkých LF 
(Olomouc, Brno, Hradec Králové)? Budování nových 
studentských, pedagogických a vědeckých kapacit 
v bio medicínských oborech například v souvislosti 
s výstavbou moderního campusu MU v Brně je dnes 
již v plném proudu. Doufejme, že se z výše uvedených 
míst v brzké době dozvíme více. Předejděme však pa-
sivnímu očekávání vzniku do jisté míry konkurenční 
LF OU a sami se snažme posílit kvalitu a rozvoj LF UP. 
AS LF UP na červnové schůzi v usnesení požádal „ve-
dení LF UP, aby v koordinaci s vedením UP v Olomouci 
a FN Olomouc podniklo veškeré kroky k udržení úrov-
ně výuky, vědy, výzkumu a s tím související léčebné 
péče v Olomouci“. Co si pod touto obecnou výzvou 
můžeme představit? Především podporu klíčových od-
borníků a týmů pracujících na LF UP. Podporu projektu 
na dostavbu a opravu Teoretických ústavů LF UP. Pod-
poru projektu vybudování nového výzkumného centra 
LF UP ze strukturálních fondů EU. Podporu spoluprá-
ce týmů Lékařské a Přírodovědecké fakulty UP, které 
mohou intenzivněji kooperovat v některých nových 
oblastech biomedicínského výzkumu. A v neposlední 
řadě požádání těch pedagogů, kteří působí na LF UP 
a pobírají zde řádný plat, aby zvážili, zda chtějí působit 
v přípravném týmu LF OU nebo nadále pracovat pro 
blaho svojí alma mater. Minimálně proto, že jedno 
i druhé by se mělo dělat na plný úvazek a s plným 
nasazením.

Připravila -mav-

Cílem oblasti podpory je zkvalitnění personálního 
zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odbor-
né přípravy a podmínek pracovníků a využití vhodných 
motivačních a propagačních nástrojů.

V rámci výzvy budou podporovány následující ak-
tivity: další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu 
a vývoje; další vzdělávání pracovníků výzkumu a vý voje 
v oblasti řízení výzkumu a vývoje, v oblasti popularizace 
a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do pra-
xe, v problematice transferu technologií a v osvojování 
si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševní-
ho vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje; 
podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje 
a jejich dalšího rozvoje; příprava zapojení jedinců i tý-
mů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu 
a vývoje; podpora intersektorální mobility, zejména 
mo bility mezi výzkumnými institu cemi a soukromým 
a veřejným sektorem; podpora sys tematické práce se 
studenty a žáky v oblasti výzkumu a vývoje.

Nová výzva k předkládání projektů do Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 13. října 2008 výzvu k předkládání individuálních projektů 
ostatních v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o první vý zvu pro oblast 
podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj).

Cílové skupiny podporované 
ve výzvě tvoří: akademičtí a ostatní 
pracovníci vysokých škol zabývající 
se výzkumem a vývojem; pracovníci 
výzkumných a vý vojových institu-
cí; studenti vysokých škol; zájemci 
o vědecko-výzkumnou práci zejména 
z řad žáků, studentů a pedagogických 
pracovníků základních, středních 
a vyšších odborných škol.

Termín ukončení přijímání projektových žádostí 
do této výzvy je stanoven na 12. prosince 2008 ve 
13.00 hodin.

Alokace na tuto výzvu činí 1 100 000 000 Kč. Mi-
nimální možná podpora pro jeden projekt je stanovena 
částkou 1 mil. Kč, maximální částkou 20 mil. Kč.

Kompletní text výzvy a všech příloh naleznete na 
www.psup.cz.

Pokud budete mít zájem o podání projektového záměru v rámci této výzvy, neváhejte se na nás obrátit. 
Rádi Vám s přípravou projektové žádosti 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
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INFORMACE, OZNÁMENÍ, 
POZVÁNKY

STUDENTSKÁ RUBRIKA

Doktorandská cena ŽUP o nejlepší popularizaci disertace
Vyhlašuje se cena pro doktorandy, kteří představí svou disertační práci či její téma v krátkém popularizačním 
textu uveřejněném v Žurnále UP. Cílem je motivovat studenty UP vyjadřovat se o svém výzkumu jazykem 
srozumitelným i kolegům z jiných oborů či laikům.

Text by měl být dlouhý 1 800 až 2 200 znaků (tento text má asi 1 900 znaků). Jeho titulek nemusí být 
identický s názvem disertační práce, a spíše než aby informoval odborníka v exaktních pojmech, měl by 
přitáhnout laika k tomu, aby si článek přečetl. Například místo „Příprava kvantově provázaných stavů v ato-
márních systémech“ napište třeba „Umí atom udržet tajemství nesené světlem?“.

Došlé příspěvky posoudí redakční rada a rozhodne o jejich zařazení do ŽUP a o případném pořadí pro 
uveřejnění. Poté, co se sejde dostatečné množství kva litních příspěvků, bude od příštího kalendářního roku 
v každém čísle ve zvláštní rubrice jeden z nich uveřejněn. Při každém zasedání (zpravidla pětkrát do roka) 
rozhodne redakční rada o zařazení a pořadí nově došlých příspěvků: kvalitnější a zajímavější příspěvky mo-
hou „předběhnout“ i ty dříve dodané. Kritériem hodnocení bude především zajímavost podání – má jít 
o po pulárně naučný text.

Student, jehož příspěvek vyjde, obdrží cenu 1 000 Kč. Navíc na konci každého ročníku redakční rada 
vybere tři nejlepší publikované příspěvky ke zvláštnímu ocenění. Každá disertační práce může být takto 
prezentována pouze jednou. Zúčastnit se mohou studenti doktorských studijních programů na UP a zaměst-
nanci UP, kteří jsou studenty doktorských studijních programů na jiné škole.

Doporučujeme uchazečům, aby svůj příspěvek dali nejprve přečíst sympatizujícímu laikovi (nejlépe babičce 
či mamince) a svému školiteli. Pokud text laika zaujme a školitel v něm nenajde zásadní chyby, bude nejspíš 
vhodný k předložení. Práce zasílejte e-mailem ve formátu doc na adresu velena.mazochova@upol.cz.

Za redakční radu ŽUP prof. T. Opatrný

Každé ráno, než vypukne ranní dopravní mum-
raj, se Vietnamci scházejí na různých místech 
Hanoje za účelem provozování rozličných dru hů 
sportů. Jestliže odpoledne patří oblast kolem 
Hoan Kiem jezera turistům, v časným ranních 
hodinách je skutečně celá vietnamská.

Vietnam s GLENem (3)
Na návštěvě u strýčka Ho

Když jsem se v kanceláři SJ Vietnam ptala 
ostatních, co pro Vietnamce znamená Ho Chi 
Minh, spustili na mne zhruba pětiminutovou 
opěv nou řeč o jeho záslužných činech. Mimo 
jiné jsem se dozvěděla, že je též nazýván Great 
father of Vietnam a že všichni Vietnamci jsou 
prý jeho děti – obětoval se pro svůj národ a ni-
kdy se neoženil. Strýček Ho je zde považován 
za místního hrdinu, skvělého vůdce, jenž Viet-
namce vyvedl ze dvou válek (proti Francouzům 
a poté proti Američanům). Děti se o něm učí 
odmalička, žáci se na něj jezdívají podívat za 
odměnu, za dobré známky. Na univerzitě mají 
dokonce všichni předmět Ho Chi Minhovy ide-
ologie. A považte, v kanceláři jej mají všechny 
kolegyně nejen rády, dokonce jim ten předmět 
přijde zajímavý!

Tyto cvičící osoby jsem míjela i jednoho brz-
kého rána, když jsem se vydala do Ho Chi Min-
hova mauzolea. Státník Ho Chi Minh žil – než 
se stal ministerským předsedou a preziden-
tem – dlouhá léta v zahraničí. Mnoho času 
strá vil v Paříži či Moskvě, kde ho zaujala komu-
nistická idea. Jméno Ho Chi Minh přijal až těs-
ně před svým návratem do Vietnamu v roce 
1941. Prezidentem severního Vietnamu se stal 
v roce 1954, po porážce Francouzů. Už za dob 
svého prezidentství si ve Vietnamu vytvořil kult 
osobnosti, který se ještě zvětšil po jeho smrti 
v roce 1969. Po válce, kdy severní Vietnam po-
razil jižní, byl Saigon přejmenován na Ho Chi 
Minhovo město na jeho počest, a byl to právě 
Ho Chi Minh, kdo vedl Vietnam proti Francou-
zům a později i proti Američanům.

Se zahalenými koleny a rameny jsem prošla 
kolem bíle oděných stráží, a vešla tedy do útrob 
na první pohled typicky komunistické stav by. 
Vystoupala jsem do prvního patra a uprostřed 
míst nosti spatřila Ho Chi Minha. Sama prohlídka 
proběhla velmi rychle. Místnost, kde leží strýček 
Ho, jak jej místní familiérně místní nazývají, totiž 
projdete zhruba za třicet sekund. Zastavit se ne-
můžete ani na okamžik, a promluvit můžete poté, 
kdy vyjdete z ponuré budovy tmavým schodiš-
těm.

5 Cvičící park

5 Ho Chi Minhův dům

Už v průběhu prohlídky jsem přemítala, zda 
je v tom mauzoleu skutečně strýček Ho, či jen 
vosková figurína. Zemřel totiž v roce 1969, tedy 
během války, a jeho tělo bylo až do konce války 
(1975) ukrýváno. On sám prý nechtěl být takhle 
vystavován, chtěl být normálně pochován. I mé 
kolegyně potvrzují, že pochybnosti o pravosti 
těla v mauzoleu vznikají. Většinou je ale nikdo 
neřeší. Postava v mauzoleu je pro ně pravý Ho 
Chi Minh. Já jsem si vytvořila teorii, že i kdy-
by byla postava v mauzoleu pouze vosková 
fi gurína, pozůstatky strýčka Ho jistě leží někde 
v prostoru pod ním. Vietnamci tudíž i tak chodí 
na správné místo. Jinak vstup je zdarma, aby 
mohl přijít opravdu každý…

Ve spolupráci s P. Vymětalíkovou M. Hronová, 
foto archiv P. Vymětalíkové

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje

výběrové řízení
na obsazení funkce

vedoucí oddělení komunikace.
Náplň práce: organizace a řízení oddělení komuni-

kace; metodické řízení public relations Univerzity Pa-
lackého; tvorba a zpracování textových matriálů, ob-
razových a multimediálních podkladů pro různé typy 
univerzitních médií; marketingové aktivity UP, aktivity 
v rámci fundraisingu a sponzoringu.

Požadavky: VŠ vzdělání; velmi dobré vyjadřovací 
schopnosti – jak v oblasti psaného, tak mluveného pro-
jevu; praxe v oblasti PR, zkušenost s médii; základní 
orientace v oblasti tvorby a redakce webových stránek, 
v oblasti vydávání tištěných materiálů, včetně periodic-
kých; orientace v oblasti managementu a marketingu; 
organizační a řídící schopnosti, odpovědnost, komuni-
kativnost, samostatnost a flexibilita ; velmi dobrá zna-
lost AJ, znalost dalšího cizího jazyka výhodou; znalost 
vysokoškolského prostředí výhodou.

Nabízíme: možnost stabilního zaměstnání; příleži-
tost k seberealizaci a osobnímu růstu; zaměstnanecké 
výhody.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2009.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto 

prá ci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu 
o vzdělání zasílejte do 1. prosince 2008 na adresu: 
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, personální 
oddělení, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Případné další informace získáte na tel.: 585 631 005 
u JUDr. M. Malacky, e-mail: michal.malacka@upol.cz.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje

výběrové řízení
na obsazení funkce

webmaster a grafický designér.
Náplň práce: návrhy grafické podoby webových 

stránek; analýza a návrhy webových řešení prezenta-
ce UP; tvorba, vývoj, programování a správa webových 
stránek v prostředí redakčních systémů a CMS; návrhy 
grafické podoby propagačních a reklamních tiskovin.

Požadavky: středoškolské nebo vysokoškolské vzdě-
lání, výtvarné vzdělání výhodou; doložená praxe v oboru 
webdesignu a správy webových stránek; znalost HTML, 
PHP, MySQL a dalších systémových pro středí; znalosti 
v oblasti typografie a předtiskové přípravy; schopnost 
pracovat v grafických programech řady Adobe, popř. 
Corel; výtvarný cit; schopnost učit se novým věcem; 
schopnost pracovat samostatně i v týmu.

Nabízíme: možnost stabilního zaměstnání; příleži-
tost k seberealizaci a osobnímu růstu; zaměstnanecké 
výhody.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2009.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto 

práci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu 
o vzdě lání zasílejte do 1. prosince 2008 na adresu: 
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, personální 
oddělení, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Případné další informace získáte na tel.: 585 631 021 
u Mgr. D. Agnew, e-mail: daniel.agnew@upol.cz.

Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení 
České republiky

Vás zve na přednášku
Proč by mohl být filozof jazyka 
užitečný lingvistovi a naopak,

kterou prosloví
Mgr. Marek Nagy

(Filozofická fakulta UP).
Přednáška se koná ve středu 29. 10. v 16.30 hod. 
v multimediální učebně Katedry bohemistiky FF UP.

Úvodní slovo: prof. J. Kořenský, DrSc.
Hosté vítáni.
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O ČEM SE MLUVÍ

tlakem nakonec povolily. Posléze řeči rektora 
Monaca i Dubčeka bohatě citovaly z textu Mag-
na Charty, a tím dokumentu dodaly jakousi disi-
dentskou, opoziční váhu, dodal prof. J. Jařab, 
jenž byl mj. také jedním z těch jmenovaných 
aka demiků, kteří v rámci Rady Charty sledovali 
a mo nitorovali akademická práva a svobody 
a pro blémy evropského vysokého školství. Mag -
na Charta Universitatum byla a je výrazným 
impul zem ke společenským změnám ve střední 
Evro pě, její apely, např. svoboda výuky a bádání, 
univerzita otevřena dialogu atd., jsou stále vel-
mi aktuální, uvedl předání čestného doktorátu 
prof. L. Dvořák, rektor UP. 

Čestný doktorát UP, nejvyšší ocenění, které 
UP může udělit, převzal prof. F. Roversi Monaco 
v roce, kdy uplynulo dvacet let od setkání rek-
torů evropských univerzit v Boloni, tedy místě, 
kde při příležitosti devítistého výročí založení 
tam ní univerzity byl dokument Magna Charta 
Universitatum podepsán. Univerzita Palackého 
svůj sou hlasný podpis k dokumentu připojila 
před čtyřmi lety. 

Podle slov prof. J. Jařaba olomoucká uni ver-
zita získá udělením tohoto čestného dok to rátu 
dal ší příležitosti pro plodnou spolupráci. Také 
další veřejné a odborné aktivity Boloňské univer-
zity a jejího emeritního rektora budou jistě využity 
ve prospěch obou vysokých škol a jejich vědec-
kých pracovišť, řekl prof. J. Jařab.

Tříbení kritického ducha je nezbytné a lze je 
zachovat jen v kontextu stálého rozvoje vědy a vý-
zkumu, jenž bude probíhat autonomně na jed-
notlivých univerzitách i v rámci společné práce 
pro blaho všech, uzavřel svou řeč nový držitel 
čestného doktorátu UP prof. Monaco.

-map-, -th-

Magna Charta evropských univerzit
Bologna 1988

Preambule
Podepsaní rektoři evropských univerzit, shromáždění v Boloni u příležitosti devítistého výročí nejstarší univerzity 

v Evropě, čtyři roky před definitivním zrušením hranic mezi zeměmi Evropského společenství, v očekávání daleko-
sáhlé spolupráce mezi všemi evrop skými národy a v přesvědčení, že občané a státy by si měli víc než kdy jindy uvě-
domovat úlohu, kterou budou mít univerzity v měnící se a stále více se internacionalizující společnosti, mají za to:
1. že s blížícím se koncem tohoto tisíciletí závisí budoucnost lidstva značně na kulturním, vědeckém a technickém 

rozvoji; a že ten má svůj základ ve střediscích kultury, vědy a výzkumu, jak je představují skutečné univerzity;
2. že úkol univerzit vzdělávat mladší generace zahrnuje v sobě v dnešním světě i službu společnosti jako celku; a že 

kulturní, sociální a ekonomická budoucnost společnosti vyžaduje zejména značné investování do permanentního 
vzdělávání;

3. že univerzity musí poskytnout budoucím generacím vzdělání a odbornou přípravu, která naučí je samé a jejich 
prostřednictvím i ostatní vážit si mimořádně důležité rovnováhy přírodního prostředí a života samotného.
Podepsaní rektoři evropských univerzit vyhlašují před všemi státy a před svědomím všech národů zá kladní 

principy, na nichž musí nyní i v budoucnu spo čívat úloha univerzit.
Základní principy
1. Univerzita je autonomní instituce, která žije uvnitř společností organizovaných rozdílně podle zeměpisných pod-

mínek a různé historie; produkuje, tes tuje, hodnotí a předává kulturu prostřednictvím badatelských a výukových 
aktivit.

 Aby mohla vyhovět potřebám současného světa, musí být její bádání a výuka morálně a intelektuálně nezávislé 
na jakékoli politické a ekonomické moci.

2. Výuka a bádání musí jít na univerzitách ruku v ruce, nemá-li univerzitní výuka pokulhávat za měnícími se 
potřebami, za požadavky společnosti a za pokrokem v poznatcích vědy.

3. Svoboda bádání a výuky a výchovy je základním principem univerzitního života; veřejné orgány i univerzity, 
každý v rámci své kompetence, musí zajistit respektování tohoto základního požadavku.

 Univerzita odmítá netoleranci a je vždy otevřená dia logu, a jako taková je ideálním místem setkává ní učitelů, 
schopných předávat své znalosti a dob ře vy bavených prostředky k jejich rozvoji bádáním a inovacemi, a řád-
ných studentů, toužících a schopných obohatit se těmito znalostmi.

4. Univerzita je nositelkou evropského humanismu; cílem jejího stálého snažení je univerzální vědění; při naplňování 
svého poslání překračuje geografické a politické hranice a stvrzuje životně důležitou potřebu, aby odlišné kultury 
o sobě věděly a navzájem se ovlivňovaly.

(Úplné znění: http://crc.muni.cz/documents/.)

Dokončení ze str. 1
Čestný doktorát…

5 Nejen o návrhu Kolektivní smlouvy UP, ale také 
o možnostech čerpání sociálního fondu či předává-
ní informací prostřednictvím Portálu UP diskutovali 
16. 10. v učebně U1 FF UP akademičtí i neakademičtí 
pracovníci hlásící se k základní organizaci Vysokoškol-
ského odborového svazu Filozofické fakulty UP

Koordinační odborová rada UP předložila vedení 
Univerzity Palackého návrh Kolektivní smlouvy dne 
10. 3. 2008 Od té doby jsme čekali na připomínky ze 
strany zaměstnavatele, tedy UP. Protinávrh jsem ob-
držel dne 10. 9. 2008, řekl dr. V. Klapal a dodal: Podle 
mne mělo vedení UP připomínkovat návrh, který jsme 
předložili, ne pracovat na protinávrhu. Prof. L. Dvořák, 
rektor UP, vysvětlil postup zaměstnavatele při tvorbě 
do kumentu tím, že v průběhu jarních měsíců došlo 
roz hodnutím Ústavního soudu k určitým změnám v zá-
koníku práce, které omezily právní postavení odboro-
vých organizací. Dne 12. 3. 2008, tedy dva dny poté, 
kdy KOR předložila návrh Kolektivní smlouvy vedení UP, 
totiž Ústavní soud rozhodl po více než roce o návrhu 
skupiny poslanců a skupiny senátorů Parlamentu ČR na 
zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce. Návrhu Ústavní soud částečně vyho-
věl a dnem zveřejnění tohoto nálezu, tedy 14. dubnem 
2008 byla některá ustanovení zákoníku práce, mezi 
nimi i ustanovení týkající se kompetencí odborových 
organizací, zrušena. Výše uvedeným nálezem Ústavního 
soudu byly odborovým organizacím odňaty původně 
široké kompetence, které je oprav ňovaly ke kontrole 
dodržování všech pracovněprávních předpisů i kolek-
tivní smlouvy. Zaměstnavatel pak byl povinen, v sou-
vislosti s těmito oprávněními odborových organizací, 
umožnit kontrolujícím členům odborové organizace 
vstup na pracoviště, předávat požadované informace 
a podklady a poskytnout odborovým organizacím sou-
činnost k výkonu kontroly. Dále pak byl zaměstnavatel 
povinen podat zprávu odborovým organizacím o tom, 
jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných 

kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které 
odborové organizace vykonávající kontrolu předložily. 
S ohledem na skutečnost, že zmíněné kontrolní pravo-
moci prostupovaly celým návrhem předloženým Koor-
dinační odborovou radou UP, vytvořili jsme návrh nový, 

korun navíc. Rektor UP mne dále informoval o tom, 
že se pracuje na aktualizaci katalogu zařazení funkcí 
a profesí do mzdových tříd a dále pak o tom, že se 
připravuje také změna ve Vnitřním mzdovém předpi-
su UP, zamýšlena je změna v oblasti počtu stupňů pro 
akademické pracovníky. Do budoucna by – pokud to 
následující propočty fakultám ekonomicky dovolí – měly 
být vytvořeny pouze dva stupně s průměrnou hodnotou 
tarifní mzdy. Např. se sloučí nynější tarif pro třetí a čtvrtý 
mzdový stupeň a průměrem dostaneme novou tarifní 
hodnotu. Proti tomu jsem protestoval, neboť se domní-
vám, že by se zhutnění dosažené praxe velmi negativně 
projevilo u zaměstnanců dříve narozených, a to považuji 
za diskriminaci kvůli věku, doplnil dr. V. Klapal, který dále 
uvedl, že pro neakademické pracovníky je vytvářena jiná 
tabulka, se kterou se také počítá.

V návrhu Kolektivní smlouvy z dílny zaměstnavatele 
je oproti původní smlouvě zmíněno navíc fungování 
sociálního fondu a z něj plynoucí péče o zaměstnance. 
V jednání jsou také služby, které by dětem zaměstnanců 
UP mohl přinést projekt mateřské školy připravovaný 
fakultami Přírodovědeckou a Pedagogickou.

PhDr. R. Hladký, kancléř a tiskový mluvčí UP, v této 
souvislosti Žurnálu sdělil, že další termín kolektivního 
vyjednávání souvisí s připraveností představitele Koordi-
nační odborové rady UP jednat o aktuální verzi Kolektivní 
smlouvy UP. K tomu dr. Klapal dodává, že podle zákona 
je zaměstnavatel povinen naopak sezná mit se s verzí 
kolektivní smlouvy odborů a jednat o ní, protože byla 
podána jako první. Proto je připraven jed nat do sedmi 
dnů od vyzvání k jednání, jak mu to ukládá zákon.

Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky 
všech zaměstnanců v organizaci zaměstnavatele, je-
jich nároky vyplývající z pracovního poměru, vztahy 
mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem a vztahy mezi 
zaměstnavatelem a odbory.

M. Hronová, foto -map-

O dosavadních výsledcích vyjednávání o nové Kolektivní smlouvě
Jestliže se zaměstnanci Univerzity Palackého zhruba od letních měsíců dotazovali na znění Kolektivní smlouvy a zástupci základních organizací Vysokoškol ského odborového 
svazu jednotlivých pracovišť UP jim nejistě odpovídali, dnes může být jejich odpověď formulována mírně transparentněji. Rektor UP prof. L. Dvořák jednal 10. 10. o budoucí 
podobě Kolektivní smlouvy s dr. V. Klapalem, předsedou Koordinační odborové rady UP. Se zaměstnavatelem, jehož na jednání za stu poval rektor UP, jsme se dohodli na 
pěti týdnech dovolené pro neakademické pracovníky, sdělil Žurnálu UP dr. V. Klapal a dodal, že zaměstnavatel původně navrhoval, aby dovolená těchto pracovníků činila 
čtyři týdny. Protichůdné názory i nadále sdílíme v oblasti valorizace mezd, dodal.

který již respektuje omezení kompetencí odborových 
organizací, řekl prof. L. Dvořák, rektor UP. Předložený 
protinávrh obsahuje také bod o tom, že UP nebude po -
vinna valorizovat platy, nebude-li tento závazek jiš  těný 
navýšením normativu na studenta, případně celkového 
příspěvku na studenta (podle ukazatelů A a B – studijní 
programy a s nimi spojená tvůrčí činnost) ze státního 
rozpočtu pro daný fiskální rok. Jestliže by nyní mělo 
zůstat u avizovaného navýšení příspěvku pro vysoké 
školy o jednu mld., není podle rektora UP prof. L. Dvo-
řáka dostatečný prostor pro navýšení tabulky mzdových 
tarifů. Podle něj vše záleží na tom, zda se podaří pro 
vysoké školy vyjednat minimálně ještě jednu miliardu 
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Diskuse, názory, ohl asy

šest uzlů propojených osmi linkami délky od 6 do 
82 km. Sedm linek je vedeno optickými vlákny, jedna 
vzduchem. Pro jednotlivé linky se používá šesti růz-
ných technologií pro kvantovou distribuci klíče, uvedl 
prof. M. Dušek z Katedry optiky PřF UP, vedoucí olo-
mouckého týmu. Podle jeho informací se moderátor 
prezentace prostřednictvím videokonference postupně 
spojil s odborníky v jednotlivých uzlech, kteří popsali 
fungování použitých technologií. Celý videopřenos byl 
zašifrován pomocí klíče přenášeného v rámci sítě.

Od 8. do 10. 10. proběhla ve Vídni také meziná-
rodní konference o kvantové kryptografii, na kterou se 
sjeli nejvýznamnější odborníci v oboru z celého světa, 
včetně jednoho z duchovních otců prvního protokolu 
pro kvantový přenos klíče G. Brassarda. Následně pak 
proběhla poslední valná hromada projektu SECOQC.

Olomoucká skupina byla do projektu přizvána 
jako je diná ze zemí nově přistoupivších do EU. Při-
spěl k to mu možná i fakt, že již v devadesátých letech 
20. století jsme jako jedna z mála laboratoří na světě 
zkonstruovali laboratorní prototyp zařízení pro kvan-
tovou distribuci klíče, uvedl prof. M. Dušek. V projektu 
SECOQC jsme se podíleli na práci skupiny zabývající 
se kvantovou teorií informace, důkazy bezpečnosti 
pro konkrétní systémy pro kvantovou distribuci klíče 
a hodnocením parametrů jednotlivých systémů pou-
žitých nakonec ve vídeňské síti. V projektu jsem byl 
přímo zapojen já a postupně několik doktorandů, dopl-
nil. Olomoučtí odborníci se v rámci projektu stali spo-
lu s několika dalšími pracovišti jakýmisi arbitry práce 
ostatních. Dostali totiž, mimo jiné, za úkol ohodnotit 
parametry jednotlivých částí zařízení.

Evropská unie, v zájmu ochrany evropské know-how 
před průmyslovou špionáží, podpořila projekt s názvem 
„Vývoj globální sítě pro bezpečnou komunikaci na bázi 
kvantové kryptografie“ zhruba 11,4 miliony eur; celkový 
rozpočet projektu dosáhl téměř 16 mil. eur.

Kvantová kryptografie je obor kryptografie využí-
vající poznatků kvantové mechaniky. Jejím hlavním 
pří nosem je to, že dokáže při přenosu dat odhalit 
od poslech. Nepřenáší se přímo zpráva, ale pomocný 
kryptografický klíč. Pokud je odposlech odhalen, klíč 
se nepoužije a žádná informace neunikne. Pokud se 
prokáže, že k odposlechu nedošlo, odesílatel zprávu 
pomocí klíče zašifruje a příjemce ji na základě stejného 
klíče přečte.

První síť pro kvantovou kryptografii, která byla před -
stavena ve Vídni, se stala námětem pro další díl týde-
níku České televize Planeta Věda. Jedním z průvodců 
pořadu, jehož premiéra byla 19. 10. uvedena na pro-
gramu ČT 24, byl právě prof. M. Dušek. (Další reprízy 
viz http://www.ct24.cz/.)

O kvantové kryptografii viz také Žurnál 17/číslo 11.
-mav-, -mš-, 

fotodokumentace: archiv projektu SECOQC

Dokončení ze str. 1

Další úspěch…

Akademické prostředí někdy dokáže konat divy. Za jímavé 
je například srovnat si výtvor našeho Odbo ru roz voje a vý-
stavby zpracovaný v součinnosti s jím najatou poraden-
skou společností a zveřejněný 14. října v Informačním 
systému o veřejných zakázkách (ev. č. 60023605, www.
isvzus.cz) se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách. Pří rodovědecká fakulta pořizuje do své 
nové budovy nábytek, odborníci z rektorátu zařídí vše 
podstatné.

Dozvíme se, že zakázka s odhadovanou cenou 
27 mil. Kč je vypsána jako podlimitní. Uvedená částka 
však výrazně překračuje hranici stanovenou pro pod-
limitní zakázku v zákoně (§ 12), resp. v prováděcím 
předpise – nařízení vlády č. 77/2008 Sb. (§ 2). Na 
za kázky s takovýmto objemem se podle zákona vzta-
huje povinnost oznámení v Úředním věstníku Evropské 
unie (§ 146). V kolonce o oznámení v Úředním věst-
níku však najdeme skromné „ne“. Odhadoval bych, 
že zmiňovaná pochybení představují jednoznačné 
po rušení zákona. Značný údiv budí i termíny plnění: 
pokud by UP byla schopna nabídky ihned po vypršení 

Politika nás nezajímá 
aneb Omyly a předsudky ve veřejném životě…

Mezi politiky i občany – voliči existuje celá řada často nevyslovených, ale obecně uznávaných omylů a předsudků. 
Zkusme si alespoň některé formulovat a konfrontovat s výroky moudrých a známých osobností:

„Zvítězí pravice, nebo levice? (Viz např. z minulosti zná mé Doleva, nebo s Klausem?)“
Být levicový, stejně jako pravicový, je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát 
imbecilem – oba tyto způsoby jsou ve skutečnos ti formami morálního ochrnutí. (José Ortega y Gassett)

„Věci je třeba řešit „pragmaticky“, čest a pravda jsou luxus, který si někdy nemůžeme dovolit.“
Od okamžiku, kdy se zřekneme pravdy, to nejhorší už nám stojí za dveřmi. (Zdeněk Müller)

„Kultura je pro „intelektuály“, lidé se hlavně chtějí bavit.“ Funkcí kultury je dávat světu smysl. (Václav Žák)

„Co je doma, to se počítá, starostmi druhých se netrapme.“
Je třeba říct, že jsme se nenarodili pro jeden kout, ale že celý svět je naší vlastí. (Seneca)

„Důvěřuji tomu, co znám, vše nové a cizí je mi podez řelé.“
Nejde ani tak o to mít novou myšlenku, jako hlavně přestat mít tu starou. (Edwin Land)

„Držme se při zemi, velké vize jsou nereálné.“
Vše, co si člověk dokáže představit, může i uskutečnit. (Jules Verne)

Připravil doc. P. Nováček, CSc., vedoucí Katedry rozvojových studií PřF UP

Umění pořídit nábytek
lhůty vyhodnotit a nejlepší z nich vybrat, po vypršení 
lhůty pro podání námitek a uzavření smlouvy zbude 
šťastnému dodavateli necelý týden na to, aby splnil 
a vyfakturoval 60 % zakázky, tedy vyrobil a nainstaloval 
nábytek za cca 16 mil. Kč (nepředpokládáme-li, že UP 
hodlá zálohovat své dodavatele). Existuje dodavatel, 
který by byl schopen to splnit? 

Naše fakulta již čelí kapacitním problémům a každé 
opoždění plánovaného stěhování (měli jsme se stě-
hovat v létě 2008) způsobuje nemilé komplikace řadě 
našich pracovníků i studentů. Netroufám si odhadnout 
důsledky takto odborně vedeného zadávacího řízení. 
Ať už budou přímo finanční, nebo „pouze“ časové, 
rád bych věděl, jakou odpovědnost odpovědní aktéři 
ponesou. 

Navíc v době, kdy se pomalu blíží rozhodování o vý-
znamných projektech v rámci OP Výzkum a vývoj pro 
inovace, se zdá, že UP není schopna řádně zúřadovat 
veřejnou zakázku v hodnotě několika milionů. Je to ten 
správný signál řídícímu orgánu (MŠMT), který bude 
o projektech rozhodovat?

Prof. T. Opatrný, proděkan PřF UP

Reakce prof. E. Weigla, CSc., na článek prof. T. Opatrného
Právě proto, že jde o složitou veřejnou zakázku, jsme pro soutěž vybrali externího administrátora. O chybách, na 
které upozornil náš bývalý zaměstnanec Ing. Rybář, jsme se dozvěděli ve stejném čase jako on. Reagovali jsme 
ihned a myslím konstruktivně. Jsem si vědom toho, že panuje značná nervozita před do končením výstavby tak 
velké a významné budovy. Korekcí, která na náš popud a po konzultaci s MŠMT bude provedena ve spolupráci 
s administrující firmou, by neměl být ovlivněn termín kolaudace, ani uvedení budovy do provozu.

Prof. E. Weigl, CSc., prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby UP

Systémy hodnocení jsou nastaveny tak, že publikace 
v českém časopise oproti publikaci s impakt faktorem 
téměř nic neváží. Proto se každý snaží dostat své skuteč-
ně dobré výsledky do zahraničních periodik. Pak ovšem 
značná část v českých odborných časopisech není příliš 
kvalitní. To je ale bludný kruh – stěžujeme si na kvalitu do-
mácích odborných periodik, a sami na stavujeme kritéria 
tak, aby se v nich dobré články neobjevovaly. Je to chyba 
a škoda. (Z článku prof. V. Paličky, CSc., děkana LF UK 
Hradec Králové, Lékařský kompas č. 2, 2008).

Je tu ovšem jisté východisko – extrémní. Nemít 
am bice světovosti a ignorovat tlak globalizace na vývoj 

věd. Odmítnout princip soutěže ve vědách a výzkumu 
a nepublikovat vůbec, nebo jen česky. Výsledkem 
bude neměnnost stavu a izolace od světa v poklidném 
živobytí na domácím dvorku.

V demokratickém prostředí univerzit je to dobře 
možné, stačí rozhlédnout se. Pro vedení naší univerzi-
ty, fakult i pracovišť však opravdu není jiné cesty než 
přizpůsobit se co nejlépe mezinárodnímu systému hod-
no cení, v němž publikace v renomovaných časopisech 
s vysokým IF mají a budou mít tu nejvyšší váhu.

Prof. M. Hejtmánek 

Hodnocení publikací

Upozornění redakce
Upozorňujeme čtenáře a autory, že vzhledem k nadcházejícímu státnímu svátku 

vyjde příští číslo Žurnálu UP (7) až v pátek 7. 11.

Milí kolegové,
přehled odborných, kulturních a sportovních akti   vit, 
které se konají v prostorách Univerzity Palac ké ho 
nebo na nichž se univerzita podílí, vychází jako mě-
síční příloha Žurnálu UP. Pod  klady pro Kalendář akcí 
čerpáme z jeho internetové verze. Uzávěrka pro mě-
síční přehled je vždy k 20. dni v měsíci.
Jedině díky vaší spolupráci můžeme obsah pravi-
delně aktualizovat.
Využijte možnosti popularizovat svou činnost, oslovit 
veřejnost a pozvat ji na zajímavé akce, které pořádá-
te nebo na nichž se podílíte!

Kalendář akcí můžete doplňovat online na
www.upol.cz/funkce/doplnit-kalendar


