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Na veletrhu Gaudeamus 2008 se již tradičně představila i Univerzita Palackého
• O Národní ceně Česká hlava je rozhodnuto • Na aktuální téma: Apel Iniciativy
děkanů ﬁlozoﬁckých fakult ČR • Diskuse,
názory, ohlasy
K atmosféře univerzitních ceremoniálů patří
jak promoční sliby, tak i gratulace akademických hodnostářů a blahopřání nejbližšího příbu zenstva. Bylo tomu tak i při slavnostních
aktech promocí absolventů doktorského studijního programu, předání jmenovacích dekretů
novým docentům a přiznání práv emeritním
pro fesorům UP, které proběhly 24. 10. v aule
Právnické fakulty UP.
(Více informací níže.)
-red-, foto -tj-4

Prezident republiky jmenoval
nové profesory vysokých škol
g Na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky V. Klaus
31. 10. v reprezentačních prostorách pražského Karolina padesát devět nových profesorů
vysokých škol. Mezi nově jmenovanými jsou
i další tři profesoři z Univerzity Palackého –
prof. F. Kunetka, Th.D., z Cyrilometodějské teologické fakulty, jmenovaný pro obor Teologie,
prof. D. Šimek z Filozoﬁcké fakulty, jmenovaný pro obor Andragogika, a prof. M. Valenta,
Ph.D., z Pedagogické fakulty, jmenovaný pro
obor Speciální pedagogika.
Na návrh Vědecké rady UP byli jmenováni
rovněž prof. P. Ďurčo, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR), pro obor Německý
jazyk, prof. I. Šafařík, DrSc. (AV ČR), pro obor
Biochemie, a prof. J. Šimonek, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR), pro obor
Kinantropologie.
Blahopřejeme.
-red-

Mons J. Graubner obdržel
státní vyznamenání
g U příležitosti řádového dne 28. 10. 2008 udělil prezident
republiky V. Klaus vysoká čestná vyznamenání předním českým osobnostem. Mezi oceněnými byl také arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. J. Graubner, kterému
prezident propůjčil Řád Tomáše Garrigua
Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie, humanity a lidských práv.
Mons. J. Graubner patří k čelným
představitelům římskokatolické církve
v ČR. Ve funkci předsedy České biskupské konference se aktivně angažuje ve
veřejném životě, důraz klade především na dialog nad současnými problémy společnosti. Je také předsedou Správní
rady UP a velkým kancléřem CMTF UP.
Blahopřejeme.
-red-, foto archiv Žurnálu UP

Ze slavnostních aktů:
UP má nové doktory, docenty a emeritní profesory
g Hned tři slavnostní akty proběhly 24. 10. v aule
Právnické fakulty UP: jmenovací dekrety převzali čtyři
noví docenti UP, promovalo čtyřiapadesát absolventů
doktorských studijních programů pěti fakult UP (viz
také str. 4) a byly uděleny čtyři čestné tituly emeritního
profesora UP.
Jmenovací dekrety obdrželi docenti, kteří se habilitovali na Cyrilometodějské teologické fakultě, Lékařské
fakultě, Filozoﬁcké fakultě a Přírodovědecké fakultě:
doc. D. Němec, dr. (Teologie), doc. M. Pach, CSc.
(Chirurgie), doc. R. Švaříčková-Slabáková, Ph.D.
(Historie) a doc. J. Řídký, CSc. (Aplikovaná fyzika).
Titul emeritní profesor UP převzali prof. M. Rychnovská, DrSc. (na snímku vpravo nahoře), prof.
J. Pospíšil, DrSc., a prof. O. Štěrba, CSc. Prof. M. Rychnovská je první vedoucí Katedry ekologie vzniklé po
roce 1990, i díky níž vzešel zcela originální studijní
plán pro bakalářské, magisterské a rovněž doktorské

studium v oboru Ekologie. Prof. O . Štěrba byl pak tím,
kdo katedru založil a ve stejné době působil jako děkan Přírodovědecké fakulty. Již v 70. letech postupně
zdůvodnil vědeckou hodnotu Litovelského Pomoraví,
posléze přišel s myšlenkou a návrhem na vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví. Velmi důležitým bodem jeho současných aktivit je také
snaha o vzájemné pochopení a spolupráci technické,
ekonomické, vědecké a ochranářské sféry společenského života. Prof. J. Pospíšil byl třetím, kdo na návrh děkana PřF UP získal právo pokračovat v tvůrčí
činnosti v rámci UP, protože fakulta má velký zájem
spolupracovat s tímto vynikajícím a zkušeným vysokoškolským pedagogem i poté, kdy ukončí pracovní
poměr – i proto, že přednášky prof. J. Pospíšila jsou
charakteristické neustálou a promyšlenou inovací či
proto, že jeho rozsáhlé a početné učební texty byly
Dokončení na str. 4

Vynikající úspěch studentky olomoucké biofyziky
g Studentka prvního ročníku oboru Molekulární biofyzika na PřF UP a letošní maturantka na Slovanském
gymnáziu v Olomouci J. Geletičová se dočkala dalšího
ocenění svých projektů z oblasti aplikované matematiky.
Po Ceně Učené společnosti a druhém místu v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti zvítězila nyní
také v kategorii Futura v soutěži Česká hlavička, které se
zúčastnila s prací Regresní analýza pro kompoziční data
pod vedením RNDr. K. Hrona, Ph.D., z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP. Slavnostní
vyhlášení se uskutečnilo 23. 10. v Národním divadle
v Brně za účasti předsedkyně odborné poroty Českých
hlaviček a prorektorky Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. S. Hronové, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. J. Dürra, ombudsmana JUDr. O. Motejla
i prof. A. Delonga, nositele Národní ceny Česká hlava.
Kompoziční data (compositional data) jsou speciálním
druhem mnohorozměrných statistických dat, nesoucích
pouze relativní informaci. Jejich typickým příkladem jsou

procentuální podíly na určitém celku, jak je tomu například
u geochemických měření. Pro jejich relevantní zpracování
běžnými statistickými metodami je přitom nutno použít
speciální metodologii a třídu tzv. log-ratio transformací.
Dokončení na str. 6
Katedra politologie a evropských studií FF UP,
rektor UP prof. L. Dvořák, CSc.,
si Vás dovolují pozvat na přednášku

O Evropské unii s Pavlem Teličkou
vážně i nevážně,
kterou přednese

JUDr. Pavel Telička,
bývalý vedoucí delegace pro jednání o přistoupení
ČR k EU a člen Evropské komise, nyní ředitel
bruselské kanceláře BXL Consulting,
KDY: středa 12. 11. v 11.30 hod.
KDE: Aula Filozoﬁcké fakulty UP, Křižkovského 10.

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Na veletrhu Gaudeamus 2008 se již tradičně představila
i Univerzita Palackého
g Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního
vzdělávání Gaudeamus 2008 proběhl od 21. do 24. 10.
na výstavišti v Brně. Mezi 152 českými i zahraničními
univerzitami, vysokými, vyššími odbornými a jazykovými školami se neztratila ani Univerzita Palackého, která
velikostí a zpracováním svého stánku, ale i šíří nabízených oborů patřila k nejvýraznějším vystavovatelům.
Při přípravě letošního ročníku, který se nově odehrával v pavilonu F, jsme vycházeli z dobrých zkušeností minulého ročníku veletrhu, navázali jsme na
zdařilé graﬁcké pojetí stánku a připravili o něco větší
zázemí pro zástupce univerzity, hodnotil letošní prezentaci UP kancléř PhDr. R. Hladký, který měl přípravu
expozice za UP na starosti.
Na stánku UP o rozloze 52 m2 nabízeli zástupci
všech osmi fakult především studentům 3. a 4. ročníků středních škol, ale i dalším zájemcům o vzdělávání
studijní obory otevírané pro akademický rok 2009/10,
doplňovali je informacemi o přijímacích zkouškách
a podmínkách ke studiu na nejstarší moravské vysoké škole. Kromě ústních informací si uchazeči o studium mohli odnést brožurky s nabídkou studijních
oborů a řadu dalších propagačních a informačních
materiálů či předmětů. Obrázek UP pak dotvářely živé
prezentace – každý den veletrhu ve větším ze dvou
přednáškových sálů proběhlo čtyřicetiminutové představení života univerzity, ve kterém mluvené slovo bylo
prokládáno pasážemi z nového ﬁlmu Otakáro Schmidta
Kdo v Brně vystavoval?
– 105 univerzit, vysokých škol nebo samostatných fakult;
– 19 vyšších odborných škol;
– 28 jiných vzdělávacích nebo poradenských institucí ;
– 38 zahraničních vystavovatelů (13 zemí – 9×
Rakousko, 7× Slovensko, 5× Velká Británie,
4× Německo, 3× Švýcarsko, 2× USA, 2×
Polsko, 2× Holandsko, 1× Dánsko, 1× Kypr,
1× Finsko, 1× Nigérie).
Veletrhu se zúčastnilo 152 samostatných vystavovatelů, což je o 9 více než v roce 2007.
Přehled návštěvnosti XV. ročníku veletrhu
Den
Počet studentů
Počet volných vstupů
pro pedagogy
21. října
7 571
472
22. října
9 664
459
23. října
8 532
753
24. října
3 207
198
Celkem
28 974
1 882
Celkem studentů a pedagogů
30 856
Veletrh navštívilo 30 856 návštěvníků, což je o 248 více
než v roce 2007, z toho 28 974 studentů a 1 882
výchovných poradců, pedagogů nebo zástupců
úřadů práce.

O Národní ceně Česká hlava
je rozhodnuto
g Na návrh Rady pro výzkum a vývoj rozhodla
vláda České republiky o udělení Národní ceny
Česká hlava pro rok 2008. Svou nominaci tak
proměnil prof. P. Hobza, DrSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který zároveň působí také na Katedře fyzikální chemie
PřF UP (viz také Žurnál č. 5, str. 1).
Národní cena Česká hlava se uděluje od roku
2005 za mimořádné výsledky ve vědeckém výzkumu a je dotovaná částkou jeden milion korun.
Slavnostní vyhlášení vítězů ve všech sedmi
kategoriích České hlavy 2008 se bude konat
v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze 18. 11. Česká televize odvysílá záznam celého večera na svém prvním programu v sobotu 22. 11. ve 21.15.
-red-

/2/

o olomoucké univerzitě (zprávu o jeho vzniku přineseme v příštím čísle – pozn. red.). Prezentace doplněná
o virtuální procházku po jednotlivých fakultách UP
se u návštěvníků-diváků setkala s velmi pozitivním
přijetím.
Každý student na veletrhu měl možnost získat vyčerpávající přehled studijních příležitostí, informace
o přijímacím řízení a podmínkách studia, podrobný
tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek
a přijímacího řízení, katalog na CD s interaktivním
rejstříkem studijních oborů, bezplatné poradenství při
výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách.
Veletrh letos navštívilo 30 856 návštěvníků, z toho
bylo 28 974 studentů a 1 882 výchovných poradců,
pedagogů nebo zástupců úřadů práce. Návštěvníci
pavilonu F, kde se 15. ročník brněnského veletrhu konal, měli kromě jiného také možnost porovnat nabídku
českých a moravských škol se zahraničními vystavovateli. Veletrhu se zúčastnili reprezentanti vzdělávacích institucí celkem ze 13 zemí, z půl druhého sta
vystavovatelů bylo celkem 38 zahraničních, nejvíce
z Rakouska (9) a Slovenska (7), cestu do Brna si našlo
též 5 škol z Velké Británie, dále pak školy z Německa,
Švýcarska, Spojených států, Polska, Holandska, Dánska, Kypru, Finska a jeden z vystavovatelů dokonce až
z daleké Nigérie. V součtu bylo zastoupeno více než
250 fakult a přibližně 2200 studijních oborů.
Pro rok příští uvažujeme o tom, že větší prostor
pro propagaci dostanou elektronická média (na jednom DVD bude kompletní informace o studiu na UP
s vazbou na univerzitní webovou stránku, včetně např.
ﬁlmové pozvánky O. Schmidta na olomouckou univerzitu). Součástí bude slosovatelný odpovědní lístek,
který nám umožní kontaktovat a průběžně informovat
zájemce o studium u nás. Nadále bude platit, že výchovní a pedagogičtí poradci dostanou vedle zmíněného DVD i tištěný komplet. Výhody takového řešení
jsou jak ekonomické, tak budeme potřebovat výrazně
méně místa na skladování propagačních materiálů.
Získaný prostor hodláme využít pro ukázky některých
studijních oborů, a to podle dohody s fakultami, aby
představa o studiu byla konkrétnější a lákavější.
Univerzita v letošním roce rozšířila své prezentační
aktivity o účast na veletrhu Akadémia (7.–9. 10. 2008)
v Bratislavě a pokračovala vydařenou účastí na veletrhu Gaudeamus. Poděkování za přípravu a realizaci
účasti UP na obou veletrzích patří pracovníkům studijních oddělení všech fakult a studijním proděkanům,
Mgr. R. Palaščákovi za přípravu univerzitních tiskovin
i za úspěšnou živou prezentaci UP každý den konání
veletrhu v Brně a v neposlední řadě se sluší poděkovat
panu Kubíkovi z RUP, panu Horákovi z PřF a pracovníkům autoprovozu RUP v čele s panem Kratochvílem,
a to nejen za bezproblémovou dopravu, ale též za
servis, který obětavě poskytovali našim pracovníkům
na stánku, uzavřel PhDr. R. Hladký, kancléř a tiskový
mluvčí UP.
-rp-

Dominique Viart v Olomouci
g V rámci cyklu „Přednášky hostujících profesorů“ zavítal 22.10. na Katedru romanistiky
FF UP přední francouzský literární kritik, profesor současné francouzské a srovnávací literatury z Univerzity Charlese de Gaulla Lille III
D. Viart.
Prof. D. Viart je zakladatelem cyklu Écritures
contemporaines, řídí Revue des Sciences Humaines, pracuje mimo jiné v redakčních radách
revuí Sites, Beckett Today (Amsterdam/Atlanta),
Contemporary French and Francophone Studies (Abingdon/Philadelphia), Roman 20-50, je
autorem či spoluautorem devíti zásadních titulů
z oblasti literární historie a literární kritiky.

Ve zcela zaplněné aule FF UP představil
prof. D. Viart svou knihu Současná francouzská
literatura (La littérature française au présent, ve
spolupráci s B. Vercierem, Bordas, Paříž 2005).
Český překlad (Garamond 2008) se shodou
okol ností objevil na pultech olomouckých
knihkupectví den před příjezdem autora do
Olomouce.
Prof. D. Viart zasvěceně provedl posluchače
obdobím od padesátých let 20. století až do
současnosti s důrazem na estetické proměny,
kterými francouzská literatura prošla na začátku
osmdesátých let. Stěžejními okruhy jeho emotivního exposé byly autobiograﬁcké variace,
postavení spisovatele v současnosti, formální
inovace, přechod od „intransitivní“ k „transitivní“ literatuře, konfrontace s realitou, nedůvěra
vůči diskurzům, ztráta ideologických záchytných bodů, angažovanost autorů, vymezení
se vůči literární tradici, návrat k narativnosti.
Viart zdůraznil, že francouzská literatura prošla
za uplynulé čtvrtstoletí nebývalým „oživením“,
jednou z nejzázračnějších proměn v literární
historii. Jde o rozmanité, inspirativní, bohaté
a žánrově různorodé období bránící se „nálepkám“ a označením, ne snadno uchopitelné,
konstatujeme absenci manifestů. Francouzská
literatura je znovu zakotvena ve světě, nachází
nové náměty, vstupuje do tvořivého dialogu
s humanitními vědami i dalšími uměleckými
obory a hlavně hledá čtenáře, kteří mají chuť
objevovat.
Text a foto J. Uvírová, Ph.D., Katedra romanistiky FF UP

Druhý ročník konference „Mládež a hodnoty“ na CMTF
g Ve dnech 23.–24. 10. se v prostorách CMTF UP uskutečnil již druhý ročník mezinárodní konference Mládež a hodnoty s vročením 2008 a s podtitulem Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Konferenci
pořádala Katedra křesťanské výchovy CMTF ve spolupráci s občanským sdružením Paidagogos – společnost pro ﬁlozoﬁi, teorii
a praxi výchovy a vzdělávání, o. s. Počtem 20 účastníků z českých
a slovenských univerzit – mezi nimi i prof. J. Svobodová, CSc.,
z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (na snímku) – patřila
tato konference spíše k menším vědeckým setkáním, o to více však
poskytla zúčastněným příležitost a prostor k hlubší reﬂexi problému
hodnot a výchovy k hodnotám v současné společnosti.
Vzhledem k přáním účastníků i záměru Katedry křesťanské výchovy jsme přesvědčeni, že se nám podařilo založit novou tradici
konferencí s hodnotovou tématikou v Olomouci, která bude pokračovat za dva roky konferencí Mládež a hodnoty 2010.
Za organizační výbor konference PhDr. J. Pospíšil, Ph.D., Katedra křesťanské výchovy CMTF UP, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Academia ﬁlm Olomouc reprezentuje mateřskou univerzitu
g Po loňských úspěšných ozvěnách v Bruselu se letos Academia ﬁlm Olomouc „stěhoval“
do Vídně. Hlavními cíli působení v zahraničí
zůstávají pro organizátory reprezentace Univerzity Palackého a jejích partnerů v zahraničí, představení zajímavých ﬁlmových titulů
a českých dokumentaristů, kteří bodovali na
festivalu v daném roce a navázání spolupráce
s vytypovanými institucemi. Večer 6. 10. tak
takřka zaplněný ﬁlmový sál Velvyslanectví ČR
v Rakousku přivítal režisérku T. Taru a její snímek Hormonální akvárium, stejná pozornost
byla věnována i P. Jančárkovi a dokumentu
Pan Parkinson. Oba tvůrci ocenili odborně
směřované dotazy z publika, které pak o dění
na Academia ﬁlmu a plánech festivalu diskutovalo ještě dlouho po bloku projekcí.
Spolu s Olomouckým krajem by měla být
Univerzita Palackého propagována prostřednictvím Academia ﬁlmu na jaře příštího roku
i v Paříži. Paříž se rovněž stala místem založení
prozatím neformálního networku tří podobně
zaměřených festivalů – Pariscience, milánské-

ho Vedere la Scienza a Academia ﬁlmu Olomouc. Olomoucký ﬁlmový festival přitom může
díky rozsahu svého programu, počtu hostů,
škále výstupů i díky diváckému zájmu plnit iniciační roli. Také proto byli zástupci obou partnerských festivalů, považovaných za světovou
špičku, pozváni na návštěvu Olomouce, kde
by se během Academia ﬁlmu mělo diskutovat
mimo jiné o budování a sdílení databází populárně-vědeckých ﬁlmů.
V uplynulém měsíci rovněž proběhl konkurz
na vizuální styl ročníku 2009 – výběr z více než
stovky návrhů je již uzavřen a bude v nejbližší
době prezentován.
Koncem letošního roku bude mimo jiné vydáno i speciální číslo impaktovaného časopisu
Iluminace vycházející z programu Academia
ﬁlmu Olomouc a zaměřené na spojení ﬁlmu
a vědy. Mezi autory se představí přednášející
hosté festivalu, kteří navštívili Univerzitu Palackého v posledních dvou letech, například
R. Rosenstone, L. Cartwright či A. Grifﬁth.
-pb-

Stručně

V Galerii Mona Lisa v Olomouci proběhla 15. 10.
prezentace knihy doc. L. Olivové, Ph.D. (uprostřed),
„Čínské pohádky“, která v soutěži „Nejkrásnější
české knihy roku 2007“, vyhlašované Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR, získala ocenění v kategorii Krásná literatura. Současně
byla zahájena výstava ilustrací, jež k publikaci vytvořil
J. Chaloupka (vlevo), který ve stejné soutěži obdržel
cenu SČUG Hollar.
***

Konference OPTOfest 08 v dobře zvoleném formátu
g Univerzitní prostředí je speciﬁcký prostor, který vnímá každý jiným způsobem. Pro některé je
to prostor pro ujasnění svého postoje k životu, pro jiného je to prostředí k naplnění svých ideálů
o vzdělání, další zde hledá uplatnění a rozvoj svých myšlenek, někdo touží jen prožít pár let studia či zestárnout
anebo také jít se „svou kůží na trh“ a dozvědět se něco o sobě.
RNDr. P. Kašpar, Ph.D., Carl Zeiss, s. r. o., Bc. T. BoušTakovou konfrontaci v mnoha rovinách nabízela
ka přednesli příspěvky o novinkách v oboru z pohledu
konference OPTOfest 08, kterou pořádala Katedra optidodavatelů „technologií“ pro korekci zraku. Současky Přírodovědecké fakulty UP 11. 10. Byla určena pro
ně tyto ﬁrmy ﬁnančním příspěvkem částečně celou
nelékařský zdravotnický obor Optometrie a zařazena do
konferenci pomohly ﬁnancovat. Milým hostem byl
systému celoživotního vzdělávání tohoto oboru, a tím
pan B. Blachut, prezident Společenstva českých optii kreditově ohodnocena. Výzva k účasti na konferenci
ků a optometristů, který pohovořil svým osobitým
byla cílena na absolventy dvou posledních ročníků
způsobem o úloze profesní organizace pro praxi optoprezenčního studia a studenty třetího ročníku studia.
metristy.
Pozváni byli i pedagogové, garantující proﬁlaci studia,
Konference, na které se sešlo celkem 62 účastníků,
zástupci ﬁrem, které uplatňují svoje technologie a výměla odborný i společenský program. Již při prezenci
robky v oboru optometrie a zástupce profesní organizabylo zřejmé, že se scházejí lidé, kteří si mají co říci.
ce optometristů. Konference byla první akcí celoživotníDiskuse, které byly vedeny i mimo hlavní jednací čas
ho vzdělávání optometristů, pořádanou Katedrou optiky,
konference – při obědě, u kávy a na večeři, zahrnovaly
která se o studenty a tímto i absolventy stará.
celé spektrum problémů – od řešení konkrétních problematických korekcí zraku, využívanou přístrojovou
techniku, vyšetřovací postupy, vzpomínky na vzájemná
setkání ve škole až po osobní úspěchy a zklamání.
Prvotní hodnocení konference vyznělo velmi pozitivně. Celá akce proběhla bez organizačních nedostatků,
formát akce byl zúčastněnými hodnocen jako originální
a zdařilý. Dotazníky, které vyplnili anonymně účastníci
konference, na detailní vyhodnocení ještě čekají. Jsou
známy okamžité reakce a první hodnocení, které jsou
pro realizační tým povzbudivé a motivující pro přípravu
dalšího ročníku konference.
RNDr. J. Wagner, Ph.D., Bc. L. Musilová, DiS.,
Mgr. F. Pluháček, Ph.D., Katedra optiky PřF UP,
Zmíněná konfrontace spočívala v tom, jestli tým
foto archiv katedry
pracovníků Katedry optiky dokáže prvotní nápad organizace konference ve vhodném formátu uspořádat
a vytěžit z ní to, co realizace takové akce umožňuje.
O zavedení eura v České republice
Hlavní myšlenkou bylo pozvání absolventů denního
studia Optometrie, udržet s nimi kontakt i po ukončení studia, seznámit je s novinkami ve studiu a získat
zpětnou vazbu o jejich uplatnění v praxi. Tyto informace vhodně implementované do studia potom mohou
vést k jeho zkvalitnění. Účastí na odborném programu
získali absolventi zmíněné kredity. Současně byli autoři kvalitních bakalářských prací vyzváni k přednesení
odborného příspěvku, program konference tak byl
obohacen sedmi příspěvky a přednášející byli tímto
povzbuzeni k aktivitám rozvíjející obor Optometrie.
Účast třetího ročníku uvedeného studijního oboru byla
zacílena na zvýšení jejich motivace ke studiu.
Zástupci ﬁrem ESSILOR Praha, s. r. o., Bc. J. Hrdlička, OCULUS, s. r. o., Ing. Z. Siegel, Bausch & Lomb

Studenti UP, jejichž společným dočasným bydlištěm
se stala olomoucká Stojanova kolej, nastudovali divadelní představení „Dívčí válka“ (na motivy Starých
pověstí českých a podle úpravy F. R. Čecha), které
s úspěchem uvedli 15. 10. v aule Centra Aletti.
***

Přes tři miliony analýz vzorků krve, moči a dalších tekutých biologických materiálů provedou ročně automatické biochemické analyzátory (ABA) v laboratořích
Fakultní nemocnice Olomouc. V minulých měsících
prošla nemocniční laboratoř ABA významnou modernizací, zahrnující vedle stavebních úprav především
upgrade technologií, tedy dvou velkých automatických
analyzátorů, využívaných od konce devadesátých let
-red-, -eh-, foto -tj- a archiv FNO

g Tématu zavedení eura v České republice se 29. 10.
v prostorách Katedry politologie a evropských studií
FF UP věnovali navýsost povolaní hosté: Ing. P. Zahradník, ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku EU, v současné době manažer kanceláře pro Evropskou unii v České spořitelně
(na snímku vlevo), a Ing. L. Lacina, vedoucí Ústavu
financí na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.
Setkání určené nejen pro studenty UP uspořádalo informační středisko Europe Direct Olomouc ve
spolupráci s Eurocentrem Olomouc, EUTIS, o. p. s.,
a Katedrou politologie a evropských studií FF UP.
-map-, foto -tj-
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• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Prezentace UP na veletrhu „Studovat ve Francii“

Vydařená klímovská seance

g V Betlémské kapli v Praze a v přilehlých prostorách proběhl 23. 10. veletrh „Studovat ve Francii“. Organizátory
byly Francouzské velvyslanectví v Praze, ČVUT a MŠMT.
Cílem veletrhu je představit českým studentům možnosti
vysokoškolského studia ve Francii. Letos se na veřejných
prezentacích a ve výstavních stáncích představilo 29 francouzských univerzit a vysokých škol humanitního i technického zaměření.
Katedra romanistiky FF UP dostala od organizátorů již
potřetí nabídku prezentovat úspěšné česko-francouzské studijní programy Francouzština se zaměřením na aplikovanou
ekonomii a Odborná francouzština pro hospodářskou praxi. Důvodem je existence dvojitého diplomu UP a Univerzity Charlese de Gaulla Lille III (D.U. Administration économique et sociale). Tento
diplom získalo doposud 38 studentů UP.
Studijní programy prezentovali za Katedru romanistiky Ing. N. Schoemacker (na snímku)
a vedoucí francouzské sekce dr. J. Uvírová. Potěšil nás zájem velkého počtu středoškoláků
i kolegů z francouzských univerzit o náš program. Do budoucna se tak rýsuje možnost přilákat
do Olomouce na část studia také francouzské studenty.
Text a foto J. Uvírová, Ph.D., Katedra romanistiky FF UP

g Na data narození a úmr tí svérázného českého
spisovatele a ﬁlozofa Ladislava Klímy (1878–1928)
se – nejspíš vlivem letos exponovaných „osudových“
osmiček – poněkud pozapomnělo. Dvojí výročí jeho
půlstoleté životní dráhy média buď úplně ignorovala,
anebo připomenula jen okrajově. Toto konstatování
naštěstí neplatí o olomoucké akademické obci.
Zdejší literárněvědná bohemistika zastoupená Katedrou bohemistiky FF UP totiž 22. 10. uspořádala
vědeckou konferenci věnovanou autorově jedinečné
osobnosti. V titulu ji opatřila více něž příznačným citátem vybraným z Klímovy korespondence: „…věčnost
není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo…“.

Noví doktoři UP
g V rámci slavnostních aktů v aule Právnické fakulty UP 24. 10. (viz str. 1) byli promováni absolventi
doktorského studijního programu Lékařské fakulty,
Filozoﬁcké fakulty, Přírodovědecké fakulty, Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury (za jménem
uvádíme název studijního programu a fakulty): MUDr.
P. Beneš, Ph.D. (Zobrazovací metody, LF); MUDr.
F. Čtvrtlík, Ph.D. (Zobrazovací metody, LF); MUDr.
R. Grill, Ph.D. (Chirurgie, LF); Mgr. M. Horváth, Ph.D.
(Sociální lékařství, LF); MUDr. J. Novotný, Ph.D.
(Zobrazovací metody, LF); MUDr. M. Rydlová, Ph.D.
(Patologická anatomie a soudní lékařství, LF); Mgr.
T. Štosová, Ph.D. (Lékařská chemie
a biochemie, LF); Mgr. L. Uherková, Ph.D. (Fyziologie a patologická
fyziologie, LF); Mgr. P. Balcárek,
Ph.D. (Teorie a dějiny výtvarných
umění, FF); Mgr. J. Doležalová,
Ph.D. (Románské jazyky, FF);
Mgr. L. Hladoníková, Ph.D. (Teorie
literatury, FF); Mgr. Š. Ježorská,
Ph.D. (Klinická psychologie, FF);
PhDr. T. Kimplová, Ph.D. (Klinická psychologie, FF);
Mgr. J. Křipač, Ph.D. (Teorie a dějiny literatury, divadla a ﬁlmu, FF); Mgr. K. Laučíková, Ph.D. (Srovnávací
slovanská ﬁlologie, FF); U. Lorenz, Ph.D. (sociologie,
FF); Mgr. J. Martinák, Ph.D. (Německý jazyk, FF);
Mgr. H. Prášilová, Ph.D. (Klinická psychologie, FF);
Mgr. P. Springerová, Ph.D., (Politologie, FF); PhDr.
D. Topinka, Ph.D. (Sociologie, FF); Mgr. P. Veselý,
Ph.D. (Andragogika, FF); Mgr. P. Zahrádka, Ph.D.
(Sociologie, FF); Mgr. H. Zápalková, Ph.D. (Teorie
a dějiny výtvarných umění, FF); PhDr. J. Zapletalová, Ph.D. (Teorie a dějiny výtvarných umění, FF);
RNDr. P. Adamovský, Ph.D. (Analytická chemie, PřF);
Ing. I. Bartošová, Ph.D. (Ekologie, PřF); Mgr. J. Grúz,
Ph.D. (Botanika, PřF); RNDr. P. Hornik, Ph.D. (Analytická chemie, PřF); Mgr. A. Látr, Ph.D. (Botanika,

Akademický senát UP zřídil
elektronickou schránku podnětů
Všem zaměstnancům a studentům UP má sloužit
nově zřízená elektronická schránka podnětů pro
Akademický senát Univerzity Palackého. Prostřednictvím schránky je možné zasílat připomínky, které se týkají univerzity jako celku a které upozorňují
na vážnější nedostatky, poškozující její jméno.
Podněty, které splňují tato kritéria, budou z Kanceláře AS UP postoupeny příslušné komisi AS UP,
která je posoudí a na uvedený jmenný kontakt
s e-mailovou adresou zašle stanovisko.
Vstup do elektronické schránky podnětů Akademického senátu UP je na adrese http://www.
upol.cz/odkazy/organy-up/akademicky-senat-up/
schranka-as/.
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PřF); Mgr. L. Müller, Ph.D. (Analytická chemie, PřF);
Mgr. M. Oulehlová, Ph.D. (Botanika, PřF); RNDr.
M. Roháčová, Ph.D. (Zoologie, PřF); RNDr. D. Skálová, Ph.D. (Botanika, PřF); Mgr. J. Tomková, Ph.D.
(Analytická chemie, PřF); Mgr. M. Černá, Ph.D. (Pedagogika, PdF); Mgr. Z. Dorková, Ph.D. (Antropologie,
PdF); Mgr. P. Exler, Ph.D. (Pedagogika, PdF); Mgr.
R. Hernová, Ph.D. (Pedagogika, PdF); Mgr. O. Hradilová, Ph.D. (Pedagogika, PdF); Mgr. K. Jeřábková,
Ph.D. (Speciální pedagogika, PdF), Mgr. V. Kajaba,
Ph.D. (Antropologie, PdF); Ing. J. Koudelák, Ph.D.
(Antropologie, PdF); Mgr. J. Lounek, Ph.D. (Pedagogika, PdF); Mgr. J. Májová,
Ph.D. (Pedagogika, PdF); Mgr.
M. Meier, Ph.D. (Pedagogika,
PdF); Mgr. L. Reslerová, Ph.D.
(Antropologie, PdF); Mgr. E. Satinská, Ph.D. (Speciální pedagogika,
PdF); Mgr. O. Sekera, Ph.D. (Pedagogika, PdF); Mgr. J. Šlímová,
Ph.D. (Pedagogika, PdF); Mgr.
J. Tomanová, Ph.D. (Antropologie,
PdF); Mgr. V. Tvarůžka, Ph.D. (Pedagogika, PdF);
Mgr. J. Bělka, Ph.D. (Kinantropologie, FTK), Mgr.
L. Chytilová, Ph.D. (Kinantropologie, FTK); Mgr.
I. Machová, Ph.D. (Kinantropologie, FTK).
Máme více titulů, ale méně zdravého rozumu, více
vědomostí, ale méně soudnosti. Máme více odborníků,
ale také více problémů; větší domy, ale menší rodiny.
Učíme se, jak vydělávat na živobytí, ale ne jak žít…
Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům, máme
širší dálnice, ale užší obzory, myslíme víc, ale máme
míň. (…) Doufám však, že nám zde přítomným získané tituly zdravý rozum nezotročí, ba naopak – snad
i prohloubí a umožní nám uvědomit si, že na řetězu
života jsou i části radostných momentů a že život není
jen o přežívání, kdy tak často zapomínáme říci svým
nejbližším, jak moc je máme rádi. To se nám však nyní
nestane – milí naši blízcí zde přítomní, máme vás rádi
a moc děkujeme za podporu při naší cestě k získání titulu, uvedla za doktorandy dr. H. Prášilová, absolventka
doktorského studijního programu obor Klinická psychologie, a svůj projev doplnila citátem: „Moudrý není ten,
kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je třeba.“
-red-, foto -tj-

Na konferenci zaznělo jedenáct referátů, po každém
bez výjimky následovala rozsáhlá a věcná diskuse,
obezřetně a citlivě řízená předsedajícími jednotlivých
bloků. Mezi přispěvateli byly zastoupeny všechny badatelské generace, od doktorandů české literatury
a ﬁlozoﬁe přes vědce střední a starší generace po skutečného nestora klímovského bádání a editora jeho děl
J. Zumra (na snímku), který shodou okolností letos
rovněž oslavil svoje životní jubileum. Věkový rozsah
referujících zcela jistě přispěla k různorodosti badatelských přístupů ke Klímovu dílu, která byla pořadatelským záměrem, a ukázalo se, že soudobý výzkum literárněvědný a ﬁlozoﬁcký se mohou prolínat a vzájemně
obohacovat. I tím se vlastně konference přiblížila ke
Klímově invenci, neboť v jeho textech se pozoruhodným způsobem prolíná beletrie s ﬁlozoﬁí a jedna bez
druhé jsou v kontextu jeho díla nevysvětlitelné.
Mezinárodní punc dodal konferenci známý italský
bohemista, profesor univerzity v Benátkách S. Corduas, který promluvil o příbuznosti i odlišnosti autorského rukopisu Ladislava Klímy a Bohumila Hrabala.
Škoda, že se konference nemohla zúčastnit E. Abrams,
americká bohemistka žijící ve Francii, v jejíž ediční péči
vycházejí Klímovy sebrané spisy. Přestože její editorská práce je nezměrná a stěží ocenitelná, budoucnost
spisů, z nichž se během deseti let podařilo zrealizovat
jen tři ze šesti svazků, je nejistá.
Na závěr konference zmínil přední znalec českého undergroundu M. Machovec, že se v současnosti
hledají ﬁnance pro Klímovu pamětní desku, která by
měla být umístěna na budovu bývalého hotýlku Krása
na pražských Vysočanech, kde spisovatel v naprosté
bídě trávil poslední roky života. Můžeme dodat, že olomoucká bohemistika uspořádáním konference takový
piedestal, byť duchovní, Ladislavu Klímovi vystavila.
A míní v korigování dějin české literatury, respektive
v pozornosti upřené solitérům domácího písemnictví
pokračovat – na podzim příštího roku se připravuje
konference zaměřená na dílo jiného dvojnásobného
jubilanta Josefa Váchala (1884–1969).
-eg-, foto archiv katedry

Ze slavnostních aktů…
a dodnes jsou základní studijní literaturou pro několik
generací studentů. Prof. Pospíšil patří k dějinám fyzikálních kateder PřF UP jako tvůrčí osobnost, jež nesmazatelně ovlivnila profesionální činnost a povědomí
mnoha pedagogických pracovníků, řekl při slavnostním aktu prof. T. Opatrný, proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti PřF UP. Emeritním profesorem UP
se stal také prof. F. Mezihorák, CSc., Dr. h. c., který

Dokončení ze str. 1
však dekret převzal při jiné příležitosti vzhledem ke své
účasti na zasedání Akademie věd v Mnichově.
Práva emeritního profesora, která přiznává rektor UP
na návrh děkana příslušné fakulty, dávají vynikajícím
osobnostem univerzity možnost účastnit se vědecké
a tvůrčí činnosti na univerzitě i v důchodovém věku.
-map-

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Apel Iniciativy děkanů ﬁlozoﬁckých fakult ČR
v souvislosti s vládním návrhem rozpočtu ČR na rok 2009
a Bílou knihou terciárního vzdělávání
Filozoﬁcká fakulta Univerzity Hradec Králové hostila 22. 10. zasedání Iniciativy děkanů ﬁlozoﬁckých fakult České republiky. Jeho účastníci se zabývali ﬁnančními problémy ﬁlozoﬁckých
fakult, reformou vysokých škol a výzkumu a vývoje v ČR a možností zapojení ﬁlozoﬁckých fakult do evropských strukturálních fondů. Na závěr svého jednání přijala Iniciativa apel určený
sdělovacím prostředkům, předsedovi vlády ČR a Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a ministru
školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
Děkani ﬁlozoﬁckých fakult České republiky
soukromým sektorem, aplikovaný výzkum a kovyjadřují mimořádné znepokojení nad vládním
merční využitelnost absolventa, máme za to, že
návrhem státního rozpočtu, který viditelně podje podceněno a prakticky nevnímáno studium
ceňuje oblast vysokého školství. I v případě dea potřeba absolventa studií humanitních a spoﬁnované nejoptimističtější varianty celkového
lečenskovědních oborů. Tato role humanitních
navýšení o další dvě miliardy korun jde tento
a společenskovědních oborů v životě společrozpočet reálně pod hodnoty rozpočtu za rok
nosti je ovšem neopominutelná. Dosavadní ar2008. Tato skutečnost se projevila především
gumentace, že humanitním vědám bude věnov humanitních oborech, jež jsou z hlediska kována dostatečná pozornost až ve chvíli „uvoleﬁcientu ekonomické náročnosti dlouhodobě
něných rukou“ v ostatních oborech, u kterých
podceňovány. Pohybují se doslova na hraně
existuje potenciál soukromé ﬁnanční podpory,
udržitelnosti a již nyní jsou nuceny akceptovat
nás nepřesvědčuje o systémovém přístupu.
masovost studia. Současně je však tento příApelujeme na Ministerstvo školství, mládeže
stup – navyšování počtu studentů jako vládní
a tělovýchovy ČR, aby byl tento přístup zřejmý
priorita – primárně devalvován minimální ﬁa zřetelný ještě před přípravou paragrafovanénanční podporou, která se dále snižuje, reálně
ho znění budoucí legislativní úpravy.
i nominálně. Humanitní obory jsou v důsledku
Zároveň upozorňujeme na nebezpečí plystále vypjatější situace první, kterých se dotkne
noucí z nedostatečného respektování akadenutná redukce činnosti, směrující navíc k omemických svobod v souvislosti s návrhem změny
zování některých oborů.
způsobu řízení vysokých škol. Ten vychází pouze
Děkani ﬁlozoﬁckých fakult České republiky
z teoretického modelu uplatňujícího se ve vydále apelují na Ministerstvo školství, mládeže
spělých zemích a nezohledňuje realitu české
a tělovýchovy ČR, aby respektovalo nezastuspolečnosti na počátku 21. století, ve které
pitelnost humanitních a společenských věd,
absentují přirozené vazby privátního sektoru
a tuto skutečnost zohlednilo v textu Bílé knina oblast zejména humanitního vzdělávání.
hy – dokumentu reformy terciárního vzdělávání.
V Hradci Králové dne 22. 10. 2008
V situaci, kdy je důraz kladen na spolupráci se
Za iniciativu děkanů: Mgr. P. Grulich, Ph.D., děkan FF UHK Hradec Králové, prof. J. Krob, CSc.,
děkan FF MU Brno, prof. I. Barteček, CSc., děkan FF UP Olomouc, PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan
FF UK v Praze.
Seznam děkanů vyjadřujících souhlas s apelem: prof. I. Barteček, CSc., děkan FF UP Olomouc,
Mgr. P. Grulich, Ph.D., děkan FF UHK Hradec Králové, PhDr. M. Hrubá, Ph.D., děkanka FF UJEP Ústí
nad Labem, PhDr. P. Král, Ph.D., děkan FF JČU České Budějovice, prof. J. Krob, CSc., děkan FF MU
Brno, doc. E. Mrhačová, CSc., děkanka FF OU v Ostravě, PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan FF UK v Praze,
prof. P. Vorel, CSc.. děkan FF U Pardubice.
Iniciativa byla zaslána na vědomí také České konferenci rektorů a Radě vysokých škol ČR.
-red-

Vzpomínky
Vzpomínka na prof. MUDr. Jana Kučeru, DrSc., při příležitosti jeho nedožitých
90. narozenin
Jako olomoucký rodák, nar. 7. 11. 1918, vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v roce 1946. Po promoci nastoupil na chirurgickou kliniku prof. Rapanta v Olomouci a díky svému nadání,
nevšední píli a houževnatosti se za dva roky stal odborným asistentem. Po získání potřebné chirurgické erudice
svůj odborný zájem orientoval především na urologii, která byla tehdy pěstována jen v rámci chirurgické specializace. Po habilitaci z chirurgie v roce 1955 byl prof. Rapantem pověřen vedením urologického pracoviště, jež
bylo součástí chirurgické kliniky. V roce 1963 byl jmenován profesorem chirurgie a o rok později byl pověřen
vedením nově založené Urologické kliniky a Katedry urologie, které řídil až do roku 1985, kdy byl penzionován.
Působil však dále dva roky ve funkci zastupujícího přednosty Urologické kliniky v Brně a v roce 1987 odešel do
důchodu, i když ve sníženém úvazku pracoval dále jako profesor na katedře až do roku 1991.
Profesor Kučera na novém pracovišti rozvinul širokou aktivitu vědeckou, publikační, odbornou, pedagogickou i organizační. Těžištěm jeho odborného zájmu se stala rekonstrukční chirurgie horních močových cest,
močového měchýře i sféra urologické onkologie. V tehdejším Československu má prioritu v náhradě močového
měchýře esovitou kličkou střevní a stejně významné jsou jeho zásluhy v zavedení moderního chirurgického
léčení hydronefrózy resekční plastikou, kterou později originálně modiﬁkoval z hlediska potřeb zvláštních forem
tohoto onemocnění.
Prof. Kučera byl nejen brilantním diskutérem, který logickými vědeckými argumenty dovedl přesvědčit své
oponenty, ale disponoval i mimořádnými organizačními schopnostmi, jež mu pomohly vytvořit uznávané vědecké
pracoviště, jež se stalo školicím centrem pro řadu urologů ze všech koutů republiky, včetně Slovenska. Stál
u kolébky vznikající dětské urologie a pomohl vychovat řadu specialistů, kteří do té doby zcela nedostatkovou
péči o dětské pacienty úspěšně vyplnili. Prof. Kučera se neomezil jen na regionální vědeckou a odbornou angažovanost, ale v rámci dlouhodobé funkce hlavního urologa ČSR významně přispěl k rozvoji mezinárodních styků
čs. urologů a zasloužil se o zvýšení dostupnosti specializované urologické péče jak ambulantní, tak lůžkové pro
širokou veřejnost. Pro nastupující generaci urologů se tak stal příkladem optimální syntézy vysoké odborné
erudice se schopností aplikovat vědecký pokrok ve společenský prospěch.
Jménem všech jeho žáků doc. J. Báňa, CSc., doc. R. Reif, CSc.

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Katedra hudební výchovy PdF UP ve spolupráci
s VOOR KUNST&TAAL, Muzeem umění Olomouc,
Národním divadlem Praha, Národním divadlem Brno
a Skladatelským sdružením Konvergence
pořádá
festival

Opera Schrattenbach 2008.
Z olomouckého programu:
– 16. 11., Arcidiecézní muzeum Olomouc, 19 hod.:
Kontratenor v hudbě 21. století. Skladby soudobých autorů – premiéry (V. Zouhar, T. Hanzlík,
T. Pálka, Z. Lukáš, A. Březina, M. Plachká).
– 17. 11., Kaple Božího Těla UC UP, 19 hod.: Yta
innocens. Celovečerní verze opery – oratoria
T. Hanzlíka; Ensemble Damian. Večer je věnován
Transfúznímu oddělení FNO.
– 23. 11., Arcidiecézní muzeum Olomouc, 19 hod.:
Noci dnem. Opera V. Zouhara o dvanácti scénách
na motivy fragmentu J. W. Goetha Der Zauberﬂöte
zweiter Teil v hudebním nastudování T. Hanzlíka
(v produkci Národního divadla v Brně); Ensemble
Damian. Večer je věnován Dětské klinice FNO.
– 25. 11., Arcidiecézní muzeum Olomouc, 19 hod.:
Minisympozion: Teď, opero! O současné opeře
budou diskutovat autoři, režiséři, hudební publicisté a interpreti. Moderuje hudební publicistka
W. Dobrovská.
Festival se koná za ﬁnanční podpory Olomouckého
kraje, statutárního města Olomouc, Česko-německého
fondu budoucnosti, Polského institutu v Praze a Hudební nadace OSA a pod záštitou paní S. Červené a ředitele Národního divadla Brno ak. arch. D. Dvořáka.
Bližší informace o programu viz
http://akce.olomouc.cz.
Vydavatelství UP
pořádá

15. seminář vysokoškolských vydavatelů
a nakladatelů,
který se koná ve dnech 19.–20. 11. 2008
ve Zbrojnici
(Biskupské nám. 1, Olomouc)
v rámci knižního veletrhu LIBRI 2008.

Katedra anglistiky FF UP a Detour Productions, o. s.,
pořádají
ve dnech 11.–13. 11. 2008

Ostrovy bez hranic 2008
– poetický festival, na němž vystupují básníci,
hudebníci a loutkáři z Islandu, Irska, Severního Irska,
Hebrid, Shetland a Japonska.
Festival se uskuteční
v prostorách Divadla hudby a Hospody U Musea
v Olomouci.
Bližší informace o programu viz
http://www.divadlohudby.cz/ﬂash2/dho.php.

Milí kolegové,
přehled odborných, kulturních a sportovních aktivit,
které se konají v prostorách Univerzity Palackého
nebo na nichž se univerzita podílí, vychází jako měsíční příloha Žurnálu UP. Podklady pro Kalendář akcí
čerpáme z jeho internetové verze. Uzávěrka pro měsíční přehled je vždy k 20. dni v měsíci.
Jedině díky vaší spolupráci můžeme obsah pravidelně aktualizovat.
Využijte možnosti popularizovat svou činnost, oslovit
veřejnost a pozvat ji na zajímavé akce, které pořádáte nebo na nichž se podílíte!
Kalendář akcí můžete doplňovat online na
www.upol.cz/funkce/doplnit-kalendar
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Akademik sport centrum UP Olomouc
pořádá pod záštitou rektora UP prof. L. Dvořáka, CSc.,
ve středu 19. 11. 2008
tradiční již 48. ročník

volejbalového turnaje
vysokoškolských družstev
k Mezinárodnímu dni studentstva.
Pozváno je 16 fakult vysokých škol z ČR a SR
včetně fakult UP.
Turnaj se bude konat
ve Sportovní hale UP od 8.30 do 16 hodin.
Katedra fyzioterapie FTK UP
pořádá
tradiční odbornou konferenci

Aktuality ve fyzioterapii
na téma

„Obtížně zvládané stavy
v rehabilitaci a fyzioterapii“.
Konference se uskuteční 22. 11.
v budově Děkanátu FTK UP.
Bližší informace o programu viz http://www.upol.
cz/fakulty/ftk/struktura/katedry-a-pracoviste/
katedra-fyzioterapie/konference/.
Olomoucká pobočka
Jazykovědného sdružení České republiky
Vás zve na přednášku

K pronikání hebrejského textového typu
do české biblické tradice v 16. st.,
kterou prosloví

PhDr. Robert Dittmann
(FF UP Olomouc, ÚJČ AV ČR Praha).
Přednáška se koná ve středu 5. 11. v 16.45 hod.
v posluchárně FF č. 18
(zadní trakt, 2. posch.), Křížkovského 10.
Úvodní slovo: doc. PhDr. K. Komárek, Ph.D.
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů
a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli jejich práce
vyhlašuje

15. ročník veřejné literární soutěže pro
studenty UP.
Podmínky soutěže:
Předložit původní autorský text v jazyce českém
nebo slovenském v oboru poezie 5–10 textů, v oboru próza (povídka, novela, esej) text do 30 stran,
v oboru drama text hry, a to ve třech kopiích, z nichž
každá bude označena jménem, fakultou, ročníkem,
studovaným oborem, domácí adresou a e-mailovým
kontaktem. (Stranou se míní strojopis – počítačový
text – o 30 řádcích a 65 úhozech.)
Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen
2009.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena –
2 000 Kč, 2. cena – 1 500 Kč, 3. cena 1 000 Kč. Porota
nemusí všechny ceny udělit. Ceny se nerozdělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny odbornou porotou, kterou jmenuje rektor UP. Výsledky soutěže budou
vyhlášeny v květnu 2009 a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři
vítězných prací se zúčastní hodnotícího semináře.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát
rektora Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47
Olomouc; obálku označte heslem „Literární soutěž“.

Žurnál UP opět také online
Od prvního čísla nového ročníku můžete Žurnál UP
opět číst nejen v jeho tištěné podobě, ale také
v elektronické verzi jako Žurnál UP online.
Jeho adresa je www.zurnal.upol.cz.
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STUDENTSKÁ RUBRIKA
Vietnam s GLENem (4)
Prožila jsem Mid-autumn festival, viděla horké balóny i hvězdicové
lucerny a jedla tradiční lahůdky
Měla jsem příležitost zúčastv této dětské nemocnici
nit se Mid-autumn festivalu,
byla, její prostředí mne už
jednoho z nejvýznamnějtolik nepřekvapilo. Tmavé
ších svátků v jihovýchodní
chodby, na každém pokoji
Asii. Jeho součástí byl letos
ně kolik postelí, přičemž
poprvé Arte Diem, projekt
každou sdílí jak dítě, tak
zaměřený na různé druhy
i jeho rodiče, kteří jsou perumění. Jeho workshopy
manentně přítomni, aby se
malování, tance, zpěvu, dio své dítě starali. Po skonvadla – vše na téma „Malý
čení programu v nemocprinc“ – organizačně zajišnici jsme se nejprve přeťoval SJ Vietnam.
sunuli do školy pro slepé
Stejně jako my mnohdy
na opačný konec Hanoje,
už neznáme důvody oslav 5 Výroba luceren
poté ještě k národnímu staněkterých našich svátků, také Vietnamci dnes
dionu. Už když jsme se k tomuto místu blížili,
většinou nevědí, co přesně stojí za oslavou
viděli jsme na obloze tisíce svítících „balónů“.
Mid-autumn Festival. Koná se za úplňku, podle
Celý prostor byl zavalen lidmi a motorkami, ktelunárního kalendáře na konci
rých je tu snad zhruba tolik, kolik
srpna (podle našeho kalendálidí… Rozložili jsme jeden z naře letos svátek vyšel na 14. 9.),
šich bannerů a den jsme završili
a místní tvrdí, že právě tyto oslanočním piknikem.
vy jsou zde jedny z nejkrásnějTypické pro Mid-autumn Fesších v roce. Charakteristické
tival je také po jídání „moonjsou pro tento svátek tzv. horké
cake“. Na tyto dortíky různých vebalóny, které večer zároveň
likostí s rozličnými náplněmi se
s vroucnými přáními vypouštějí
nedá zapomenout. Když jsem
lidé k měsíci.
si jej koupila poprvé, byla jsem
První vystoupení organizovapřekvapená jeho vahou, přesné SJ Vietnam proběhlo v Hai
tože jeho průměr odhaduji tak
Duong, místě vzdáleném od
na pět, výšku okolo dvou cenHanoje asi 50 km. Vše začalo
timetrů. Možná byl těžký pro tu
tím, že jsme pro tento festival
fazolovou náplň… Jak tušíte,
vy ráběli typické hvězdicové
mooncake se nestal mou oblílucerny. Celá výroba spočívá
be nou sladkostí. Stejně jako
v tom, že do hvězdic přidáte dvě 5 Předávání darů
se mými oblíbenými pokrmy
malá dřívka, aby hvězdice nabyla na objemu,
nestaly některé místní speciality, např. hadi,
na klacek, za který se „lucerna“ drží, přidáte
psi, kočky, vrabci, různý hmyz, kobylky, žáby či
další malé ploché dřívko a zadrátkujete… Za
embrya kachen. Hada i psa jsem měla možnost
tři hodiny jsme takovýchto luceren vyrobili dva
vyzkoušet, kachní embryo mi stačilo pouze vitisíce a před sedmou večer bylo vše nachystádět. Ale nenechte se mýlit – ve Vietnamu jsou
no. Nejen lucerny, ale i vystupující v kostýmech,
i jídla výtečná, která jsem si oblíbila. Budou mi
děti a místní představitelé… Po představení,
doma chybět!
Ve spolupráci s P. Vymětalíkovou M. Hronová,
které v sobě zahrnovalo i tradiční dračí tanec
foto archiv P. Vymětalíkové
za doprovodu bubnování, nastal čas předávání
darů a focení. Byl to celkem velký mumraj, ten
Pozvánka pro studenty na promítání
správný však začal až poté, když jsme dětem
Studenti z Křesťanského společenství Vás zvou na
začali rozdávat hvězdicové lucerny a přichystapravidelná promítání ﬁlmů každé pondělí v 18 hod.
né dárky. Snažili jsme se, abychom každé dítě
na kolejích 17. listopadu (1. patro – velká učebna):
obdarovali pouze jednou, ale absolutně se to
– 10. 11. – Timechanger;
nedalo uhlídat.
– 17. 11. – Luther;
Den následující nebyl o nic lehčí. Čekala nás
– 24. 11. – Záblesk věčnosti;
hned dvě představení – v dětské nemocnici a ve
– 1. 12. – Janovo evangelium, 1. část;
škole pro slepé. Vše začalo opět tím, že jsme
– 8. 12. – Janovo evangelium, 2. část.
vyráběli hvězdicové lucerny, které jsme roznášeVstup zdarma.
li dětem po nemocnici. Protože jsem už jednou

Vynikající úspěch…
J. Geletičová se zabývala možnostmi použití regresní
analýzy pro kompoziční data, navíc s aplikací při měření
ﬂuorescence.
S problémem statisticky zpracovat biofyzikální měření
se J. Geletičová seznámila před dvěma lety při řešení projektu Badatel, kde pod vedením RNDr. M. Kubaly, Ph.D.,
z Katedry experimentální fyziky zkoumala vlastnosti ﬂuorescence. Projekt Badatel, jehož hlavním řešitelem je
právě dr. Kubala, chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili
svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých
pracovníků, zejména z PřF UP (viz Žurnál UP 18, číslo 6).
S výsledky své práce se letos v květnu zúčastnila také
Druhé studentské konference Mladých přírodovědců,
kde v kategorii matematika zvítězila a díky získané ﬁnanční podpoře přednesla svůj příspěvek pod názvem
Regression analysis for compositional data i na work-

Dokončení ze str. 1
shopu TU Wien – TU Dresden, konaném 24.–28. 9. ve
Vorau, Rakousko.
České hlavičky – soutěž pro nadané studenty středních škol v technických a přírodních oborech – vyhlásila společnost Česká hlava poprvé v roce 2007 a ceny jsou dotovány celkovou částkou 140 tisíc korun.
Do pěti soutěžních kategorií se letos se svými projekty
přihlásila téměř stovka studentů z celé republiky. Ze
slavnostního galavečera připravila Česká televize hodinový pořad s názvem České hlavičky 2008, který
odvysílá ve státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii 17. 11. v 16 hod. na programu ČT 1.
Studentce J. Geletičové přejeme hodně úspěchů
(nejen) při studiu na naší univerzitě!
(Další informace viz http://www.ceskahlava.cz/index.php.)
-kh-, -red-

Diskuse, názory, ohlasy
Není vítězů a není poražených…

Ze života (nejen britských?) doktorandů
V jednom ze zářijových vydání (11. 9. 2008) přinesl
britský deník „The Independent“ v příloze věnované
akademickému světu dvě informace, které by podle
mého hlubokého přesvědčení měly zaznít i na stránkách Žurnálu UP.
První z nich obšírně komentovala rozhodnutí jednoho mladého muže – studenta doktorandského studia
na Univerzitě v Exeteru – žalovat svou alma mater za
„křiklavou ledabylost a vypočítavost“ („blatant negligence and expedience“), s jakou její vyučující přistupují k doktorandům. Frustrován nezájmem svého vedoucího doktorské práce (podle vlastních slov svého
„supervisora“ fyzicky spatřil dvakrát během dvou let),
špatným vybavením pracoviště a nadměrnou pedagogickou zátěží došel P. Jones posléze k průlomovému
rozhodnutí žalovat univerzitu za to, že nedostatečnou
péčí o jeho vzdělání přímo ohrožuje jeho budoucí
kariéru. Již nyní je jasné, že nebude-li spor urovnán
smírnou cestou, odstartuje případný úspěch mladíka
v soudní při vlnu podobných procesů a nikdo si netroufá odhadnout míru dopadu na fungování akademických pracovišť v zemi. Neboť, jak podotýká autor

článku, na britských univerzitách jsou stovky podobně
bezprizorních a rozhořčených doktorandů.
Hned na další straně však „The Independent“ přinesl zprávu, která předchozí truchlivou informaci
poněkud relativizuje. Ve snaze „ukrást“ americkým
univerzitám nejlepší mladé vědce, přišla přední britská akademická pracoviště v čele s Oxfordem a Cambridge s kampaní, jejímž cílem je rapidní zvýšení
investic do postgraduálního studia a snaha přilákat
nejnadanější doktorandy světa (tedy i české) právě
na půdu britských univerzit.
Nuže, v čem spočívá pointa tohoto článku? Čistě
pro obveselení jsem tyto informace rozeslal mnoha
svým kolegům jak z Univerzity Palackého, tak z jiných
českých akademických pracovišť. Někteří z nich soudí, že články v „The Independent“ neznamenají pro
české univerzity ani varování, ani inspiraci. Původně
jsem byl přesvědčen o opaku, ale zřejmě se mýlím.
V takovém případě mi nezbývá než volat: „Šťastná to
země a šťastné to univerzity!!!“
Doc. J. Miller, M.A., Ph.D., Katedra historie FF UP

Pozdě, ale přece
Omlouvám se za pozdní reakci na vývoj cen jídel v naší menze s ohledem na „zkvalitnění služeb“, ale
pominu-li:
a) argumentaci zvýšení cen energií (výrobci technického vybavení udávají energetické úspory),
b) argumentaci zvýšení cen potravin (výrobci technického vybavení uvádějí snížení úbytků gramáže v desítkách
procent),
c) argumentaci rozšíření služeb – spočívají v možnosti dokoupení polévky a salátu (doposud součástí hlavního
jídla ve shodné cenové relaci),
d) porovnání těchto cen, kvality jídel (chuť) a jejich standardního množství s restauračními zařízeními (kde se
připravují řádově desítky, ne stovky nebo tisíce, stejných jídel) apod.,
mám jedinou otázku: Jak je možné, že zaměstnanec UP „zaplatí“ za základní jídlo (bez polévky a salátu) 63 Kč
(28 zaměstnanec a 35 zaměstnavatel) a cizí strávník 54 Kč?
Ing. M. Poláček

PROJEKTOVÝ SERVIS UP

Nové výzvy v 7. rámcovém programu EU
Ve dnech 8.–24. 10. bylo zveřejněno pět nových výzev 7. rámcového programu EU, speciﬁckých programů
Spolupráce, Lidé a Kapacity.
Číslo výzvy: FP7-PEOPLE-2009-NIGHT;
Speciﬁcký program Spolupráce 7. RP – jedna nová
Oblast: Marie Curie – Noc vědců.
výzva:
Termín uzavření výzvy: 14. 1. 2009.
Číslo výzvy: FCH-JU-2008-1; Oblast: Společné techRozpočet na výzvu: 3 000 000 €. Podnologické iniciativy – vytváření partnerství veřejného
porované aktivity: Noc vědců představuje
a soukromého sektoru v určitých oborech průmyslového
pro evropskou širokou veřejnost a média
výzkumu a vývoje na evropské úrovni.
příležitost seznámit se s výsledky vědy a výTermín uzavření výzvy: 15. 1. 2009.
zkumu.
Rozpočet na výzvu: 28 100 000 €. Podporované aktiVíce informací o výzvě http://cordis.europa.eu/fp7/
vity: Demonstrace vodíkovo-palivových silničních vozidel
dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCalla palivová infrastruktura, příprava pro rozsáhlou vozidloPage&call_id=157.
vou demonstraci v Evropě, Evropské palivové skladištní
Speciﬁcký program Kapacity 7. RP – dvě nové výzvy:
shromažďování, stlačené palubní vodíkové sklady, účinné
Číslo výzvy: FP7-REGPOT-2009-1; Oblast: Výzkumný
alkalické elektrolyzéry, rozkládání vody pomocí slunečpotenciál.
ních tepelných zdrojů, plánování soci-ekonomických
Termín uzavření výzvy: 13. 2. 2009.
aktivit atd.
Rozpočet na výzvu: 30 000 000 €. Podporované aktiVíce informací o výzvě http://cordis.europa.eu/fp7/dc/
vity: Uvolnění a rozvoj výzkumného potenciálu výzkumindex.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallných entit v evropských regionech konvergence a v nejPage&call_id=172.
okrajovějších regionech.
Speciﬁcký program Lidé 7. RP – dvě nové výzvy:
Více informací o výzvě http://cordis.europa.eu/fp7/
Číslo výzvy: FP7-PEOPLE-2009-RG; Oblast: Marie Cudc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallParie reintegrační granty – cílem je ulehčit výzkumným
ge&call_id=169.
pracovníkům návrat a pokračování profesionální dráhy
Číslo výzvy: FP7-REGPOT-2009-2; Oblast: Výzkumný
v Evropském výzkumném prostoru.
potenciál.
Termín uzavření výzvy: 31. 12. 2009. Průběžné
Termín uzavření výzvy: 13. 2. 2009.
uzávěrky: 2. 4. 2009, 8. 10. 2009. Rozpočet na výzvu:
Rozpočet na výzvu: 8 000 000 €. Podporované akti31 000 000 €.
vity: Mezinárodní spolupráce v rámci výzkumných aktivit,
Podporované aktivity: Podpora a rozvoj kariéry výs stanovených EC.
zkumných pracovníků.
Více informací o výzvě http://cordis.europa.eu/fp7/
Více informací o výzvě http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPadc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallge&call_id=170.
Page&call_id=168.
Pokud budete mít zájem o podání projektového záměru v rámci výše uvedených výzev, 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.

V Akademickém senátu UP jsem nováček. Musím říci,
že si velmi vážím toho, že mě demokraticky vybrala
má fakulta, abych ji zastupovala ve věcech celouniverzitních. Svůj úkol hodlám konat s plnou odpovědností
v duchu mandátu mně svěřenému.
A proto se mě trochu nemile dotkl komentář pana
profesora Opatrného o logu UP, kterého si jinak jako
vědce nesmírně vážím, ale s jeho názorem nehodlám
souhlasit.
Už začátek jeho komentáře vede k úvaze, jestli se
v otázce nového loga jedná o porážku, a pokud o porážku, pak koho??? Stejně je to se stranou vítěznou –
připadá mi spíše, že v tomto problému nebyl ani vítěz,
ani poražený, protože o to v této kauze přece vůbec
nešlo – nešlo o nějakou bitvu, nešlo o to, kdo z koho, jako třeba u voleb, šlo o to, že univerzita neměla
jednotný vizuální styl. Vedení univerzity pak správně
rozhodlo, že vypíše soutěž a součástí vypsání soutěže
bude i návrh nového loga UP. Jak navrhli, tak udělali…
(a pořád se nejedná o páně profesorovu sochu Davida,
ale o návrh nového loga…). Proběhla soutěž a zvítězil návrh Věry Marešové (opět bych zdůraznila návrh…
jak pan profesor správně uvádí). V tomto okamžiku se
probudila akademická obec a ukázala to, na co já jsem
nesmírně hrdá – že mají úctu ke tradicím naší alma
mater, že jsou hrdí na logo, které univerzita používá
šedesát let, a i když se dá napsat vědecký rozbor na
několik stran s rozborem chyb našeho loga – že jsou
na něj pyšní a hrdí na svou příslušnost k univerzitě.
A proto bych nikdy nepřirovnala naše univerzitní logo
k trpaslíkům, i když trpaslíky mám ráda a jednoho
mám i v zahradě.
Takže při vědomí své odpovědnosti jsem ráda, že
fakulty odmítly nový návrh celkem jednotně, že chtějí
zachovat staré logo, že vítají vznik nového manuálu, který zavede jednotný vizuální styl na univerzitě
a těším se z toho, že tradice zvítězily. Určitě se mnou
všichni budou souhlasit, že všechny slavné evropské
univerzity z tradic žijí, jejich absolventi šíří jejich slávu
a podporují je, a to nejen ﬁnančně. Pokoušíme se naše
absolventy vtáhnout do univerzitního života také a přiznejme si, že se nám to moc nedaří. Události kolem
loga jsou pro mě ale příslibem, že většina akademické
obce se cítí být součástí tradic naší alma mater. A pokud tato, jak to nazývá pan profesor, taškařice, vedla
ke sjednocení, projevení společného názoru, vyjádření
osobní hrdosti, pak i onen obolus, který se promrhal,
není pro mě tak důležitý.
Doc. E. Sovová, Ph.D, MBA,
členka Akademického senátu UP

Jubilea
Blahopřejeme!
U příležitosti životního jubilea obdrželi 23. 10. medaile
Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého (na snímku
zleva) prof. L. Hrabová, CSc., z Katedry historie FF UP,
doc. D. Walterová, CSc., emeritní proděkanka LF UP

a docentka Ústavu lékařské chemie a biochemie
LF UP, doc. J. Kunert, DrSc., emeritní docent Ústavu biologie LF UP, a prof. M. Togner z Katedry dějin
umění FF UP.
-red-, foto -tj-
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DĚNÍ KOLEM NÁS

Vize a Forum
Říjen je měsícem havlovských aktivit i v letech, kdy už V. Havel není na Hradě. To je ten obecně kulturní přesah
potenciálu spojeného s jeho prezidentstvím, ale i s jeho myšlenkovým poselstvím moderního intelektuála. Měl
jsem to potěšení na obou větších událostech se osobně a aktivně podílet.
2000 věnovala paradoxně v době, kdy se ještě konaly
Na počátku měsíce to bylo už desáté udělování
na Hradě, méně pozornosti, než je tomu nyní, kdy jedCeny Vize 97, kterou získávají osobnosti, jež ve svém
nání sestoupila z hradních výšin do prostoru odsvěcevědeckém oboru i mimo něj významně přispěly k proného kostela sv. Anny na Starém městě, který je teď
cesu poznání a vědění obecně. Letos byla laureátkou
znám jako Pražská křižovatka, a do síní a sálů Žofína. ŽiJ. Kristeva, světově proslulá francouzská myslitelka bulvotní moudrost a historicky podloženou zkušenost bylo
harského původu, která nepominutelným způsobem
možné vnímat z každého slova W. Bartoszewského, polovlivnila vývoj v oblasti ﬁlozoﬁe, jazykovědy, literární
ského historika, diplomata a politika; kromě něho jsem
vědy a psychiatrie. Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 k příležitosti udělování ceny vydává
vždy nějaké dílo laureáta, což byla letos jakási
shrnující esej, kterou pro vydání a překlad vybrala sama autorka. Ke knize „Polyfonie: Významy,
pohlaví, světy“ a k tématům prací J. Kristevy se
konala veřejná panelová diskuse, na niž jsem pozval naše odborníky k diskutované problematice
v čele s ﬁlozofem prof. Petříčkem. Moderovat
debatu s paní Kristevou byl skutečný zážitek.
Laureátka svou přesvědčenou a přesvědčivou
vizi o potřebě rozvíjet evropskou kulturu pak
přednesla v ucelenosti na odpoledním slavnostním předávání ceny.
O týden později se konal dvanáctý ročník
Fora 2000. Letošní téma znělo „Otevřenost a funProf. J. Jařab a W. Bartoszewski na letošním Foru 2000
damentalismus v 21. století“. Aktivně na konferen- 5
měl na svém panelu ještě jeho krajana, vždy humanisci vystoupilo na osmdesát účastníků. Mezi vzácnými
ticky jasně myslícího A. Michnika. Odvaha a morální
hosty byli intelektuálové, vědci, politici a duchovní
síla vyzařovala z každého vystoupení šachového velrůzných náboženských vyznání z celého světa. Diskumistra G. Kasparova, významného bojovníka za lidská
se k základnímu tématu se rozdělila do několika sekcí,
práva v putinovském Rusku žurnalisty A. Podrabinka,
které se zabývaly např. problémem víry a fanatismu,
bývalého ruského premiéra M. Kasjanova, běloruského
vzájemným vztahem moderního rozvoje společnosti
disidenta A. Milinkjeviče, obdivuhodné aktivistky z Bark demokracii, otázkami plurality kultury a demokracie,
my Z. Phan. K zamyšlení určitě vedlo každé vyjádření
aktualizovanou havlovskou otázkou, jaká je dnes „moc
indického psychologa a sociologa A. Nandyho, jednobezmocných“ v různých částech světa. Diskuse se neho ze sta předních světových intelektuálů, ale i bouřlivá
mohly vyhnout fenoménu terorismu a vyjádření obav,
slova francouzského novináře R. Menarda, zakladatele
zda svět nevstupuje do věku strachu.
„Reportérů bez hranic.“
Hovořilo se i o otázkách bezpečnosti, o ekonomiMyslím, že oba přítomní duchovní otcové konference, energetice, o životním prostředí. Prostě o většině
cí, které začaly před dvanácti lety, V. Havel a předseda
aktuálních problémů současného světa. Přínos? Právě
Nadace Nippon Y. Sasakawa, mohli být s tou letošní
ta otevřená rozprava o palčivých tématech, a to s lidmi
velmi spokojeni, stejně jako jistě byli ve své většině
z různých kontinentů, různých vyznání, různých ﬁlozojejí zahraniční i naši účastníci.
ﬁckých i politických názorů. Některé hlasy zazněly hlaProf. J. Jařab, foto archiv Fora 2000
sitěji, čehož si všimla i média, která konferencím Fora

Stalo se
Olomoucké osmičky aneb V Olomouci před 160 lety
Roku 1848 prožívala Olomouc stejně jako celá habsburská monarchie revoluci namířenou proti panovnickému
absolutismu a usilující o prosazení základních občanských práv a svobod – tj. zejména práva volebního, shromažďovacího a spolčovacího, zrušení roboty, vrchnostenské správy, cenzury a proměnu rakouské říše v konstituční
monarchii. V severní Itálii a v Uhrách došlo až k ozbrojenému povstání proti rakouské nadvládě. Zatímco studenti olomoucké C. k. Františkovy univerzity, a to jak Češi, tak Němci, byli hybnou silou
revoluce, velení olomoucké vojenské posádky, zdejší vysoký klérus a podstatná část
měšťanstva smýšleli konzervativně, a tak jen uvítali, když do Olomouce 14. října 1848
přicestoval z revolučně vzbouřené Vídně rakouský dvůr v čele s císařem Ferdinandem
I. Dobrotivým, jenž se ubytoval v arcibiskupském paláci. Dne 2. prosince 1848 došlo
v tomto paláci k personální změně na rakouském císařském trůně, neboť se císař
Ferdinand I. vzdal vlády a jeho bratr, arcivévoda František Karel, práva nástupnictví ve
prospěch osmnáctiletého císařova synovce a arcivévodova nejstaršího syna, arcivévody
Františka, jenž se toho dne ujal vlády v Rakouské říši jako císař František Josef I. Porážku revoluce v říši a počátek císařského neoabsolutismu, trvajícího po následujících
deset let, znamenal den 7. března 1849, kdy byl vojskem rozehnán rakouský Ústavodárný sněm zasedající v Kroměříži, jakož i vítězství rakouských armádních sborů nad
revolučními armádami v severní Itálii a v Uhrách. Dodejme, že císař František Josef I.
opustil Olomouc v noci ze 4. na 5. května 1849 a že nastolení jeho vlády v Olomouci připomíná jednak vitráž v okně na evangelní (levé straně z hlediska věřících) presbytáře zdejšího kostela sv. Mořice,
jednak text na pamětní desce umístěné na průčelí arcibiskupského paláce (viz obr.)
Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště.)

…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
7. LISTOPADU
VII. pracovní konference III. interní kliniky. RCO.
V. ročník konference o dějinách advokacie. PF UP,
Rotunda, 10 hod.
7.–8. LISTOPADU
Patristická konference. CMTF UP, 13 hod. zahájení.
10. LISTOPADU
O. Kučera: Mravenci lezou na strom. Měsíc čínské
kultury, Velká učebna FF UP, 19 hod.
11. LISTOPADU
Dr. M. Frankl: Průběh a důsledky tzv. „křišťálové
noci“ v Sudetech. Katedra judaistiky (tř. 1. Máje 5),
přednáškový sál v 1. patře. 11.30 hod.
Doc. M. Křížová (FF UK): Čeští misionáři mezi indiány. Arcidiecézní muzeum, sál Mozarteum.
Prof. Dr. H. Länger (TU Wien): A Cayley Theorem for
algebras with binary and nullary operations. Seminář z univerzální algebry a uspořádaných množin.
PřF UP (Tomkova 40), posluchárna č. 301, 13 hod.
Dr. J. Tomeček (PřF UP): O jedné okrajové úloze vznikající v hydrodynamice. Seminář z diferenciálních rovnic.
PřF UP (Tomkova 40), posluchárna č. 202, 13.30 hod.
Koncert Oldřicha Janoty. UC UP, 19 hod.
11.–13. LISTOPADU
Ostrovy bez hranic 2008. Poetický festival. Divadlo
hudby a Hospoda U Musea.
11.–15. LISTOPADU
Křižovatky Olomouc 2008. Multižánrový festival.
UC UP, Divadelní sál.
12. LISTOPADU
JUDr. P. Telička: O Evropské unii vážně i nevážně.
Přednáška. FF UP, aula, 11.30 hod.
L. Ekrt (Katedra botaniky PřF JU České Budějovice a Správa NP a CHKO Šumava): Novinky a zajímavosti o kapradinách naší květeny aneb Co se nedočtete v prvním
dílu Květeny ČR. Přednáška. PřF UP (ul. Šlechtitelů 11),
Velký přednáškový sál, 16.45 hod.
Spolu s tebou. Měsíc čínské kultury. Film. Velká učebna FF UP, 19 hod.
M. Vajgl a Drumwave, K. Kryšpín a Z. Zdeněk. 1. ročník
sólového projektu M. Vajgla. U-klub, 20 hod.
13. LISTOPADU
Orientální růže z Andalusie až na Moravu. Koncert.
UC UP, Kaple Božího Těla, 19 hod.
J. A. R. Koncert. U-klub, 21 hod.
14. LISTOPADU
Koncert Komorního sboru L. Mlynářové a jeho hostů. UC UP, Kaple Božího Těla, 18 hod.
D. Sehnal: Kultura alkoholu v Číně. Měsíc čínské kultury. Velká učebna FF UP, 19 hod.
14.–15. LISTOPADU
Pracovní setkání spolupracujících hematologických
a onkologických pracovišť střední a severní Moravy. Prostějov.
-red-
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