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Před zraky účastníků pražského oftalmologic ké-
ho kongresu operovali 23. 1. pomocí telemostu 
oční chirurgové z FNO. V plánu byly ope race 
šedého a zeleného zákalu, sítnice a skliv ce. Vý-
kony očních chirurgů se přenášely také z ope-
račních sálů ve FN Ostrava, FN Hradec Králové 
a ÚVN Praha, a odborníci z celé republiky tak 
mohli operace nejen sledovat, ale díky moderní 
technice také s operatéry dis kutovat.

-red-, foto archiv FNO 4

Ke 40. výročí smrti Jana Palacha
g V kapli Cyrilometodějské teo-
logické fakulty UP se 19. 1. usku-
tečnila bohoslužba za oběti komu-
nistického režimu a poděkování 
za získanou svobodu, která byla 
uspořádána u příležitosti 40. výročí 
smrti Jana Palacha. Celebroval ji 
P. Ru dolf Smahel, SDB (na snímku 
zcela vlevo), docent a vedoucí Ka-
tedry křesťanské výchovy CMTF UP, 
bývalý politický vězeň a účastník 
studentských protestních akcí v le-
tech 1968 a 1969 v Praze.

-red-, foto -tj-

V individuálních disciplínách získala UP pět 
druhých míst. Pro stříbro si doběhli L. Švabí-
ková v běhu na 800 m a R. Paulík v běhu na 
1 500 m, pozici vicemistrů obsadili také V. Ku-
čera ve skoku do dálky a v trojskoku a štafeta 

g V atletické hale v Praze na Strahově se 5. 1. 2009 uskutečnilo Akademické mistrov-
ství ČR v halové atletice jednotlivců a družstev, na němž dosáhli studenti a studentky 
Univerzity Palackého vynikajícího výsledku. V celkovém hodnocení obsadilo družstvo UP 
druhé místo z celkového počtu 29 zúčastněných vysokých škol. Vítězem se stalo družstvo 
Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha, bronzovou medaili si odvezlo družstvo Fakulty 
sportovních studií MU Brno.

Právnická fakulta UP obměňuje 
vedení pracovišť
g Děkanka Právnické fakulty UP prof. M. Hrušáko-
vá, CSc., vypisuje výběrové řízení pro obsazení míst 
vedoucích kateder, které bude znamenat změny na ve-
doucích pozicích fakulty na začátku letošního roku. 
V souvislosti s restrukturalizací studia na PF UP a také 
s ohledem na prověření negativních informaci o PF UP 
prezentovaných v minulém roce v některých médiích 
představuje tento krok kontrolní a konstruktivní roz-
hodnutí, iniciované také z podnětu vedení Univerzity 
Palackého.

Vedení PF UP bylo pověřeno analyzovat možné 
práv ní prostředky zamezení skandalizace a diskredi-
tace této instituce v souvislosti s tvrzením o zapojení 
zaměstnanců fakulty do spolupráce s STB. Ze strany 
vedení PF UP bylo iniciováno výběrové řízení na ve-
doucí pozice na fakultě, které umožní také prověření 
faktů a ošetření případně zjištěných nedostatků.

„Představitelé fakulty spolu s vedením univerzity 
důsledně dbají na dodržování právních norem upravu-
jících dotčenou problematiku,“ řekla prof. M. Hrušáko-
vá. „Jsme přesvědčeni o vysoké odbornosti a úrovni 
výuky na PF UP a považujeme útok na osoby, často 
bez jejich vědomí spojované s činností STB, za nepro-
fesionální. Uvědomujeme si zároveň odpovědnost za 
jméno naší právnické fakulty a její absolventy a jako 
právnická fakulta musíme jít z vlastní vůle příkladem, 
také proto přijímám tato formální opatření.“

Zaměstnancům evidovaným v ofi ciálních sezna-
mech spolupracovníků STB bylo doporučeno očistit 
dostupnými prostředky svá jména a informovat vedení 
PF UP o těchto krocích; pokud tak neučiní, nebudou 
do budoucna moci působit na pozicích, kde to zákon 
neumožňuje. Ve všech případech je cílem výběrového 
a kontrolního procesu dosažení souladu s právním 
řádem ČR a smlouvami, kterými je Česká republika 
vázána tak, aby jméno PF UP nemohlo být nadále po-
škozováno.

Rektor UP Dvořák věc komentoval slovy: „Komu-
nistický režim postihl životy mnohých občanů našeho 
státu a jediným možným přístupem k této problematice 

Vynikající úspěch atletů UP
Z Akademického mistrovství ČR přivezli stříbro

mužů v běhu na 4 x 200 m ve složení P. Zelin-
ka, J. Anděl, M. Ošmera, T. Čelko.

Bronzové medaile vybojovali K. Němcová 
v běhu na 60 m překážek, L. Schauerová v běhu 
na 1 500 m, P. Zelinka ve skoku do dál ky a štafe-
ty mužů (V. Kučera, D. Dam, R. Paulík, I. Šauer) 
i žen (L. Křížová, M. Malariková, L. Schauerová, 
K. Němcová) v běhu na 4×200 m.

Nejúspěšnější disciplínou pro tým olomouc-
ké univerzity byl skok do dálky mužů, ve kte-
ré UP získala stříbrnou i bronzovou medaili, 
navíc oba závodníci – V. Kučera a P. Zelin-
ka – dosáhli úctyhodných výkonů za hranicí 
sedmi metrů.

Před nadcházejícími Českými akademický-
mi hrami, které tento rok proběhnou v Plzni, 
tak prokázali atleti UP velmi dobrou formu.

Mgr. V. Prukner, Ph.D., ilustrační foto archiv autora

Dokončení na str. 9
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Medaile J. J. Janského
pro desetinásobného dárce krve

g Na zasedání Akademic-
kého senátu Přírodovědecké 
fakulty UP obdržel J. Micha-
lička, student PřF UP, Bronzo-
vou medaili Jana Janského. 
Touto medailí oceňuje Český 
červený kříž ty, kteří desetkrát 
bezplatně věnovali svou krev 

k záchraně druhých. Děkan PřF UP prof. J. Ševčík, 
Ph.D., při předání medaile a dárku od PřF UP poděko-
val J. Michaličkovi za jeho lidský přístup i za budování 
dobrého jména PřF UP na veřejnosti.

-mj-
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Hostem univerzity byl rektor 
opolské Polytechniky
g Rektor UP prof. L. Dvořák a rektor Polytech-
niky v Opole prof. Dr. hab. inz. J. Skubis (na 
snímku vlevo) potvrdili 9. 1. oboustranný zájem 
o spolupráci, která je v současné době aktivní 
zejména ze strany Fakulty tělesné kultury UP. 

Konferenci otevřel blok věnující se problémům 
ohro žených skupin. Uvedl jej prof. P. Mareš krátkým 
vstupem na téma marginalizace v České republice. To 
byla některá témata úvodního bloku – senioři a rodiny, 
které o ně pečují, osoby ohrožené exkluzí na trhu práce 
nebo Romové. Příspěvky se také věnovaly otázkám 
nezaměstnanosti, kriminality, ale i způsobům řešení 
problémů marginalizovaných skupin, například pro-
střednictvím sociální ekonomiky jako nástroje začle-
ňování vyloučených skupin na trhy práce.

V diskusi se účastníci shodli na založení nových 
sekcí MČCS, jež by reagovaly na aktuální stav společ-
nosti, dále pak na intenzivnějším vstupování do veřej-
ných debat (otázka angažovanosti sociologie) a pod-
poře sociologického výzkumu a výuky. Valné shromáž-
dění MČSS ustavilo volební komisi a schválilo volební 
kandidátku pro volbu předsedy a řídícího výboru.

Součástí setkání MČSS byla také panelová dis-
kuse nad otázkou publikačních možností sociologů 
v od borných časopisech a diskuse o způsobu výuky 
sociologie.

g Dvě fakulty Univerzity Palackého využily dal -
ší ho plánovaného termínu k otevření svých 
dveří: 23. 1. měli zájemci o studium na fa-
kultách Přírodovědecké a Pedagogické dru-
hou příležitost získat konkrétní informace 
o studijních programech, obsahu studia 
jed notlivých oborů, požadavcích pro přijetí, 
přípravných kur zech, konzultacích, o uplat-
nění absolventů v praxi atd.

-red-, ilustrační foto z auly PřF -tj-

„Kolaudace objektu na Envelopě proběhla úspěšně, 
stejně tak je v pořádku výběrové řízení na vestavěný 
nábytek, úspěšně již probíhá i realizace vestaveb. Bez 
problémů se uskutečnilo výběrové řízení na laboratorní 
nábytek. Důvodem současného zdržení je výsledek vý-
běrového řízení na mobiliář. Polovina uchazečů toho-
to řízení totiž podala panu 
rektorovi UP námitku, dva 
z nich svým návrhem na 
přezkoumání úkonu za-
davatele už oslovili Úřad 
pro ochranu hospodář-
ské soutěže,“ sdělil Žur-
nálu UP prof. J. Ševčík, 
děkan PřF UP.

Šestipodlažní objekt za 
cca 1,08 mld. korun se-
stává z podzemních ga-
ráží, pěti výukových pater 
a podlaží, v němž místo 
nalezne Děkanát fakulty 
a fa kultní informační centrum. Pedagogové a studenti 
se do těchto prostor měli stěhovat již loni na podzim. 
„Poprvé jsme se nestěhovali, protože MŠMT ČR sní-
žilo rozpočtové náklady určené na interiér nové budo-
vy zhruba o sto milionů korun. Z toho důvodu jsme 
museli nechat přepracovat projektovou dokumentaci 
interiérů a vyhlásit nová výběrová řízení. Podruhé se 
stěhování opožďuje z důvodu námitek fi rem na výsle-
dek výběrového řízení na mobiliář. Bohužel, nedá se 
v tuto chvíli dělat nic jiného, než čekat na potřebná 
rozhodnutí, a respektovat tak pravidla stanovená zá-
konem o veřejných za kázkách. Ty jsou bohužel na-
stavená tak, že vznik těch to situací umožňují a fi rmy 
mohou tímto způso bem zablokovat stavbu třeba i na 
půl roku, dodal prof. J. Ševčík. Krizová chvíle vznikla 
v nastalé situaci především pro ty, kteří sídlí v budově 
v Hejčíně, tedy pro katedry matematiky a informati-
ky. „Budova v Hejčíně je totiž majetkem statutárního 
města Olomouce a podle loni uzavřené smlouvy jsme 

Den otevřených dveří podruhé

Masarykova česká sociologická společnost 
se sešla v Olomouci

g Ve spolupráci s Katedrou sociologie a andragogiky FF UP se ve dnech 14.–15. 1. v prostorách UC UP usku-
tečnila výroční konference Masarykovy české sociologické společnosti. Na událost, jíž se účastnili nejen členové 
české a slovenské sociologické obce, ale také její příznivci, navázalo Valné shromáždění MČSS a workshop 
sekce rodiny MČSS.

Workshop sekce sociologie rodiny zahájil prof. 
I. Možný. Kriticky zhodnotil stav vědeckého bádání 
v sek ci a uvedl současná témata, která by byla vhod-
nými výzkumnými objekty (např. nově se vynořující 
formy rodinného soužití atp.). V prvním vstupu Tomáš 
Kobes představil výsledky výzkumu, jenž se zabýval 
rodinnými vztahy na východoslovenském venkově. 
Jak ukázal, obyvatelé východoslovenského venkova 
své rodinné, ale i širší sociální vztahy rámcují kategorií 
„rodzina“ (či familija) a popisují je jako neustále se 
proměňující proces, který označují termínem „rodzi-
novať sa“. Na tento příspěvek navázala E. Davidová 
s tématem rodinných vztahů v romské komunitě.

Profesor antropologie P. Kilbride se ve svém příspěv-
ku Family Structure and Child Welfare in the United Sta-
tes: Implications for the Czech Republic zabýval vlivy 
homosexuálního rodinného soužití na děti. Kilbride na 
základě výsledků výzkumů uvedl, že dopady tohoto sou-
žití na děti jsou stejné jako u heterosexuálního rodinného 
soužití. H. Jeřábek se poté věnoval problému rodinné 
péče o seniora, ta se týká asi čtvrtiny českých rodin. Ve 
svém příspěvku se zaměřil na prezentaci dílčích výsled-
ků výzkumu pečujících rodin. R. Kolínská přednáškové 
vstupy uzavřela tématem ma teřských center. 

V rámci workshopu proběhla také volba výboru 
sek ce. Diskusní blok nad aktuálními otázkami, které 
si klade sociologie rodiny, setkání příznivců sociologie 
zakončil.

-vaz-

V pracovně rektora UP hovořili zúčastnění také 
o připravovaném projektu přeshraniční spolu-
práce, o možnostech spolupráce na dalších 
mezinárodních projektech či o fungování Kon-
fuciovy akademie, jež byla nedávno otevřena 
také v prostředí polské Polytechniky.

-map-, foto -tj-

g Přírodovědecká fakulta UP je v současnosti rozptýlena na šesti různých místech Olomouce. V letním 
semestru tohoto akademického roku mohlo vše vypadat ji nak, kdyby nenastal problém ve výběrovém řízení 
na mobilní vybavení zařízení objektu. Pro přírodovědce UP – ale nejen pro ně – tato situace znamená druhé 
zdržení v to lik očekávaném stěhování.

Envelopa zůstane neobydlena i v letním semestru
Velké stěhování se opět odkládá

její prostory měli vystěhovat do konce ledna. Vedení 
města Olomouc však Univerzitě Palackého vyšlo vstříc 
a ponechává nám tyto prostory k užívání – pokud vím 
bez jakéhokoli nájmu – do konce května,“ řekl děkan. 
V této souvislosti komentoval situaci dalších objektů, 
které PřF UP využívá: budovu na tř. Svobody 8, o niž 

jeví zájem Fakulta zdravot-
nických věd a také Filozo-
fi cká fakulta, dále budovu 
na tř. Svobody 26, kterou 
PřF UP vystěhuje pouze čás-
tečně – čtyři katedry v ní 
zůstanou – a volné pro sto -
ry bude možná vy užívat 
Filo zofi cká fakulta a v ne-
poslední řadě také bu dovu 
naproti hlavní men zy, kte-
rou PřF UP vy užívá a kte -
rou by do budoucna měla 
zčásti využívat Pedagogic-
ká fakulta. „Část z těchto 

pro stor možná využijeme i my, a to v návaznosti na 
projekty zaměřené na transfer technologií. Do budouc-
na se však chceme soustředit především do dvou 
míst – do areálu Envelopa a areálu Holice. Slovo areál 
používám v tuto chvíli proto, že s oběma místy máme 
další rozšiřující investiční plány. Přírodovědecká fakulta 
už nemá, jako kdysi, zhruba tisícovku studentů, ale má 
jich tři a půl tisíce, má spoustu šikovných doktorandů, 
kteří potřebují především laboratoře a těch je stále ne-
dostatek,“ uvedl děkan.

Shledá-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
nějaké pochybení, bude muset Univerzita Palackého 
vypsat nové výběrové řízení. I kdyby se tak nestalo, 
je již však v těchto dnech nadmíru jasné, že ke stěho-
vání nedojde dříve, než s ukončením letního semestru 
a objekt lidem začne sloužit až v akademickém roce 
2009/2010. „Rádi bychom se v průběhu léta už na-
stěhovali,“ dodal prof. J. Ševčík závěrem.

M. Hronová, foto -tj-
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g Pracoviště Univerzity Palackého navštívil 14. 1. Hyeon-
sik Cheong, Ph.D. (na snímku vpravo), prorektor pro 
zahraniční vztahy Sogang University v Soulu. Cí lem jeho 
návštěvy bylo identifi kovat možné oblasti spo lupráce. Ta 
se možná začne odvíjet s rozvojem ko reanistiky na UP. 
H. Cheong, Ph.D., jednal o této mož nosti s dr. D. Uhrem, 
vedoucím Katedry asijských studií FF UP.

V průběhu olomouckého univerzitního zastavení pak 
H. Cheong, Ph.D., navštívil také Centrum výzkumu nano-
materiálů, sešel se se zástupci Katedry politologie a ev-
ropských studií a Katedry bohemistiky FF UP a se zástupci 
Cyrilometodějské teologické fakulty. Rámec této návště-
vě pak dalo setkání s prof. L. Dvořákem, rektorem UP, 
a JUDr. Mag. iur. M. Malackou, Ph.D., pro rektorem pro 
záležitosti vnějších vztahů UP (na sním ku vlevo).

Sogang University je soukromá univerzita, založe-
ná v Soulu v roce 1960 americkými jezuity. Smlouvu 
o spolupráci podepsaly obě shora zmiňované vzdělávací 
a výzkumné instituce v roce 2007.

-map-, foto -tj-

g Na výstavě „Olomoucká socha 60. let“, která skončí 31.1. v olomoucké Galerii G, byla v kolekci sochaře prof. Z. Přikryla 
vystavena i jeho kompozice „Pocta Janu Palachovi“, hořící mužské torzo uzavřené v kovové kleci – symbolu totality.

Dnes už je dávno zapomenuto, že toto dílo vzniklo spolu s dalšími dvěma re liéfními 
variantami jako výsledek řádné soutěže, vypsané v dubnu 1969 Rektorátem UP. Mělo 
se stát součástí vstupního panelu s názvem „Kolej Jana Palacha“ v prostorách teh-
dejší bezejmenné koleje Pedagogické fakulty na Žerotínově náměstí č. 2. Vzhledem 
k tehdy následujícím politickým změnám k pře jmenování koleje nedošlo a vypsaná 
soutěž byla bez dalšího jednání anulována.

Autor, tehdy vedoucí Katedry výtvarné výchovy PdF UP, v práci na svých mo-
delech pokračoval dál. Jeden z větších reliéfů se stal v roce 1971 součástí stálé 
exteriérové expozice Galerie Pagani v italském Lignanu. Malá skica k němu, plaketa 
nalezená po dvaceti letech, v roce 1989, v pracovním stole rektora UP, byla v ro-
ce 1991 prezentována na celostátní výstavě „České dějiny na medaili a plaketě“ 
v Lobkovickém paláci Pražského Hradu – a defi nitivně prostorová kom pozice z prys-
kyřice a svařovaného železa (na obr.) byla po celá čtyři desetiletí uložena v Přikrylově 
sochařském ateliéru. V Olo mouci byla nyní vystavena poprvé a snad se jí konečně 
podaří naleznout si důstojnější umístění.

-vg-, foto V. Galgonek

„V únoru uspořádáme besedu pro zájemce o stu-
dium, budeme diskutovat také o kladech a záporech, 
hrozbách a příležitostech komunikace prostřednictvím 
virtuálního světa,“ řekla dr. J. Kubátová a doplnila, že 
do budoucna se v trojrozměrném světě předpokládá 
také organizace mezinárodních konferencí či prezen tace 
studentských prací. „Jako další alternativu komunikace 
zvolila virtuální prostředí také letošní orga nizace ročníku 
mezinárodního festivalu AFO, prostřednictvím Second 
Life budou probíhat studentské projekce. V tuto chvíli je 
výuka v Second Life zařazena do studijních programů 
Katedry aplikované ekonomie na FF UP,“ dodala.

Od letního semestru mohou poslu-
chači UP absolvovat dva semináře ve-
dené ve virtuálním prostředí. „První vo-
litelný seminář je zaměřený na výzkum 
virtuální spolupráce v Second Life. Hlav-
ním partnerem by nám měla být Univer-
sity of Nebraska, která má zkušenosti 
s řízením virtuálních týmů. A abychom 
na pomohli zájmu ze strany studentů, vy-
psali jsme další kurz s názvem Live in 
Second Life. Tento volitelný se minář je 
zaměřený především na základy práce 
ve virtuálním světě – tedy na to, jak do 
virtuálního prostředí vůbec vstoupit, jaké 
aktivity je v něm možné vyvíjet, student 
se naučí vytvořit si avatara (svou virtuál-
ní podobu). Koneckonců účastnit se 
dě ní v Second Life může každý. Jed ná 
se o veřejné prostředí, stačí si vytvořit 
účet a avatara,“ řekla dr. J. Kubátova, jejíž speciali-
zací na Katedře aplikované ekonomie je právě řízení 
virtuálních týmů – ty tvoří lidé, jež se nenacházejí na 
tradičním pracovišti, ale jsou geografi cky rozptýleni. 
I přes to však spolupracují na řešení společného pro-
jektu a k práci a ke komunikaci využívají nejrůznější 
informační a komunikační technologie. Posluchači UP 
mohou při shora uvedeném studiu využívat počítačo-
vou učebnu vybudovanou díky projektu Fondu rozvoje 
vysokých škol. „Patnáct počítačů s dostatečně rychlým 
připojením a potřebnou, zejména grafi ckou konfi gurací 
se nachází v prostorách Katedry asijských studií, která 
byla hlavním řešitelem projektu,“ sdělila dr. J. Kubátová 
a jak dále uvedla, vybudování virtuální budovy FF UP 
v prostředí Second Life fi nancovala ze svého rozpočtu 
Katedra aplikované ekonomie FF UP. „V návaznosti na 
současnou situaci týkající se dělení fi nančních pro-
středků v rámci FF UP bych ráda zdůraznila, že Kated-
ra aplikované ekonomie patří k těm katedrám, které 
vytvářejí dostatek zdrojů na pokrytí svých aktivit.Tato 
katedra přitahuje studenty již svým zaměřením. Virtu-

aneb Rozhovory v krajině a s krajinou“ – pod tímto 
názvem vystavují studenti 5. ročníku Katedry výtvarné 
výchovy PdF své práce z týdenního sympozia v Galerii 
ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci. Výstava, jejíž ver-
nisáž proběhla 7. 1., potrvá do 6. 2. 

-red-, foto -tj-

Návštěva 
ze Sogang University

Filozofi cká fakulta UP získá jako první v ČR reálné zkušenosti 
z virtuální výuky v prostředí Second Life
g Filozofi cká fakulta se 18. 12. 2008 opět prezentovala prostřednictvím internetu – trojrozměrného vir tuál-
ního světa Second Life. Tentokrát ve městě Bohemia trvale otevřela svou vlastní budovu. Jak pro Žurnál UP 
uvedla Ing. J. Kubátová, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované ekonomie, FF UP má s touto budovou velké plány. 

„Mluv s ní…

ální budovu FF UP fi nancovanou z pro středků katedry 
ale nabízíme v rámci solidarity všem katedrám FF UP. 
Jinými slovy, všechny katedry FF UP se prostřednictvím 
Second Life mohou prezentovat. Jestli a jak této nabíd-
ky využijí, je pouze na nich samých. Byli bychom rádi, 
kdyby propagace byla do budoucna cílenější,“ dodala 
dr. J. Kubátová.

O studium v Second Life je ve světě zájem, řada vý-
znamných univerzit má v Second Life vybudované celé 
kampusy, v České republice je Filozofi cká fakulta UP 
však zatím průkopníkem. „Říká se, že nevýhodou práce 
v Second Life je, že se musíte nejprve něco na učit. 

Osobně to za nevýhodu nepovažuji. Podle statistik na-
vštěvuje uvedené prostředí vzdělanější část populace, 
a o tu nám jde především. Touto cestou totiž mů žeme 
informovat potenciální zájemce o studium. A není vý-
borné, když můžeme tímto způsobem např. zorganizo-
vat i přednášku s odborníkem, jenž se fyzicky nachází 
na zcela jiném místě světa? Zvažte v současné době 
ekonomické recese jen časovou a fi nanční úsporu…,“ 
řekla dr. J. Kubátová a doplnila, že podle výzkumů za-
ložených na výpovědích účastníků dochází v Second 
Life k tzv. immersion, vtažení, což znamená , že uživatel 
má pocit reálného prožitku, jako by byl osobně účasten 
dané aktivity. „Tím se výrazně zvyšuje efektivita učení 
i spolupráce ve srovnání s jinými možnostmi syntetické 
komunikace. A tím se také Second Life liší od jiných 
možností elektronické komunikace. Jsme v jednadva-
cátém století a život nás stále někam posouvá. Nám se 
nyní nabízí možnost poslat do praxe absolventa, který 
nebude překvapen, když mu fi rma sdělí, že se školení 
uskuteční v Second Life,“ dodala.

Československé virtuální město Bohemia umístěna 
na ostrově Czechoslovakia vzniklo v prostředí Second 
Life v roce 2007, loni se v jeho prostředí poprvé před-
stavily české vysoké školy, FF UP zde uspořádala Den 
otevřených dveří. Uvedený virtuální svět je dnes obydlen 
více než 16 miliony obyvatel, nejvíce avatarů pochází 
z USA, z Evropy dominuje zastoupení Německa.

M. Hronová
(Více na www.secondlife.cz a www.secondlife.com.)

Second Life 
* Je jeden z nejznámějších, nejpopulárnějších 

vir tuál ních světů.
* Jedna z možností komunikace, spolupráce, pre-

zen tace.
* V poslední době využívaný stále častěji ke vzdě-

lá vacím aktivitám.
* Vymyslel jej a vytvořil americký fyzik P. Ro-

sedale a jeho softwarová laboratoř Linden 
Lab – původně jako zábavní prostředí.

* Využití portálu je pro vir tuální obyvatele bez-
platné.

Olomoucký Jan Palach v Galerii G
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Centrum dopravního výzkumu v. v. i. 
a Univerzita Palackého v Olomouci pořádají

1. česko-slovenský pracovní seminář 
k bezpečnosti dopravy

Agresivita v dopravě 
aneb 

Jak postihovat agresivní řidiče.
Seminář proběhne 5. 2. 2009 od 10 hodin 

v Uměleckém centru UP.
Bližší informace na www.cdv.cz a www.psych.upol.cz.

Univerzitní pracoviště informujíOznámení � Pozvánky

projektový servis • projektový servis

Studium je vedeno kvalitními lektory – psy-
cho ložkou PhDr. J. Dosedlovou a Ing. Mgr. 
J. Špinarovou Dusbábkovou, M.A., DTR, re-
gistrovanou taneční terapeutkou ADTA, která 
je také absolventkou oboru taneční a pohybové 
terapie v kombinaci s expresivní terapií na Les-
ley University v Cambridge USA a absolventkou 
FTVS UK – obor Taneční a umělecká výchova 
pro postižené. Mimo jiné také prošla výcvikem 
dramaterapie u M. Reismena. 

Tanečně pohybová terapie, stejně jako 
ostat ní expresivní terapie, se začala rozvíjet 
díky umělcům, kteří sami na sobě pocítili vliv 
a sílu uměleckého prožitku a rozhodli se ho 
aplikovat i v jiné sféře, než bylo jejich profesí. 
V daném případě se jedná o tanečníky, kteří 
přicházeli na kliniky psychiatrie s ideou pohybu 
v psychoterapii.

Tanec a pohyb je zde aplikován jako prostře-
dek k sebepoznání, diagnostice a sebevyjádře-
ní. Není zde kladen požadavek na uměleckou 
hodnotu projevu, ale na vlastní prožitek klienta. 
Jako u mnoha dalších terapií jsou i v taneční 
terapii nabízeny různé možnosti, jakým způso-
bem pracovat. Studenti specializačního studia 
na PdF UP se učí propojovat neverbální zkuše-
nosti s verbálním pojmenováním a nalézat sou-
vislosti v životě jedince, hledat terapeutický po-
tenciál pohybu, který je už v samotné pohybové 

Taneční terapie učí hledat terapeutický potenciál pohybu
Vedle nabízených expresivních terapií muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie, dramate-
rapie, hipo terapie a herního specialisty se na Pedagogické fakultě UP – v rámci studijních 
specializačních programů Centra pro celoživotní vzdělávání – nově otevřela tanečně-pohy-
bová terapie. Studium je rozloženo do tří semestrů, přibližně jedenkrát za tři až čtyři týdny 
a jeho absolvent se uplatní v rámci své profese (umělec, speciální pedagog, psycholog, 
učitel tance…) jako kvalifi kovaný specialista v terapii zaměřené na pohyb a tanec.

improvizaci a pochopit určité pohybové vzorce, 
které souvisejí s urči tými vzorci psychickými. 
Rozšiřování pohybového rejstříku, který může 
přinést pozitivní změnu v psychické oblasti.

Součástí výuky je také Labanova analýza po-
hybu, systém, který popisuje jak člověk zachází 
s vlastní sílou, váhou či energií a terapeut po dle 
těchto vzorců může odhadnout, jaké téma je 
pro klienta v danou chvíli důležité.

Tanečně pohybová terapie je převážně sku-
pinová práce a lektor zde nemusí mít předcho-
zí zkušenost s tancem. V současné době stu-
denti ukončují první semestr studia, který byl 
lektorován především Ing. Mgr. J. Špinarovou 
Dusbá bkovou.
Mgr. J. Olejníčková, Katedra speciální pedagogiky PdF

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Řídicí 
orgán OP VaVpI – vyhlásilo dne 15. 12. 2008 výzvu 
k předkládání projektů v rámci OP VaVpI – prioritní osy 2 
Regionální VaV centra. Jejím cílem je prostřednictvím do-
tací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikač-
ně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací 
a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž 
činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho po-
tenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Podporované aktivity: a) Rekonstrukce a rozšíření 
VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná vý-
stavba nových kapacit; b) Pořizování přístrojového, labo-
ratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro vý-
zkum a technologický rozvoj; c) Projekty VaV především 
se zaměřením na spolupráci navrženého regionálního 
VaV centra s aplikační sférou (start-up granty) s cílem 
vytváření partnerství, která posílí kapacitu pro kolaborativ-
ní výzkum a pro smluvní výzkum; d) Aktivity zaměřené na 
posilování spolupráce navrženého regionálního VaV cent-
ra s aplikační sférou a veřejným sektorem (např. příprava 
společných projektů, networkingové a propagační akce 
a materiály, semináře, zakládání společných informačních 
a komunikačních platforem, účast na regionálních a ná-
rodních platformách pro spolupráci s veřejným a sou-
kromým sektorem, včetně účasti na aktivitách klastrů 
a technologických platforem atd.); e) Aktivity zaměřené 
na posilování spolupráce navrženého regionálního VaV 
centra s předními mezinárodními výzkumnými partnery 
(tj. příprava společných projektů, účast na konferencích, 
seminářích, v technologických platformách, propagační 
a networkingové akce a materiály atd.); f) Další aktivity 
navrženého regionálního VaV centra směřující k naplnění 
operačních cílů oblasti podpory 2.1.

Aktivity uvedené výše pod písm. c)–f) nejsou podpo-
rované samostatně, musí být přidruženy k aktivitám a), 
b) či jejich kombinaci. 

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Příjemce v rámci prioritní osy 2 musí 
splňovat všechny níže uvedené podmínky 
vycházející z defi nice výzkumné organiza-
ce dle čl. 2.2 písm. d) Rámce Společenství 
pro státní podporu výzkumu, vývoje a ino-
vací 2006/C 323/01 (dále jen „Rámce“):

1. hlavním účelem je a) provádět zá-
kladní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální 
vývoj; (nebo) b) šířit výsledky činností uvedených pod 
písm. a) prostřednictvím výuky, publikování nebo pře-
vodu technologií;

2. veškerý zisk subjektu z činností uvedených v bo-
dě 1 je zpětně investován do těchto činností;

3. podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodář-
ské aktivity), které mohou uplatňovat vliv na takovýto 
subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají v rámci 
své hospodářské činnosti žádný přednostní přístup k vý-
zkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům 
výzkumu vytvořeným tímto subjektem;

4. hospodářské a nehospodářské činnosti jsou v rám-
ci subjektu účetně odděleny a nedochází k fi nancování 
hospodářských činností z činností nehospodářských 
(včetně povinnosti využít zisk z nehospodářských čin-
ností pouze k těmto činnostem).

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 3. 
2009 do 30. 4. 2009 na adrese vyhlašovatele a poskyto-
vatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 6 mld. Kč. Mini-
mální výše způsobilých výdajů na realizaci jednoho pro-
jektu je 100 mil. Kč, maximální výše celkových nákladů 
je 1 mld. Kč.

Pro více informací o výzvě nás neváhejte kontaktovat.
Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, 

tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401, e-mail: info@
psup.cz, www.psup.cz

Scientifi c & Medical ART Imagebase – 
zkušební přístup

Od 15. 1. do 14. 2. 2009 má UP přístup do data-
báze Scientifi c & Medical ART Imagebase. Jedná se 
o kolekci více než 15 tisíc ilustrací a animací z ana-
tomie, fyziologie, chirurgie, traumatologie, embryolo-
gie, histologie a dalších lékařských oborů. Přístup je 
možný z domácí stránky knihovny – http://knihovna.
upol.cz/databaze.html) kliknutím na databázi EBSCO, 
nebo přímo na adrese: http://ebsco.smartimagebase.
com/smartindex.php?PostData=0.

Právnická fakulta UP
si Vás dovoluje pozvat na
Reprezentační ples 

Právnické fakulty UP, 
který se uskuteční 

dne 13. 3. 2009 od 20 hodin 
v Regionálním centru Olomouc.

Těšit se můžete na taneční kapelu Rose band, 
nejedno taneční vystoupení profesionálních ta-
nečníků a v závěru snad nikoho nezklame bohatá 
tombola.

Předprodej vstupenek bude možný na sekretariá-
tu děkanky PF UP na tř. 17. listopadu 8.

Nové spinningové centrum
Akademik sport centrum UP otevřelo v zimním semes-
tru 2008 na kolejích 17. listopadu (u hlavní menzy) 
nové spinningové centrum. V letním semestru 2009 
nabídne hodiny spinningu, indoorcyclingu či schwinn-
cyclingu. Přijďte vyzkoušet tuto skvělou aerobní čin-
nost (více informací viz na http://ascup.upol.cz).

Děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci
vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení místa

– vedoucího katedry
na katedry: Katedra teorie práva, právních dějin 
a obecného základu, Katedra občanského práva 
a pracovního práva, Katedra obchodního práva 
a mezinárodního soukromého práva, Katedra 
ústavního práva, Katedra trestního práva, Katedra 
práva správního a správní vědy, Katedra fi nančního 
práva, národního hospodářství a ekonomie, Katedra 
evropského práva a mezinárodního práva veřejného 
práva a mezinárodního práva veřejného, Katedra 
politologie a společenských věd, Katedra jazyků;
– vedoucího centra
na centra: Centrum dalšího vzdělávání; Centrum 
pro klinické právní vzdělávání.

Kvalifi kační předpoklady: dokončené vysoko-
školské vzdělání v příslušném oboru, znalost svě-
tového jazyka, znalost práce na počítači, občanská 
bezúhonnost.

Přihlášky písemné, doložené strukturovaným ži-
votopisem a přehledem dosavadní praxe včetně ko-
pií příslušných dokladů zašlete na adresu: Děkanát 
Právnické fakulty UP tř. 17. listopadu č. 8, 771 11 
Olomouc (tel.: 585 637 531, fax: 585 637 506, 
www.upol.cz).

Termín přihlášek: nejpozději do 16. 2. 2009.
Termín výběrového řízení: březen 2009.

Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc 
uvádí:

Prof. P. Ambros, Th.D. 
(CMTF UP Olomouc)

Myslet globálně, jednat lokálně.
Nové podněty 

pro Evropu v myšlení Benedikta XVI.
Prezentace nové autorovy monografi e 

Svobodně k alternativám. 
Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic

Úterý 10. 2. Arcidiecézní muzeum Olomouc, 17 hod.



/5/

Dokončení na str. 6

ROZHOVOR

V pomyslné rovnici budou pro mnohé 
z čte nářů pojmy regresní analýza i kompo-
ziční data neznámou. Jak z neznámé v rov-
nici učiníte známou?

Když už jsme začaly o té hlíně… V obou je-
jích vzorcích najdeme při analýze podobné slož-
ky – vodu, písek, další minerály. Všechny tyto 
části obsažené v každém z těchto vzorků tvoří 
uzavřený poměr. Jinými slovy, oba vzorky jsou 
jednotlivými složkami zastoupeny do sta pro-
cent. Odeberu-li jeden exemplář v okolí své ho 
bydliště v Olomouci, bude samozřejmě obsa-
hovat složky v jiném poměru, než vzorek, který 
bych odebrala např. někde na Jesenicku. Po-
mocí regresní analýzy, která v principu znamená 
hledání nějaké funkce mezi komponentami, po-
případě kombinace funkcí, jejichž prostřednic-
tvím se zjišťuje charakter dat, pak s nasbíranými 
informacemi mohu pracovat. Např. tak, že zvo-
lením dané hypotézy sleduji vývoj v modelové 
situaci. Mohu se např. ptát, 
jaké budou zbý vající hodnoty 
slo žek, pokud jedna z nich 
bude rovna kupří kladu 30 %. 
V kon krétním příkladu hlíny: 
kdybych z hlíny např. odstrani-
la složku vody, zís kám při 
regres ní analýze naprosto odlišné procentuální 
vyčíslení zbylých složek. Totiž tím, že odpařím 
např. dvacetiprocentní zastoupení vody, dojde 
k tomu, že její původní procentuální zastoupení 
bude připsáno jiným komponentám. V analýze 
daného vzorku ovšem nastane problém a do 
práce s daty je potřebné zavést tzv. kompoziční 
data (compositional data), která s uzavřeným 
poměrem dat pracují. Jedná se o speciální 
druh mnohorozměrných statistických dat, jejichž 
prostřednictvím se poté dá interpretovat slože-
ní nového vzorku. Veškeré informace o daném 
vzorku jsou obsaženy v podílu mezi složkami. 
Pro výpočet těchto dat existují samozřejmě spe-
ciální operace.

V kterých oblastech mohou být kompo-
ziční data použita?

Využití nalézají např. v geodezii, kde se zkou-
má procentuální zastoupení nějaké látky v půdě. 
Dovedu si jejich použití představit např. i v si-
tuaci, kdy se zjišťuje nějaké znečištění ovzdu ší. 
Já jsem použila kompoziční data ve své vítězné 
práci při měření fl uorescence. Analyzovala jsem 
experimentální biofyzikální data získaná z Kated-
ry experimentální fyziky PřF UP. Jedná se o data, 

„Představte si například kousek hlíny. Odeberu-li její vzorek na jednom místě, druhý pak na místě zcela odlišném…,“ říká J. Geletičová, stu-
dentka oboru Molekulární biofyzika PřF UP. Bude mít dva vzorky hlíny, možná trochu odlišné, řekne si naprostý laik v daném oboru. Viděno 
zraky J. Geletičové lze ovšem se vzorky velmi zajímavě pracovat – např. prostřednictvím regresní analýzy, metody nejmenších čtverců či kom-
pozičních dat. To také potvrdilo ocenění, kterému se J. Geletičové dostalo: za svou práci na toto téma získala Českou hlavičku za rok 2008.

která nám dávají informace o příspěvku tří růz-
ných komponent (složek) po dílejících se na cel-
kové fl uorescenci. Tyto informace jsem získala 
ve formě počtů molekul přispívajících k emisi 
záření na určité vlnové délce, která nebyla blí-
že specifi kována, přitom příspěvek jednotlivých 
komponent se v závislosti na vlnové délce lišil. 
Vzhledem k podsta tě problému, převedením 
těchto počtů na pro centuální vyjádření příspěv-
ků jednotlivých komponent fl uorescenci, jsem 
ne ztratila žádnou informaci v datech obsaže nou. 
Mým úkolem bylo zjistit, jak se budou měnit po-
měry mezi jednotlivými komponentami v závis-
losti na jejich relativních hodnotách. A jak jsem 
tento úkol splnila? Mohu jen ocitovat výrok ko-
mise: „Podařilo se jí rozvinout postup, který při 
řešení této úlohy nebyl aplikován a zdá se být, 
při porovnání s jinými obdobnými procedura-
mi, efektivní a přitom relativně jednoduchý pro 
použití. Navíc, jako při tvorbě prací minulých, 

i nyní se J. Geletičová snažila 
propojit matematickou teorii 
s jejím praktickým využitím – vý-
sledkem je příklad z biofyziky“.

Kompoziční data se podle 
mne však dají aplikovat i ve spo-
lečenských vědách. Dovedu si 

jejich aplikaci představit v naprosto odlišných 
oborech, např. ve fi lozofi i při zpracování jakékoli 
analýzy.

Dá se na vaší práci dále pracovat, dá se 
ještě nějak rozvíjet?

Jistě. Doposud jsem pracovala s trojrozměr-
nými kompozicemi, které se zapisují na ternární 
diagram (rovnostranný trojúhelník, jehož výška 
je rovna konstantě, která je rovna součtu slo žek 
vektoru kompozičních dat). Potřebné vý počty 
jsem provedla s využitím statistického softwa-
ru R. Do budoucna bych ráda pracovala s čtyř-
rozměrnými daty. Určitě bych našla opět něja-
kou vhodnou aplikaci v biofyzice. Prozatím jsem 
ale další práci v tomto směru pozastavila, neboť 
studium na PřF UP mi nyní zabírá víc času, než 
jsem si myslela. Na Katedře experimentální fyzi-
ky se v tuto chvíli věnuji především biofyzice.

Jak jste se k oboru Molekulární biofyzika 
vlastně dostala?

Asi díky dr. M. Kubalovi z Katedry experimen-
tální fyziky, který se mnou pracoval na fl uores-
cenci hub. To bylo ještě v době, kdy jsem stu-
dovala na Slovanském gymnáziu. Později jsem 
se s dr. Kubalou viděla na konferenci v rám ci 

projektu Badatel, který nabízí Univerzita 
Pa lackého, kde jsem prezentovala práci 
z matematiky. Nabídl mi účast na dalším 
projektu, z něhož pak vyšla práce v rámci 
Badatele. Projekt Badatel, jehož hlavním ře-
šitelem je právě dr. Kubala, chce dát šanci 
talentovaným stře doškolským studentům, 
aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj 
tvůrčí potenciál pod ve dením špičkových 
vědeckých pracovníků, zejména z PřF UP. 
Vše bylo ještě v době před maturitou na Slo-
vanském gymnáziu Olomouc. Už tehdy mne 
ale biofyzika zaujala, a tak jsem si podala 
přihlášku na Přírodovědeckou fakultu UP.

Na Slovanském gymnáziu jste byla 
ale v ma tematické třídě…

Ano, zájem o biofyziku asi vyplynul z prvot-
ní inklinace k matematice. K ní jsem se inten-
zivněji dostala díky nepovinnému předmětu 
Matematika v aplikacích a soutěži, který 

v době mých studií na Slovanském gymnáziu vedl 
dr. K. Hron. Ten mi – ale i jiným studentům – nabí-
dl v rámci středoškolské odborné činnosti účast 
na nějakých projektech. Byl to právě dr. K. Hron, 
jenž nyní působí také na Katedře matematické 
analýzy a aplikací matematiky PřF UP, kdo mi vy-
světlil princip maticové algebry, některé principy 
analýzy, metodu nejmenších čtverců, později pak 
i problematiku kompozičních dat. Dnes, s odstu-
pem času, mi však biofyzika připadá v porovnání 
s matematikou praktičtější.

Hodně vzpomínáte na Slovanské gymná-
zium. Jak hodnotíte podmínky a zázemí pro 
studium na této škole?

Velmi dobře. Vzpomenu-li např. na fyziku, 
tak jen s vděkem. Přednášející nás dokáza-
la neuvěřitelně motivovat. Její hodiny nebyly 
pouze nutností probrat danou látku. Často dá-
vala probranou teorii do souvislosti s aktuálním 
děním. Zajímavě např. informovala o tom, na 
čem pracují odborníci v CERNu. Pamatuji si, 
jak mne fascinovalo, když hovořila o neutrinech 
a jak jsem o nich doma vyhledávala aktuální in-
formace. Se spolužačkou jsme si je následující 
den pak předávaly a trumfovaly se, kdo toho 
o neutrinech ví víc…

…a neutrina jsou…?
…částice s nulovou klidovou hmotností. 

Jsou to jakési drobky, které odnášejí energie, 
např. při jaderných reakcích. Existují tři druhy 
neutrin a mezi sebou se mění. Naší planetou 
např. každou chvíli proletí nesmírné množství 
neutrin…

Jste studentkou prvního ročníku, přesto 
se zeptám: Máte už nyní představu, čemu 
byste se chtěla věnovat po absolutoriu Uni-
verzity Palackého?

Na střední škole jsem si představovala, že 
budu pracovat v CERNu. Vzhledem k tomu, 
že se ale jedná o výzkumné středisko jaderné 
a částicové fyziky a já studuji biofyziku, je velmi 
nepravděpodobné, že se k této práci dostanu. 
Dnes mne to však tolik nemrzí, protože jsem 
moc ráda, že nyní můžu pracovat s cisplatinou. 
Jedná se o speciální komplex, který má u jisté-
ho typu rakoviny až 90 % uzdravující účinnost. 
Myslím, že právě touto cestou bych se ráda vy-
dala, připadá mi perspektivní. Neobjevím žeh-
ličku, ale možná – co já vím – se mi po dlou-
hých letech práce podaří s týmem lidí někomu 
zachránit život. 

J. Geletičová, studentka 
prvního ročníku oboru 
Mo lekulární biofyzika 
na PřF UP, loňská matu-
rantka na Slovanském 
gym náziu v Olomouci, 
je nejen vítězkou v sou-
těži Česká hlavička 2008 
v kategorii Futura, ale 
i no sitelkou Ceny Učené 
společnosti ČR. S výsled-
ky své práce se loni v květnu zúčastnila také Dru-
hé studentské konference Mladých přírodovědců, 
kde v kategorii Matematika zvítězila a díky získané 
fi nanční podpoře přednesla svůj příspěvek pod ná-
zvem Regression analysis for compositional data 
i na workshopu TU Wien – TU Dresden, konaném 
24.–28. 9. v rakouském Vorau.

Neobjevím žehličku, ale mož-

ná se mi po dlouhých letech 

práce podaří s týmem lidí ně-

komu zachránit život.

5J. Geletičová, držitelka České hlavičky 2008, s prof. J. Ulri-
chovou, prorektorkou UP pro záležitosti vědy a výzkumu, při 
přijetí na Rektorátě UP v prosinci 2008

Držitelka České hlavičky pro rok 2008: 
„Prima, podařilo se, ale já bych skutečně chtěla dokázat víc…“
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Oznámení � Pozvánky

Oborová rada doktorského studijního programu 
anglický jazyk 

a Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP
si Vás dovolují pozvat na

studentskou vědeckou konferenci
Témata současné lingvistiky 

ve výzkumných projektech našich doktorandů.
Konference se bude konat ve středu 11. 2. v po-

sluchárně 15 (2. poschodí zadního traktu FF UP) od 
9 hodin.

Cílem konference je vytvořit diskusní fórum pro pre-
zentaci pilotních programů, tezí, dílčích i konečných 
vý sledků dosavadních řešitelských aktivit a přizvat 
k účasti především školitele a doktorandy ostatních fi lo-
logických oborů FF a dalších spřízněných fakult. Stejně 
srdečně zveme i kolegy a studenty ostatních oborů, pro 
které je jazyk součástí interdisciplinárně pro pojeného 
výzkumu. Organizátoři doufají, že pro mno hé studenty 
bude tato konference první příležitostí k vědeckému 
setkání – a stane se tak burzou dobrých nápadů.

Informace o programu budou k dispozici na http://
www.anglistika.upol.cz/konference.

-tar-

Kurz Muzikoterapie na FF UP
Od února 2009 probíhá na Institutu celoživotního vzdělávání 
FF UP třísemestrální kurz Muzikoterapie, vedený zkušeným 
muzikoterapeutem PaedDr. L. Holzerem. Kurz je určen pro 
vychovatele, psychology pedagogicko-psychologic kých 
poraden, odborníky ze speciálně pedagogických center 
a středisek výchovné péče, pro pedagogy základních, 
mateřských a speciálních škol i další zájemce.

Více informací a přihlášky viz www.icv.upol.cz/aktua-
lity/index.html#3.

Ples 
Přírodovědecké fakulty UP

Všichni jste srdečně zváni 
na pátek 27. 2. 2009 ve 20.00 hod. 
do Regionálního centra Olomouc.
Prodej lístků od 19. 1. v prostorách 
Děkanátu PřF UP, tř. Svobody 26.

Info: blanka.krausova@upol.cz, tel.: 585 634 011.

Ples zubních lékařů
Absolventský ročník prvních zubních lékařů 

si Vás dovoluje pozvat na ples, který se uskuteční 
dne 13. 2. 2009 v sále Regionálního centra 

Olomouc od 19.00 hod.
Součástí plesu je i after party v U-klubu.

Vstupné 200/250 Kč.
Předprodej vstupenek koleje Neředín, Václavky 

a Ge nerálky. Bližší informace na plakátech, 
které visí na kolejích, Lékařské fakultě 

a Klinice zubního lékařství.
Těšíme se na Vás!

Dokončení ze str. 5
Můžete závěrem krátce vzpomenout na 

brněnské vyhodnocení České hlavičky? 
Přestože jsem již jednu „slavnostní zkušenost“ 

měla za sebou – letos v květnu jsem získala cenu 
Učené společnosti – byl to pro mne samozřejmě 
velký zážitek. Vyhlášení soutěže Česká hlavička 
se uskutečnilo 23. 10. v Národním divadle v Brně 
za účasti předsedkyně odborné poroty Českých 
hlaviček a prorektorky Vysoké školy ekonomic-
ké v Praze prof. S. Hronové, náměstka ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. J. Dürra, 
ombudsmana JUDr. O. Motejla i prof. A. Delon-
ga, nositele Národní ceny Česká hlava a mě jen 
chvilkami docházelo, že to velké představení je 
vlastně kvůli nám… Celá ta show měla na mne 
i jakýsi motivační vliv. Je totiž dobré vědět, že to 
co děláte, má nějaký smysl. Když pak ale vše 
skončilo, řekla jsem si: Prima, podařilo se, ale 
já bych skutečně chtěla dokázat víc…

Ptala se M. Hronová, foto -tj-

Držitelka České hlavičky…

OHLÉDNUTÍ

JUBILEA

Zpět do doby předvánoční: 
Jak pobavit obecenstvo a motivovat žáky

Je-li zápočtový týden těsně před Vánocemi, nelze před po kládat, že toto období bude probíhat v předvánoční 
náladě. Vládne spíš zkouškové napětí, ale mnozí studenti si nedají ani tuto dobu pokazit a organizují různé večírky. 
Na Katedře anglického jazyka se o předvánoční atmosféru již tradičně starají studenti, kteří v rámci předmětu 
Dětská literatura připravují zábavný program s vánoční tématikou.

Tentokrát se však hereckými „stars“ stali žáci ze Základní školy Přerov, U Tenisu 4, kteří pod vedením svého 
angličtináře Mgr. Michala Pospíšila, nedávného absolventa Katedry anglického jazyka, vystoupili s velmi vtipnými 
scénkami, které s nadšením a v dobré angličtině předvedli jak učitelskému sboru, tak i studentům anglického 
jazyka. Jejich vystoupení, které bylo odměněno bouřlivým potleskem, vyvolalo nejen obdiv obecenstva, ale i otáz-
ky, které pak svému staršímu kolegovi kladli především studenti, budoucí učitelé anglického jazyka. Závěrečná 
diskuse přesvědčila všechny přítomné, že dobrý a nadšený učitel, který dokáže své žáky zaujmout zajímavou 
činností, si u nich získá nejen oblibu a autoritu, ale dokáže je motivovat pro předmět natolik, že mu žáci chtějí 
věnovat veškerý volný čas.

Na základě uznání, které Mgr. Pospíšil a jeho „angličtí herci“ sklidili, lze předpokládat, že se stali inspirací 
pro budoucí adepty učitelského povolání.

PhDr. M. Vodičková, Ph.D., PdF UP

Dne 27. 1. 2009 oslavila krásné životní jubileum 
paní docentka Dagmar Knittlová, členka KAA. Sil-
ná žena s obdivuhodným odborným přehledem 
a erudicí, ale také se značnými životními zkuše-
nostmi a lidským nadhledem, člověk, kterého se 
běh času jakoby ani netýkal. 

Rodačka z Přerova, kde také maturovala na 
reálném gymnáziu, vystudovala na Filozofi cké 
fakultě UP anglistiku a hispanistiku. Jejími nej-
významnějšími učiteli byli I. Poldauf a J. Levý. 
Po ukončení studia pracovala jako odborná pře-
kladatelka a překladatelka krásné literatury, od 
roku 1964 na FF UP jako oborná asistentka pro 
španělštinu, od roku 1974 pro angličtinu. V roce 
1984 získala prací Konfrontační analýza dílčích 
problémů textově užitých lexikálních jednotek 
a je jich překladových protějšků titul Csc., v roce 
1990 se stala docentkou. Jejím hlavním zájmem 
je translatologie, je autorkou učebních textů (Te-
orie překladu pro anglisty, 1995, K teorii i praxi 
překladu, 2000) a mnoha odborných statí, hlavně 
z oblasti lingvistiky a sty listiky překladu. Publikuje 
v českém i zahraničním odborném tis ku, překládá 
z ruštiny a španělštiny a především z angličtiny, je 
členkou řady odborných komisí. 

Odborné znalosti a přehled, klidný nadhled 
a přirozená autorita jsou vlastnosti, kterými si paní 
docentka vždy získávala své kolegy i stu denty. Po-
štěstilo se mi k nim patřit ještě v dobách předrevo-

Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP obdržel 16. 1. 
v pracovně rektora UP doc. M. Tichý, přednosta Ústa-
vu patologie LF UP (na horním snímku vpravo), který 
se profesně zaměřuje na hematopatologii, dermato-
patologii, patologii zažívacího a uropoetického traktu, 
expe rimentálně se zabýval reparací laserového trau-
matu a expresí krevních skupinových antigenů v kar-
cinomech žaludku a močového měchýře. Je autorem 
a spoluautorem 105 časopiseckých publikací a spo-
luautorem dvou učebních textů a kapitoly „Patologie 
krevního ústrojí“ v celostátní učebnici patologie. V ten-
týž den obdržela zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP 
také doc. D. Koukalová, emeritní proděkanka LF UP 

lučních, kdy byla jednou z těch osobností, které 
na FF udržovaly vysokou odbornou úroveň výuky 
v podmínkách často nelehkých. Ke komplikacím 
úsměvnějším patřilo „žehlení“ našich prohřešků, 
třeba takové neúčasti na povinných oslavách 
Měsíce československo – sovětského přátelství či 
provokativních dotazů na přednáškách marxismu 
a leninismu. Když se pak mezi marxisty nenašel 
nikdo, kdo by nám dobrovolně odpřednášel po-
vinnou etiku a estetiku, prohlásila paní docentka 
s klidem sobě vlastním, že etiku nepřednáší nikdo 
lépe než (tehdy) docent Jařab, a my jsme tak díky 
ní měli možnost zažít skvělé diskuse s profesorem 
Jařabem. Pokud jde o estetiku, ujala se jí sama 
s tím, že překládání je přece i záležitostí estetiky, 
a nám tak začaly skvělé překladatelské seminá-
ře. Po vypuknutí sametové revoluce jsme věděli 
i bez velkých slov, které nikdy neměla ráda, že je 
na naší straně. A když pak došlo na vyjednávání 
o ukončení studentské stávky, bylo jednou z na-
šich podmínek zrušení výuky marxismu a zave-
dení překladatelských seminářů.

Pro tyto vlastnosti si paní docentky váží i její 
kolegové a studenti současní. Přejí naší jubilantce 
pevné zdraví a těší se na další příležitosti k se-
tkávání a obohacování zkušenostmi odbornými 
i lidskými.

Za minulé i současné kolegy a studenty
Mgr. J. Zehnalová, Ph.D.

Životní jubileum docentky PhDr. Dagmar Knittlové, CSc.

Blahopřejeme!

a přednostka Ústavu mikrobiologie LF UP (na horním 
snímku vlevo), která vychovala celou řadu doktorandů, 
následně i vědeckých pracovníků, podílela se na kvalitní 
publikační aktivitě ústavu a zasadila se o rekonstrukci 
a modernizaci ústavu, jenž v současné době patří k nej-
modernějším mikrobiologickým pracovištím.

Jako uznání dlouholeté práce pro Univerzitu Palac-
kého obdržel 16. 1. stříbrnou medaili Za zásluhy o roz-
voj UP P. Tesař, pracovník Oddělení investic a veřejných 
zakázek UP(na dolním snímku vpravo). Z rukou rektora 
převzal medaili při příležitosti ukončení pracovní smlou-
vy a odchodu do starobního důchodu.

-map-, foto -tj-
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ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

VZPOMÍNKY

Oprava
V předchozím čísle Žurnálu UP (č. 13, str. 7, Autoři 
knih vydaných ve VUP na tradičním předvánočním se-
tkání) bylo nesprávně uvedeno příjmení a místo půso-
bení doc. K. Ivanové, spoluautorky Vydavatelstvím UP 
oceněné publikace s názvem Písemné práce na VŠ 
se zdravotním zaměřením. Doc. K. Ivanová je před-
nostkou Ústavu sociálního lékařství a zdravotní po-
litiky na LF UP. V tomtéž textu pak zůstala ještě jedna 
chyba – v průběhu tradičního setkání byly samozřejmě 
hodnoceny knihy za rok 2008.

-red-

Významné jubileum doc. Stanislava Vymětala
Osobnost Doc. Stanislava Vymětala (* 31. 1. 1929), výtvarného pedago-
ga, keramika a grafi ka, je s Univerzitou Palackého v Olomouci pevně spja-
ta dlouholetým působením. Po studiích na Filozofi cké fakultě UP v letech 
1948–1952 zde získal místo odborného asistenta a později docenta pro obory 
dekorativní kompozice a pís mo, výtvarná tvorba a architektonika. Jeho hlavní 
specializací však byla keramická tvorba. Jako pedagog vychoval řadu žáků, 
jimž předal vysokou úroveň znalostí ve všech zmiňovaných oborech. Tak 
nastavil i pomyslnou kvalitativní laťku výuky na Katedře vý tvarné výchovy 
olomoucké univerzity.

Přínos doc. Vymětala jako výtvarníka není o nic menší než jeho zásluhy 
v pedagogické praxi. Od polo viny 60. let 20. století se jako keramik i grafi k 
zúčastnil řady samostatných i kolektivních výstav po celé republice i v zahra-
ničí a výstavní činnosti se dál intenzivně věnoval prakticky až do své smrti. 
Své keramické a gra fi cké práce vytvářel také k významným příležitostem 
olo moucké univerzity. V severomoravském regionu dodnes nacházíme jeho 
monumentální realizace v architektuře, které se staly ne dílnou součástí vý-
tvarného řešení dobové zástavby. 

Pro Vymětalovu prostorovou a užitkovou tvorbu je typická točená keramika. Dokázal v ní přirozeně pro pojit 
technickou preciznost a estetickou hodnotu strukturálních a barevných aspektů.

MgA. K. Boháčová, foto archiv katedry

Tchaj-wan je vysoce rozvinutá země, jejíž 
populace představuje asi 23 milionů obyvatel 
žijících na relativně malé ploše 36 000 km. Hru-
bý domácí produkt na osobu činí 30 000 USD. 
V zemi je kladen důraz na rozvoj moderních 
technologií a vzdělanost. Existuje zde přibližně 
150 univerzit, jejichž strukturu a úroveň není 
možno zodpovědně hodnotit na základě naší 
krátké návštěvy. Jde o poměrně mladé in stituce 
s tradicí řádově desítek let. Zjistili jsme, že na 
jedenácti z nich probíhá výuka nových lékařů 
v celkovém počtu kolem 1 200 ročně. Sedm 
z těchto institucí jsou soukromá zařízení, kte-
rá mají velkou podporu místních průmyslo-
vých koncernů, získávají řadu mezinárodních 
grantů, ale dostávají i významné státní dotace. 
Podpora je úměrná jejich pravidelnému hodno-
cení pomocí zřetelných kriterii, mezi něž patří 
počet impaktovaných publikací, dokončených 
grantových projektů, úroveň vyučujícího per-
sonálu, počty vycestovaných studentů atd. 
Součástí univerzit jsou i nemocnice, v nichž 
probíhá výuka i výzkum. Meziuniverzitní kom-
petice je neskrývaně velká, což se projevuje 
i ve snaze navazovat co nejvíc zahraničních 
styků. Charakteristickým pro tuto oblast je fakt, 
že tchajwanské školy velmi úzce spolupracují 
s předními americkými, kanadskými i evropský-
mi univerzitami, ale přitom neopouštějí své ná-
rodní tradice a na většině z nich se stále pěstuje 
paralelně i tradiční čínská medicína. Prakticky 
všude se samozřejmě setkáme s akupunktu-
rou, v univerzitní nemocnici lze dostat recepty 
z tradičních bylin. Pro studenty jsou zřízeny 
moderní kampusy s mnoha sportovišti včetně 
nejpopulárnějších sportů, jako jsou basebal, 
basketbal a golf (ten jen formou odpališť), s po-
hodlnými kolejemi a příjemnými restauracemi. 
Kampusy jsou obloženy skútry, což je na Tchaj-
wanu nejpoužívanější dopravní prostředek.

LF UP navázala spolupráci s třemi univerzi-
tami lékařského typu (Medical University), 
z nichž každá má několik lékařsky nebo zdra-
votnicky zaměřených složek fakultního typu, 
v jejichž čele stojí děkani nebo ředitelé (col-

leges, undergranduate schools nebo 
graduate intitutes). Podle typu ústavu se 
udělují tituly bakalářů, doktorů medicíny, 
zubního lé kařství, farmacie, PhD, MBA, 
MS nebo MA.
Smlouva první: 
Taipei Medical University

Taipei Medical University (TMU) je 
jedna z nejvýše hodnocených lékař-
ských univerzit na Tchaj-wanu a tři 
přidružené univerzitní nemocnice mají 
kapacitu 3 000 lůžek. Smlouvu o spolu-
práci podepsal děkan LF UP za účasti předsta-
vitele Zastupitelského úřadu České republiky. 
Podpisu předcházel rozhovor s rektorem uni-
verzity a tisková konference s re prezentativním 
zastoupením většiny významných představitelů 
TMU. Tchajwanští kolegové nám ukázali část 
nemocničního kom plexu v centru města. Ne-
tajili se tím, že řada dotací plyne i od vlivných 
pacientů, kteří sem jezdí z různých zemí a mají 
k dispozici VIP služby. TMU vyniká velkou ote-
vřeností světu a LF UP se zařadila mezi zhruba 
35 zahraničních spolupracujících škol, jako je 
University of California a další univerzity v Texa-
su, Kansasu, Ohiu, Florencii, Hamburku, Tokiu, 
Melbourne, ale i např. v Lublinu.
Smlouva druhá: 
Kaohsiung Medical Univer sity

Druhou navštívenou univerzitou byla Kaoh-
siung Medical University, která se nachází v jed-
nom z největších přístavů tichomoří. Kaoshiong 
je zároveň druhé největší tchajwanské město 
a pyšní se moderní univerzitou, která udržuje 
úzké styky s celou řadou především americ-
kých pracovišť. Má dlouhodobé společné pro-
gramy s Harvardskou univerzitou a výsledkem 
této spolupráce je např. kompletně vybavené vý-
ukové centrum s maketami všech typů pacien-
tů, včetně simulací porodů, operací pacientů, 
zvířat i provádění pitev. Všechny praktické úko-
ny studentů jsou skrytě kontinuálně vyhodno-
covány výukovým programem za přítomnosti 
pedagogů. Dvě afi liované univerzitní nemocni-
ce mají kapacitu necelých 2 000 lůžek.

Smlouva třetí: 
Taichung China Medical University

Smlouva o spolupráci s patřičným ceremo-
niálem byla podepsána i ve třetím největším 
tchajwanském městě Taichung, kde sídlí 
Taichung China Medical University. Toto uni-
verzitní zařízení má dvě části. Jedna se za bývá 
klasickou čínskou medicínou a provozuje také 
unikátní muzeum klasické čínské (ale i korej-
ské, japonské a tibetské) medicíny. Řada léči-
vých rostlin se pěstuje přímo v areálu univerzity. 
Druhou část taichungské uni verzity představuje 
nedávno dokončený druhý největší univerzitní 
nemocniční komplex na Tchaj-wanu. Struktutra 
složek je pro nás logická: centrum molekulární 
medicíny, trauma centrum, iktové centrum, on-
kologické centrum, centrum kardiovaskulárních 
nemocí a centrum preventivní medicíny. Určitě 
však překvapí Diagnostické výzkumné labora-
toře čínské medicíny s projekty jako diagnos-
tika biopotenciálů, elektronický meridiánový 
diag nostický systém, fotografi cký analyzátor 
jazyka, analyzátor hlasu, studium mikrocirku-
lace nehtových lůžek nebo diagnostické fo-
tografování aury. Laboratoř se vlastně zabývá 
integrací západní a čínské medicíny.

Vstřícnost Tchajwanců byla velmi příjemná 
a přes jejich netajené specifi cké politické pro-
blémy jsme měli dojem, že tato část dálného 
východu již pro nás není vůbec vzdálená.

Přesvědčili jsme se, že úroveň zdejších uni-
verzit lékařského typu je skutečně špičková. 
Tradici západních klasických vysokých škol zde 
nahrazují neobvyklým úsilím a rychlou aplikací 
nejmodernějších technologií. Zapojení v mezi-
národních týmech je samozřejmostí.

Podepsané smlouvy o spolupráci rámcově 
umožňují budoucí výměnu pedagogů, lékařů, 
spolupráci na vzájemných výzkumných projek-
tech a samozřejmě výměnu studentů. Zbývá 
jen doufat, že nabízená šance pro UP bude 
reálně využita.

Prof. V. Kolek, proděkan pro studium v cizím jazyce 
a zahraniční styky LF UP, člen delegace

Lékařská fakulta UP navázala spolupráci 
s významnými edukačními institucemi z Tchaj-wanu
Na Lékařské fakultě UP již delší dobu studují studenti z Tchaj-wanu. Jsou pracovití 
a snaží se přizpůsobit našemu, kulturně velmi odlišnému, prostředí. Jsou i na dálku 
ostře sledováni svými rodiči, kteří prožívají jejich úspěchy i selhání. Tyto kontakty 
byly v listopadu loňského roku rozšířeny, když děkan LF UP prof. Z. Kolář, CSc., 
přijal pozvání k návštěvě Tchaj-wanu a delegace LF UP navštívila několik tamních 
univerzit. 
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Možná jsem hodně divná, ale mám radost z úspěchů 
druhých. Když se tato vlastnost skloubila s mou ne-
smírnou zvědavostí, touhou po přátelském kontaktu 
a nostalgií vzpomínek na léta minulá, vedlo to k tomu, 
že jsem se začala zajímat o to, jakým způsobem se 
staráme o naše absolventy a jak se chlubíme těmi, co 
u nás studovali…

Málokdo z nás má přehled, jak vlastně styky s absol-
venty fungují. Spojila jsem se proto s dr. T. Hrbkem 
a Mgr. R. Palaščákem z oddělení komunikace UP a oba 
pánové mají mnoho skvělých myšlenek, jak s absolven-
ty pracovat. Zjistila jsem zároveň několik skutečností, 
jak pozitivních, tak i negativních.

Pozitivní je, že byla vytvořena databáze absolventů, 
která je nyní ve zkušebním provozu. Absolventům, kteří 
se zaregistrovali na Portál UP a mají uvedenou elek-
tronickou adresu, je možno posílat zprávy z univerzity 
a Žurnál UP. Jednou za rok je pronesena přednáška vý-
znamného absolventa. Na Přírodovědecké fakultě jsou 
v práci s absolventy o krok dopředu a pořádají „Zlaté pro-
moce“ – slavnostní promoce absolventů po 50 letech.

Negativní je, že Klub absolventů ukončil asi před 
rokem svou činnost, a to z důvodu nezájmu akade-
mické veřejnosti. Tomu jsem vůbec nechtěla věřit, a tak 
jsem kontaktovala profesora M. Hejtmánka, který byl 
zakladatelem Klubu a ten mi to potvrdil.

Myslím si, že senát UP by neměl řešit pouze otázky 
legislativní, ale i „společenské“ a měl by se zapojit do 

Vzpomínka na Jana Kaplického
Jan Kaplický vytvořil unikátní projekt architektury Ná-
rod ní knihovny, který je přínosem světové kultuře. 
Barva, tvar, proporce a místo na Letné, to vše má sym-
bolický význam. Pouze zlato může refl ektovat Pravdu 
genia loci starožitné matky měst a starobylého státu. 
Knihovna je duší národa, monádou střežící bdělým 
a lásky plným okem duchovní i materiální poklady, je-
jichž je oprávněnou jistinou. Duší mystických malířů. 
Medúzou mysli, vznášející se, netíkovitou.

Mám radost, že autora nedávno, ještě „za jeho 
času“, potěšil můj názor.

Prof. J. V. Musil

spoluobnovení Klubu absolventů a pomoci při aktivní 
práci s absolventy. Takovou činnost ale nemůže prová-
dět sám. Určitě se v každém absolventském ročníku 
najde nadšenec, který je ochotný aktivně spolupracovat 
a přispět k znovuobnovení činnosti Klubu.

Dále je třeba podporovat, a to nejen fi nančně, od-
dělení komunikace, které nyní chystá anketu o formách 
možné spolupráce s absolventy.

Proto neváhejte a napište, co by se Vám líbilo, za-
pojte se co nejvíce aktivně a pomozte nám ukázat, že 
se naši absolventi ve světě neztratí.

Doc. E. Sovová, Ph.D., MBA, 
členka Akademického senátu UP za LF UP

Pomozte nám obnovit Klub absolventů

Zdarma na Reprezentační ples UP: 
staňte se jeho pořadateli!

Naléhavě hledáme studenty a studentky ochotné za-
stávat role pořadatelů; prodejců losů do tomboly apod.; 
odměnou jim bude volná vstupenka na Reprezentační 
ples UP v sobotu 21. 2. 2009 v RCO, 19.00 hod.

Zájemci nechť se přihlásí pracovnici Konferenčního 
servisu UP paní Vaškové (tel. 585 631 054, mobil: 
739 329 962, e-mail:ludmila.vaskova@upol.cz), která 
ráda poskytne veškeré další informace k této spole-
čenské události nejen akademické obce UP, ale i všech 
příznivců olomouckého vy sokého učení.

Když se řekne folklorní soubor Dunajec, 
znamená to energickou hudbu, pěkné písně, 
temperamentní slovenské tance a také stu-
denty Univerzity Palackého. „Pocházím z Va-
lašska a v tomto regionu se folklor velmi drží 
v podvědomí lidí. Když jsme se s maminkou 
rozhodovaly, do jakého kroužku budu jako dítě 
chodit, vybraly jsme folklorní soubor. Dá se říci, 
že jsem ve folkloru vyrůstala a mám ho velmi 
ráda,“ řekla Žurnálu UP M. Salačová, studentka 
čtvrtého ročníku oboru Pedagogika – sociální 
práce na PdF. „Slovenskému fol klórnímu tanci 
se věnuji už třináct let. Do fol klorního souboru 
Dunaječek mě v jedenácti letech přivedla má 
kamarádka. Tanec mám ráda od dětství a folk-
lór mě zaujal. Folklórní tance mě baví, protože 
jsou rychlé, temperamentní, zábavné, tančí 
se v krásných krojích a doprovází je výborná 
muzika. Když k tomu připočtu i skvělý kolektiv 
v souboru, tak se jedná o velmi zajímavou a zá-
bavnou část mého života,“ dodala T. Fingerová, 
posluchačka pátého ročníku oboru Rekreolo-
gie na FTK.

Folklorní soubor Dunajec je názornou ukáz-
kou toho, že slovenský folklor umí rozproudit 

Nejen studiem je člověk živ
aneb Život olomouckého vysokoškoláka s folklórem

krev v těle. Do poklidného tempa olomoucké 
metropole přináší už pět desetiletí energic-
ké slovenské tempo, ale i pohlazení na duši 
v podobě tanců východního 
Slovenska (oblast Zemplín 
a Šariš), středního Slovenska, 
z dolního Liptova a Horehro-
ní, ale také západního Slo-
venska z Myjavy a severního 
Slovenska z Ora vy a Suché 
Hory. Aby soubor zachoval 
co možná největší autentici-
tu tanců, spolupracuje také 
se slovenskými choreografy 
a mu zikanty. „Původně mi 
až tak o folklor nešlo, šlo jen 
o skupinu lidí, která se – podle 
mého názoru – umí dobře ba-
vit, o skupinu, která má hodně 
společného. A protože se mi 
v souboru velmi zalíbilo, oblíbil 
jsem si i slovenský folklor. Velmi často se totiž 
líbí i lidem, kteří se o folklor obvykle nezajímají,“ 
komentoval svůj vztah k slovenským folklorním 
rytmům F. Krejčí, student oboru Učitelství pro 

druhý stupeň základních škol (zaměření na an-
glický jazyk, hudební výchova) PdF. „Z ničeho 
nic tancuji v souboru Dunajec už devátým ro-

kem,“ dodala s úsměvem T. Fingerová. „Děda, 
babička, táta i máma tancovali v Dunajci, a tak 
jsem začala tancovat i já. A k tomu jsem začala 
i hrát na cimbál ve studentské cimbálové mu-
zice K. Pončíkové,“ řekla další členka souboru 
L. Teššinyová, studentka oboru Francouzština 
pro hospodářskou praxi na FF.

Všichni členové folklorního souboru Duna-
jec a zároveň studenti UP mají jedno společné. 
Přestože soubor v rámci výukového programu 
pro školy zařazuje také taneční ukázky z Hané 
a jižních Čech, je to právě slovenský folklor, který 
se stal jejich nedílnou součástí života. Slo venský 
folklor jim přirostl k srdci. „Ano, mám jej v srdci. 
Už v dětství jsem navštěvovala dětský folklorní 
soubor Dunaječek. Nejdříve jsem se zajímala 
o tanec a zpěv, později o slovenský folklor jako 
takový, regiony, v nichž se vyskytuje atd.,“ uza-
vřela Z. Gábová, studentka Učitelství pro 1. stu-
peň základních škol a speciální pedagogiky.

M. Hronová, foto archiv souboru
(Více o souboru na http://fsdunajec.cz.)

Program celoplošné digitální televizní stanice TV Bar-
randov, která zahájila vysílání počátkem tohoto roku, 
obohatí také studenti Univerzity Palackého. Dramatur-
gem nového pořadu Profi l(m), jehož první díl stanice 
odvysílala 18. 1., se stal Mgr. L. Gregor z Katedry 
di vadelních, fi lmových a mediálních studií FF UP. Na 
vzniku pořadu se kromě něj podílí také další studenti 
a absolventi katedry. 

Studenti UP se podílejí na novém pořadu TV Barrandov

Profi l(m) vzniká pro TV Barrandov tzv. na klíč v pro-
storách Katedry divadelních, fi lmových a mediálních 
studií a za využití techniky bývalého Audiovizuálního 
centra UP. Kromě L. Gregora se na výrobě podílejí 
M. Klíma na postu režiséra a střihače, J. Neděla jako 
scénárista a moderátor v jedné osobě či V. Novotný 
coby postava co-moderátora Pišty. Za kamerou se 
objeví J. Haluza a L. Masner.

Jak už název napovídá, ústředním tématem pořa-
du bude fi lm, a to především amatérský a studentský. 
Profi l(m) si klade za cíl diváky seznamovat nejen se 
současným děním a trendy v oblasti amatérského 

fi lmu, ale také jej propagovat a zasazovat do širšího 
kontextu. Jednotlivé díly jsou podle L. Gregora sice 
tematicky uceleny, avšak téma je nahlíženo z různých 
perspektiv. Do budoucna plánuje produkční tým také 
exkurz do amatérského filmu 70. a 80. let či profil 
ateliéru animace UTB ve Zlíně.

Diváci se mohou s pořadem setkávat každý týden 
v neděli od 23.05 hodin. Po odvysílání bude záznam 
k dispozici také na webových stránkách televize.

Aktuální informace, fotografi e a další materiály bu dou 
zveřejňovány i na čerstvém fan-clubu Profi l(mu) (http://
www.facebook.com/group.php?gid=56792289988). 
Pokud mají studenti UP nějakou vlast ní tvorbu, mohou 
napsat dramaturgovi na e-mail gregor@barrandov.tv.

-mar-, foto archiv Profi l(m)u
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je důraz na kvalitu právních norem ovlivňujících demo-
kratické státní zřízení a jejich dodržování, spolu s napl-
něním morálních zásad a principů tak, aby na základě 
bolesti a křivd v dobách minulých nebyly neoprávněně 
a účelově vytvářeny křivdy a bolest v současnosti.“

Prověření veškerých okolností dotýkajících se ve-
dení PF UP a jejich vědeckých pracovníků je zároveň 
reakcí na cílené zveřejňování negativních informací 
o PF UP vždy v období, které je pro ni důležité z hle-
diska akreditačních a evaluačních procesů ze strany 
Akreditační komise ČR, přičemž i přes vysvětlení celé 
situace dotyčným žurnalistům lze z jejich strany oče-
kávat útoky další.

-tz-

Dokončení ze str. 1

Právnická fakulta UP…

Z ARCHIVU UP

Zatímco ve druhé polovině šedesátých let 
byla ohrožena existence pouze jedné z teh-
dejších čtyř fakult Univerzity Palackého – a to 
ještě nepřímo vznikem nové lékařské fakulty 
v Ostra vě, pak ve druhé polovině padesá-
tých let byla vážně zpochybněna existence 
samotné olomoucké univerzity jako celku.

Z četných proponovaných organizačních 
změn v československém terciárním školství 
z počátku padesátých let se nakonec realizo-
vala pouze jedna, zato s fatálními důsledky 
pro Univerzitu Palackého. V roce 1953 totiž 
vznikla síť vyšších a vysokých škol pedago-
gických. Vyšší pedagogické školy určené pro 
vzdělávání učitelů primárních škol šestého až 
osmého ročníku vznikly transformací existují-
cích pedagogických fakult, které se staly sou-
částí československého terciárního školství 
v roce 1946. Olomoucká pedagogické fakulta 
se ovšem transformovala na Vysokou školu 
pedagogickou vzdělávající učitele devátého 
až jedenáctého ročníku tzv. jedenáctiletek. Ob-
dobné školy vznikly „na zeleném drnu“ v Pra-
ze a v Bratislavě.

Před vznikem samostatné Vysoké školy pe -
 dagogické již Univerzita Palackého sestáva-
la pouze ze tří fakult, když v roce 1950 byla 
z důvodů mocensko-ideologických zrušena 
teologická fakulta.

Konstituování olomoucké Vysoké školy pe-
dagogické v roce 1953 proběhlo ruku v ruce 
s formálním ukončením činnosti zdejší filo-
zofické fakulty, takže Univerzita Palackého 
v Olomouci se rázem stala univerzitou s pou-
ze jedinou fakultou, a to fakultou lékařskou. 
Není sporu o tom, že touto krajně neuváženou 
orga nizační změnou byla v Olomouci zásad-
ním způsobem ohrožena existence její univer-
zity, zvláště když ve stejném období začala 
vznášet nároky na různé typy vysokých škol 
tzv. socialistickou industrializací dynamicky se 
rozvíjející Ostrava.

Po odchodu rektorky Jiřiny Popelové-Otá-
halové na pražskou Univerzitu Karlovu zaujal 

Zánik hrozil olomoucké univerzitě také ve druhé polovině padesátých let
v roce 1954 funkci rektora olomoucké univer-
zity legendární profesor neurologie Jaromír 
Hrbek. Ten přišel do Olomouce v roce 1951 
z plzeňské lékařské fakulty, kde působil jako 
přednosta neurologické kliniky. Příčiny jeho 
nečekaného odchodu do Olomouce nejsou 
zcela jasné. Víme, že Jaromír Hrbek po roce 
1948 začal v Plzni avanturisticky experimen-
tovat s teorií gravitace, když se s vehemencí 
sobě vlastní snažil vtěsnat příslušné fyzikální 
zákony do schémat dialektického materialis-
mu. Víme také, že v roce 1950 obdržel Hrbek 
blíže nespecifi kovaný vysoký stranický trest 
(snad dokonce vyloučení z KSČ), který byl ná-
sledně anulován zá sahem sa mot ného nejvyš-
ší ho stra nického or gá-
nu. Zdá se tak, že hy-
peraktivní a sil ně po li-
tizující experimentátor 
Hrbek začal plzeň ským 
a pražským moc ným 
vadit a ti jej proto stranickým „postrkem“ vyslali 
do Olomouce.

Po roce 1945 došlo k potřebné transformaci 
farmaceutického studia původně uskutečňo-
vaného na přírodovědeckých fakultách univer-
zit v Praze, Bratislavě a v Brně. V roce 1948 
se rozšířila délka farmaceutického studia na 
čtyři roky, přičemž se 
toto studium připojilo 
k lékařským fakultám. 
Konečně v roce 1952 
se brněnské farmaceu-
tické studium transformovalo v samostatnou 
farmaceutickou fakultu.

Na sklonku roku 1955 začal rektor UP splé-
tat svůj plán na přemístění brněnské farmaceu-
tické fakulty do Olomouce a její začlenění do 
svazku olomoucké univerzity. Je potřeba zdů-
raznit, že jediným hmatatelným důvodem této 
snahy byla destabilizace olomoucké uni verzity, 
ke které došlo v důsledku vzniku Vy soké ško-
ly pedagogické. Jaromír Hrbek v ná sledném 
tříletém sporu mezi oběma mo rav skými uni-

verzitami především využíval své 
bohaté kontakty na špičky stranic-
ké i státní byrokracie. Olomoucké 
úsilí o přesun far maceutické fakul-
ty z Brna aktivně podpořil přede-
vším náměs tek ministra školství 
Jaroslav Mar tinic a částečně sám 
ministr školství František Kahuda. 
Jaro slav Martinic byl s Olomoucí 
úzce spjat. Na sklonku třicátých 
let pracoval v hanácké metropoli 
jako ad vokátní koncipient u zdej-
šího pro slulého advokáta Leopol-
da Po spíšila. Po válce J. Martinic 
působil jako vyšetřovatel minister-
stva spravedlnosti v retribučních 
trestně-právních sporech. Politic-
ký benefi t u komunistické strany 
získal Martinic fabrikací retribuční 
kauzy zmíněného Leopolda Po-
spíšila, která proběhla na politic-
kou objednávku ultraradikálních 
komunistů shromážděných kolem 
tehdejšího krajského výboru KSČ 
v Olomouci; před svým nástupem 
na ministerstvo školství pracoval 
J. Martinic jako docent politické 
ekonomie na UP.

Podívejme se, jaké argumen-
ty vznesla olomoucká univerzita 
k podpoře svých snah o přemís-
tění brněnské farmaceutické fa-
kulty. Zásadním – a přiznejme, že 
veskrze ideologickým a demago-

gickým argumentem olomoucké univerzity 
byla jediná věta vytržená z projevu Nikity Ser-
gejeviče Chruščova pronesená na XX. sjezdu 
Komunistické strany Sovětského svazu. Šéf 
sovětské komunistické strany, neomylného 
a nepřekonatelného to vzoru, totiž rezolutně 
prohlásil, že v následujícím období je nutné 
„přiblížit vědeckovýzkumné instituce a vysoké 
školy jejich výrobní základně“. A v Olomouci – 
na rozdíl od Brna – přece tato „výrobní základ-
na“ existovala v podobě výrobce léčiv národ-
ního podniku Farmakon. V následném velmi 
ostrém sporu vršily obě uni verzity nejrůznější 
argumenty na podporu svých poža davků. Lici-
tovalo se např. o počtu lékáren v obou městech 

a jejich okolí, umísťo-
vání absolventů, olo-
moucká strana např. 
zdů raz ňovala vědec-
kou akribii Františka 
Šantavého v oboru 

alkaloidní chemie. Nakonec se ale rozhodují-
cím argumentem pro ponechání farmaceutické 
fakulty staly peníze. Práce expert ních skupin 
totiž ukázaly, že vybudování farmaceutické fa-
kulty v Olomouci by vyžádalo několikanásob-
ně více fi nančních prostředků než její dobudo-
vání v Brně. V roce 1957 proto rozhodlo byro 

ÚV KSČ o setrvání 
far maceutické fakulty 
v rámci brněnské Ma-
sarykovy univerzity. 
Jenže to už kolovaly 

zaručené zvěsti o zániku vyšších a vysokých 
škol pedagogických, ke kterému došlo v násle-
dujícím roce. A tak se v roce 1958 olomoucká 
univerzita se stávající pouze z lékařské fakulty 
opětovně rozrostla o staronovou fakultu fi lozo-
fi ckou a nově konstituovanou přírodovědeckou 
fakul tu. Hrozba zániku olomoucké univerzity 
tak byla defi nitivně zažehnána.

Náležitě politicky vybavený Jaromír Hrbek 
postupoval ve svých snahách o stabilizaci 
ohrožené olomoucké univerzity zcela nevy-
bíravě a bezskrupulózně. Slovutné brněnské 
profesory přiváděly k zoufalství nejen Hrbkovy 
demagogicko-politické argumenty, ale i jeho 
ostentativní prezentace konexí u tehdejší vlád-
nou cí „věrchušky“. Zkušený vysokoškolský uči-
tel a vědec Jaromír Hrbek velmi dobře vě děl, 
že z meritokratického hlediska je přesun farma-
ceutické fakulty z Brna do Olomouce nesmy-
slný. Přesto ale urputně „do hrdel i statků“ ve 
svém úsilí vytrval. A sledovaný účel – uchování 
samotné existence naší „alma mater“ – zcela 
určitě (přinejmenším z pohledu historického) 
zvolené prostředky posvětil.

PhDr. P. Urbášek, ředitel Archivu UP

Konstituování olomoucké Vysoké školy pedagogické 
v roce 1953 proběhlo ruku v ruce s formálním ukon-
čením činnosti zdejší fi lozofi cké fakulty, takže Univer-
zita Palackého v Olomouci se rázem stala univerzitou 
s pouze jedinou fakultou, a to fakultou lékařskou.

Slovutné brněnské profesory přiváděly k zoufalství 
nejen Hrbkovy demagogicko-politické argumenty, 
ale i jeho ostentativní prezentace konexí u tehdejší 
vládnoucí „věrchušky“.
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