
Placeno převodem 706008Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

-red-, foto -mo-

2
r o č n í k  2 0U n i v e r z i t y  P a l a c k é h o  v  o l o m o U c i

V čísle:
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 Atmosféru začátku akademického roku tradič-
ně dokreslují slavnostní imatrikulace studentek 
a studentů prvních ročníků. V aule Právnické 
fakulty UP 16. 9. to byli „čerství“ posluchači 
studijních oborů Fakulty zdravotnických věd UP.

Rada vysokých škol k financování VŠ   FNOL 
otevřela komfortní prostory pro pacienty 
  Central European Jewish Studies   Noví 
proděkani CMTF  Archeologická rekonstrukce 
nejstarších dějin Olomouce   Vydavatelství 
UP vydalo učebnici ekologie   Studentské 
křesťanské hnutí se představuje   Vnitřní 
audit na vysokých školách

Škrty v rezortu MŠMT: 
Další snížení rozpočtu univerzity v roce 2010

O nastalé situaci informoval 15. 9. prof. Miroslav 
Mašláň, rektor UP, když komentoval jednotlivá usnesení 
z nedávného jednání České konference rektorů (dále jen 
ČKR). Reprezentace rektorů veřejných vysokých škol ČR 
vyjádřila s neúměrným krácením rozpočtu ještě v roce 
2010 zásadní nesouhlas, neboť zmiňovaná miliarda korun 
tvoří dvě třetiny redukce celého rozpočtu MŠMT, přitom 
výdaje na vysoké školy činí pouze jednu pětinu rozpočtu 
MŠMT. „Krácení rozpočtu na Univerzitě Palackého se 
za stávající metodiky procentuálně dotkne všech jejích 
součástí,“ řekl rektor UP. „Snad ještě kritičtější situaci by 
veřejným vysokým školám však mohla přinést příští léta“, 
dodal, když komentoval signalizované snížení příspěvku 
veřejným vysokým školám o dalších takřka 10 % na rok 
2011 a plánované individuální jednání o rozpočtu MŠMT 
s jednotlivými vysokými školami. To by podle rektorů 
mohlo ohrozit transparentnost jejich financování.

Stejně tak vážná situace se podle rektora UP jeví 
i v oblasti financování výzkumu, vývoje a inovací. Tato 
kapitola by oproti letošnímu roku měla být krácena až 

o 12 % a v roce 2013 až o 20 %. „Ve shodně s ostatními 
rektory českých veřejných vysokých škol považuji za velmi 
nešťastné, že se jednání ČKR neúčastnil ministr školství 
Josef Dobeš. Mělo se totiž jednat o první kontakt s rektory 
od jeho nástupu do funkce ministra, navíc v mimořádně 
vážné ekonomické situaci vysokých škol. Jednání se 
účastnil pouze náměstek Kryštof Hajn,“ sdělil rektor UP.

Z informací dostupných na internetových stránkách 
ministerstva vyplývá, že se MŠMT chce zasadit o diverzi-
fikaci a redukci vysokých škol a ještě do konce roku 2011 
hodlá připravit podklady zákonů pro reformu terciárního 
školství. Také v reakci ministra školství na článek „Ministr 
ustoupil vysokým školám, dvě miliardy škrtne jinde v re-
sortu“ zveřejněný dne 17. 9. na portálu idnes.cz se uvádí, 
že ministr by mohl ustoupit škrtům jedině v případě, že 
reforma terciárního školství, na které se podílí skupina 
rektorů a zástupců MŠMT, proběhne v rychlém termínu. 
V takovém případě je ministr prý připraven pomoci 
vysokým školám překlenout kritický rok 2011 s tím, že 

 V návaznosti na aktuální úsporná opatření ve všech rezortech České republiky padnou restriktivní opatření plnou 
vahou také na veřejné vysoké školy.  V rámci MŠMT to budou především ony, které újmu zakusí nejcitelněji. Ještě 
letošní rozpočet bude vysokým školám ponížen zhruba o jednu miliardu korun, z toho asi 300 mil. korun patří do 
kapitoly provozní prostředky. Pro Univerzitu Palackého tato situace znamená nižší rozpočet zhruba o 17 mil. korun.

Societas cognitorum: Sdružení profesorů FF UP bude působit v duchu 
univerzitních hodnot a akademických tradic
  Patnáctého září bylo ustavujícím valným shromáž-
děním založeno Sdružení profesorů Filozofické fakulty 
UP, které – citujíce osvícenskou tradici Olomouce – nese 
jméno Societas cognitorum. Členství ve Sdružení je 
vázáno na profesorský stav, řádným členem se může 
stát – literou stanov – „akademický pracovník s hod-
ností profesora, který působí nebo působil na Filozofické 
fakultě UP v Olomouci“, stanovy připouštějí ale také 
čestné členství, které může být „uděleno významným 
osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nebo sdružení“, 

byť nesplňují stavovskou či lokální podmínku. V době 
založení čítalo Sdružení 28 řádných členů, profesorů 
zastupujících disciplíny filologické, filozofické, historické 
a uměnovědné.

Sdružení Societas cognitorum, zřízené coby občanské 
sdružení a zaregistrované na Ministerstvu vnitra ČR, není 
organizační jednotkou FF UP, a nepodléhá tudíž řízení či 
dohledu akademických funkcionářů.

Poslání Sdružení formulují stanovy jako „vytváření 
příležitostí pro setkávání, propagaci a podporu Filozo-

Dokončení na str. 10

Dokončení na str. 7

Právnická fakulta přeruší výuku
  Právnická fakulta UP je nucena přerušit výuku. 
Budova Envelopy se akademické obci uzavře 23. 10. 2010 
a k jejímu opětnému otevření dojde 10. 1. 2011. Důvody 
nastalé situace spočívají ve výměně oken a zateplení 
fasády. O novém harmonogramu akademického roku 
2010/2011 na PF informovalo na setkání s akademickou 
obcí 22. 9. vedení fakulty.

„Shodou okolností a vinou technických postupů se 
stalo, že firma, která výměnu oken a zateplení zajišťuje, je 
schopna začít provádět práce až nyní v zimním semestru. 
Na základě aktuální dohody startují stavební práce 20. 10. 
a s ohledem na jejich charakter a intenzitu jsme nuceni 
výuku zimního semestru přerušit,“ sdělila Žurnálu UP 
prof.  Milana Hrušáková.

Současná „zateplovací krize“, která v budoucnu přinese 
fakultě a celé univerzitě energetické úspory, postihla 
fakultu s více než dvěma tisíci studenty v jistém ohledu 
nečekaně, neboť plánované opravy měly začít již v červnu. 

„Ovlivnit termín stavebních prací leželo mimo fakultní a do 
jisté míry i univerzitní možnosti. Naplánované práce jsou 
totiž součástí většího projektu, který dotují evropské 
fondy. Postup, podle nějž se realizovalo přidělování 
dotace a proběhlo výběrové řízení, bohužel vedly k tomu, 
že firma může začít pracovat až v podzimním termínu,“ 
doplnila děkanka. V průběhu setkání s akademickou obcí 
informovalo vedení fakulty o novém harmonogramu aka-
demického roku, podle nějž bude výuka zimního semestru 
prodloužena do 11. 2. „Poté bude následovat třítýdenní 
zkouškové období,“ řekl JUDr. Filip Ščerba, PhD., proděkan 
pro studijní a pedagogické záležitosti PF. Dodal, že letní 
semestr by měl začít 14. 3. a jeho zkouškové období se 
posune až do konce července. Z řady termínů nového 
harmonogramu akademického roku, které vedení fakulty 

Dokončení na str. 9
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Usnesení Rady vysokých škol
  Předsednictvo Rady vysokých škol přijalo na svém 
zasedání 16. 9. následující usnesení:
K úpravám rozpočtu VVŠ v roce 2010:

Rada vysokých škol upozorňuje na rozpor „vázání“ 
prostředků veřejným vysokým školám z dopisu náměstka 
ministra školství ze dne 9. 10. se zákonem s ohledem na 
neexistenci zákonného zmocnění takového kroku směrem 
k veřejným vysokým školám.

Usnesení vlády 552 a 597 z roku 2010 se týkají 
organizačních složek státu, nikoli veřejných vysokých 
škol jako veřejnoprávních korporací. Rada vysokých škol 
vyzývá MŠMT k respektování zákona, neprodlenému 
vyplacení dlužné části příspěvku veřejným vysokým 
školám za rok 2010 a vyloučení situace, kdy se veřejné 
vysoké školy svých nároků vůči státu budou nuceny 
domáhat soudní cestou

RVŠ žádá prvního náměstka ministra o jednoznačné 
vysvětlení souladu záměru individuálního jednání o roz-
počtu jednotlivých VVŠ na rok 2011 se zásadou rozpočet 
konstruovat podle společných transparentních pravidel.
K financování vědy a výzkumu v roce 2011 a dalších 
letech:

Vysoké školy hrají zásadní úlohu ve vědě a výzkumu 
v ČR i výchově nových pracovníků ve výzkumu a vývoji. 
Rada VŠ proto kategoricky odmítá, aby kapitola MŠMT 
byla v roce 2011 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
krácena oproti letošnímu roku až o 12 % a v roce 2013 
až o 20 %. 
K problémům financování ze strukturálních fondů:

RVŠ vyslovuje znepokojení nad razantními změna-
mi, ke kterým dochází v oblasti strukturálních fondů 
na MŠMT.

Čerpání prostředků strukturálních fondů, zejména 
v operačním programu VaVpI, je pro budoucí konkuren-
ceschopnost vysokých škol ve všech třech klíčových rolích 
(vzdělávání – výzkum a vývoj – spolupráce) historicky 
nenahraditelné. Jakékoliv ohrožení, zejména přístupem 
ministerstva v posledním období, uvedené šance na 
vybudování špičkové výzkumné infrastruktury VŠ může 
přinést zmaření naší společné snahy o kvalitativní posun 
VŠ ke globální konkurenceschopnosti a budoucí prosperitě.

Zdroj: www.radavs.cz.        -red-

skončila AEDuCA 2010
Křivka zájmu o celoživotní vzdělávání má vzestupnou tendenci
 Na sto padesát vzdělavatelů, manažerů, lektorů vzdělávání dospělých, personalistů, manažerů 
firem a škol či pracovníků středisek celoživotního vzdělávání při vysokých školách získávali další 
informace o nových metodách a trendech ve vzdělávání dospělých v prostředí Univerzity Palackého. 
S mottem „Budoucnost nevidíme, ale můžeme ji tvořit“, proběhl šestý ročník Festivalu AEDUCA 2010 
v Uměleckém centru UP ve dnech 14.–15. září.

„Téma festivalu bylo zvoleno tak, že mělo poukázat na 
možnosti a příležitosti budoucnosti a z toho vyplývala 
i témata jednotlivých konferencí. Jedna z nich se tak 
např. věnovala tomu, co v oblasti celoživotního vzdělávání 
mohou dělat vysoké školy, další pak byla zaměřena na 
konkrétní metody a formy vzdělávání dospělých, mezi 
něž patří např. systematické koučování,“ sdělila Žurnálu 
UP RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, ředitelka festivalu (na 
snímku uprostřed). „Naším cílem je vytvořit prostor pro 
prezentaci nejnovějších vědeckých poznatků a trendů 
v oblasti celoživotního vzdělávání,“ dodala.

Stalo se již tradicí, že festival, o který každoročně roste 
zájem, nabízí příležitost prezentovat vzdělávací instituce 
a jejich programy, včetně projektů rozvoje lidských 
zdrojů. Letos se jeho účastníci mj. zabývali vzděláváním 
vedoucích pracovníků ve školství, odborné workshopy 
věnovaly pozornost firemnímu vzdělávání a tématu 
vzdělání vedoucí k vyšší produktivitě a rozvoji. RNDr. 
Lenka Cimbálníková  prezentovala za UP např. již přijatý 
projekt, který je zaměřený na zvyšování manažerských 
kompetencí vedoucích pracovníků olomoucké univerzity. 
O projekt, s jehož realizací rektor UP vyslovil souhlas, 
požádala FF UP, dotuje jej EU a vzdělávání začne od 
příštího akademického roku.

Pro setkání odborníků a zájemců o vzdělávání 
z komerční i nekomerční oblasti poskytuje přehlídka 
celoživotního vzdělávání AEDUCA jedinečnou příležitost. 
Letos poprvé pak byla v rámci společenského večera 
udělena Cena Vladimíra Jochmanna za významný přínos 
v oblasti vzdělávání dospělých, a to dr. Zdenku Palánovi, 
prezidentovi Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

AEDUCA 2010, zahájená květnovým setkáním v Senátu 
Parlamentu ČR, proběhla pod záštitou MŠMT ČR, primátora 
statutárního města Olomouc a předsedy Senátu Parlamen-
tu ČR a uspořádala ji Univerzita Palackého zastoupená FF UP 
a Institutem vzdělávání FF UP.        -map-, foto -mo-

Venezuelský velvyslanec se setkal s rektorem UP

Jak propagovat přírodovědecké a technické obory?

Výstava na Pražském hradě nabízí 
historii česko-brazilských styků

  Stopy působení Čechů 
v Brazílii od dob jezuitských 
misionářů až po současnost 
je tématem výstavy, kterou 
připravila Správa Pražského 
hradu ve spolupráci s Vel-
v y s l a n e c t v í m  B r a z i l s ké 
federativní republiky v ČR. 
Expozice „České stopy v Bra-
zílii“ dokumentuje historii 
vzájemných styků s použitím 
řady exponátů, uměleckých 

děl a velkoformátových fotografií. Odbornou spolupráci 
zajišťoval prof. Pavel Štěpánek z Katedry dějin umění FF UP, 
který je také autorem úvodního textu katalogu.

Výstava je přístupná do konce listopadu v Tereziánském 
křídle Starého královského paláce na Pražském hradu.
Bližší informace viz. www.kulturanahrade.cz.       -red-

Olivka – i pro děti zaměstnanců a studentů PřF UP
 V prostorách, které na třídě 17. listopadu dříve obývala Přírodovědecká fakulta, bylo 10. 9. slavnostně otevřeno 
rodinné centrum Olivka. Od ostatních podobných center se Olivka liší: Zatímco děti si budou moci hrát či připravovat 
se na vstup do mateřské školy pod dohledem zkušeného pedagoga, rodičům se nabízí účast v některém z workshopů 
a přednášek, zaměřených např. na efektivní rodičovství, zvládání stresu či mezigenerační vztahy.

PřF UP investovala do drobných oprav svých dřívějších prostor a poté pronajala tyto prostory Olivce mj. s tím, že jejím 
zaměstnancům či studentkám a studentům bude nápomocno při hlídání dětí.         -map-, foto -mo-

  Na návštěvu Univerzity Palackého přicestoval 
17. 9. velvyslanec Bolivarovské republiky Venezuela 
v ČR Victor Julian Hernandez Leon. S rektorem UP 
prof. Miroslavem Mašláněm, CSc., jednal o možné spo-
lupráci mezi olomouckou univerzitou a venezuelskými 
vysokými školami. Zájem o vzájemné kontakty projevil 
rovněž v souvislosti s případnou účastí venezuelských 
producentů a f ilmových tvůrců na mezinárodním 
festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních 
filmů Academia film Olomouc. Victor Julian Hernandez 
Leon informoval také rektora UP o soutěži Iberoame-
rická cena 2010, jejímuž letošnímu ročníku venezuelské 
velvyslanectví předsedá.           -red-, foto -mo-

  Univerzita Palackého hostila v prostorách Fakulty 
tělesné kultury od 15. do 17. 9. výroční konferenci 
projektu „Podpora technických a přírodovědných oborů“. 
Konference měla na programu množství zajímavých 
prezentací včetně zahraničních příspěvků na téma 
účinné komunikace vysokých škol s jejich potencionál-
ními studenty z řad středoškoláků. Mezi zahraničními 
vystupujícími byli například Jan Binar, ředitel reklamní 
agentury McCann Erickson, prorektorka Univerzity 
v Oslo Doris Jorde nebo známý britský popularizátor 
vědy Michael Lodensborough.

Na konferenci navazoval 17. 9. interaktivní seminář 
„Komunikace vědy a komunikace vysokých škol“. V jeho 
rámci byla velmi poutavě a názorně představena 
také marketingová kampaň ČVUT s názvem „Sedm 
statečných“, kterou prezentovala Alexandra Hroncová. 

Součástí prezentace byly i informace o zvycích a cha-
rakteristikách současných středoškoláků, což vzbudilo 
v publiku velký zájem.

Také ostatní příspěvky byly velmi přínosné, zejména 
ty, jež obsahovaly praktické návody a doporučení, jako 
byla přednáška Doris Jorde na téma Výuka dnes a výuka 
zítra – zkušenosti projektu S Team. 

Celkově shrnuto konference přinesla mnoho nových 
podnětů v oblasti komunikace a nabídla vítanou 
možnost pro výměnu cenných zkušeností PR pracovníků 
z nejrůznějších vysokých škol.        -chat-, foto -mo- 
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Fakultní nemocnice Olomouc otevřela komfortní prostory 
pro pacienty

„Buď odpovědný za své zdravé srdce“
 Pod tímto heslem a u příležitosti Světového dne srdce pořádal nadační fond 
Pro srdce Hané 11. 9. v olomouckých Smetanových sadech pátý ročník akce Zdravé 
srdce Hané a jubilejní X. ročník Šňůry života.

Zdravé srdce Hané bylo spojeno s propagací nordic walking akcí Nordic walking 
Metalka tour. V rámci propagace zdravého životního stylu byly představeny 
pohybové aktivity, zásady zdravého stravování; účastníci měli rovněž možnost 
změřit si některé rizikové faktory (krevní tlak, tuk).

„Šňůra života“ se věnuje výuce laické resuscitace, v jejímž průběhu mají zájemci 
možnost (na „fantomech“) vyzkoušet v praxi, jak správná resuscitace probíhá. 

„Téměř polovina pacientů s akutním infarktem myokardu stále umírá doma a pouze 
u minima proběhne laická resuscitace. Občané nejsou poučeni a bojí se jakkoliv 
zasáhnout. A přitom právě okamžitá pomoc může pacientovi zachránit život“, 
uvedla předsedkyně nadačního fondu Pro srdce Hané doc. Eliška Sovová.        -es-, foto archiv organizátorů

Film profesora Otakara Štěrby získal další ocenění
 Dokumentární film prof. Otakara Štěrby z Katedry ekologie a životního prostředí PřF Nemocnice na konci světa získal 
29. 8. Cenu města Teplice nad Metují udělovanou Mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem v Teplicích nad 
Metují. Film dokumentuje budování vodovodu a stavbu nemocnice v horské vesnici druhého nejvyššího pohoří světa 
v Karákóramu v západním Himaláji.

Filmové ztvárnění výjimečného humanitárního projektu již získalo ocenění na řadě filmových přehlídkách, 
např. na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů (2008) nebo na Mezinárodním filmovém festivalu trvale 
udržitelného rozvoje (2009). Snímek se prezentoval také letos v září na festivalu horských filmů Spotkania z Filmem 
Górskim v Polsku.        -tv-, -red-

Central European jewish 
studies: The students‘ voice
 Ve dnech 12.–14. 9. proběhla v Centru judaistických 
studií Kurta a Ursuly Schubertových na FF UP mezinárodní 
studentská konference nazvaná Central European Jewish 
Studies: The students‘ voice. Konferenci otevřel poutavým 
vhledem do dějin židovské Olomouce proděkan doc. Wil-
ken Engelbrecht a přivítal tak šestnáct studentů magis-
terských a doktorských studijních programů z několika 
zemí. Vedle studentů domovské instituce přednesli své 
příspěvky studenti z pražské hebraistiky (FF UK v Praze), 
vídeňské judaistiky, zastoupeny byly i CEU (Budapešť), 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapešť), Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem (Budapešť), University of Oxford, 
University of Cambridge a Universität Bern.

Přestože pro mnohé účastníky konference to 
byla první příležitost vystoupit před mezinárodním 
publikem, úroveň příspěvků byla pozoruhodná. Ve svých 
komentářích k jednotlivým výstupům to konstatovali 
recenzenti z řad zkušených vysokoškolských pedagogů; 
z domovské instituce to byli dr. Louise Hechtová, dr. Marie 
Crhová, dr. Tamás Visi a dr. Marie Krappmannová. Zazněly 
rovněž komentáře ThLic. Dominika Opatrného (CMTF UP), 
dr. Pavla Sládka (FF UK Praha) a dr. Stephana Wendehorsta 
(Historisches Institut, Justus-Liebig-Universität Gießen).

Přednášející si zvolili různorodá témata. Referáty se 
týkaly židovské etnografie, židovského náboženského 
práva, Mišny, témat historických, lingvistických, reli-
gionistických i pedagogických. Přednášející se dotkli 
různých aspektů populární kultury, další autoři se věnovali 
interpretaci textů, zazněla i problematika genderových 
studií. Pestrost přednesených příspěvků nebránila živým 
diskusím, ze kterých si jednotliví účastníci mohli odnést 
náměty a inspiraci pro další práci.

Studenti i pedagogové hodnotili konferenci velmi 
kladně, doufáme tedy, že touto akcí byla letos v Olomouci 
založena tradice studentských judaistických workshopů 
a že účastníci dalších ročníků dají vzniknout stejně 
obohacujícímu prostředí, jaké se podařilo vytvořit letos.

PhDr. L. Uličná, foto -mo-

noví proděkani CMTF uP
  Po projednání v Akademickém senátu CMTF UP 
v červnu t. r. jmenovala děkanka fakulty RNDr. Ivana 
Vlková, Th.D., s účinností od 14. 9. 2010 proděkany 
pro funkční období 2010–2014. Jsou jimi doc. Damián 
Němec, dr., proděkan pro organizaci, rozvoj a právní 
záležitosti, doc. Petr Chalupa, Th.D., proděkan pro 
studijní a pedagogické záležitosti, Mgr. Vít Hušek, Th.D., 
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční záležitosti, 
a Mgr. Pavel Černuška, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy 
a další vzdělávání.         -red-

$ Vědecká rady UP, která se sešla na svém prvním zasedání v novém akademickém roce 20. 9., schválila návrhy 
na jmenování doc. Františka Váchy, Ph.D. (vedoucí Ústavu chemie a biochemie PřF Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích) profesorem pro obor Biochemie, a doc. Romana Herziga, Ph.D., FESO (zástupce 
přednosty pro školství Neurologické kliniky FNO a LF UP) pro obor Neurologie. Schválené návrhy budou 
postoupeny MŠMT ČR k dalšímu řízení.

$ Dva návrhy Vědecká rada UP neschválila: návrh na jmenování doc. Miroslava Chrásky, Ph.D., profesorem pro obor 
Pedagogika, a návrh na jmenování doc. Violy Tamášové, CSc., profesorkou pro obor Pedagogika; řízení byla zastavena.

$ Dále byl schválen návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa prof. Karlu Skalickému, 
Th.D., významnému českému teologovi, a doc. Lumíru Ondřeji Hanušovi, DrSc., významnému vědeckému 
pracovníkovi Institutu pro výzkum léčiv – Lékařská fakulta, Hebrejská Univerzita, Ein Keren, Jerusalem.

$ Vědecká rada UP schválila Madeleine Albrightovou a náhradníka prof. Bedřicha Moldana, CSc., jako 
proslovitele přednášky k poctě J. L. Fischera v roce 2010.

$ Vědecká rada UP projednala Dlouhodobý záměr činnosti UP v Olomouci na období 2011–2015.  -red-

 Nová budova špičkového diagnostického pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc už slouží paci-
entům. Její provoz slavnostně zahájil přestřižením pásky 17. 9. ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš 
Heger, CSc. V nových prostorách jsou již nyní pomocí hybridní PET/CT kamery vyšetřováni zejména 
pacienti s nádorovými onemocněními. Díky netradičnímu architektonickému řešení a modernímu 
designu nabízí budova nemocným příjemnější prostředí.

Zároveň jde o jeden z důležitých kroků v přípravě 
rekonstrukce budovy Františka Josefa, ve které toto 
diagnostické pracoviště dosud sídlilo. „Před šesti let byl 
dokončen projekt výstavby chirurgického monobloku 
a na něj chceme navázat další komplex, který by vznikl 
rekonstrukcí a dostavbou nejstarší nemocniční budovy,“ 
vysvětlil ředitel FNOL MUDr. Radomír Maráček.

Nemocnice představila také nově zrekonstruovanou 
budovu bývalé psychiatrie, kam byl letos v létě 
přestěhován Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny 
a také mamografické pracoviště Radiologické kliniky. 
V budově je kromě těchto pracovišť umístěna také 
ambulance dětské psychiatrie. „I tady jde o koncepční 
krok, protože na uvolněné místo po mamografech, jež 
sídlily v chirurgickém komplexu, se stěhuje magnetická 
rezonance a angiolinka právě z budovy Františka Josefa. 
Genetika zase sídlila v budově Dětské kliniky, kde už jsme 
začali budovat operační sály pro dětskou chirurgii. Dětská 
klinika se tak stane komplexním centrem a děti nebude 
nutné k operacím převážet do centrálního chirurgického 
komplexu,“ vysvětlil ředitel. 

V tentýž den představila FNO také „centrum pro 
ženu“, které vzniklo právě přestěhováním genetického 

a mamografického pracoviště do nově zrekonstruované 
budovy bývalé psychiatrie.

Náklady na stavební práce a vybavení nového dia-
gnostického pracoviště FNOL a budovy „centra pro ženu“ 
přesáhly 120 milionů korun, Ministerstvo zdravotnictví 
ČR poskytlo přibližně 40 procent této částky, zbývající 
část uhradila FNOL z vlastních zdrojů.

-red-, zdroj: tisková zpráva FNOL

FNOL plánuje také rekonstrukci své historicky nejstarší 
budovy Františka Josefa včetně dostavby, kde budou 
umístěny související, technologicky náročnější provozy.

www.zurnal.upol.cz
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Archeologická rekonstrukce nejstarších dějin olomouce
aneb Když se otevře konzerva stará přes tisíc let
V současné době probíhají závěrečné práce na dokončení tříletého projektu „Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci“, dotovaného grantem 
GA ČR. Jeho závěry předkládají odborné archeologické i historické veřejnosti unikátní výsledky archeologického výzkumu fortifikovaného mocenského 
ústředí z předvelkomoravské doby, objeveného již v roce 1986 na olomouckém předměstí Povel. Dokumentace výsledků je přitom mimořádně bohatá, 
zpracovávaný katalog dosahuje počtu téměř 60 000 položek, zahrnujících mimořádně reprezentativní nálezy hmotné kultury z konce 7. až počátku 9. 
století. Komplexní výstupy včetně enviromentální analýzy lokality a přírodovědných expertíz přinášejí nové základní poznatky k počátkům Olomouce 
a díky širší historické interpretaci je i objasňují. Jde přitom o výzkum, kterému se díky získanému grantu dostává sumárního zpracování poprvé od doby, 
kdy byly všechny tyto nálezy vykopány, ale vinou nepříznivých okolností zůstaly nezhodnoceny.

Tak jako se skládá střep ke střepu a postupně se pod 
rukama objevuje obnovený původní tvar, tak vyhodnocují 
archeologové nalezené artefakty takovým způsobem, aby 
podaly co nejkomplexnější svědectví o dobách minulých. „To 
by se ovšem nemělo týkat jen „čistě” historického poznání, 
např. časově návazného formování (velko)moravské státnos-
ti, či utváření raně středověké Olomouce jako mocenského 
centra - výzkumný projekt se v nemenší míře zaměřil i na 
zodpovězení řady pro nás dosti závažných enviromentálních 
otázek a na co nejplastičtější poznání každodenního života 
někdejších olomouckých Slovanů,“ říká PhDr. Josef Bláha, 
člen Katedry dějin umění FF UP, kdysi dlouhodobý vedoucí 
archeologického oddělení olomouckého Památkového ústa-
vu a rovněž tak vedoucí archeologického výzkumu na Povelu, 
když hodnotí závěry právě dokončeného projektu jako jeho 
hlavní řešitel. A může se stát, že své obrysy odhalí i některá 
zatím neznámá fakta k dotyčnému období moravských dějin 
a hypotéza „docvakne“:

Blahodárný požár
Jeden z významných výstupů projektu představuje 

skutečnost, že se nám podařilo vymezit datování. Ukázalo 
se totiž, že dochované nálezy nejsou z 9. století, jak jsme 
se původně (před zahájením vlastního odkryvu v r. 1986) 
domnívali, nýbrž už z průběhu století osmého, ba dokonce 
i ze závěru sedmého. Na dané lokalitě se skutečně nacházelo 
opevněné mocenské ústředí, ve kterém sídlil lokální kníže, 
který zřejmě spravoval tuto část Hornomoravského úvalu 
(staré Olomoucko) a byl na tomto hradišti samozřejmě i se 
svou ozbrojenou družinou, což byli jezdci. A nám se podařilo 
najít patnáct typických kování odlitých z bronzu, sloužících 
k pobití honosných opasků těchto „rytířů“, kteří takto dávali 
na odiv svou sociální pozici. Dále jsme tam nalezli bronzové 
i železné ostruhy, které jsou zase velice příznačné a typické 
pro 8., nikoli 9. století našeho letopočtu. Historicky vzato, 
jedná se tedy o období předvelkomoravské.

Nesmírně důležité zjištění spočívá zároveň v tom, že na 
celé ploše byl prokázán ohromný ničivý požár, který toto 
opevněné sídlo zachvátil – nalezli jsme spoustu zuhelna-
tělého dřeva, vrstvy uhlíků a popele, stejně jako dalších 
dokladů tohoto velkého ohně. Navíc jsme bezpečně mohli 
vyloučit, že by toto naše objevené sídliště přežilo do plného 
průběhu devátého století, které známe jako období velko-
moravské. Na nemnohých dosud na Moravě zkoumaných 
lokalitách často nacházíme doklady jak velkomoravského, 

tak předvelkomoravského období, ale daný materiál 
i horizonty jsou pro archeologa svým způsobem „znečištěny“ 
(rozumí se promíchány při nejrůznějších zemních zásazích), 
a často proto nemáme u některých z nich stoprocentní 
jistotu, jestli některé z nalezených předmětů jsou už 
bezpečně velkomoravské, anebo z doby předcházející. 
Hodnota tohoto našeho výzkumu spočívá tedy i v tom, že 
sama lokalita na Povelu  představuje skutečně jakousi 
„konzervu“ – my víme, že na počátku devátého století bylo 
toto hradiště zničeno požárem a dále i jinak zdevastováno, 
a že ten zánik byl dramatický – v troskách totiž zůstala 
ponechána řada i těch nejcennějších artefaktů (mj. dvě 
ozdoby ze zlata), neboť místní neměli čas uchránit ani ty 
největší cennosti a utéci s nimi.

Zlatá náušnice, luxusní perličky, stříbrná spona, 
jantar: Obchod napříč světovými stranami

Dostáváme se tak i k vysvětlení, proč jsme na relativně 
malém předstihovém výzkumu našli takové množství 
věcí cenných nejen z pohledu archeologa, ale dokonce 
i z hlediska materiálu. Musíme si uvědomit, že pro ranný 
středověk, stejně jako ještě středověk vrcholný i pozdní, byl 
např. jakýkoliv kov obecně dosti drahým materiálem. Pokud 
se cokoli polámalo, znehodnotilo, vše se znovu recyklovalo. 
A kovářství bylo výsostné řemeslo a kovolitci v této době ještě 
putovali od osady k osadě a na objednávku vyráběli různé 
okrasy i zbrojní příslušenství. A my jsme tam naši i dva zlaté 
předměty, a sice kování, zřejmě také opaskové, s vytepanou 
výzdobou, a dále náušnici z tordovaného zlatého drátu 
zakončeného očkem. Tento nález je významný zejména proto, 
že pro období před Velkou Moravou nemáme z našeho území 
nalezený žádný výrobek ze zlata. A ukázalo se, že to jsou 
importy, které se sem dostaly obchodem někde z prostředí 
dnešního jihozápadního Německa – zřejmě z Bádenska-
Württemberska, či obecněji z horního Podunají – a že jsou to 
vlastně produkty merovejských klenotníků či zlatníků. Dále 
se tam našla zcela unikátní spona z tlustého stříbrného drátu, 
zpracována do podoby řeckého písmene omega, což je opět 
výrobek z horního Podunají. K obchodu a skvělosti tohoto 
knížecího olomouckého „dvora“ patří rovněž četné nálezy 
skleněných korálů z náhrdelníků zdejších žen. Objevili jsme 
mezi nimi skupinu luxusních perliček, které mají ve sklovině 
zatavenou zlatou fólii. A to jsou pro změnu výrobky, které 
se sem dostaly až z oblasti Egypta nebo Sýrie, kde se tato 
speciální sklářská technologie provozovala. Nalezli jsme 

také surový jantar, což je zase doklad kontaktu se severním 
slovanským prostředím při Baltu. Také mezi nalezenou 
keramikou se podařilo rozlišit jednu drobnou, ale nesmírně 
zajímavou skupinku zlomků, které zřetelně nepocházejí 
z olomoucké či šířeji středoevropské produkce. Zatímco pro 
Slovany jsou typické vlnice, horizontální rýhy, spirály, hřebe-
nové vpichy apod., tyto hrnce žádnou výzdobu nevykazovaly 
a navíc byly dvojkónické s jakousi hranou na výduti těsně 
pod hrdlem, což prokazuje opět baltský původ. Jde tedy 
o doklad přítomnosti kupců, kteří s jantarem a dalšími 
věcmi zřejmě obchodovali a zastavili se při svých cestách také 
v Olomouci. A protože sebou měli základní nádobí, nějaký 
ten hrnec tady vždycky rozbili nebo poškodili. Když si to takto 
shrneme, vidíme, že toto olomoucké mocenské centrum bylo 
velice dobře zakomponováno do obchodních a nepochybně 
i kulturních, politických a dalších vztahů a styků.

Prestižní vepřové
Dospěli jsme rovněž k nesmírně důležitým zjištěním, 

velice ceněným i z hlediska těch, kteří se zabývají stravová-
ním v dávnověku i tzv. paleozoologů, kteří se specializují na 
fylogenetický vývoj zvířat, když jsme si nechali zpracovat 
třináct tisíc zvířecích kostí nalezených na tomto opevněném 
ústředí: téměř padesát procent z nich pochází z mladých 
prasat – selat převážně nikoliv starších než jeden rok. Víme 
přitom, že prokázat archeologicky vepřové maso v tehdej-
ším jídelníčku je téměř uměním. Obecně totiž byl chov 
prasat v této době příliš nárazovou a hlavně komplikovanou 
záležitostí - v zimě je třeba prase krmit, v létě vyhánět na 
pastvu, a vše pouze s tím výsledkem, že se jednorázově 
zabije a sní. Kdybych to řekl hrubě a ve zkratce, tak tehdejší 
sedláci na venkově si sice mohli nacpat břicha, ale potom by 
už zas neměli nic. Energie vložená do chovu prasat se jim 
zcela pochopitelně jevila jako neadekvátní. Takže zemědělci 

P h D r.  J o s e f  B l á h a , 
odbor ný asis tent a z á-
stupce vedoucího Katedry 
dějin umění FF UP, přednáší 
a vede semináře Archeologie 
v památkové praxi, Dějiny 
p ra věku,  Děj i ny  u mě n í 
na území ČR I., Historická 
archeologie, Středověká 
kultura. Ve své badatelské 
a publikační činnosti se 
obecně specializuje na středověkou epochu, a to v celé 
šíři od raného středověku po období postmedievální, 
přičemž v centru jeho pozornosti stojí především 
otázky spjaté s počátky a nejstarším vývojem měst-
ského urbanismu, stejně jako s proměnami středověké 
hmotné kultury. Mezi další těžiště jeho odborného 
zájmu pak náleží problematika každodenního života 
v uvedených epochách, kulturní historie, dějiny 
mentality a v neposlední řadě i ideové, ideologické 
a kultovní aspekty života ve středověku i v raném 
novověku. Vzhledem ke své mnohaleté archeologické 
terénní praxi, kterou nabyl především svými výzkumy 
v Olomouci, ve svých dosavadních odborných studiích 
usiluje zejména o syntetický pohled na vývoj této 
významné lokality ze všech uvedených aspektů.

1) náušnice z tordovaného (šroubovitě stočeného) zlatého drátu
2) spona ze silného stříbrného drátu v podobě řeckého písmene omega

3) skleněné perličky se zlatou fólií zatavenou ve sklovině Dokončení na str. 5

1 2 3
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Archeologická rekonstrukce...

na venkově chovali hlavně skot, ovce a kozy, především na 
mléko a rouno, protože to byly potřebné suroviny, a na 
maso se zabíjely pouze staré kusy. Z tohoto pak plyne 
i vysvětlení našeho zjištění o naopak zcela běžné (a zřejmě 
i nemírné) konzumaci domácího prasete na námi zkou-
maném mocenském ústředí – možnost nešetřit v nižších 
sociálních skupinách nepříliš obvyklým vepřovým masem 
je znakem vyššího sociálního statutu a blahobytu; i takto 
ten kníže ukazoval svou movitost i schopnost obdarovávat 
své družiníky, aby neztratil jejich podporu – a právě při ta-
kových příležitostech se ta prasátka ve velkém konzumovala. 
Čili je to jakési „prestižní“ maso, které souvisí s tou nejvyšší 
společenskou vrstvou. Našli jsme dokonce i polozapuštěný 
chlívek, kde ta prasátka čekala, aby byla k dispozici pro 
hostinu, i chladné sklípky, kde se v zemi na pár dnů podařilo 
udržet relativně čerstvé jídlo.

Listí napadané v 8. století
Náš grant je poměrně náročná záležitost, a to nejen 

časově, ale i finančně, neboť jsme zadávali řadu speciálních 
expertíz, které se týkají nejen těch třinácti tisíc kostí, ale 
i třeba botanického materiálu. Např. uhlíky - abychom 
věděli, jaké dřevo bylo v osadě běžně používáno, nebo 
případně zbytky kulturních  plodin – jaké konkrétní obilí se 
tady pěstovalo. A také se nám podařila téměř unikátní věc: 
v jedné bývalé tůni, kde patrně stávala voda a obepínala 
celé hradisko, jsme našli listí napadané v tom osmém století. 
Lupeny z těch stromů, které tam nafoukal vítr, se v klidné 
vodě usazovaly a vytvořily hrubou, asi dvaceticentimetrovou 
vrstvu, ze které jsme vzali vzorek a nyní známe všechny 
dřeviny a keře, především samozřejmě duby, ale i dalších 
asi patnáct druhů dřevin, které tam v té době rostly. A to 
je důležitý poznatek i pro ekology, protože se tak vlastně 
rekonstruuje přírodní režim i vzhled této krajiny.

Záplavy tehdy a teď
Když se dnes půjdete podívat na Zikovu ulici, uvidíte 

v zásadě rovinu, ale ten terén byl v  raném  středověku 
velice členitý. Říkáme tomu niva řeky Moravy – to je ta 
zátopová oblast, kde když se zvedne voda, je vše zaplavené. 
Ale tehdy, v tom raném středověku, nebylo tolik zátop a ne-
byly tak katastrofické jako dnes, a pokud se zvedla voda, 
tak zaplnila jen přechodně ony zaniklé staré meandry, kde 
byl terén snížen a voda se tam postupně usazovala. A je to 
velice pozoruhodná věc, protože ty záplavy začaly až někdy 
ve 12. a hlavně potom ve 13. století při mohutném odles-
ňování velkých ploch ve vyšších polohách a erozí se půda 
smývala do potoků, které pak zanášely řeky, zvedalo se 
dno a řeky se začaly rozlévat. Ale doba, kterou zkoumáme, 
je ještě před tímto procesem, kdy byla moravní niva ještě 
výškopisně členitá. A na tom nejvyšším návrší se usídlili 
tito Slované na sklonku 7. století a vybudovali si zde toto 
opevněné sídlo. Zdůrazňuji – na tom nejvyšším, a šlo jim 
dokonce i o decimetry! Pro představu: když tady byla velká 
povodeň v roce 1997, pořídil jsem si na radnici zátopový 
plán popisující jak a kde bylo co zatopeno. Leccos bylo 
pochopitelné – zatopené ulice Hanáckého pluku a Dobrov-
ského apod., ale představte si: ta výšina, kde původně stálo 
naše hradisko, byla jediným suchým ostrůvkem. Na tomto 
příkladu lze demonstrovat, jaký měli naši předchůdci cit 
pro krajinu: bystrým okem odhadli, že kdyby přišla nějaká 

povodeň, to návrší bude nejbezpečnější. Dnes na to máme 
nivelační přístroje, ale oni to poznali hned a hned vhodné 
území také osídlili a obklopili palisádou.

Obydlí aristokracie: Důkaz břevnem
Velice nás zajímalo bydlení – v jakých domech lidé v tom 

opevněným areálu bydleli. Archeologie má totiž poměrně 
jasno pouze ve vesnických obydlích. Víme už, že na venkově 
to byly zemnice či polozemnice, obydlí  zapuštěná do země. 
To je tradice Slovanů, kteří k nám s tímto typem obydlí přišli 
už ze své pravlasti. Ale doposud nevíme, jak vypadala obydlí 
společenské elity na těchto ústředích. To se v Mikulčicích ani 
ve Starém Městě nepodařilo příliš jednoznačně zjistit, tam 
jsou právě ty velkomoravské a předvelkomoravské vrstvy 
špatně odlišitelné. Takže jsme s napětím čekali: budou to 
tedy ta zapuštěná obydlí nebo už nadzemní stavby? Ale je 
to trochu potíž: jde-li o nadpovrchový dřevěný dům, tak 
se to archeologicky špatně prokazuje. Zahloubený objekt 
archeolog odkrývá jako slupky cibule jednu vrstvu za druhou, 
postupuje dolů, až se dopracuje dna té prohlubně. Ale když 
jde o nadpovrchové stavení, lze při pečlivé dokumentaci 
prokázat jedině mírně prošlapané podlahy a na nich již jen 
propálená místa, kde bylo ohniště. Nedělali jsme si iluze, že 
najdeme doklady nějakých kamenných paláců, i v období 
Velké Moravy existovaly nanejvýš kamenné podezdívky a i ty  
knížecí paláce měly hlavní nadstavbu dřevěnou. Celokamenné 
stavby jsou vlastně jen ty první velkomoravské kostely, církevní 
stavby. Přesto jsme po tom velice horečnatě pátrali a vymezili 
jsme několik míst, kde pravděpodobně byly nadzemní domy. 
A v tom už uvedeném příkopu – starém meandru - jsme našli 
opracovanou kulatinu, celý trámec srubu s tím charakteristic-
kým zářezem, či prožlabením na konci, kde se srubové klády 
kříží. Čili jsme fakticky, pozitivně doložili, že tu byly srubové 
domy, a máme to zdokumentované: máme to břevno.

Časový dotek: pohan na Povelu 
a počátky křesťanství

A opět se vracím k východisku: ta olomoucká lokalita je 
unikátní v Čechách a na Moravě v tom, že my o ní přesně 
víme, že se nedožila konstituování velkomoravského státu. 
A to je právě zajímavé pro poznání počátků Olomouce a vů-
bec počátků dějin, které jsou přece jen ještě skryté v mlhách: 
olomoucké hradiště nepochybně zničili ti, kteří se rozhodli 
sjednotit Moravu v nový státní útvar, tzv. Velkou Moravu. 

Proč ale ten předvelkomoravský kníže, jehož hrad jsme 
na Povelu zkoumali, neobsadil blízký olomoucký kopec, 
jehož poloha je strategicky velmi výhodná? Přece ty skály 
v Bezručových sadech a vůbec ona severozápadní a severo-
východní strana, to je vlastně vyvýšenina, která přitahovala 
už předcházející pravěké kultury, jejichž příslušníci byli těmi 
přírodními srázy dobře chráněni; navíc je z této dominu-
jící polohy široký rozhled, což bylo taky neopominutelné, 
např. z hlediska kontroly brodu přes řeku Moravu u Hradiska. 
Proč se tedy onen kníže usadil na povelském luhu, vojensky 
tak nevýhodném? Už při výzkumu Tereziánské zbrojnice 
v letech 1995–1996 jsme zjistili, že po odchodu poslední 
pravěké (halštatské) kultury, čili kolem roku 500 př. n. l., až 
do počátku 9. století není na předhradí zaznamenáno žádné 
osídlení. Přitom předtím bylo toto území v téměř pravidelných 
vlnách hustě osidlováno. Je zde tedy jakýsi časový úsek (tzv. 
hiát), kdy nebylo vůbec a nikým používáno, nebyly tam 

nalezeny žádné doklady o pobytu člověka v tom smyslu, že 
by se tam hromadil např. odpad, běžné střepy, zbytky kostí 
atd., a navíc horizont půdy je tam udusaný, dokonce tak, že 
klade odpor i tvrdé archeologově motyčce.

Docházím k tomuto vysvětlení: celý masiv olomouckého 
kopce, vystupující nad řeku Moravu, byl využíván ještě 
v 8. stol. n. l. jako předkřesťanské kultovní místo nadregio-
nálního významu,  a byl tudíž tabuizován! Tady se nemohlo, 
ba nesmělo bydlet, toto území bylo vyhrazeno pouze ke 
kultovním obřadům, kam se nesmělo vstoupit, natož se 
tam usadit a zbudovat nějaké obydlí. Celé to předhradí, 
mezi ulicemi 1.Máje, Křížkovského a Wurmově, bylo zřejmě 
shromaždiště, sněmovní místo, a na Michalském kopci se pak 
zřejmě rovněž konaly ony kultovní záležitosti.

A ta hypotetická konstrukce vždycky musí nějak „docvak-
nout“ – a taková je ta moje: Ten předvelkomoravský kníže 
z konce 7. století na Povelu byl pohan, pro nějž platilo (a on 
sám to jako předák i ve věcech religiózních dokonce musel 
garantovat!), že ten blízký podivný kopec je vyhrazen jen 
sakrálnímu konání. Když to spočítáme, tak je to zhruba třináct 
set let, kdy se sem na předhradí docházelo jen kvůli tomu kultu 
a shromážděním. A protože následující velkomoravské osídlení 

– a týkalo se to ovšem jen knížecích vrstev a velmožů - bylo již 
křesťanské, toto tabu samozřejmě přestalo platit, naopak: jako 
projev pohanství bylo nutné jej důkladně potlačit. A už pro 
ně nebyl problém tuto tabuizovanou plochu osídlit, a proto 
tam máme nálezy od té zhruba první třetiny devátého století. 
Dochází zde tedy k časovému doteku: povelské hradiště zaniklo 
v prvních dvou desetiletích devátého století pod tlakem vládce 
z jižní Moravy, který chtěl zbudovat svůj stát a přinesl sem 
křesťanství. To znamená, že to původní sídlo už nebylo třeba 
obnovovat, proto zůstalo jen spáleniště, k němuž už se nikdo 
nevracel, a veškeré správní, hospodářské, vojenské funkce, 
celé to - už státní velkomoravské - centrum se přesunulo na 
tu dnešní plochu předhradí a hradu.

Záblesky v „temném období“ Moravy
A ještě jeden fakt tuto hypotézu dokládá – a je to opět 

příspěvek tohoto našeho grantu (čekám na poslední výsledek 
z metalografického rozboru, na němž spolupracujeme 
s Přírodovědeckou fakultou UP): železo, ze kterého jsou 
vyrobeny předměty nalezené na Povelu, s velkou pravdě-
podobností pochází ze zdrojů povrchových železných rud 
v oblasti Šternberka a Uničova. Je tedy zřejmé, že je využíval 
i předvelkomoravský pohanský místní kníže. A to byl také 
zřejmě důvod pro to, aby to tady Mojmírovci z jižní Moravy 
zabrali: zdroj železa byla strategická záležitost a bylo nutné 
přičlenit Olomoucko k zárodečnému území Velké Moravy, 
která ovšem potom ještě dále expandovala. 

Tento výzkum je tedy důležitý pro konstrukci těch 
nejstarších dějin Olomouce, i onoho temného období Moravy 
6.–8. století, o němž nemáme žádné zprávy, a současně se 
jím už dotýkáme dějin pohanství.

Připravila V. Mazochová, foto archiv dr. J. Bláhy a M. Otava

Archeologický výzkum na olomouckém předměstí Povel 
v roce 1986

4) bronzové ostruhy; 5) opaskové kování (nákončí) s vytepanou výzdobou, odlité z bronzu

Dokončení ze str. 4
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Habilitace

Divadlo hudby Olomouc, Muzeum umění Olomouc, 
Židovská obec Olomouc a Univerzita Palackého

pořádají ve dnech 12.–17.10.
třetí ročník Dnů židovské kultury Olomouc 

Významné židovské osobnosti regionu
Představí významné židovské osobnosti našeho regionu, 
jejichž tvorbu i osudy tato specifická historická danost 
významně formovala: filozofy Edmunda Husserla a Lud-
wiga Wittgensteina, osudy izraelské módní návrhářky Loly 
Beer Ebner, hollywoodského režiséra Edgara G. Ulmera či 

olomouckého fotografa Salomona Wasservogela.
Třetí ročník Dnů židovské kultury se koná pod záštitou 
Velvyslanectví Státu Izrael, předsedy Senátu Parlamentu 
ČR, hejtmana Olomouckého kraje, primátora města 

Olomouce a rektora UP.
Více informací viz http://kehila-olomouc.cz/rs/3863/dny-

zidovske-kultury-olomouc-2010/

Kabinet interkulturních studií  při Katedře sociologie FF UP
pořádá mezinárodní konferenci

Consumer Culture: between aesthetics, social 
distinction and ecological activism

Umělecké centrum UP, 7.–9.10.
Konference je součástí celoevropské kampaně Evropský 
rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EY2010) 
a záštitu nad ní převzalo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR. Jejím cílem je diskutovat spotřební kulturu jako 
komplexní a kontroverzní fenomén a umožnit dialog 

a spolupráci mezi akademickou a komerční sférou. 
(Viz také www.upol.cz/zpravy/kalendar/.)

Pozvánka Katedry muzikologie FF 
Katedra muzikologie FF zve na cyklus přednášek, které 
se konají v rámci „Semináře hudební vědy“ v Uměleckém 
centru UP (Konvikt, učebna Roberta Smetany, č. 239) vždy 
v úterý od 13.15 do 14.45 hod. (není-li uvedeno jinak):
5. 10. $ šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc Petr 
Vronský o svém olomouckém působení
12. 10. $ Bc. Ondřej Grzegorz: World music ve Finsku
19. 10. $ dr. Gregory Hurworth: Gustav Mahler
26. 10. $ Ing. Miroslav Drozd: Nadace Český hudební fond, 
její cíle a fungování
2. 11. $  PaedDr. Lubomír Holzer: Muzikoterapeutické 
techniky (zdvojený seminář, 11.30–13.00, 13.15–14.45!!!)
16. 11. $ Mgr. Lucie Berná: Institut Bohuslava Martinů – 
ediční projekty a dokumentační databáze k životu a dílu 
B. Martinů
23. 11. $ RNDr. Jitka Brůnová-Lachmann: Matematicko-
fyzikální imaginace v umění
30. 11. $ Mgr. Eva Velická: Muzeum Antonína Dvořáka, 
nová tvář tradiční instituce
7. 12. $ prof. Jiří Fiala: Gabriela Preissová a libreta oper J. B. 
Foerstera (Eva) a L. Janáčka (Její pastorkyňa)
14. 12. $ Mgr. Karel Špelina (dlouholetý člen ČF /viola/): 
Historie a současnost České filharmonie

Fakulta tělesné kultury
Děkan a Vědecká rada FTK zvou všechny zájemce na 

habilitační přednášku PaedDr. Františka Langera, 
CSc., odborného asistenta Katedry antropomotoriky 
a sportovního tréninku na Fakultě tělesné kultury UP. 
Přednáška, která má název Porovnání různých přístu-
pů k zatěžování ve sportovním tréninku skokanů 
do výšky, se koná v rámci habilitačního řízení v oboru 
kinantropologie v průběhu veřejné části zasedání 
Vědecké rady FTK UP Olomouc dne 18. 10. v 11. 00 hod. 
v zasedací místnosti NA309 FTK UP Olomouc.

Předložená habilitační práce je vystavena od 1. 9. 
v knihovně FTK UP.

Vydavatelství UP vydalo učebnici ekologie
Univerzita Palackého vydává prostřednictvím svého vydavatelství každým rokem kolem dvou set publi-
kací. Letos se mezi nimi objevil i překlad anglické učebnice Essentials of Ecology autorského týmu Colin 
R. Townsend, Michael Begon a John L. Harper. Překladu se ujal RNDr. Martin Černý, Ph.D., z Univerzity 
Karlovy v Praze a kniha vychází pod názvem Základy ekologie.

Její rozsah čítá více než pět set barevných stran rozdělených do čtyř obsahových částí. 
První část vymezuje ekologii jako vědeckou disciplínu, druhá se věnuje různým faktorům 
prostředí a zdrojům a tomu, jak ovlivňují život druhů a rozšíření a složení společenstev, 
třetí část se zabývá ekologií po jednotlivých úrovních organizace a poslední část věnuje 
pozornost aplikovaným otázkám. „Kniha vzhledem ke svému rozsahu, obsahu i kvalitnímu 
zpracování nepochybně nalezne velkou odezvu nejen mezi studenty ekologie na našich 
univerzitách a odborníky na ekologii, ale také u laické veřejnosti,“ myslí si doc. Martin 
Rulík z Katedry ekologie PřF UP.

Publikace je k dostání v prodejně učebnic a skript UP nebo v e-shopu Univerzity 
Palackého na adrese www.e-shop.upol.cz. Cena je 580 Kč.       -chat-

Univerzita dětského věku počtvrté přivítá nové studenty
Přírodovědecká fakulta UP uspořádá letos na podzim ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc již čtvrtý ročník 

Univerzity dětského věku (UDV).  Zájemci ze škol v Olomouci i okolí se mohou hlásit do 5. 10. na webové adrese  www.
projektmedved.eu/UDV/. Akce je určena především pro nové posluchače. Fakulta se svým projektem zařadila do evropské 
sítě dětských univerzit. 

Na malé studenty čeká v prostorách auly PřF UP a Moravského divadla cyklus devíti přednášek, které se budou konat 
vždy ve středu odpoledne. Odborníci si opět  připravili řadu her, soutěží i experimentů. Např. biologové dětem představí 
srdce savce, matematici se budou bavit převážně nevážně o slavných postavách svého oboru, hodina geografie se zaměří na 
problematiku vzniku ostrovů či globálního oteplování atd. Hodiny v divadle zase děti zavedou do zákulisí první olomoucké 
scény, odhalí tajemství herecké práce, převleků, kostýmů, světel a dovolí studentům prolézt divadlo „od sklepa až po půdu“.

„Univerzita dětského věku je určena dětem ve věku od 8 do 12 let. Cílem je přesvědčit školáky, že přírodní vědy jsou 
zajímavé a nemusejí se jich obávat. O své nové poznatky se pak mohou podělit třeba se spolužáky či doma,“ řekl koordinátor 
projektu Michal Smolka. Děti si také nanečisto vyzkoušejí, co je případně čeká na vysoké škole. „Malí studenti projdou 
imatrikulací, dostanou index a při závěrečné promoci i diplom,“ doplnil Smolka.  Slavnostní uvedení do studentského stavu 
čeká děti 6. 10. v aule PřF, promoce je naplánována na 22. 12. ve velkém divadelním sále MDO.   -ms-, -red-

Čestné uznání rektora UP autorům vědeckých monografií 
Rektor UP, ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP, uděluje každý rok Čestné uznání autorům vědeckých 

monografií, a to autorům z řad zaměstnanců UP. O zařazení předložených publikací do kategorie „vědecké monografie“ 
rozhodne grémium složené z proděkanů pro záležitosti vědy a výzkumu všech fakult UP a prorektora pro záležitosti vědy 
a výzkumu. Komise doporučí ocenit pouze ty práce, které kritériím monografie vyhoví, tedy nikoliv sborníky či knihy, které 
předkladatel editoval, kapitoly v takovýchto sbornících či knihách a kolektivní díla o více než třech autorech. O udělení 
Čestného uznání se může ucházet každý zaměstnanec UP, a to tak, že zašle monografii, jejíž je autorem, s průvodním 
dopisem, prorektorovi UP pro záležitosti vědy a výzkumu do 15. října 2010. Čestné uznání obdrží autoři všech vědeckých 
monografií, které a) nesou vročení daného kalendářního roku nebo b) nesou vročení roku předchozího, pokud již Čestné 
uznání neobdrželi. Čestné uznání je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Podrobnější informace viz www.zurnal.upol.cz/rubriky/veda-a-vyzkum.

I n v e s t I ce D o r oz voj e v zD ě l ává n í

-inzerce-

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Katedra aplikované lingvistiky FF UP nabízí účast v projektu 

Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině v kurzech AJ
Analýza anglického diskurzu (AAD1, 2)

Profesní komunikace v AJ (PCE1, 2)
Anglický jazyk pro politology (APOP1, 2)

Zdokonalovací kurz anglické gramatiky pro středně pokročilé (AGS1, 2)
Projekt je zaměřen na inovaci výuky komunikativních dovedností v anglickém jazyce pro obory politologie, sociologie, 
žurnalistiky a ekonomie na FF UP Olomouc.
Po absolvování inovované výuky budou studenti schopni lépe komunikovat v anglickém jazyce nejen na obecné 
úrovni, ale zvláště na úrovni odborného jazyka. V kurzech jsou zařazeny aktivity podporující komunikační dovednosti 
s důrazem na schopnost prezentace výsledků odborné práce, poskytování a výměnu informací a práci na projektech. 
Důležitou klíčovou aktivitou jsou rovněž studijní stáže v mezinárodních společnostech, organizacích a institucích.
Pro účastníky kurzů jsou připraveny stáže v Eurocentru Olomouc a v MEOPTĚ Přerov. Studenti mají možnost 
pracovat na projektech týkajících se každodenní agendy Eurocentra (tiskové zprávy, informace o fungování EU 
apod., stejně jako na projektech, které si vyberou sami studenti po dohodě s ředitelem Eurocentra. V Meoptě Přerov 
mají studenti možnost  pracovat spolu s řediteli jednotlivých divizí, kteří jsou většinou cizinci, účastnit se jednání 
s klienty, pracovat na analýzách trhu, restrukturalizaci, v oblasti HR atd.
http://www.kal.upol.cz/projekt-inovace-vyuky
Bližší informace: PhDr. Ivana Mrozková ivana.mrozkova@upol.cz, Mgr. Markéta Hejnová marketa.hejnova@upol.cz, 
Bc. Gabriela Grulichová  gabriela.grulichova@upol.cz.
Partneři projektu: MEOPTA-OPTIKA, s.r.o., Úřad vlády ČR – Eurocentrum Olomouc
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fické fakulty UP. Snahou je rozvíjet kulturní, společenské 
a vědecké povědomí o FF UP v lokálním, národním 
i mezinárodním kontextu.“

Konkrétních možností pro činnost Sdružení je mnoho, 
od neformálních pravidelných přátelských setkání 
obohacujících mysl i ducha k veřejnějším vystoupením 
členů či hostů Sdružení, od diskuse a glosování aktuál-
ních procesů probíhajících na FF a UP, v krajině českého 
vysokého školství a české (a evropské) společnosti vůbec 
k učeným odborným diskusím problémů nadčasových, 
od zveřejňování krátkých zpráv a glos k souhrnným 
publikacím atd. Slovy dopisu, který zval ke členství ve 
Sdružení: „Chceme usilovat o to, aby naše fakulta působila 
intenzívně v duchu univerzitních, to jest univerzálních 
vzdělanostních hodnot a akademických tradic, které 
chceme udržovat, chránit a bránit, bude-li třeba. Jde nám 
také o to, aby hlas profesorů naší fakulty byl slyšen 
v rámci akademické autonomie a aby společenská pozice 
profesorského stavu měla svou váhu.“

Ustavující valné shromáždění bylo současně shro-
mážděním volebním. Předsedou Sdružení byl na dobu 
tří let zvolen prof. Josef Jařab, místopředsedou prof. Ivo 
Barteček, dalšími členy výboru jsou profesoři Jan Štěpán, 
Ludvík Václavek a Jiří Černý, členy dozorčí rady jsou 
profesorky Libuše Spáčilová, Jana Burešová a prof. Miloš 
Trapl. Agendu spojenou s činností sdružení vyřizuje 
prof. Ingeborg Fialová.          -iff-

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

9. pracovní konferenci lékařů a sester 
III. interní kliniky na téma Nefrologie

22. 10. od 8. 30 hod., Regionální centrum Olomouc
Konferenci slavnostně zahájí 

rektor UP prof. Miroslav Mašláň, děkan LF UP 
prof. Zdeněk Kolář a MUDr. R. Maráček, ředitel FNO.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR s podporou
Nadace Konrada Adenauera pořádá seminář
Soudobé dějiny – média – politika.

Jejich místo v demokratické společnosti
4. 10. 2010, Akademie věd ČR
Národní 3, 10.00–16.00 hod.

Jeho hlavním záměrem je setkání a diskuse zástupců obce 
českých historiků a příbuzných oborů nad aktuálními 
otázkami výzkumu soudobých dějin, politiky paměti 
(zákon o třetím odboji aj.) resp. politizace historiografie 
zejména v oblasti československých poválečných dějin 
a současného mediálního obrazu historického bádání 

nad nejnovějšími dějinami.

Literatura bez hranic
V Galerii Uměleckého centra UP (1. patro) bude od 
6. do 29. 10. instalována expozice „Literatura bez hranic“ 
věnovaná pětici klasiků českého novodobého písemnictví 

– Jaroslavu Haškovi, Karlu Čapkovi, Jaroslavu Seifertovi, 
Bohumilu Hrabalovi a Václavu Havlovi. Vernisáž výstavy, 
kterou ve spolupráci s Vědeckou knihovnou Olomouc 
připravil Památník národního písemnictví v rámci před-
sednictví ČR Evropské unii, se koná 6. 10. v 17. 30 hod.

Klub přátel polského kina 
při sekci polské filologie Katedry slavistiky FF UP zve 

na semestrální cyklus polských filmů
Daniel Olbrychski - Zbigniew Cybulski: 

dvě filmové legendy
Projekce se konají každý čtvrtek v 15 hod. v pro-
storách Polského kulturně vzdělávacího centra 
(Vodární ul. 6, 2. patro, učebna 340). První projekce se 
koná ve čtvrtek 7. 10. Všechny filmy budou opatřeny 
českými titulky. Cyklus lze navštěvovat i jako předmět 

typu „C“, je však otevřený i pro širší veřejnost.

Societas cognitorum... Dokončení ze str. 1

Jubilejní setkání ukrajinistů střední a východní Evropy
Sekce ukrajinistiky Katedry slavistiky FF UP uspořádala ve dnech 26.–28. 8. na Filozofické fakultě UP jubilejní 

V. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy s názvem „Současná ukrajinistika: problémy jazyka, 
literatury a kultury“. Mezinárodní konference se zúčastnilo více než 80 vědců z Ukrajiny, Rakouska, Itálie, Ruska a České 
republiky. Jubilejní sympozium se konalo pod patronátem České a Mezinárodní asociace ukrajinistů a bylo věnováno 
10. výročí vzniku sekce ukrajinistiky na UP.

Zahájení konference se uskutečnilo v aule FF UP za účastí rektora UP prof. M.Mašláně, CSc., a vedoucího brněnského 
Konzulátu Ukrajiny J. Asmana. K účastníkům krátce promluvili také proděkan FF UP dr. A. Kalous, vedoucí Katedry 
slavistiky FF UP doc. Z. Pechal a prof. M. Moser (z Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity).

Úkolem vědců bylo prodiskutovat aktuální jazykové, literárněvědné a kulturologické problémy dnešní ukrajinské 
postoranžové společnosti.

V úvodním plenárním zasedání sympozia byl přednesen referát vedoucího sekce ukrajinistiky na FF UP prof. J. Anderše 
věnovaný desetiletí existence ukrajinistiky na UP. Ve svém vystoupení hovořil o problémech vzniku a vývoje oboru ukrajinská 
filologie, o pomoci kolegů rusistů a polonistů při zajištění výuky a také o perspektivě dalšího vývoje ukrajinistiky na UP. Na 
tento referát navázal příspěvek M. Mozera věnovaný vídeňskému období v historii Ukrajinského Vilného Universytetu. Další 
jednání probíhala v sekcích. Jazykovědná sekce se zabývala problematikou spojenou se strukturou, vývojem a fungováním 
spisovné ukrajinštiny v současné ukrajinské společnosti a lingvistickou analýzou ukrajinských frazeologizmů.

V literárněvědné sekci se probíraly teoretické aspekty ukrajinské literatury různých vývojových období, tvorba jak 
známých, tak i málo prozkoumaných spisovatelů, folkloristická problematika a srovnávací česko-ukrajinský plán.

V kulturologické sekci se jednalo o problémech překladu ukrajinské literatury do češtiny, o formování jazykové kultury, 
ukrajinské  lingvodidaktiky a etnopedagogiky, pozoruhodné referáty byly věnovány vlivu kreativního ekonomického 
vzdělání na kulturní vývoj osobnosti a dialogu kultur v lexikální zásobě ukrajinského jazyka.

Pro účastníky konference byla připravena prohlídka památek města, příjemným překvapením pro všechny účastníky 
bylo vystoupení kapely Lidová muzika FRGÁL, která představila lidovou hudbu některých regiónů od Hané až na východ, 
odkud se dostala až na Ukrajinu

Jubilejní V. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy se vyznačovalo bohatým tematickým rozsahem 
programu, aktuálností projednávané problematiky a vysokou teoretickou úrovní proslovených referátů, jež vyvolaly živou 
diskusi. K jeho úspěšnému průběhu velkou měrou přispělo také publikování sborníku referátů ke konferenci Ucrainica IV.

Prof. Josef Anderš, DrSc.

Za Antonínem Schindlerem
Dne 9. září 2010 navečer, v době konání jednoho z koncertů Mezinárodního varhan-

ního festivalu Olomouc, jehož byl před dvaačtyřiceti lety zakladatelem a do současnosti 
dramaturgem a prezidentem, zemřel Antonín Schindler.

Narodil se 25. května 1925 ve Dvorcích, okres Bruntál, avšak až do roku 1938 vyrůstal 
v Krnově. V roce 1945 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci a v letech 1946-1950 
studoval hudební vědu a dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Ve hře na var-
hany se zdokonalil soukromě u Karla Waltera, varhaníka v katedrále sv. Štěpána ve Vídni. 
To vedle jeho velkého hudebního talentu přispělo k tomu, že mohl později s úspěchem 
účinkovat na varhanních koncertech a festivalech v mnoha evropských zemích.

Od června roku 1945 pracoval čtyřicet let jako houslista a violista Moravské filharmonie, po listopadu 1989 krátce i jako 
její ředitel. Zároveň působil šest desítek let jako varhaník a ředitel kůru v chrámu sv. Mořice. 

Antonín Schindler jako výrazná hudební a kulturní osobnost zasahoval do hudebního a kulturního dění nejen svý-
mi aktivitami interpretačními, ale rovněž organologickými, historiografickými a organizačními i četnými iniciativami.

Například ve složité národnostní situaci po roce 1945 se podílel na zachování kontinuity výroby krnovské továrny 
na varhany tím, že pomáhal vytvořit podmínky pro vyškolení českých odborníků jejich německými předchůdci 
před jejich odchodem do Německa. S krnovskou továrnou spolupracoval i nadále jako expert po celé nadcházející 
půlstoletí. Působil rovněž jako organolog a campanolog olomoucké diecéze, kde byla během jeho výkonu této funkce 
postavena, instalována či restaurována řada varhan a zvonů. Byl tvůrcem zvonkohry na olomouckém orloji a na 
dómě sv. Václava a spolupracoval na rekonstrukci orloje v katedrále v Gdaňsku. V roce 1948 založil hudební oddělení 
olomouckého Vlastivědného muzea, v němž shromáždil vzácný a rozsáhlý fond hudebních nástrojů a hudebnin. 
Z jeho popudu byly do Václavkova sálu olomouckého Vlastivědného muzea instalovány varhany a založena tradice 
tamějších abonentních varhanních koncertů. Měl zásluhu i na přechodném umístění varhan do olomoucké Reduty.

Počinem mezinárodního dosahu byl jeho projekt rekonstrukce proslulých barokních varhan Michaela Englera 
z roku 1745 v kostele sv. Mořice, které byly nově doplněny moderním hracím strojem. Tato rekonstrukce byla 
za jeho odborného vedení dokončena v roce 1969. V témže roce se stal zakladatelem a hlavním organizátorem 
Mezinárodního varhanního festivalu, jedinečného návštěvnickým ohlasem i dramaturgicky, na kterém během čtyř 
desetiletí vystoupilo několik generací špičkových českých i zahraničních varhaníků.

Mimořádná vitalita spolu s vynikající znalostí němčiny učinila z A. Schindlera také překladatele a hudebního 
popularizátora, ba dokonce i nepřehlédnutelnou osobnost v cizineckém ruchu. Během desítek let, kdy zájemcům 
zprostředkovával poznání Englerových varhan, jich tento nástroj zhlédlo více než 200 tisíc!

Publikoval několik cenných hudebně organologických a historiografických studií (naposled v roce 2009 práci 
Hudba v kostele sv. Bartoloměje v Potštátě na přelomu 18. a 19. století) a jako spolupracovník Sudetoněmeckého 
hudebního institutu v Řezně zpracoval pro příslušnou encyklopedii řadu hesel o hudebnících německé národnosti 
působících na severní a střední Moravě (např. Erich Skoczek). Po celý tvůrčí život se zabýval dějinami svého milova-
ného města a své znalosti i volné fabulace vtělil do pěti svazků populární publikace Tajemná Olomouc.

V závěru plodného života se mu dostalo několika poct. V roce 1997 obdržel Cenu Statutárního města Olomouce, 
Univerzita Palackého v Olomouci jej při příležitosti jeho osmdesátin ocenila na návrh Cyrilometodějské teologické 
fakulty titulem doktor honoris causa a v roce 2009 byl uveden do Dvorany slávy Olomouckého kraje.

O smrti Antonína Schindlera se dozvěděla olomoucká hudební veřejnost s jednodenním zpožděním, a to před za-
hájením koncertu Moravské filharmonie konaného (10. 9.) na olomouckém Horním náměstí při příležitosti desátého 
výročí zápisu olomouckého barokního sousoší Svaté Trojice mezi památky UNESCO. Několik tisíc Olomoučanů uctilo 
regionálně i mezinárodně uznávanou osobnost středomoravské metropole symbolickou minutou ticha.

Prof. J. Vičar, vedoucí Katedry muzikologie FF
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Vysokoškolská liga 
dorazila nově do Olomouce

S novým zimním semestrem se mohou studenti těšit 
na nové netradiční propojení sportu a zábavy díky tzv. Vy-
sokoškolské amatérské lize. 
Ta již několik let úspěšně 
funguje v Praze, kde byla 
založena při Vysoké škole ekonomické. Její organizátoři se 
však rozhodli působnost ligy rozšířit také do dalších deseti 
měst a Olomouc je samozřejmě mezi nimi.

Od září se tak mohou studenti a absolventi UP zapojit 
do místní ligy ve squashi, bowlingu a ve stolním fotbálku. 

„Rádi bychom studentům nabídli možnost účastnit se 
jednotlivých ligových turnajů či si jen tak zasportovat 
a přitom získat nejen výrazné slevy v nasmlouvaných 
podnicích, ale rovněž poznat další mladé lidi se stejnými 
zájmy,“ nastiňuje hlavní ideu ligy Lucie Ernestová z Práv-
nické fakulty, která má olomouckou pobočku na starosti.

Liga nabízí studentům slevy ve výši deset až padesát 
procent na vybraných sportovištích. Navíc, pokud student 
doporučí někoho dalšího do ligy, obdrží 100 Kč na svůj 
účet. „Uvědomujeme si, že nemáme v Olomouci ještě 
vybudovanou hráčskou základnu, a proto jsme se roz-
hodli nabídnout studentům startovné v akci 1+1 zdarma. 
Každý hráč, který se registruje, obdrží druhé startovné pro 
kamaráda zdarma,“ dodává Lucie Ernestová.

V současnosti Vysokoškolská liga sdružuje po celé 
republice na 3 000 hráčů, kteří soutěží v osmi sportech. 
Zápisy do olomoucké ligy probíhají do 11. 10.

Více informací na www.vsliga.cz.       -mar-

Rektor Univerzity Palackého vyhlašuje soutěž 
o „Cenu rektora UP za nejlepší 

vědeckou nebo uměleckou práci 
studentů bakalářských a magisterských 

studijních programů“ v roce 2010
a) vydanou tiskem

b) předloženou jako rukopis či umělecké dílo

Cena rektora Univerzity Palackého se uděluje za 
práce v oboru biomedicínských věd; zdravotnických 
věd; matematiky; fyziky; chemie; biologie; věd o zemi; 
kinantropologie; pedagogických věd; psychologických 
věd; jazykovědy; literárních věd; teorie a dějin umění; 
muzikologie; teorie a dějin divadla, filmu a médií; za 
realizaci uměleckého díla; ostatních věd.
Autor oceněné práce obdrží finanční odměnu ve výši 
2 000 Kč formou mimořádného stipendia z centrálních 
prostředků UP. 
Práce ucházející se o Cenu rektora UP se předkládají do 
11. října 2010 na sekretariát prorektora prof. Lubomíra 
Dvořáka, CSc., Bc. Jaroslavě Seifriedové – II.patro RUP, 
Křížkovského 8.
Podrobné informace na www.upol.cz/skupiny/studenti/
informace-a-pokyny/.

Téměř dvě stovky zahraničních studentů
dorazily do olomouce

studentské křesťanské hnutí se představuje
a zve na své aktivity

Divadlo Konvikt, o. s., v sezóně 2010–2011
Divadlo Konvikt, založené v roce 2006 studenty Katedry di-

vadelních filmových a mediálních studií FF, odstartovalo novou 
sezónu třídenním programem v Uměleckém centru UP, na jehož 
parkánu postavilo vlastní šapitó KIOSEK. Také v nadcházejících 
měsících bude Divadlo Konvikt rozvíjet stávající aktivity a pokusí 
se olomouckému publiku představit špičky z řady kulturních 
oblastí, včetně vzdělávacích a výstavních projektů.

Mezi významné hosty z oblasti alternativního divadla 
budou patřit například renomované belgické seskupení 
Cie Giolisu, slovenské Štúdio Tanca či pražská Meetfactory; 

Divadlo Konvikt se ujme i produkčního 
zajištění všech pěti premiér Divadla na cucky. Klíčovou roli v rámci organizace zastává pořádání 
festivalů, mezi něž letos jeden přibude: kromě Divadelní Flory, Týdne improvizace a Velké inventury 
to bude letní multižánrový festival, který by měl nabídnout nejen špičkové divadlo, ale také koncerty, 
výtvarné projekty a pestrou škálu workshopů. Pokračovat bude také spolupráce s festivaly Tanec 
Praha a PAF. Mezi další projekty Divadla Konvikt bude patřit také přehlídka Svět Evalda Schorma, 
navazující na únorové setkání s osobností režiséra Petra Lébla.
Podrobnější informace o programu viz www.divadlokonvikt.cz.          -red-

Rektor Univerzity Palackého vyhlašuje 
„Cenu rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP“ pro rok 2010

Cena rektora se uděluje jednotlivcům za nejlepší sportovní výsledky, kterých dosáhli v akademickém roce 
2009/2010. Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce UP v Olomouci. Ocenění 
obdrží finanční odměnu ve výši 2000 Kč formou mimořádného stipendia z centrálních prostředků UP.
Návrhy se předkládají do 11. října 2010 na www.lubomir.dvorak@upol.cz nebo na sekretariát 

prorektora prof. Lubomíra Dvořáka, CSc., Bc. Jaroslavě Seifriedové, II.patro RUP, Křížkovského 8.
Podrobné informace na www.upol.cz/skupiny/studenti/informace-a-pokyny/.

Ještě před oficiálním začátkem zimního semestru uvítala Olomouc na sto osmdesát zahraničních studentů, 
kteří přijeli strávit semestr či dva svého studia na Univerzitu Palackého v rámci programu Erasmus. Tak 
jako v loňském roce se jich hned po příjezdu ujali členové občanského sdružení ESN UP (Erasmus Student 
Network UP), které se stará o integraci těchto studentů do života univerzitního a života v Česku vůbec.

Studenti z více než patnácti zemí tak měli během 
týdenního seznamovacího kurzu (tzv. Orientation Week), 
který probíhal od 13. do 19. září, možnost poznat život 
v metropoli Hané. Členové ESN UP a Zahraniční oddělení UP 
ve spolupráci s Davidem Livingstonem a prof. Jaroslavem 
Peprníkem připravili pro nové „erasmáky“ přednášku 
o historii univerzity a Olomouce či povídání o české kultuře. 
Zahraniční studenti uvítali také prohlídku města s průvod-
cem či návštěvu olomoucké radnice. „Zorganizovali jsme 
i setkání se zástupci Policie ČR, kteří se studenty debato-
vali na téma bezpečnosti. Jako každý rok jsme zájemcům 
pomohli také s vyřízením různých náležitostí formálního 
charakteru,“ doplňuje Vendula Vlčková, prezidentka ESN UP.

Během orientačního týdne absolvovali zahraniční stu-
denti bowlingový večer, tramparty (zorganizování party 
v pronajaté tramvaji), společnou večeři, výlet do Rožnova 

p. Radhoštěm či víkendový pobyt na chatě v Beskydech. 
„Program pro erasmáky připravujeme i  v dalších týdnech 

a měsících, jak kulturní a společenský, tak i sportovní či 
vzdělávací,“ dodala Vlčková.
Více na www.esnup.upol.cz.      O. Martínek, foto archiv ESN

Studentské křesťanské hnutí (SKH) v Olomouci spatřilo 
světlo světa v roce 2007 z iniciativy studentů Univerzity 
Palackého. Do jeho aktivit se postupně zapojili i studenti 
olomouckých vyšších odborných škol. Základním poslá-
ním studentského sdružení je budování přátelství, sdílení 
se v duchovní oblasti a aktivní využití volného času.

Členové patří k různým křesťanským denominacím. 
Setkání SKH jsou však otevřena nejen pro křesťany, ale 
i pro studenty bez konfese. Sdružení není zastřešeno 
žádnou konkrétní církví a jeho činnost zahrnuje tři 
základní oblasti: studentské bohoslužby, setkávání ve 
skupinkách a víkendové pobytové akce. „Scházíme se 
v modlitebně Církve bratrské, Mariánská 3. Místní sbor 
nám nezištně dal k dispozici prostory ke schůzkám 
a čajovnu. Setkání jsou vždy v úterý v sedm hodin večer. 
Kromě bohoslužeb a kurzů studia bible ve skupinkách ale 
pořádáme i různé další akce rozličného rozsahu a obsahu, 
jako jsou například lívancová párty, celoměstská hra, 

„pokecy“ u čaje nebo přednášky a diskusní večery,“ sdělil 
Jiří Král, vedoucí sdružení.

Nejbližší akce pořádané SKH: studentská bohoslužba 
5. 10. v 19.00 hod.; víkendovka 8.–10. 10.

Bližší informace na www.skh-olomouc.cz.     -dan-
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v průběhu setkání zmínilo, přece jen jedna kompenzace 
pro studenty vyplývá, a totiž, že získají více času na složení 
zkoušek ze zimního semestru. I přes všechny potíže se ve-
dení PF UP snaží učinit maximum: podařilo se např. zkrátit 
původní dobu stavebních prací či zajistit, aby i za stávající 
situace mohli studenti skládat státnicové zkoušky v ob-
vyklém termínu. „Podle mne je velmi důležitým měsícem 
září a říjen. Proto využijte tyto dva měsíce a dohodněte 
se na tématu své diplomové práce. Zajistěte si literaturu, 

získejte zpětnou vazbu od vedoucího práce,“ apeloval. ve 
zcela zaplněných prostorách PF JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., 
předseda fakultního senátu . „Všem studentům bych ráda 
vzkázala, aby sledovali webové stránky fakulty, kde je už 
nyní zprovozněn odkaz na samostatnou stránku. Právě 
na tomto místě budeme pravidelně zveřejňovat každou 
novou zprávu, jež se v souvislosti se stávající situací zim-
ního semestru může studentů jakkoli dotknout,“ doplnila 
děkanka fakulty.                      M. Hronová

Právnická fakulta přeruší ... Dokončení ze str. 1

Nezávislý interní audit: prevence rizik a podpora řízení
Oddělení interního auditu a kontroly UP (dále jen OIAK UP) vzniklo v prostředí Univerzity Palackého v roce 2004. Stalo 
se tak v návaznosti na novelu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jejímž cílem bylo posílení 
systému vnitřní finanční kontroly na veřejných vysokých školách o nový prvek – nezávislý interní audit. „Zákon řadí službu 
interního auditu pod vnitřní kontrolní systém. Ten má dva základní prvky. Kromě řídící kontroly je to interní audit, který 
zákon definuje jako organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti 
řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací. Interní audit by tedy měl hodnotit vnitřní řídící a kontrolní 
systém vysoké školy, informovat rektora o zjištěných nedostatcích, podávat návrhy k jejich odstranění a návrhy směřující 
k plnění nápravných opatření. Měl by ujišťovat, že vysoká škola dosahuje plánovaných cílů, že dochází k hospodárnému, 
efektivnímu a účelnému vynakládání finančních prostředků. V prostředí veřejných vysokých škol je interní audit konzultační, 
ujišťovací službou rektorovi dané vysoké školy, a také partnerem jejímu finančnímu managementu. Je velmi důležité, 
aby obě strany věděly, co od této služby lze očekávat, aby věděly, že interní audit není totéž, co kontrola,“ řekl Žurnálu 
UP PhDr. Evžen Mrázek, ředitel odboru interního auditu MŠMT. Dodal, že celý systém by měl být na vysokých školách 
nastaven tak, aby na prvním místě byla prevence. Služba interního auditu nepředstavuje následnou kontrolu. Interní 
auditor by se měl zaměřovat především na zodpovězení otázky, zda má vysoká škola zřízen efektivní vnitřní kontrolní 
systém, zda aktivně řídí rizika, která jsou s její činností spojena a zda přijímá opatření k minimalizaci rizik dříve, než dojde 
k finančním nebo jiným ztrátám. „Pro práci interních auditorů vysokých škol je  tedy nezbytná spolupráce a komunikace 
zejména s vedením univerzity. K tomu, aby měl interní auditor k dispozici informace, přístup ke všem materiálům, které 
jsou k jeho činnosti zapotřebí, jej opravňuje mandát rektora,“ doplnil PhDr. E. Mrázek.      -map-

Z odborného semináře interních auditorů veřejných 
vysokých škol na téma „Audit finančních prostředků 
čerpaných z operačního programu VaVpI“, který proběhl 
23. 6. v prostorách RUP za účasti reprezentantů MŠMT 
a Českého institutu interních auditorů o. s.

Evropské peníze pro uP. jedině za předpokladu pravidelného vnitřního auditu 
V rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace uspěla Univerzita Palackého u evropských komisařů již  se třemi projekty. Už dnes je jisté, 
že v celkové dotaci obdrží více než 2,5 milardy korun. Projekty by měly výrazně napomoci dalšímu rozvoji vědecko-výzkumných aktivit UP, a tudíž by měly vést 
k jejímu posunu směrem k tzv. „research“ univerzitám. Evropská unie, díky níž do Olomouce poputuje zmiňovaná finanční částka, má pro poskytování těchto 
dotací ovšem vytvořena jasná pravidla. Jedním z nich např. je, že všechny projekty musejí v pravidelném rytmu procházet interním auditem. V případě, že tato 
podmínka dodržena nebude, mohl by příjemce o finance přijít. V této návaznosti uspořádalo v červnu oddělení interního auditu a kontroly UP setkání interních 
auditorů veřejných vysokých škol, v jehož průběhu se interní auditoři zabývali mj. tím, jak budou při auditování projektů VaVpI postupovat.

Interní audit a projekty Věda a Výzkum pro Inovace
Ve víru pozitivních informací, že olomoucká univerzita 

získala obrovskou sumu financí prostřednictvím projektů 
operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace, se 
nepříliš hovoří o tom, že řídicí orgán, tedy MŠMT ČR, 
stanovil jednoznačnou povinnost týkající se auditu. Každý 
z těchto projektů musí být vedle povinného externího 
auditu alespoň jednou v roce podroben ověření interního 
auditu univerzity. „V rámci interního auditu UP a projektů 
VaVpI bychom měli provádět audit systémů. Měli bychom 
tedy ověřovat, zdali jsou dodržovány právní předpisy 
a povinnosti stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Tato činnost zahrnuje rozpoznání rizik a hodnocení řídicích 
a kontrolních systémů v rámci projektu. Dále bychom měli 
provádět také audit operací, což znamená ověřovat, zda 
jednotlivé operace splňují podmínky a zda jsou v souladu 
se všemi závazným požadavky již zmíněného Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace,“ řekl Žurnálu UP Ing. Zbyněk Křížka, 
vedoucí oddělení interního auditu a kontroly UP a zároveň 
předseda výboru interních auditorů veřejných vysokých škol 
ČR. „Odbor interního auditu MŠMT ve spolupráci s odděle-
ním interního auditu a kontroly UP pak bude každoročně 
provádět audit toho, jak univerzita prostředky financované 
z OP VaVpI využívá. Je pravděpodobné, že pověřený Auditní 
orgán – tedy odbor interního auditu MŠMT – zahájí au-
dity operací na UP v první polovině roku 2011. Chtěl bych 
zdůraznit, že auditování spolehlivosti a funkčnosti řídících 
a kontrolních mechanismů, zavedených a provozovaných 
v odpovědnosti managementu k využívání veřejných 
finančních prostředků při realizaci velkého počtu projektů, 
je natolik významnou rizikovou oblastí, že by mělo být ve 
vlastním zájmu všech orgánů a osob UP, odpovědných za 
legalitu a řádné finanční řízení, aby se jimi řízená organi-
zace jako příjemce finanční podpory neocitla v situaci, že 
v důsledku četného vzniku nesrovnalostí bude muset menší 
či větší část těchto poskytnutých prostředků vrátit, resp. že 
v důsledku těchto finančních korekcí bude muset při čerpání 
svého rozpočtu v důsledku těchto finančních korekcí jiné své 
potřeby omezit. Pochybuji, že tyto případně vzniklé závazky 
na navrácení neoprávněně použitých prostředků v důsledku 
nedostatků v řízení a kontrole za ně převezme stát,“ doplnil 
ředitel odboru interního auditu MŠMT PhDr. E. Mrázek. 

V přípravě je nový zákon o řídícím a kontrolním 
systému veřejné správy

V průběhu nedávného setkání interních auditorů veřej-
ných vysokých škol padla také zmínka o skupině odborníků, 
která s využitím svých praktických zkušeností s auditem 
velkých projektů vypracovala metodiku interního auditu 
pro příjemce finančních prostředků z OP VaVpI. „Metodiku, 
na jejíž tvorbě pracovali také auditoři veřejných vysokých 
škol, doporučil pověřený auditní orgán jako vhodnou 
pomůcku pro příjemce,“ řekl PhDr. E. Mrázek. V této 
souvislosti pak dodal, že některé veřejné vysoké školy, resp. 
jejich orgány vedení, si odpovědnost za evropské projekty 
z OP VaVpI již velmi dobře uvědomují a v současné době 
své útvary interního auditu dobudovávají nejen tím, že 
posilují jejich kapacity, ale v zájmu profesní připravenosti 
umožňují svým auditorům i účast na různých školeních, 
seminářích a konferencích. „Nepřísluší mi hodnotit 
kvalitu činnosti oddělení interního auditu a kontroly UP. 
Věřím, že auditoři UP přistupují ke své práci profesionálně. 
Rád bych jen poukázal na to, že je nutné při této práci 
zohlednit i požadavky standardů, které se týkají hodnocení 
zajištění kvality činnosti útvaru interního auditu. Vyplývá 
to přímo ze zákona o finanční kontrole. V této souvislosti 
bych rád uvedl, že Český institut interních auditorů ve 
spolupráci s Ministerstvem financí připravuje metodická 

doporučení pro orgány a organizace veřejného sektoru, 
které předpokládají mj. provádění pravidelných prověrek 
prostřednictvím sebehodnocení s nezávislou validací, jež 
splňuje kritéria pro externí hodnocení zajištění kvality,“ po-
dotkl PhDr. E. Mrázek. Dodal, že nejzásadnější pro budoucí 
práci interních auditorů se dnes asi jeví dokončení přípravy 
návrhu nového zákona o řídícím a kontrolním systému ve-
řejné správy, který má nahradit stávající zákon č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole. Navržený zákon, který je v současné 
chvíli součástí nové strategie vlády ČR v boji proti korupci, 
má vytvořit vhodné podmínky pro posílení odpovědností 
za řádnou správu a řízení spravovaných veřejných rozpočtů. 

„A i když v současné době existuje pouze návrh zákona, který 
dosud neprošel vnitřním připomínkovým řízením, lze říci, 
že by tato navrhovaná úprava měla přinést zjednodušení 
regulativního rámce. Mělo by jít především o zavedení 
společných zásad pro rozdělení oddělení neslučitelných 
odpovědností v systému řízení a kontroly financování 
činnosti veřejných subjektů a poskytování finanční podpory 
příjemcům všude tam, kde stát či orgány územní samo-
správy podporují z veřejných rozpočtů různé projekty v tzv. 
veřejném zájmu. Uvedený systém spadá do manažerské 
odpovědnosti, kterou je třeba na základě uvedených zásad 
důsledně oddělit od institucionalizované funkce interního 
auditu či jiné obdobné ujišťovací funkce rovnocenné formy. 
A konečně třetím prvkem tohoto řídícího a kontrolního 
rámce, který by měl zajistit podporu k zajišťování 
přiměřenosti a účinnosti obou již uvedených systémů co 
do výkonu a kvality, je funkce jejich metodického usměr-
ňování a koordinace, a to včetně dohledu nad dodržováním 
navrhovaného zákona. Úprava těchto tří prvků, doplněných 
specifickými řídícími a kontrolními mechanismy v oblasti 
prevence a boje proti podvodům a jiným negativním jevům 
při hospodaření s veřejnými prostředky, by měla přinést 
pravidla pro zapojení jednotlivých orgánů a organizací státu 
a územní samosprávy do řídícího a kontrolního systému 

veřejné správy. I s přihlédnutím k dosud vyvíjenému úsilí 
oddělení interního auditu a kontroly UP o řádnou správu 
a řízení této veřejné instituce a k dosavadním nesporným 
přínosům interních auditorů, jejich vliv na metodický 
přístup ke zlepšování řízení rizik a řídících a kontrolních 
procesů, si myslím, že návrh nového zákona, bude-li přijat,  
dá v souladu s mezinárodně uznanými standardy jasné 
dispozice k organizaci dělby odpovědností orgánů vedení, 
výkonného managementu a interního auditu. Prakticky 
to znamená posílení oddělení interního auditu a kontroly 
v souladu se stanovenými kritérií pro výkon a minimální 
kapacity především se zřetelem na velikost, charakter 
a rizika organizace spojená s předmětem její činnosti 
a objemem spravovaných veřejných prostředků. Nová vláda 
může návrh zákona využít pro řízení změn při  modernizaci 
řídícího a kontrolního systému veřejné správy, který vytváří 
řadu pojistek, jichž lze využít důslednému uplatnění zásady 
řádného finančního řízení a kontroly a jako účinného nástro-
je v oblasti prevence a boje proti podvodům a korupci,“ řekl 
dr. Mrázek závěrem.                 M. Hronová, foto M. Otava
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u n i v E r Z i T n í  K A l E n D á ř... a jaký je váš názor?

ŘÍJEN

1. 10. $ Panovnice Marie Terezie potvrdila v roce 1774 
dosavadního univerzitního kancléře Františka svobodné-
ho pána Šubíře (zemř. r. 1777) ve funkci vrchního ředitele 
státní univerzity.

2. 10. $ Dvorním dekretem bylo v roce 1774 studium 
teologie prodlouženo na pět let.

3. 10. $ Královský tribunál v Brně v roce 1696 rozhodl, 
že profesor práv může veřejně vyvěšovat své teze jako jiní 
členové a fakulty univerzity.

3.–5. 10. $ Univerzita Palackého hostila v roce 1996 po 
tři dny konferenci rektorů evropských univerzit.

4. 10. $ Do svého úřadu byl v roce 1566 uveden první 
rektor koleje TJ v Olomouci Španěl Hurtado Pérez a téhož 
dne byla zahájena výuka ve čtyřech třídách latinského 
gymnázia.
$ V důsledku obsazení Olomouce Švédy v červnu 1642 
uzavřeli jezuité v roce 1643 své školy a město opustili.

10. 10. $   Prezident ČSSR Ludvík Svoboda propůjčil 
Univerzitě Palackého v roce 1973 vyznamenání Řád práce.

$ Shromáždění akademické obce UP přijalo v roce 2001 
tzv. olomouckou výzvu poukazující na neutěšený stav 
financování veřejných vysokých škol.

12. 10. $ Deputace studentů žádala v roce 1848 velitele 
olomoucké pevnosti plukovníka Heinricha Sunstenaua 
von Schützenfeld, aby zabránil dopravě vojska po železnici 
k revolučně vzbouřené Vídni, byla však se svým požadav-
kem odmítnuta.

14. a 15. 10. $ Básník Jaroslav Seifert vystoupil ve dvou 
dnech v roce 1955 na besedě se studenty, kde kritizoval 
neexistenci svobody literární práce.

17. 10. $ Dvorským reskriptem bylo v roce 1747 zkráceno 
studium filozofie na dvě léta, současně byl zaveden pro 
absolvované filozofy kurz rétoriky („colloquium eloquen-
tiae latinae“).

20. 10. $ V roce 1773 započala komisionální inventa-
rizace majetku olomoucké jezuitské koleje, dokončená 
20. února 1774.

21. 10. $   V roce 1578 se konala se první promoce 
bakalářů filozofie.

25. 10. $ V roce 1999 bylo slavnostně otevřeno Infor-
mační centrum UP v rekonstruované budově Tereziánské 
zbrojnice.

Připravil -th-

Chcete si přečíst nové číslo Žurnálu UP 
ještě před jeho vydáním v tištěné podobě?

Můžete: na webových stránkách UP
www.upol.cz/zpravy/zurnal/archiv-zurnalu-up/

je každý čtvrtek v poledne zavěšováno 
aktuální číslo ve formátu PDF

s barevnými fotkami.

Žurnál na webu UP

„Už se na to nemohu dívat“
Na webových stránkách neformální iniciativy Už se na to nemohu dívat (www.uzsenatonemohudivat.cz) 
se pedagogové zejména z Univerzity Karlovy pokoušejí nalézt způsob, jak vyjádřit nesouhlas s navrhova-
nými reformami vysokého školství, vědy a výzkumu, a přimět tak politickou reprezentaci, aby věnovala 
větší pozornost názorům akademické obce. Současně nabízí prostor pro diskusi i možnost zasílat médiím 
i politikům vzkazy, náměty a argumenty.

Webové stránky obsahují fotografie významných českých 
osobností, které usilovaly o budování české vzdělanosti a vědy, 
a kritické výhrady k současným poměrům jsou pronášeny 
právě jejich „ústy“. „S trochou nadsázky předpokládáme, 
že by jim současný stav nebyl lhostejný a otevřeně by jej 
kritizovaly. Doufáme, že kritiku pronesenou 
jejich ústy nebudou moci politici ignorovat,“ 
uvádějí v úvodu zástupci iniciativy. 
Karel Havlíček Borovský: Už se nemohu 
dívat, jak se politici snaží nasadit vyso-
kým školám ohlávku! 

Nezávislost univerzit, akademické svobody 
opírající se o systém akademické samosprávy, 
nezávislost a svoboda vědeckého bádání 
patří k hodnotám, které se vytvářely po staletí. 
Jsou jedním z principů demokracie a zárukou 
toho, že univerzity slouží celé společnosti, 
nikoli držitelům moci. Bílá kniha terciárního 
vzdělávání chce předat rozhodující podíl na 
řízení vysokých škol reprezentantům byznysu 
a regionálním politikům. Chceme zrušit šest set 
let trvající systém nezávislosti univerzit? Budou 
pak veřejné vysoké školy ještě sloužit veřejnosti? 
Jan Evangelista Purkyně: Už se nemohu 
dívat, jak se kupčí i s vědou a výzkumem!

Reformní dokumenty hledí na vzdělání, 
vědu a výzkum jako na byznys: peníze dělají 
vzdělání a vědu, vzdělání a věda musí dělat 
peníze. Stát u nás začíná fungovat už i ve vědě 
a výzkumu jenom jako převodní páka zájmů 
firem: jde o to vybrat od občanů peníze a organizovat za ně 
firmám servis. Jsou to prý nejlepší investice do budoucnosti 
a jsou v zájmu akademických ústavů, vysokých škol a vlastně 
nás všech. Takových slibů jsme už slyšeli hodně – jen té 
budoucnosti se ještě nikdy nikdo nedožil. Nemá snad ve 
vědě jít o víc než o zisky z nových technologií?

bude hledat peníze uvnitř svého rozpočtu, přitom však 
zdůrazňuje, že již dříve zmiňované škrty ve výši 10 % 
realizovány budou. Rektoři se práci na přípravě reformy 
terciárního vzdělávání nebrání. ČKR však prostřednictvím 
svého usnesení upozornila, že reformu nelze primárně 
založit na úsporách mnohem výraznějších, než s jakými 
se musí vyrovnávat okolí vysokých škol (regionální 
školství, platy ústavních činitelů, výzkum a vývoj v jiných 
rezortech než MŠMT atd.). Se svou „troškou do mlýna“ 
pak 16. 9. přišla Rada vysokých škol, když upozornila, 
že „vázání“ prostředků veřejným vysokým školám za 

neexistence zákonného zmocnění k takovému kroku je 
v rozporu se zákonem. Představitelé Univerzity Palackého 
se nyní zabývají možnostmi, jak tuto situaci ještě zvrátit. 
Padla také zmínka o případných protestech vysokých 
škol. A zvažují se některé vynucené kroky, např. možnosti 
krácení semestrů, přerušení výuky v topné sezóně či 
radikální snížení počtu přijímaných uchazečů do všech 
úrovní studia během roku 2011.

M. Hronová s využitím
www.msmt.cz/pro-novinare/reakce-ministra-skolstvi-

mladeze-a-telovychovy-na-clanek

Jan Ámos Komenský: Už se nemohu dívat, jak vláda 
zachází s kantory! Má jim snad kručet v žaludku jako 
ve středověku? 

Platy odborných asistentů na naší nejstarší univerzitě ne-
dosahují průměrného platu ve státě. Začínajícím asistentům 

se tam nabízí o 10 tisíc méně než začínajícím 
řidičům tramvají a autobusů v Praze. Generál-
ní ředitel ČEZ by mohl ze svého ročního příjmu 
zaplatit na jeden rok 275 profesorů Univerzity 
Karlovy. Co je to za ne-řád?
Tomáš Garrigue Masaryk: Už se nemohu 
dívat, jak se vědami společenskými 
opovrhuje! 

Pedagogická fakulta UK je mnohamiliono-
vě zadlužená – učí se tak budoucí kantoři, že 
chudoba a dluhy jsou jejich údělem? Filozofická 
fakulta UK shání peníze pro své obory přes 
ministerstvo vnitra, aby vůbec měla na 
základní platy – zpravodajské služby jako 
zachránci tradic humanitních studií? Další 
humanitní fakulty v republice zvažují redukci 
vyučovaných oborů – z přidělených peněz je 
nemají šanci udržet na důstojné úrovni. Mají 
snad prosit u ministerstva obrany a apelovat 
na potřebnost svých absolventů v „humani-
tárních misích“, protože jedině tam dává slovo 

„humanita“ politikům jakýsi smysl? Cožpak 
vzdělanost je možná bez učitelů a těch, kteří 
učí učitele? Cožpak společnosti lze rozumět bez 
společenských věd?       -mav-

zdroj a další informace:www.uzsenatonemohudivat.cz;
další iniciativy viz http://vzdelaninenizbozi.cz/

nebo www.vedazije.cz.

Škrty v rezortu MŠMT... Dokončení ze str. 1

AFO děkuje
V týdnech, kdy probíhá závěrečná postprodukce festivalu Academia film Olomouc, by organizátoři ještě jednou rádi 

poděkovali za podporu zaměstnancům univerzity, díky kterým 45. ročník AFO proběhl opět velmi úspěšně. Poděkování 
patří Janu Kratochvílovi a celému týmu z autodopravy. Kolegům z kateder celé UP, kteří odborně přispěli úvodním 
slovem či přednáškou, PhDr. Pavlu Urbáškovi. Katedře divadelních, filmových a mediálních studií za trpělivost. Rektorovi, 
kvestorce a celému osazenstvu rektorátu za podporu. Právnímu oddělení UP, děkanátu FF za zásadní pomoc při řešení 
organizace a ekonomiky AFO. Žurnálu UP, Vydavatelství UP a Oddělení komunikace za informační podporu a v neposlední 
řadě AVC a KVT za podporu technickou. S postprodukcí však aktivity AFO nekončí, již v tuto chvíli jeho zástupci spolu-
pracují s kolegy ze Západočeské univerzity na přípravě ozvěn uplynulého ročníku, které proběhnou nejen v Plzni, ale 
na žádost studentů a kateder také na Masarykově univerzitě v Brně. Zároveň již začíná produkce ročníku nastávajícího 
a s vyjádřením díků se pojí i víra v další spolupráci se všemi, kteří byli AFO nápomocni letos.

Za celý organizační tým děkuje Mgr. Petr Bilík, Ph.D.


