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V čísle:
Univerzita na veletrhu Gaudeamus $ V areálu
kolejí vyroste ovocný sad $ Literární vědci na
UP $ Rozhovor s ombudsmanem JUDr. Pavlem
Varvařovským $ Efektivní instituce na UP $
Chcete si projít trasy planet sluneční soustavy?
$ I studenti jsou dlužníci

Dr. Kari-Andrew Sirkka, EdD., MNSc., z finské
Vaasa University of Applied Sciences, významná
osobnost oboru ošetřovatelství, se stal v pořadí
šestadvacátým držitelem čestného doktorátu
Univerzity Palackého. Prestižní ocenění převzal
z rukou rektora UP prof. Miroslava Mašláně
9. 11. 2010 v aule Filozofické fakulty UP.



(Více informací na této straně a na str. 5.)
-red-, foto -mo-

Čestný doktorát UP
dr. Karimu-Andrew Sirkkovi
 Za účasti vrcholných představitelů českých
vysokých škol se 9. 11. sešly v aule FF UP vědecké rady
Univerzity Palackého a Fakulty zdravotnických věd UP
ke slavnostnímu předání titulu doctor honoris causa
významné osobnosti oboru ošetřovatelství dr. Karimu
Andrew Sirkkovi z finské Vaasa University of Applied
Sciences. „Udělení čestného doktorátu osobnosti působící v ošetřovatelských vědách je vskutku mimořádnou
slavností. V kontextu České republiky a českého univerzitního školství k tomu doposud nedošlo – a nemohlo
dojít,“ řekla doc. Jana Marečková, děkanka FZV. Dodala,
že i v evropském kontextu lze tento ceremoniál označit
za mimořádný, a zdůraznila, že předání dekretu doctor
honoris causa Univerzitou Palackého je historicky první
příležitostí takto ocenit osobnost v oboru ošetřovatelství.
Univerzita ocenila dr. Sirkku za rozvoj péče o zdraví
a systému zdravotnického vzdělávání v mezinárodním
rozměru. Dr. Sirkka je osobností s mezinárodní zkušeností
s distančními formami vzdělávání a specializuje se na
efektivitu metod samostudia. V evropském společenství
je pak uznávaný jeho zakladatelský vklad a vysoká odborná úroveň. Zasloužil se o rozvoj terciárního vzdělávání
a ošetřovatelské vědy v řadě evropských zemí. Ve vztahu
k olomoucké univerzitě je jeho odborná a organizátorská
činnost zaměřena na zprostředkování mezinárodních
kontaktů, setkávání a předávání informací v oblasti
ošetřovatelské péče, vzdělávání, výzkumu a organizace
zdravotnického zabezpečení, a to jak akademickým pracovníkům, tak i studentům. „Mimořádné ocenění zasluhuje jeho osobnostní rozměr, s nímž oslovuje mezinárodní
zdravotnickou komunitu,“ dodala doc. J. Marečková.
(Další informace na str. 5.)		
-red-

Regionální centrum pokročilých technologií
a materiálů slavnostně zahájilo svou činnost
 V pátek 5. 11. byla v aule Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci slavnostně zahájena činnost
Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Projekt, schválený v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, počítá s dotací přibližně 545 mil. Kč. Část celkové
sumy ve výši 463 mil. Kč bude hrazena z prostředků EU, zbývajících 82 mil. Kč pak z rozpočtu ČR.
Univerzita Palackého se na realizaci projektu podílí částkou 192 mil. Kč.
„Univerzita Palackého je v získávání projektů z OP
VaVpI jednou z nejúspěšnějších v České republice. Věřím,
že i tento třetí projekt, Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů posílí konkurenceschopnost
regionu,“ řekl při slavnostním zahájení činnosti centra
Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D., MBA, vrchní ředitel Sekce
řízení operačních programů EU MŠMT.
Primárním cílem projektu je intenzivní uplatnění
výsledků výzkumu v průmyslové a podnikatelské praxi
a zvýšení konkurenceschopnosti regionu i celé České
republiky. Odborné zaměření RCPTM směřuje především
k transferu technologií v oblasti nanomateriálového, chemického a optického výzkumu s očekávaným výstupem
také v medicínských a environmentálních aplikacích.

Slavnostního rozkrojení dortu ve tvaru budoucího objektu
RCPTM se ujal rektor UP prof. Miroslav Mašláň
Dokončení na str. 8

Nový promo klip univerzity má za týden přes 50 tisíc zhlédnutí
 Při příležitosti letošního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus prezentovala
Univerzita Palackého svůj nový reklamní spot, který si tam
odbyl svou premiéru. Čtyřminutový snímek, který podle
zadání oddělení komunikace UP vytvořil student žurnalistiky
a filmové vědy Marek Partyš, se tak stal oficiálním klipem,
s nímž bude univerzita lákat nové studenty.
„Univerzitě dlouho chyběl moderní a dynamický filmový
materiál, kterým by oslovoval především budoucí vysokoško-

láky, a proto jsme se rozhodli tento deficit doplnit. Myslím, že
snímek plně odpovídá našim požadavkům a představě, jak
oslovit právě mladé lidi,“ říká Bc. Ondřej Martínek z oddělení
komunikace UP, které se na vzniku filmu podílelo, a dodává:
„S tvůrcem klipu Markem Partyšem spolupracujeme dlouhodobě, a právě z toho důvodu jsme se rozhodli svěřit výrobu
spotu jemu.“ Cílem klipu je prezentace nejen UP, ale i města
Olomouce jako vzdělávacího a kulturního centra.
Dokončení na str. 7

D e n ot e v ř e nýc h dv e ř í U P
je letos připraven na sobotu 27. 11. od 8 do 14 hodin na všech fakultách s výjimkou Právnické fakulty. Pro zájemce
o studium na olomoucké univerzitě je vynikající příležitostí seznámit se s místem svého budoucího studia a zjistit si ty
nejpřesnější informace o průběhu studia, jeho jednotlivých formách, o přijímacím řízení a šanci být ke studiu přijat.
Podrobné informace na www.upol.cz a stránkách fakult.
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V areálu vysokoškolských
kolejí vyroste ovocný sad
 Unikátním ovocným sadem uprostřed areálu
vysokoškolských kolejí i města se bude moci brzy
pochlubit Univerzita Palackého. Minulý týden vysadili
studenti Přírodovědecké fakulty UP spolu s olomouckými
středoškoláky stovku stromů starých a krajových odrůd,
jejichž ovoce jídávali spíše naši předkové a které v supermarketech kupující nenajde. V areálu ulic 17. listopadu
a Šmeralova si lidé za pár let budou moci natrhat moruše,
oskeruše, mišpule či hrušky, jablka, třešně a višně dnes již
téměř neznámých odrůd ovocných dřevin. „Chceme, aby
studenti netrhali pouze ovoce poznání před katedrou
a v laboratoři, ale také na ulici ve městě. Nezapomínáme
ani na zvěř a ptáky,“ vysvětlila filozofii akce místopředsedkyně studentské komory Akademického senátu PřF
Pavla Dudková.

Studenti chtějí poukázat na to, že ovocné stromy
patří do města stejně jako na vesnici a zároveň upozornit
na postupné mizení starých odrůd z krajiny i zahrad. Do
projektu se zapojily také Střední škola logistiky a chemie
a Střední škola zemědělská z Olomouce. Jejich studenti
budou společně se zaměstnanci PřF UP stromy sázet.
Součástí studentského projektu UniversiTREE,
realizovaného pod záštitou děkana PřF a podpořeného
z programu Make a Connection/Připoj se, společného
programu Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia, byla přednáška o významu ovocných
stromů v krajině, vedená pomologem Stanislavem
Bočkem z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně.			
-pv-, foto -mo-

Biozelenina a ovoce
jako zaměstnanecký bonus
 Od poloviny listopadu letošního roku se na Filozofické
fakultě UP rozbíhá systém pravidelných dodávek biozeleniny a ovoce. Každý týden tak budou moci zaměstnanci
a studenti odebírat čerstvé, většinou lokální produkty
v biokvalitě. Cílem je umožnit prostřednictvím hromadné
objednávky dostupnost zdravých a ekologických potravin,
stejně jako podpořit tuzemskou zemědělskou výrobu,
především pak její environmentálně prospěšné trendy.
„I když se jedná jen o drobný zaměstnanecký bonus,
zapadá do naší představy společenské zodpovědnosti,
který hodláme rozvíjet více cestami,“ vysvětluje děkan
FF doc. Jiří Lach.
Jelikož se ani po několika měsících komunikace
nepodařilo vzbudit zájem zemědělců na Hané, je
dodavatelem farma Biozelenina Velehrad ze Slovácka.
„Rádi bychom díky tomuto nápadu přiměli zdejší
producenty k větší aktivitě v oblasti, která je v řadě
měst již naprostou samozřejmostí,“ dodává proděkan
dr. Petr Bilík.
Systém dodávek je otevřený všem zaměstnancům
a studentům Univerzity Palackého a členům Bioklubu
Hnutí Duha, v případě volných kapacit budou skrze
webové stránky www.biozelenina.eu nabídnuty i dalším
obyvatelům Olomouce.
Na projektu spolupracuje FF UP s Hnutím Duha
Olomouc.				
-pb
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Univerzita na veletrhu Gaudeamus zabodovala
nejen výstavním stánkem
 I letos se Univerzita Palackého zúčastnila Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus, jehož 17. ročník proběhl ve dnech 2.–5. 11. v Brně. A nutno dodat, že velmi úspěšně. Budoucí
vysokoškoláci, ale i středoškolští výchovní poradci výstavní stánek univerzity po čtyři dny doslova obléhali. Za
čtyři dny navštívilo veletrh téměř 31 tisíc mladých lidí, kteří měli možnost navštívit na 160 výstavních stánků.
„V letošním roce se univerzita prezentovala na jedinečném dvoupatrovém stánku, kdy bylo přízemí vyhrazeno
pro prezentace jednotlivých fakult a doprovodný program,
který zajišťovali dobrovolníci z řad našich studentů. Ve
druhém patře pak měli návštěvníci možnost využít internetovou kavárnu, kde si mohli okamžitě na čtyřech počítačích
dohledat potřebné informace o námi nabízených studijních
programech a oborech,“ řekl Mgr. Radek Palaščák, vedoucí oddělení komunikace UP. Nejen studentům, ale především
studijním referentkám všech osmi fakult pak patří veliké
poděkování za jejich účast a pomoc. „Naše výprava čítala
každý den dvacet až třicet prezentérů, takže jsme byli na
Stánek olomoucké univerzity v obležení návštěvníků veletrhu
velký zájem o náš stánek skutečně dobře připraveni,“ dodal
Gaudeamus
Bc. Ondřej Martínek z oddělení komunikace.
Součástí stánku UP byla také horolezecká stěna,
o jejíž provoz se postarali studenti Fakulty tělesné kultury.
Kromě toho si mohli zájemci vyzkoušet laickou resuscitaci
a správné čištění zubů (studentky LF) či si navléci postroj
simulující pokročilé těhotenství (studentky FZV). Filozofická fakulta obohatila svou prezentaci o ukázky čínské
kaligrafie nebo online přenos pomocí webových kamer
z dění na fakultě. Studenti Pedagogické fakulty zase zpestřili svůj program o možnost vyzkoušet si, jaké je to být
nevidomý a spoléhat se pouze na speciálně vycvičeného
psa. Univerzita pro středoškoláky připravila také drobné
Pozornost úctyhodného počtu zájemců přitáhly mj. i opakované čtyřicetiminutové prezentace univerzity
propagační předměty a další materiály.
„Zájem o obory na naší univerzitě určitě překonal naše
stovky studentů možnost zhlédnout kromě powerpointoočekávání, o čemž svědčí mj. desítky tisíc rozdaných listů
vé prezentace i náš nový propagační film. Důkazem toho,
s nabídkou oborů jednotlivých fakult a dalších propagač- že se povedl, nechť je i spontánní potlesk, kterého se
ních materiálů. Po tři dny probíhaly také čtyřicetiminutové
dočkal na konci projekce,“ uvedl Martínek (viz také str. 1).
prezentace univerzity v seminárním prostoru. Zde měly
O. Martínek, foto L. Krištof

Výroční sinologická konference tentokrát v Olomouci
 Katedra asijských studií FF UP připravila na dny
5.–6. 11. výroční Česko-slovenskou sinologickou
konferenci. Slavnostní zahájení 5. 11. v Kapli Božího Těla
Uměleckého centra UP uvedl vedoucí katedry Mgr. David
Uher, Ph.D. (na snímku vlevo). Úvodní slovo patřilo
děkanovi FF doc. Jiřímu Lachovi, M.A., Ph.D. (vpravo),
zahajovací přednášku pronesla doc. Lucie Olivová, M.A.,
Ph.D. (uprostřed). Odpolední blok přednášek a sobotní
program pak pokračoval v Auditoriu maximu UC UP.
-red-, foto -mo-

Z j e d nán í ak ad e m i ck é h o s e nátu U P
Členové Akademického senátu UP se na svém jednání dne 27. 10. věnovali mj. těmto tématům:
*K výsledku kontroly Zřizovací listiny SKM UP. Na základě žádosti AS UP ze dne 12. 5. prověřilo Oddělení interního
auditu a kontroly UP (OIAK UP) Zřizovací listinu SKM UP, a to z hlediska správnosti nastavení procesů. Ing. Zbyněk
Křížka, vedoucí OIAK UP sdělil, že se tvrzení o neomezené pravomoci ředitelky SKM UP nepotvrdilo. Připomněl, že
ředitelka SKM UP je jmenována a odvolávána rektorem UP a při výkonu své činnosti je řízena kvestorkou UP. Senátoři
AS UP poté diskutovali o tom, že ve Zřizovací listině SKM UP nejsou vyjasněné vztahy ke kontrolním orgánům a že
v dokumentu chybí informace o základních kontrolních nástrojích vedoucích k uplatňování pozice nadřízeného
a podřízeného. Ve svém usnesení pak AS UP požádal rektora UP, aby v návaznosti na zprávu vedoucího OIAK UP ze
dne 27. 10. novelizoval Zřizovací listinu SKM UP v souladu s platnou legislativou do 31. 12. 2010 a ve vztahu k SKM
UP důsledně uplatňoval nástroje řízení.
* Projekt EFIN. AS UP byl seznámen s rozsáhlým projektem Efektivní instituce MŠMT, jehož cílem je podpora a rozvoj
efektivních principů řízení, zejména v oblasti podpůrných ekonomických a administrativních procesů v institucích
terciárního vzdělávání. Prováděním procesních analýz je pověřena firma Deloitte a CS-Project. Část tohoto projektu
začala probíhat na Rektorátu UP (Podrobněji na str. 5).
* Návrh Metodiky dělení příspěvku mezi fakulty a ostatní součásti UP na rok 2011. V průběhu zasedání
ekonomické komise AS UP 22. 10. prezentoval rektor UP prof. Miroslav Mašláň návrh dělení prostředků v rámci UP
na rok 2011. Podle něj by např. v rámci RUP měla vzniknout samostatná položka Administrativní centrum. Ta by měla
obsahovat tzv. pojistnou částku určenou pro celouniverzitní aktivity, nikoliv pro centrální jednotky, a měla by být
tvořena z odvodů z nepřímých režijních nákladů projektů a z výnosů z doplňkové činnosti. Návrh bude projednáván
s děkany jednotlivých fakult UP.
Více na: www.upol.cz/odkazy/organy-up/akademicky-senat-up/				
-map-
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Literární vědci se sešli v rámci mezinárodní tematologické
konference na Filozofické fakultě UP
 Řada významných literárních vědců a dalších odborníků na estetiku, filozofii či intermediální studia
z celé republiky se sjela 20. a 21. 10. do Olomouce, aby společně debatovali nad tématem, které vymezila
Mezinárodní tematologická konference do tří slov: Místo – prostor – krajina. Právě prostor, ať již je reprezentovaný jako konkrétní krajina, nebo jako abstraktní filozofický pojem či model jednotlivých vědních
disciplín, patří k základním pojmům všech vědních oborů.
Tematologická konference pořádaná Katedrou
kódu uměleckého zobrazování krajiny. Doc. Michal Peprbohemistiky FF jako jeden z výstupů grantu „Bohemis- ník z Katedry anglistiky FF UP demonstroval na materiálu
tika – obor pro třetí tisíciletí“ si primárně kladla za cíl
americké literatury pojetí literárního toposu v korelaci
představit různé koncepce prostoru a prostorovosti tak, s bezprostředním chápáním a zakoušením přírody. Blok
jak se konstituují v rámci humanitních oborů (literární
vstupních referátů uzavřel svým vystoupením prof. Milan
vědy, filozofie, estetiky), avšak neuzavírala se ani pře- Suchomel (FF MU), který se ve svém eseji zamýšlel nad
sahům do jiných disciplín.
žitým textem města u Daniely Hodrové.
Následně bylo jednání rozděleno do několika tematických sekcí, kde se střídaly příspěvky teoreticky zaměřené
s literárně-historickými sondami do konkrétních literárních
děl s příspěvky interpretační povahy s esteticky či filozoficky
zaměřenými výstupy. Velice poutavým způsobem představil
způsob kvalifikace a orientace v prostoru fikčních světů
doc. Tomáš Kubíček (ÚČL AV ČR, PdF UK, FF UP). Konfrontace
mezi oběma prostory, fikčním a tzv. reálným, rezonovala
i v řadě dalších příspěvků, které v důsledku zpochybňovaly
a zásadně problematizovaly tento vztah. Takovým příkladem byl i přístup prof. Dagmar Mocné (PdF UK), která na
Na konferenci, která se po oba dny konala v aule FF UP, konkrétních prostorových lokacích Malé Strany ukazovala
přednesli po úvodním slově doc. Lubomíra Machaly (FF
na rozdílné konstruování ryze zkušenostního a fikčního
UP) své referáty prof. Petr A. Bílek (FF UK), jenž promluvil
prostoru, a to na příkladu Nerudových Povídek malostranna téma vztahu mezi fikcionálními referencemi a refe- ských. Konference otevírala i široké pole pro intermediální
rencemi v tzv. aktuálním světě. Svoji pozornost věnoval
zkoumání reprezentace prostoru. Dr. Petr Bubeníček (FF MU)
zejména tzv. jedinečným referencím, jež tvoří explicitní
se tak např. soustředil na otázky spojené s modelováním
uzlové body mezi aktuálním světem a oblastí fikčního
prostorových souřadnic v literatuře a ve filmu na příkladu
prostoru. Prof. Dalibor Tureček z Jihočeské univerzity
tvorby Vladimíra Körnera.
České Budějovice (na snímku) pohovořil o vztahu mezi
Společné téma v mnohosti přístupů, metodologií
obrazem literární krajiny u K. H. Máchy a jeho kulturních
a disciplín ukázalo nejen na složitost problému, ale soua dobových výtvarných souvislostí. Zaměřil se na kompo- časně kriticky reflektovalo hranice jednotlivých výkladů
zičně-sémantické aspekty jednotlivých děl a poukázal na
a v neposlední řadě přispělo k rozvíjení mezioborové
společné, nikoli však neproblematické shody v kulturním
spolupráce.		
R. Změlík, foto M. Otava

Stručně

 Hostem Lubomíra Machaly v rámci dalšího pokračování
cyklu Ex libris byl výtvarník a spisovatel Vít Ondráček,
autor výtvarných cyklů Černá Duha, Daktylogramy, Malba
plamenem, Soukromý vesmír, ilustrací ke knihám Josefa
Kocourka, Víta Slívy, Petra Fabiana, Jana Sojky či knihy
aforismů a deníkový zápisků Pootočené zrcadlo. Autorská
beseda se uskutečnila 2. 11. v posluchárně FF UP.

 O kukačce obecné, „parazitovi na plný úvazek“,
hovořil 19. 10. v rámci programu Ekologických večerů
v olomouckém Divadle hudby doc. Tomáš Grim, Ph.D.,
z Katedry zoologie a antropologie PřF. Přednáška byla
doplněna řadou unikátních fotografií a videozáznamů.

Role veřejného ochránce práv v politickém systému ČR

Deset let s ombudsmanem

 Přední čeští právníci, politologové, zástupci
prezidentské kanceláře a Parlamentu České republiky
se 2. 11. v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP věnovali hodnocení práce a postavení
ombudsmana. Konference Role
veřejného ochránce práv v politickém systému ČR proběhla v době
blížícího se desátého výročí
vzniku úřadu veřejného ochránce
práv v České republice.
„Naše setkání slouží k tomu,
aby se naši partneři mohli vyjádřit,
jak naši činnost hodnotí. Osobně si
myslím, že ombudsman za dobu jeho fungování nemohl
naplnit všechna očekávání, která do něj byla vkládána. Je
ale zřejmé, že základní cíl, který si stanovil – tzn. kultivace
prostředí z hlediska práva, zlepšení povědomosti o právu,
zejména ochrana občana před nesprávným jednáním úřadů – ve větší míře naplněn byl,“ řekla RNDr. Jitka Seitlová,
zástupkyně ombudsmana (na snímku s JUDr. Pavlem
Varvařovským).
V průběhu konference byly diskutovány jak aspekty
právní a praktické, tak i politické. „Většina zemí na světě
má institut, kterému sice říká různě, ale jeho obsah je
v podstatě stejný. Hlavním motivem je poznání, že
celou historii lidstva provází tendence každé moci
tuto moc nadužívat nebo chcete-li zneužívat. Známé
souvětí – stanovme si pravidla a potom budou vládnout
pravidla, nikoli konkrétní lidé – se sice hezky poslouchá,
ale ve skutečnosti vládnou lidé se všemi svými chybami,

neboť jsou to konkrétní lidé, kteří jednak pravidla
vytvářejí a přestože se při jejich vytváření zašťiťují nejrůznějšími morálními zásadami, velmi často jsou tato
pravidla vedena jen momentální
potřebou,“ uvedl mj. JUDr. Pavel
Varvařovský, nedávno jmenovaný veřejný ochránce práv ČR.
„Klasické tripartidní dělení je
přežité. Státy jsou si dnes dobře
vědomy, že tři základní moci sice
jsou základem, ale trpí jistou
nedokonalostí. Soustavu tří mocí
a orgánů tak doplňují o další
orgány, z nichž jedním je veřejný ochránce práv,“ dplnil
nový ombudsman ČR, jehož jedním ze záměrů je ukotvit
post veřejného ochránce práv v Ústavě ČR.
Pod záštitou rektora UP prof. Miroslava Mašláně
konferenci uspořádala Katedra politologie a evropských
studií FF UP ve spolupráci s veřejným ochráncem práv.
K jejímu uskutečnění přispěla také nadace Fridrich – Ebert
– Stiftung.		
M. Hronová, foto M. Otava

 Pod názvem „Via belli“ byla v Uměleckém centru UP
2. 11. zahájena putovní výstava o bojištích z pruskorakouské války roku 1866. Výstava ,kterou připravily
Katedra historie FF UP a Komitét pro udržování památek
z války roku 1866, vznikla jako součást projektu „Oživení
památek v česko-polském pohraničí“v rámci českopolského Operačního programu přeshraniční spolupráce
realizovaného prostřednictvím Euroregionu Glacensis
v roce 2009. Výstavní expozice byla v roce 2009 postupně
prezentována v řadě českých měst, v Uměleckém centru
UP bude veřejnosti zpřístupněna do 17. 12.
-red-, foto -mo-

Z j e d nán í vě d eck é r ady U P
Vědecká rada UP na svém zasedání 1. 11. schválila následující návrhy na jmenování profesorem:
doc. Josef Zadražil, CSc. (vedoucí lékař nefrologického oddělení III. Interní kliniky LF UP) pro obor Vnitřní nemoci,
doc. Michal Peprník, Dr. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP) pro obor Dějiny anglické a americké literatury,
doc. Marcel Arbeit, Dr. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP) pro obor Dějiny anglické a americké literatury,
a doc. Josef Molnár, CSc. (Katedra algebry a geometrie PřF UP) pro obor Pedagogika.
Všechny schválené návrhy budou postoupeny MŠMT ČR k dalšímu řízení.				
-red
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Oznámení  Pozvánky
1. Zirmův olomoucký diskusní den
V sobotu 13. 11. se uskuteční nové vědecké setkání na
půdě UP. Kolektiv Oční kliniky pod vedením doc. Jiřího
Řeháka, CSc., setkání koncipuje jako interaktivní diskuzi
nejen odborníků v daných subspecializacích, ale celého
auditoria. Cílovou skupinou jsou oční lékaři první linie,
kteří získají praktická doporučení, jak správně postupovat
při léčbě různých očních onemocnění. Zirmův olomoucký
diskusní den si klade za cíl být protiváhou velkého
množství superspecializových odborných akcí, na nichž
specialisté diskutují mezi sebou, ale přínos pro praktického očního lékaře pracujícího např. v soukromé ambulanci
je minimální. Pro první ročník byla vybrána tato témata:
Subjektivní metody stanovení refrakce, Glaukom – cílový
nitrooční tlak a Herpetické keratouveitidy. Součástí akce
bude také kurz vedený zkušenými optometristy: Jacksonův zkřížený cylindr a jeho využití v denní praxi.

Pozvánka na lingvistickou přednášku
Lingvistickou přednášku na téma O nových metodách při
výzkumu lexikálních vztahů prosloví dne 16. 11. ve 13.15
hodin v nové učebně na Katedře germanistiky
(3. poschodí, dveře č. 4.61) PhDr. Marie Vachková, Ph.D.,
odborná asistentka Katedry germanistiky Filozofické
fakulty UK. Doktorka Vachková se výzkumem lexikálních
vztahů zabývá intenzívně od roku 2000, kdy se svým týmem
zahájila dosud trvající práci na Velkém německo-českém
slovníku. Přednáška, která bude proslovena v češtině, je
určena akademické veřejnosti i zájemcům z řad studentů
lingvistických oborů jako přednáška v rámci probíhajícího
habilitačního řízení PhDr. Marie Vachkové, Ph.D., na FF UP.

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
Spolek lékařů v Olomouci ve spolupráci s Kardiochirurgickou klinikou FNOL a LF UP pořádá další z přednáškových
večerů. Koná se ve středu 24. 11. od 16 hodin v prostorách Teoretických ústavů LF UP.

Seminář o financování projektů
vědy a výzkumu
Projekt Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích
nanomateriálů pořádá seminář na téma financování
projektů vědy a výzkumu z domácích a zahraničních
zdrojů se zaměřením na přírodní vědy a spolupráci
s průmyslovými partnery. Přednášet budou Ing. Jiřina
Shrbená (InovaPro, Praha) na témata Možnosti financování
VaV z národních zdrojů a Možnosti podpory mezinárodní
spolupráce ve VaV a Ing. Naďa Koníčková (Technologické
centrum, Praha) na téma Možnosti podpory výzkumu
a vývoje z rámcových programů EU – možnosti spolupráce
akademické a průmyslové sféry.
Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12,
místnost 3.005, 19. 11., 9.00–16.00 hod.
Bližší informace viz http://nanosystemy.upol.cz.
Centrum dalšího vzdělávání PF UP pořádá

testování ECDL – European Computer
Driving Licence
Zjišťování počítačové gramotnosti pomocí mezinárodních
testů se koná 18. 11. v budově B Právnické fakulty
(učebna č. 8), od 9.30 do 13.30 hod.
Další informace na http://cdv.upol.cz.
Katedra hudební výchovy PdF UP pořádá

sborový koncert
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín
pod vedením M. Uhlíře
Campanella Olomouc pod vedením M. Klimeše
Na programu: A. Lotti, G. B. Pergolesi, G. Caccini aj.
Kaple Božího Těla, 29. 11. v 19 hod.


4



roz hovo r

JUDr. Pavel Varvařovský: „Doplnění Ústavy o institut
veřejného ochránce práv nemá v ČR skalní odpůrce“
Se sedmitýdenní zkušeností veřejného ochránce práv přijel do Olomouce JUDr. Pavel Varvařovský. Funkce
se ujal 13. 9. složením slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR. Jaké jsou další plány
veřejného ochránce práv ČR a jak svou sedmitýdenní zkušenost v úřadu hodnotí? Nejen tyto odpovědi
přináší krátký rozhovor, který Žurnálu UP poskytl JUDr. Varvařovský těsně před zahájením konference
Role veřejného ochránce práv v politickém systému ČR, která proběhla 2. 11. v Kapli Božího Těla UC UP.
Když jste se ujal úřadu, uvedl jste, že byste
JUDr. Pavel Varvařovský,
chtěl mít možnost ovlivňovat podobu zákonů
absolvent Právnické fakulty
a že byste do Ústavy ČR rád zakotvil Institut
UK v Praze, získal v roce 1973
veřejného ochránce práv. Ministr spravedlnosti
na této univerzitě doktorát
tento požadavek zatím nevyslyšel. Budete v této
v oboru Správní právo. V září
oblasti podnikat další kroky?
1992 byl jmenován soudcem
Ano. Aktuálně se tak děje v souvislosti s připomínkovým
Nejvyššího soudu ČSFR, od 1. 1.
řízením novely Ústavy ČR. Institut veřejného ochránce práv
1993 pak soudcem Nejvyššího
je jedním z připomínkových míst a v době, kdy se vyjadřoval
soudu ČR. Prezident republiky
k tzv. klouzavému mandátu a např. k úpravě působnosti Nejjej 29. 3. 1994 jmenoval soudcem Ústavního soudu ČR.
vyššího kontrolního úřadu, zjistil, že připomínky Nejvyššího
V této funkci setrval deset let a věnoval se problematisprávního soudu končí tím, že by se mělo uvažovat o tom, že
ce správního soudnictví, medicínskému a pracovnímu
by součástí Ústavy ČR měl být institut veřejného ochránce
právu. Jako senátní kandidát byl ombudsmanem
práv. Nebylo by to ostatně nic výjimečného, neboť takto je
zvolen poslanci PČR dne 7. 9. 2010, a to na dobu šesti
ukotven ombudsman v mnoha zemích. Právě v této návazlet. Funkce se ujal 13. 9. 2010.
nosti jsme Vládě ČR znovu zopakovali naši argumentaci.
Připravili jsme její dvě verze, jednu málomluvnou – jeden
článek asi o třech odstavcích - a druhou trochu podrobnější. trochu nešťastné, že lidé přicházejí i se záležitostmi, k nimž
se už JUDr. Motejl jednou vyjádřil. Protože chtějí řízení
Tedy souhrnně řečeno: nenechali jsme se odradit sdělením
pana ministra spravedlnosti, který zmínil, že koaliční smlou- obnovovat, oddaluje to mou další činnost. I po deseti letech
fungování úřadu k nám navíc přichází také spousta stížností,
va uvedené neřeší. Když vyjdu z rozhovorů s lidmi z politické
s nimiž bohužel nemůžeme udělat vůbec nic. I těmto lidem
sféry, domnívám se že by proti tomuto doplnění Ústavy ČR
se však snažíme poradit.
nikdo nic nenamítal. Jsem přesvědčen, že nejde o až tak
kontroverzní téma, nejde o politickou vůli či nevůli, spíše
Čeho se stížnosti týkají?
jde o to nalézt technickou cestu jak tohoto cíle dosáhnout.
Společný jmenovatel největší skupiny stížností je sociální oblast. Jedná se nejen o důchody, ale i o nejrůznější
O jakých další změnách v současné době uvažujete?
sociální dávky a nároky. Lidé přicházejí např. s tím, že
Brzy by mělo proběhnout jednání o změnách v zákoně
neobdrželi určitou dávku a jsou přesvědčeni, že nárok na
o Ústavním soudě a já bych rád při té příležitosti doplnil do
§64 tohoto zákona jedno písmenko. Když se mi to podaří, ni mají. V této oblasti jsou naše řízení docela úspěšná. Další
výrazná skupina stížností souvisí se stavebním právem,
bude veřejný ochránce práv moci k Ústavnímu soudu přímo
týká se stavebního a regionálního rozvoje a jedná se
se zákonem, nikoliv přes někoho. Dosud může ombudsman
zpochybnit ústavnost pouze cestou podzákonných předpisů, např. o problematiku související s územním plánováním,
stavbami, územním rozhodnutím atd. Zaznamenáváme
tedy prostřednictvím vyhlášek, obecných vyhlášek atd. Určitě
také stížnosti na státní správu, soudnictví, lidé si stěžují
bych tuto možnost nenadužíval, ale z praxe vyplynulo, že
na neochotu soudních osob a průtahy soudů. Více než dvě
je tato pravomoc pro ombudsmana potřebná. Rád bych
sta stížností za rok přichází na chování policie atd. či na
zdůraznil, že ani v tomto případě jsem se vlastně nesetkal
činnosti související s vězeňskou problematikou.
s nikým, kdo by byl skalním odpůrcem této změny. Bariérou
v mém rychlejším postupu v jednáních je spíš to, že je
Kam povedou vaše nejbližší pracovní cesty?
v kanceláři ombudsmana tolik každodenní agendy, že když
Z dennodenní hrnoucí agendy si téměř netroufám vybrat
jsem jeden den např. v Olomouci na konferenci, další den na
ty, které jsou asi nejdůležitější. Ale přece jen: chystám se do
jednání v Praze, tak poté, když se vrátím, přes nahromaděné
spisy, které mi na stůl kolegové nachystají k přečtení a pode- Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde budu
prezentovat zprávu za rok 2009. Tuto zprávu připravoval
psání, téměř nevidím. Zaměřit se na koncepčnější záležitosti
již zesnulý JUDr. Otakar Motejl, ale PS PČR se k tomuto
je tedy problém spíše časový než intelektuální.
dostává až nyní. A protože i v této zprávě jsou jisté návrhy
a doporučení do legislativní oblasti, rád bych se pokusil
Kolik podnětů a stížností do Kanceláře veřejného
některé záležitosti před poslanci zdůraznit. JUDr. Otakar
ochránce práv dochází?
Motejl byl do funkce veřejného ochránce práv jmenován
Hodně. Ode dne vzniku instituce jsme zaznamenali téměř
padesát sedm tisíc stížností. Loni to bylo asi sedm a půl tisíce. 18. 12. 2000. V prosinci tedy uplyne deset let od vzniku
kanceláře veřejného ochránce práv a mám-li pak vybrat
Poněvadž si lidé tento úřad spojují s konkrétní osobou, tak
další důležitou událost, pak to bude přátelské setkání, které
v době, kdy pan JUDr. Otakar Motejl zemřel, počet stížností
desetileté výročí úřadu ombudsmana v ČR připomeneme.
poklesl. Ale to jen přechodně. V momentě, kdy bylo místo
Ptala se M. Hronová, foto M. Otava
ombudsmana opět obsazeno, počet stížnosti opět narostl. Je
Veřejný ochránce práv je monokratickým (tj. orgánem jedné osoby) nezávislým a nestranným státním orgánem,
který stojí mimo veřejnou správu, a není tedy úřadem. Zákonem je naopak povolán k tomu, aby činnost veřejné
správy kontroloval a dohlížel na ni. Je volen Poslaneckou sněmovnou PČR na období šesti let z kandidátů navržených
prezidentem a Senátem.
Může pomoci: Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu; když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.; když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás
k němu; když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně. Události, kterých se
stížnost týká, by neměly být starší než jeden rok.
Nemůže pomoci: S rozhodováním samosprávy obcí a měst; s rozhodovací činností soudů; s exekucí; s občanskoprávními věcmi; s pracovněprávními věcmi; s trestněprávními věcmi.		
Zdroj: www.ochrance.cz

p ř e d s tav u j e m e

Dr. Kari-Andrew Sirkka, EdD MNSc., dr.h.c.

„Čas překročit konvenční hranice evropské zdravotnické péče“
Dlouholetou odbornou a organizační práci Kari-Andrew Sirkky, EdD MNSc.,
dr. h. c. (Vaasa University of Applied Sciences, Faculty of Health Care & Social
Services, Finská republika), kterému 9. 11. Univerzita Palackého udělila čestný
doktorát, charakterizuje priorita implementace vysoce profesionálního vzdělávání v oboru s využitím prospektivních studijních metod. Po léta vedl mezinárodní
síť akademických pracovníků ošetřovatelských specializací European Network
of Nursing in Higher Education (ENNE). Členy byli a jsou zástupci vysokých škol
a univerzit dvanácti zemí. Takto propojená akademická obec má příležitost
spolupracovat s partnery z Finska, Itálie, Švédska, Velké Británie, Nizozemska,
Španělska, Turecka, Belgie, Německa, Švýcarska a Maďarska.
Ve vztahu k Univerzitě Palackého byla pracovní skupina ENNE v roce 2004
iniciátorkou a realizátorkou workshopu k aplikaci metod Problem based
learning v rámci mezinárodní konference pořádané Ústavem ošetřovatelství
a porodní asistence. Těchto konferencí se Kari-Andrew Sirkka pravidelně účastnil
v respektované roli recenzenta zahraničních příspěvků, člena vědeckých výborů
i jako přednášející.
Byl hostujícím profesorem na SZOTE College of Health Sciences v maďarském
Szegedu. Tři roky vyučoval v Tanzanii na Nkinga Nurses’ Training School. Vedl
tříletý vzdělávací program Kosovo Health II podpořený mimo jiné i Ministerstvem zahraničních věcí Finské republiky.
Ve vztahu k Fakultě zdravotnických věd UP je členem oborové rady doktorského studijního programu ošetřovatelství
FZV UP a členem redakční rady recenzovaného periodika Profese on-line. Je autorem série odborných publikací a vedl řadu
mezinárodních projektů. Kromě uvedených aktivit je Kari-Andrew Sirkka vstřícným koordinátorem programu ERASMUS.
Ve svém projevu při převzetí titulu doctor honoris causa mj. uvedl: „Společenská potřeba zvýšení profesionálního
standardu pracovníků ve zdravotnictví dosud není v Evropě naplněna. Vysokoškolské vzdělávání v oborech zdravotnických
věd by mělo vychovávat pracovníky s novým souborem znalostí a dovedností k výkonu a rozvoji zdravotnických služeb
ve smyslu vyšší kvality, ziskovosti a ekonomické účelnosti tak, aby docházelo k naplňování proměňujících se potřeb
evropské populace. Jednou ze zásadních myšlenek, která společnosti zprostředkovává to, že jsou odborné služby
postaveny na znalostech a know-how získaných a ověřených v souladu s vědeckým standardem, je výkon povolání
na podkladě empiricky prokázaných poznatků. Zdravotnické nelékařské vědy přinesly do sektoru zdravotnictví nové
podněty ve smyslu přehodnocení a přezkoumání rozdělení odborných poznatků a odpovědností ve zdravotnictví. Ve
světě je akademická obec zdravotnických nelékařských věd považována za váženého partnera disponujícího užitečnými
znalostmi, kterého je třeba zapojit do diskuze o národních a mezinárodních systémech zdravotnictví, péče o zdraví a do
jejich dalšího zlepšování.“		
-ib-, -red-, foto ze slavnostního předání čestného doktorátu -mo-

Univerzitní pracoviště informují

EFIN: Efektivní instituce na Univerzitě Palackého
EFIN neboli Efektivní instituce je rozsáhlý projekt MŠMT, jehož část právě začala probíhat na UP. Jeho
cílem je podpora a rozvoj efektivních principů řízení, zejména v oblasti podpůrných ekonomických
a administrativních procesů v institucích terciárního vzdělávání (vysoké školy a vyšší odborné školy)
a vědecko-výzkumných institucích. To znamená, jednak zlepšení kvality poskytovaných služeb,
jednak zvýšení účinnosti vynakládaných prostředků a zdrojů.
Součástí projektu je mimo jiné provedení procesních
rozhodovacích pravomocí a odpovědností a posouzení
analýz na 16 institucích výše uvedeného typu a Univer- jejich sladění, včetně návrhu na případné změny.
zita Palackého byla vybrána jako první vysoká škola, na
Výstupy z procesní analýzy budou zpracovány v průkteré bude procesní analýza probíhat. Procesní analýza
běžné a závěrečné zprávě, diskutovány na workshopu
na UP by měla skončit v lednu 2011, celý projekt pak
a dále využity v doporučeních pro Metodiku hodnocení
koncem roku 2011.
a sebehodnocení institucí. Po ukončení projektu bude
Procesní analýza se bude týkat oblastí řízení, financí, metodika EFIN doporučována všem vysokým školám,
lidských zdrojů, informací a majetku. Každá z těchto
aby ji využily.
oblastí je členěna do podoblastí, např. procesní analýza
Přínosy pro UP:
oblasti řízení se bude zaměřovat na: priority instituce,  Výhodou účasti UP v analytické části projektu je možnost
strategie instituce, plánování, nastavení organizační
získat konkrétní doporučení šitá na míru UP; ostatní instistruktury, nastavení principů řízení, audit, kontrola,
tuce, které nebudou analyzovány, budou mít k dispozici
řízení marketingu, řízení rizik, řízení kvality, řízení
pouze metodiku a obecná doporučení.
externí komunikace, řízení interní komunikace, řízení  Systém řízení UP by byl připraven na řešení budoucích
vztahů s dodavateli, řízení a správa požadavků, řízení
krizových situací (očekávaná změna způsobu financodokumentace / archivní a spisová služba, řízení projektů.
vání veřejných vysokých škol).
Prováděním procesních analýz je pověřena firma  UP by snadněji prováděla zavedení výsledků projektu
Deloitte a CS-Project. Na realizaci projektu se podílí propo jeho ukončení.
jektový tým včetně odborných garantů, domácí experti  UP by v předstihu před ostatními vysokými školami
(zástupci různých institucí a profesí – management VŠ,
získala moderní know-how v oblasti organizace
konzultanti, auditoři, projektoví manažeři) a zahraniční
a řízení.
experti, kteří působí jako oponenti projektu.
Garantem projektu na UP je prorektorka pro vnitřní
V rámci procesní analýzy se budou identifikovat
organizaci JUDr. Monika Horáková, Ph.D.
nedostatky při řízení podpůrných ekonomických a adInternetové stránky projektu: www.msmt.cz/
ministrativních procesů a formulovat doporučení, která
strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelapovedou v jednotlivých oblastech analýzy k optimalizaci
vani-vyzkumu-a-vyvoje/efektivni-instituce.
procesů, efektivnějšímu využití zdrojů a dlouhodobým
Ing. A. Zatloukal, Ing. M. Jurečka,
úsporám. Součástí procesní analýzy bude rovněž popis
Oddělení organizace a řízení

Oznámení  Pozvánky
Moravsko-slezská křesťanská akademie, Vysokoškolské
katolické hnutí a Filozofická fakulta UP zvou
na přednášku prof. Tomáše Halíka, Th.D.:

Nádvoří pohanů?
Setkání nad jeho novou knihou Divadlo pro anděly se
uskuteční 17. 11. v 17 hod. v aule Filozofické fakulty
UP. Ve stejný den od 19 hodin slouží prof. Tomáš Halík

slavnostní studentskou mši svatou
v kostele Panny Marie Sněžné na poděkování za uplynulá léta svobody. Na mši přislíbili účast i někteří děkani
fakult Univerzity Palackého, pozvaní jsou také členové
zastupitelstva města Olomouce i Olomouckého kraje.
Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury
na Katedře romanistiky FF UP si Vás dovoluje pozvat na

Dny lusofonní kultury,
které se konají ve dnech 22. až 25. 11. v prostorách
Katedry romanistiky FF UP, Křížkovského 10, Olomouc.
Jejich součástí bude přednáška prof. Jindřicha Štreita
Jak jsem poznal Brazílii – 24. 11. ve 13.15 hod.
ve Velké učebně Katedry romanistiky.
Podrobný program najdete v kalendáři akcí na www.upol.cz.
Akademik sport centrum UP Olomouc pořádá
pod záštitou rektora UP prof. Miroslava Mašláně, CSc.
tradiční, již 50. ročník

volejbalového turnaje
vysokoškolských družstev

k Mezinárodnímu dni studentstva
Pozváno je 14 fakult vysokých škol z ČR a SR včetně fakult
UP. Turnaj se bude konat ve Sportovní hale UP
ve středu 17. 11. od 8.30 do 16.00 hod.
Katedra fyzioterapie FTK UP pořádá
při příležitosti 20. výročí založení FTK
již tradiční odbornou konferenci

Aktuality ve fyzioterapii
Aula Filozofické fakulty UP, 20.11. od 8 do 15 hod.
Další informace viz www.upol.cz/zpravy/kalendar/.

Romové. Špatná adresa
Projekt Meeting Czech-Polish Neighbours – Poznej
souseda, kterého se účastní i studenti žurnalistiky
z Univerzity Palackého, pořádá výstavu fotografií na
téma romské kultury v Olomouckém kraji a v polském
Dolnoslezsku. Projekt byl zaměřen nejen na studium
romské kultury, účastníci se zabývali i problematikou
integrace, stereotypy a mimo jiné také žurnalistickými
klišé. Vernisáž výstavy se koná 22. 11.od 18.00
v prostorách Jazz Tibet Clubu v Sokolské ulici. Na
programu večera bude kromě uvedení samotné výstavy
prezentace projektu a některých prací studentů, vědomostní kvíz a diskuze. Součástí vernisáže bude i hudební
doprovod romské kapely.
Pozvání na závěrečnou konferenci rozvojového projektu
č. C 39 MŠMT ČR 2010
Rozvoj psychologického poradenství
na vysokých školách v ČR

Jak přiblížit psychologické poradenství
studentům?
Vysoká škola ekonomická v Praze, Rajská budova
8. 12., 9.30–13.00 hod.
Konference představí zajímavé výstupy projektu partnerství pěti českých vysokých škol, zástupců Národního
poradenského fóra a Asociace VŠ poradců.
Registrace na www.ppc.upol.cz, podrobný program na
www.rozvojvsporadenstvi.cz.
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studentská rubrika

Univerzita Palackého
oslovuje Čechy
Začátkem zimního semestru 2010/2011 se pole
působnosti Univerzity Palackého přeneslo přes pomyslnou
hranici oddělující Moravu od Čech. V rámci projektu
„Univerzita Palackého oslovuje Královéhradecký region – Bioorganická chemie“ byli studenti středních škol a gymnázií
severovýchodních Čech osobně seznámeni se studiem na UP
a především s novým oborem Bioorganická chemie, jehož
garantem je Katedra organické chemie. Projekt je další
odezvou na výzvu, kterou pod názvem „Hýčkejte svou alma
mater“ vyhlásil v dubnu t. r. děkan PřF UP.
Cílem bylo oslovit středoškolské studenty, kteří se
právě rozhodují o svém budoucím studiu, vybírají si
mezi nepřeberným množstvím vysokých škol a často
se poozhlížejí právě pouze v okolí své střední školy či ve
svém kraji. „ Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora
k Mohamedovi“ – právě tímto pořekadlem by se dalo
charakterizovat snažení najít nové zájemce o studium.
Kde jinde představit UP než na nejstarší střední
škole Královehradeckého kraje, Lepařově gymnáziu
Jičín, shodou okolností pojmenovaném po Fr. Lepařovi,
studentovi olomoucké univerzity a moravském rodákovi.
Dalšími oslovenými školami bylo Gymnázium a SOŠ Hořice;
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola Hradec Králové.
Studenti třetích a čtvrtých maturitních ročníků zmíněných škol byli zaujati moderní budovou PřF UP a úrovní
jejího technického vybavení. Projekt zároveň poukázal na
spolupráci vědeckých pracovišť i na možnosti zapojení se
do výzkumu, čímž byli studenti také motivováni ke studiu
právě na UP. Součástí prezentací byla i diskuse se studenty
doplněná dotazy zájemců o studium na UP, kterých (k naší
radosti) nebylo málo. Byli informováni o podmínkách
přijímacího řízení, možnostech navazujícího studia
a studia v zahraničí v rámci meziuniverzitní spolupráce.
Mimo jiné byli také osobně pozváni na Den otevřených
dveří na Přírodovědecké fakultě.
Jak bylo možno soudit z množství dotazů, studium
na PřF UP vzbudilo u studentů zájem. Zároveň projevily
oslovené školy zájem o budoucí spolupráci a představení
Univerzity Palackého v rámci projektu i v dalších letech.
Studium Bioorganické chemie oslovilo i absolventa VŠCHT
Pardubice, který by podle svých slov „neváhal“, kdyby
měl tuto možnost dříve. Stejně tak byl oborem nadšen
i Ondřej Hák, nejúspěšnější student české výpravy na
Mezinárodním 42. kole chemické olympiády konané
v Tokiu, z osloveného Gymnázia a SOŠ v Hořicích.
Projekt tak splnil původní očekávání. Univerzita Palackého překročila onu hranici a Bioorganická chemie spolu
s ní získala nové zájemce. V příštím akademickém roce
se tedy můžeme těšit na nové studenty Přírodovědecké
fakulty UP „až z dalekých severovýchodních Čech.“
I. Mejdrová, studentka 3. ročníku Bioorganické chemie

Další číslo časopisu 25fps: road movies,
Drahomíra Vilhanová i policejní drama
Tématem aktuálního čísla internetového magazínu
25fps jsou road movies. Můžete tak „zalistovat“ komplexním článkem o Duelu, debutu Stevena Spielberga,
dozvědět se něco víc o významu cest v dílech japonského

tvůrce Takeši Kitany, nebo se z hlediska road movie
trochu netradičně podívat na film Čaroděj ze země Oz.
Ve světovém filmu je k nalezení např. analýza snímku
Unaveni sluncem 2, nebo portrét belgického režiséra
Jaco van Dormaela. Oddíl českého filmu je věnován
tvorbě Drahomíry Vihanové. Mezi seriály pak dostaly
slovo policejní dramata.
Více na www.25fps.cz		
-lz
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Chcete si projít trasy planet sluneční soustavy?
V Olomouci můžete
Představit si vzdálenost mezi planetami sluneční soustavy lze i jinak než jen prostřednictvím obrovských čísel. Například prostor dělící planetu Jupiter od Slunce, tj. cca 778 000 000 km, si můžete
„odkrokovat“ cestou ze čtvrtého patra nové budovy Přírodovědecké fakulty UP na ul. 17. listopadu
do Základní školy na Zeyerově ul. Ujdete při tom kolem 500 metrů.
Takovou simulaci vesmírných vzdáleností přibližující
jejich nedozírnost lidským měřítkům nabízí projekt studenta Přírodovědecké fakulty Mgr. Františka Látala, který
v měřítku 1 AU (150 mil. km) = 100 m přenesl sluneční
soustavu do olomouckých škol. Postery Slunce, Merkuru
a Venuše jsou umístěny ve 4. patře nové budovy PřF UP v přízemí stejné budovy. Planeta Jupiter “sídlí” v budově
ZŠ Zeyerova, Saturn v budově Slovanského gymnázia na
na Katedře experimentální fyziky, plakáty Země a Marsu
ul. Pasteurova, Uran v prostorách Gymnázia
Hejčín a poslední planeta sluneční soustavy
Neptun v budově ZŠ Holice (viz mapka
a tabulka). Zvolené měřítko znamená, že
100 metrů mezi “olomouckými” planetami
představuje vzdálenost 150 000 000 km
v planetárním prostoru.
Na tvorbě jednotlivých plakátů se podíleli
sami studenti jednotlivých škol.
Oficiální zahájení akce, která je další
z reakcí na výzvu děkana PřF “Hýčkejte svou
alma mater”, proběhlo 12. 11., tedy přesně
20 let poté, co sonda Voyager 1 dosáhla
planety Saturn.
-fl-, -mavperihélium – afélium*
umístění v Olomouci
Slunce
4. patro – KEF PřF UP
Merkur
0,307 AU–0,467 AU
30,7–46,7 m od posteru se Sluncem, 4. patro – KEF PřF UP
Venuše
0,718 AU–0,728 AU
71,8–72,8 m od posteru se Sluncem, 4. patro – KEF PřF UP
Země
0,983 AU–1,017 AU
98,3–101,7 m od posteru se Sluncem, přízemí PřF UP
Mars
1,381 AU–1,666 AU
138,1–166,6 m od posteru se Sluncem, přízemí PřF UP
Jupiter
4,952 AU–5,455 AU
495,2–545,5 m od posteru se Sluncem, ZŠ Zeyerova
Saturn
9,021 AU–10,054 AU
0,902–1,005 km od posteru se Sluncem, Slovanské gymnázium, ul. Pasteurova
Uran
18,286 AU–20,096 AU
1,829–2,010 km od posteru se Sluncem, Gymnázium Hejčín
Neptun
29,766 AU–30,441 AU
2,977–3,044 km, ZŠ Holice
*Termíny perihélium a afélium (přísluní a odsluní) vyjadřují střídavé přiblížení a oddálení planet od Slunce, kolem nějž se
nepohybují po kružnicích, ale po elipsách

Divá báze – nový server z produkce studentů UP
zaměřený na divadelní dění v ČR
Na půdě Univerzity Palackého se zrodil nový server
o divadle – Divá báze, jehož cílem je nejen posupně dostát
svému podtitulu Divadelní databáze, ale stát se navíc
plnohodnotným zpravodajským serverem mapujícím
divadelní dění v České republice. K jinde
běžným recenzím se tak přidávají aktuality,
rozhovory a v neposlední řadě i komentáře.
Prozatím se web Divá báze věnuje divadlům
ve třech krajích – Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském. Zároveň s rozšiřováním redakce a zapojováním
studentů nejen divadelních věd plánuje rozšířit své
působení do celé České republiky.
„Chceme zvýšit povědomí o mimopražských scénách
a v budoucnu vytvořit s již zavedenými weby fungující
a spolupracující síť reflektující dění v českém divadle“,
vysvětluje editorka Kristýna Gavendová, studující Teorii
a dějiny dramatických umění na FF UP.
Stěžejním je na serveru Divá báze denně aktualizované
zpravodajství z mimopražských divadel. Čtenáři dostanou
celkový přehled chystaných premiér, personálních
i uměleckých změn a akcí s divadlem spojených. Zároveň
si budou moci přečíst recenze na inscenace z jejich oblíbeného divadla, rozhovory s herci, režiséry, dramatiky, ale
i divadelními teoretiky.
„Něco podobného v českém mediálním prostředí zcela
chybí. I když existují weby, na nichž lze najít divadelní
recenze, chce-li člověk získat alespoň základní povědomí
o divadle v atraktivnější podobě, znamená to pro něj sledovat domovské stránky několika scén,“ popisuje aktuální

stav šéfredaktor Martin Zavadil, student Divadelní vědy
a Žurnalistiky na FF UP.
Zpravodajský server je ovšem pouze jedním ze dvou
hlavních pilířů. Tím druhým je Divadelní databáze.
„Chceme vytvořit plnohodnotnou divadelní
databázi s primárním zaměřením na profesionální divadla, která by v konečné fázi měla
obsahovat všechny současné a pokud možno
i minulé inscenace, které byly kdy vytvořeny v České
republice,“ prozrazuje Martin Zavadil další plány.
Takřka celá redakce je tvořena studenty divadelních
věd. Velkou výhodou studentského prostředí, ze kterého
celý projekt vyrůstá, je nadšení (po dvou měsících
testování má redakce 15 redaktorů a stejný počet spolupracovníků), nevýhodou a jedinou opravdovou brzdou
celého projektu pak nedostatek financí.
-mzNový server najdete na adrese www.divabaze.cz.

Pozvánka na debatu (nejen) s děkanem

Není vám lhostejný život na Přírodovědecké fakultě?
Máte spoustu otázek a odpovědi stále chybí? Přijďte se
zúčastnit moderované debaty mezi děkanem prof. Jurajem
Ševčíkem, PhD., akademickými pracovníky a studenty
naší fakulty! Na pořadu budou témata týkající se nového
vybavení, evaluace, studijní problematiky, mimoškolních
aktivit a mnohá další.
Na setkání se budeme těšit 15. 11. od 18.00 hod.
v učebně 3.003 v nové budově Přírodovědecké fakulty.
Studenti organizace POSPOL

o  č e m s e m l u v í

I studenti jsou dlužníci

„Připravujeme dalších deset návrhů k exekuci,“ říká JUDr. Ludvík Antonů
Dlužila za nevrácené knihy a na téměř žádnou z univerzitních výzev nereagovala. Neodpovídala na maily, dopisy přebírala sporadicky. Když
na ni Univerzita Palackého prostřednictvím svého právníka vydala návrh platebního rozkazu, nebránila se. A tak se stalo, že nabyl právní
moci. Původní dluh kolem pěti tisíc korun se v konečném důsledku vyšplhal téměř na dvacet. Rozrostl se o úroky, poplatky a odměnu za
vykonanou práci exekutora. Pro všechny zúčastněné znamenala tato situace samozřejmě morální újmu.
Pravidla hry jsou daná
Uvedený příklad studentky olomoucké univerzity není
v současné době výjimka. Jestliže dříve existovaly pohledávky především vůči jiným subjektům, ať už z oblasti
poškození majetku nebo neplnění závazků, dnes k nim
přibývají také pohledávky vůči studentům. „Největší
objem financí dluží studenti v současné době především
za nadstandardní a další studium. Mnozí studenti také
dluží za prodlení v navrácení půjčených knih,“ potvrdil
Žurnálu UP JUDr. Ludvík Antonů z referátu pohledávek UP.
Doba studia se počítá v Matrice studentů po dnech,
započítává se i předchozí studium před zahájením studia
v aktuálně studovaném programu, které bylo ukončeno
jinak než řádně. Pokud student současně s aktuálním
programem studoval - a ukončil jinak než řádně - nebo
studuje v dalším studijním programu, započítává se
tato doba pouze jednou. Jedná se o tzv. souběh studií.
Poplatek se pak vyměřuje za každých započatých šest
měsíců a jeho maximální výši stanovuje pro každý akademický rok děkan na základě zákonem stanovených limitů.
JUDr. L. Antonů v této návaznosti zdůrazňuje, že každé
rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného
se studiem zahrnuje poučení o možnosti studenta podat
žádost o prominutí nebo snížení vyměřeného poplatku,
o odklad termínu splatnosti z důvodu předčasného zápisu
do studia či o přezkoumání rozhodnutí. Jestliže student
na výzvy nereaguje, vystavuje se soudnímu jednání.
„Jsme humánní instituce. Samozřejmě se snažíme spíše
vychovávat než sankcionovat nad rámec toho, co musejí
studenti ještě zaplatit. Vždy tedy začínáme mimosoudním
(osobním) vymáháním. Oslovíme všechny dlužníky,
pokud možno telefonicky, mailem apod., není-li to
možné, obdrží dopis s doručenkou. Tato etapa je spíše
neformálním pokusem o vymožení dluhu, nabízíme
tímto možnost se mimosoudně dohodnout. Nyní máme
čtyři studenty, s nimiž jsme uzavřeli dohodu o splátkách.
Další etapa je pak už formálním vymáháním dluhu. Případ
předáme soudu, a to buď formou platebního rozkazu
nebo žaloby,“ sdělil JUDr. Ludvík Antonů. Pro jasnější
orientaci pak vysvětlil rozdíl mezi platebním rozkazem

a žalobou. „Platební rozkaz znamená velmi rychlé řízení,
ve kterém soudce bez jakéhokoliv jednání – pouze na
základě listinných důkazů - rozhodne o tom, že dlužník
musí zaplatit. Žaloba pak obsahuje mnohem širší prostor
pro dokazování přímo před soudem. Platební rozkaz je
tedy rychlejší způsob vymáhání dluhu, který ovšem nelze
využít kdykoliv. Stačí, aby strana, po níž dluh vymáháte,
cokoliv namítla a soud nařídí jednání. Záleží pak na tom,
jak rychle soud jedná a také na tom, jak druhý účastník
proces zdržuje. Procedura může trvat i několik let, ale
to je pro dlužníka nevýhodné, protože konečná částka,
kterou musí nakonec zaplatit, bývá mnohem vyšší než
ta původní“ dodal právník UP. Rozhodnutý případ – ať
už prostřednictvím platebního rozkazu nebo žaloby – je
pak předán exekutorovi, jestliže nebyl dluh zaplacen
po právoplatném rozhodnutí soudu. Ten má podle slov
JUDr. Ludvíka Antonů v současné době dostatek nástrojů,
jakým způsobem dluh vymoci. „Klasickou možností je
obstavení účtu, srážky ze mzdy nebo z platu, obstavení
sociálních dávek. Když ani tyto možnosti nestačí, tak
přichází možnost prodeje věcí movitých a nemovitých,“
vypočítal některé alternativy právník UP.
Exekuce v reálu
Dostane-li se dlužník až na samý práh exekuce,
nabere situace celkem rychlý spád. Exekutor zazvoní
na dlužníkovy dveře od bytu, a když nikdo nereaguje,
zazvoní za účasti policie. Ještě ve chvíli, kdy exekutor
začne polepovat (značit) dlužníkovi věci, tedy ty věci,
které budou v exekuci zabaveny, může dlužník závazek
vyrovnat. Pokud však ani v tomto případě nezareaguje,
odveze označené věci nákladní vůz na místo, kde proběhne dražba. Utržené finance obdrží na učet pak ten, jemuž
byly finance dluženy. „Pro Univerzitu Palackého pracuje
v současné době exekutor na základě smluvního vztahu.
Tento člověk není placen z univerzitních
prostředků, ale z částky, kterou vymůže.
Jinými slovy – také o odměnu exekutora naroste závazek dlužníka,“ zdůraznil
JUDr. Ludvík Antonů.

Několik čísel na závěr
Až do 30. 6. 2009 byly
pohledávky vůči Univerzitě Palackého vymáhány
prostřednictvím právního oddělení UP. K datu 1. 7. 2009
vznikl referát pohledávek, jemuž bylo předáno sto pět
rozpracovaných případů k vymáhání. Jestliže za první
pololetí roku 2009 bylo právním oddělením vymoženo
zhruba za 130 tisíc korun pohledávek, ve druhém pololetí
2009 už referát pohledávek vymohl po dlužnících 380 940
tisíc korun. Tyto finance v sobě zahrnují dvacet sedm
vyřešených případů. V prvním pololetí 2010 pak referát
pohledávek vymohl od dlužníků 213 477 korun, což představuje třicet osm vyřešených případů. Už z těchto čísel je
zřejmé, že dluhy vůči UP rostou. „Chtěl bych zdůraznit, že
referát pohledávek UP je v tomto ohledu úspěšnější než
právní oddělení UP díky tomu, že se této oblasti věnuje
samostatně. Právní oddělení UP řeší v současné době
obrovské množství případů. Pohledávky byly v jeho
agendě zatěžující. Vymáháme tedy nejen studentské dluhy,
ale zabýváme se i dluhy z nájmů, asi šest případů dluhů
řešíme prostřednictvím trestního řízení. Máme celkem
dvě sta čtyřicet případů k vymáhání,“ řekl JUDr. Ludvík
Antonů. V souvislosti se studenty pak ještě dodal, že referát
pohledávek má nyní celkem pětasedmdesát požadavků na
vymáhání dluhů po studentech Právnické fakulty, Fakulty
tělesné kultury a Filozofické fakulty, jeden případ vznikl již
na nejnovější fakultě, Fakultě zdravotnických věd. Žádné
dluhy prostřednictvím tohoto referátu nevymáhá Lékařská
fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta
a Cyrilometodějská teologická fakulta. „Máme v současné
době připraveno další minimálně desítku případů k exekuci.
Ta nyní probíhá u zhruba dvaceti případů,“ sdělil právník
Antonů závěrem.
M. Hronová, foto M. Otava
(Pozn. red.: Čísla uvedená v textu jsou platná k datu
23. 8. 2010.)

Nový promo klip univerzity…

Dokončení ze str. 1
Univerzita si od snímku slibuje, že jejím osmi fakultám pomůže přilákat ke studiu další nové
uchazeče. „Konkurence na trhu vzdělávání je velká, demografické trendy ve společnosti zase
neúprosné. Univerzita tedy hledá a nachází způsoby, jak mladé lidi z Moravy i z Čech lépe oslovovat.
Každoročně se nám daří navyšovat počet přihlášek ke studiu, lze tedy říci, že je o naši univerzitu
rok od roku větší zájem. Nejde nám však jen o počty, ale především o kvalitu; mezi větším počtem
uchazečů roste i šance, že se k nám přihlásí ti nejlepší,“ vysvětluje záměry univerzity Mgr. Radek
Palaščák, vedoucí oddělení komunikace UP.
Film, jehož výroba zabrala zhruba měsíc a půl, bude využíván nejen pro potřeby prezentace univerzity
na veletrzích vzdělávání, ale bude také patřit mezi oficiální prezentační materiály univerzity na webu upol.
cz. Oddělení komunikace připravuje v nejbližší době i jeho anglickou verzi. Marek Partyš si spolupráci se
školou pochvaluje. „Měli jsme absolutní přístup na všechna pracoviště, to byla velká výhoda.“
Film může vidět široká veřejnost nejen na webových stránkách univerzity, ale také na jejím
YouTube videokanálu. „Film měl na YouTube čtyřiadvacet hodin od svého zveřejnění téměř 16 tisíc
zhlédnutí, a stal se tak třetím nejsledovanějším videem v ČR, takže jsme směle
konkurovali i Chucku Norrisovi,“ dodal
s úsměvem Martínek v narážce na novou
reklamní kampaň českého telefonního
operátora. Pro srovnání, klip Masarykovy
univerzity, který je na síti již rok, vidělo
zatím jedenáct tisíc lidí.
Více na www.youtube.com/user/PalackyUniversity.		
-mar
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Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů…
Zdroje na vybudování infrastruktury RCPTM budou
využity zčásti na výstavbu nové budovy nanomateriálového a chemického výzkumu v areálu Univerzity
Palackého v Olomouci-Holici (2786 m2) a také na vybavení objektu některými unikátními zařízeními v celkové
hodnotě 250 mil. Kč. Jedná se například o transmisní
elektronový mikroskop vysokého rozlišení s možností

práce za nízkých teplot, který umožní studium velikosti,
morfologie a struktury biomakromolekul i nanomateriálů na atomární úrovni, nebo zařízení pro měření
fyzikálních vlastností látek při velmi nízkých teplotách
a v extrémně velkých magnetických polích. Tato a další
zařízení, jedinečná svého druhu v ČR, zkompletují výjimečný technický park, kterým bude disponovat RCPTM.
Laboratoře mikroskopických technik, magnetických
měření a analytické chemie budou představovat
špičkově vybavená pracoviště v celosvětovém měřítku
s ideálními technickými předpoklady pro spolupráci
s partnery z aplikační sféry a ještě intenzivnější zapojení
do mezinárodních projektů a konsorcií.
„I když projekt dnes oficiálně startuje, Centrum navazuje na desítky již realizovaných a často velmi úspěšných
dlouhodobých projektů, včetně projektů Výzkumných
záměrů a Výzkumných center MŠMT, na kterých se klíčoví
pracovníci RCPTM podíleli jako hlavní řešitelé. Zmiňované
projekty přinesly v uplynulých šesti letech na UP dotaci
dosahující 500 mil. Kč a přispěly nejen k personálnímu
a instrumentálnímu posílení vědeckých skupin zapojených do činnosti Centra, ale především k vývoji několika
ojedinělých technologií a postupů, které nalezly uplatnění
mezi klienty z aplikační sféry v tuzemsku i zahraničí,“
upozorňuje doc. Radek Zbořil, generální ředitel RCPTM.
Z nejvýznamnějších vědecko-výzkumných aktivit
lze vyzdvihnout zavedení velkokapacitní technologie

Dokončení ze str. 1

výroby nanočástic elementárního železa, které dnes
běžně používají sanační firmy v moderních technologiích
čištění podzemních vod kontaminovaných chlorovanými
uhlovodíky. V srpnu tohoto roku byl v Maďarsku instalován také pilotní reaktor využívající nanoželezo k dočištění povrchových a pitných vod znečištěných arsenem.
Pracovníci Centra dále patentovali technologii přípravy
komplexních sloučenin přechodných kovů vykazujících in
vitro protinádorovou aktivitu vysoce převyšující komerční
kancerostatika. Úspěšně byla také ukončena etapa
klinického testování nové perorální kontrastní látky na
bázi magnetických nanočástic oxidu železitého pro MRI
diagnostiku dutiny břišní s očekávaným uplatněním na
trhu již v příštím roce. Výzkumná skupina nanočástic kovů
vypracovala a patentovala univerzální metodu modifikace
pevných materiálů nanočásticemi stříbra s vysokou
antibakteriální aktivitou, která by měla nalézt uplatnění
v celé řadě desinfekčních postupů a při povrchové úpravě
lékařských nástrojů.
Transfer výsledků výzkumu a vývoje prosazují
pracovníci RCPTM také v rámci mezinárodních projektů a sdružení. Optické komponenty konstruované
vědci z RCPTM byly instalovány a využity pro detekci
vysokoenergetického kosmického záření na Observatoři
Pierra Augera v Argentině. Ve spolupráci s kolegy z NASA
pracují výzkumníci Centra také na objasnění mimořádných magnetických vlastností mimozemských materiálů.
S partnery z Florida Institute of Technology probíhá
v rámci společného grantu NATO vývoj technologie výroby
železanů jakožto materiálů pro oxidativní dekontaminaci
lokalit zasažených bojovými chemickými zbraněmi.
Obrovský potenciál centra pro transfer technologií
jednoznačně vychází ze silného vědeckého a personálního
zázemí. Stávající tým RCPTM ročně publikuje okolo 100
prací v mezinárodních časopisech, mezi nimiž se v minulých letech objevily i ty zcela nejprestižnější včetně
Science a Chemical Reviews. „Pravidelná prezentace
vědeckých výsledků v nejlepších světových časopisech
je bezpodmínečně nutná z hlediska propojení vazeb na
aplikovaný výzkum a jeho následné komerční uplatnění,“
potvrzuje prof. Pavel Hobza, jeden z klíčových pracovníků
Centra, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace a nositel
ocenění Česká hlava za rok 2008.
RCPTM je třetím regionálním centrem na UP, které
získalo dotaci v Operačním programu VaVpI. V roce 2010
zahájila svou činnost také regionální centra BIOMEDREG
na Lékařské fakultě UP a Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum na Přírodovědecké
fakultě UP. „Z tohoto hlediska je Univerzita Palackého
v Olomouci jednou z nejúspěšnějších institucí v ČR, která
nabízí budoucím absolventům stejně jako partnerům
z aplikační sféry obrovský motivační potenciál zapojit se
do vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivit center,“
dodal rektor UP prof. Miroslav Mašláň, který se významnou měrou na přípravě projektu podílel.
Doc. R. Zbořil, Ph.D., generální ředitel RCPTM
Mgr. R. Palaščák, vedoucí oddělení komunikace UP,
foto na titulní straně M. Otava

Diskuse  Názory  Ohlasy
Ad: Univerzita představuje film o letošním majálesu UP
Žurnál UP č. 6, str. 3
Občas se rád, jako absolvent LF UP v Olomouci, podívám na výsledky tvůrčí a dokumentární činnosti mých kolegů. Musím
se ale přiznat, že jsem byl velice zklamán dokumentem o letošním olomouckém Majáles. Chybí mi nápady, studentská
recese, radostné pojetí… ale hlavně mne zklamala ubohá účast vysokoškoláků! Těch několik desítek posluchačů (a nezájem
veřejnosti), které představovaly mizivé procento studujících, působilo na starobylém olomouckém náměstí velice trapně!
A prográmek v nádvoří fakulty dělal dojem, že vysokoškoláci dnes již znají jen primitivní „disko“ hrátky, mnoho poskoků
a málo kultury pohybu. Je to škoda, asi je to důsledek zanedbávání kultury v uplynulých letech. O něčem to určitě svědčí...
MUDr. I. Kafka

Ze pta l i j s me se za vá s
Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů (RCPTM)
vzniká za výrazného přispění EU
a vlády ČR v celkové hodnotě přes
pět set milionů korun. Jedná se
v pořadí již o třetí projekt, který
z celkového počtu jedenadvaceti
míří právě do Olomouce a který
by měl mj. napomoci konkurenceschopnosti regionu. Právě v této souvislosti jsme se při
příležitosti slavnostního otevření zeptali Dr. Jaroslava
Kuby,Ph.D., MBA, vrchního ředitele Sekce řízení
operačních programů EU MŠMT:
Projekty OP VaVpI musejí prokazovat ekonomickou
udržitelnost. V jaké podobě musely být hodnotící
komisi předloženy, aby uvedené kritérium splnily?
Než vám na tento dotaz odpovím, rád bych zdůraznil,
že projekt Regionální centrum pokročilých technologií
a materiálů nevnímám jako jeden z jedenadvaceti.
Pocházím z Olomouce, mám k tomuto regionu vztah
a skutečně věřím, že tento projekt přispěje k posílení pozice
regionu jakožto výzkumného vzdělávacího centra. Věřím,
že se prostřednictvím fondů EU rozvine i ekonomicky.
OP VaVpI, z něhož je uvedené centrum financováno, má
především přispět k rozvoji konkurenceschopnosti ČR
a jejím prostřednictvím také EU jako celku. V centru by
mělo najít zaměstnání více než sto špičkových odborníků
a také navazující personál – ať už při jeho výstavbě či
při provozu. Evropská unie však vyžaduje, aby nejméně
pět let po dokončení projektu projekt dále fungoval a dále
byl financován. U projektů OP VaVpI, konkrétně v osách
jedna a dva, totiž EU požaduje, aby ze 70% byly financovány
prostřednictvím českých soutěží, tzn. řešitelé musejí obstát
v různých soutěžích navázaných na státní rozpočet, případně
garantovat nějaké institucionální financování. Zbylých 30 %
by pak měl jistit tzv. smluvní výzkum, tedy výzkum, který je
založený buď na spolupráci s průmyslem nebo na grantech,
jež nesouvisejí se státním rozpočtem. V této souvislosti se tak
v projektech mohou objevit granty, související s evropskými
financemi nebo mezinárodní granty z USA apod.
Očekává se, že RCPTM nabídne více než stovku
nových míst. Zároveň se však uvádí, že tato místa
budou především učena vysoce kvalifikovaným
odborníkům. Pomůže si skutečně olomoucký
region v oblasti nezaměstnanosti?
Montovny, které k nám přišly ze zahraničí někdy
v 90. letech, se stěhují dále na východ za levnější pracovní
silou. Česká republika se musí snažit získávat investice
s vyšší přidanou hodnotou. Jsem toho názoru, že podporujete-li projekty s vysokou přidanou hodnotou, vytváříte
místa pro špičkové odborníky. Logicky se v tomto případě
budou rekrutovat z UP, zčásti samozřejmě také odjinud. Ano,
olomoucká univerzita přitáhne špičkové, nejlepší mozky
i z jiných regionů, případně ze zahraničí. Právě díky jejich
práci v rámci olomouckých spin off firem, které mají a budou
mít návaznost na průmysl, najde uplatnění mnoho dalších
lidí. Ať už to budou studenti, kteří budou moci dosáhnout
vynikajícího vzdělání nebo doktorandi, kteří budou moci
v centru pracovat atd.
V červenci 2010 vydalo MŠMT Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 5. 11. 2010 byla činnost centra
slavnostně zahájena. Můžete potvrdit, že harmonogram veškerých činností probíhá podle plánu?
Nejsem si vědom, že by v případě RCPTM došlo k jakémukoliv zpoždění či nedodržení plánovaného harmonogramu.
Ptala se Milada Hronová, foto M. Otava
Upozornění redakce
Vzhledem k nadcházejícímu státnímu svátku 17. 11.
vyjde další číslo Žurnálu UP až 26. 11. (uzávěrka 22. 11.).
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