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$ Na olomouckou univerzitu se v minulém týd-
nu sjelo téměř 300 studentů z univerzit jedenácti 
zemí, aby se zúčastnilo nejproslulejší akce svého 
druhu – studentské simulace jednání Organizace 
spojených národů – National Model United Na-
tions (NMUN).
Další informace najdete na str. 2.
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Dokončení na str. 8

Univerzita Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat
na prezentaci pamětí doc. PhDr. Josefa Bieberleho, CSc.

LetoPiS inteLektuáLa ze zatraCené generaCe
čtvrtek 9. prosince 2010 v 17.00 hodin
galerie Caesar, Horní náměstí – radnice
Paměti Josefa Bieberleho vycházejí jako III. svazek ediční řady Paměť UP, která usiluje 
o doplnění obrazu vývoje Univerzity Palackého subjektivními svědectvími osobností, 
které na této univerzitě působily.

Cena ministra školství za výzkum, experimentální vývoj a inovace
Doc. Jaromír Fiurášek obdržel prestižní ocenění
  Výzkum v oblasti kvantové fyziky patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější obory na Univerzitě 
Palackého. Potvrzením tohoto trendu je i udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za 
výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2010, které proběhlo 23. 11. ve Velkém zrcadlovém sále 
MŠMT v Praze. Doc. Jaromír Fiurášek, Ph.D., člen Katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP, byl oceněn 
společně s filozofem prof. Erazimem Kohákem a lékařem prof. Karlem Smetanou. 

Doc. Jaromír Fiurášek převzal z rukou náměstkyně 
ministra Evy Bartoňové cenu za mimořádné výsledky 
výzkumu v oblasti kvantové fyziky, optiky a optoelek-
troniky, které vedly k návrhu a implementaci metod 
pro potlačení šumu v kvantové komunikaci a stanovení 
optimálních schémat pro kopírování kvantové informace.

„Ocenění si nesmírně vážím, ale je potřeba zdůraznit, 
že jej nevnímám jako své osobní, patří celému vědec-
kému týmu z Katedry optiky,“ komentoval svůj úspěch 
doc. Jaromír Fiurášek. Zároveň dodal, že ocenění je 
uděleno za dlouhodobou činnost celého týmu v průběhu 
několika let, a nikoliv pouze za nejnovější úspěchy. Mezi 
ty rozhodně patří významný pokrok ve vývoji bezšumo-
vého kvantového zesilovače.

Jeho první podobu navrhli ve své práci kolegové 
doc. Fiuráška z Katedry optiky Mgr. Petr Marek, Ph.D., 
a doc. Radim Filip, Ph.D. Jejich návrh byl testován a úspěšně 
experimentálně demonstrován doc. Fiuráškem ve spolu-
práci s vědeckou skupinou prof. Marca Belliniho z INO-CNR 
(Instituto Nazionale di Ottica – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) ve Florencii. „Tento zesilovač vykazuje extrémně 
nízký přidaný šum a vysokou kvalitu výstupního signálu, což 
se doposud nedařilo,“ vysvětlil doc. Fiurášek. 

Zesilovač tak může sloužit k potlačení ztrát vznik-
lých při přenosu signálu pomocí optických vláken či 
volným prostorem. Na poli kvantové fyziky jde o pře-
lomový vynález, o jehož možné konstrukci se dlouho 
pochybovalo. Výsledky experimentu byly prezentovány 
také v prestižním odborném časopise Nature Photonics. 
Vědecký tým doc. Fiuráška se v současnosti zabývá také 
návrhem bezšumového zesilovače pro mikrovlnné 
záření a zapojil se do evropského projektu zaměřeného 
na výzkum bezšumových kvantových zesilovačů.

T. Chalupa, foto archiv doc. J. Fiuráška

Kolokvium amerikanistů 
a jeho významný host
 Ve dnech 4. až 6. 11. se v prostorách Katedry anglis-
tiky a amerikanistiky FF konalo mezinárodní kolokvium 
amerikanistů, tentokrát pod titulem „Pluralita kultury 
a demokracie“. Na již 17. ročník olomoucké konference se 
sjelo na čtyřicet přednášejících a dalších účastníků z České 
Republiky, Slovenska, Polska, Španělska a Spojených států 
amerických.

Konferenci zahájil ve čtvrtek večer David J. Gainer, 
kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze, které navzdo-
ry finančním těžkostem na tuto tradiční akci dlouhodobě 
přispívá vládními granty. Páteční program pak otevřel 
svou přednáškou prof. Josef Jařab z FF a sérii přednášek 
ukončili ve večerních hodinách autorským čtením 
básníci Jason Mashak, Alena Slepičková a povídkář Brad 
Vice, jejichž vystoupení bylo součástí festivalu Ostrovy 
bez hranic/Islands Without Borders.

I letos se podařilo do Olo-
mouce přivést mimořádnou 
osobnost. Jestliže loni to byl 
nositel Pulitzerovy ceny za 
historii Leon F. Litwack, letos 
to byl profesor Paul Lauter 
(na snímku) z Trinity College 
v Hartfordu, stát Connecticut. 
Tento věhlasný amerikanista 
a držitel mnoha ocenění je 
hlavním editorem průkop -

nické Heath Anthology of American Literature, která 
vedle tradičních a prověřených jmen důsledně zahrnuje 
i autorky a autory méně známé, pocházející z různých 
prostředí a kultur a nechává jejich hlasům zaznít v široce 
inklusivním kánonu americké literatury. Tato populární 
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Den otevřených dveří 
na Univerzitě Palackého 
  Minulou sobotu měli zájemci příležitost získat 
kompletní informace o přijímacím řízení ke studiu na UP, 
o jeho průběhu, o jeho jednotlivých formách, a posoudit 
tak i šanci být ke studiu přijat. Tradiční Den otevřených 
dveří UP proběhl 27. 11. na všech fakultách olomoucké 
univerzity vyjma Právnické fakulty, kde v současné době 
probíhá rekonstrukce budov. 

I letos byly připraveny informační bloky, v nichž zástupci 
vedení fakult odpovídali na dotazy zájemců a poskytli 
obecné informace o podmínkách studia, náležitostech 
elektronické přihlášky a přijímacím řízení.

Některé fakulty připravily také zajímavý doprovodný 
program. Např. studenti LF, členové Spolku mediků, 
měli připraveny ukázky kardiopulmonální resuscitace 
a přítomní si tak mohli na figurínách vyzkoušet resuscitaci 
dítěte i dospělé osoby. Tradičně bohatý program nabízela 
také Fakulta tělesné kultury. Na dni otevřených dveří UP se 
podílela také CARITAS – Vyšší odborná škola sociální, jež 
ve spolupráci s CMTF realizuje dva studijní obory.

Pro větší komfort návštěvníků akce byla stejně jako 
loni vypravena speciální autobusová linka.

Kromě LF a FZV uspořádají fakulty UP Den otevřených 
dveří ještě v dalším termínu, a to 21. 1. 2011.

-red-, foto -mo-

V olomouci se jednalo o budoucnosti světa

univerzita hostila simulované zasedání osN
 Tři stovky studentů ze sedmatřiceti univerzit z jedenácti zemí světa diskutující až dvanáct hodin denně – 
tak by se dalo v číslech shrnout simulované zasedání Organizace spojených národů. Jedinečná mezinárodní 
konference NMUN (National Model United Nations), jež nemá na evropském kontinentu obdoby, proběhla na 
olomoucké univerzitě ve dnech 23.–26. 11. Tým Univerzity Palackého na zasedání zastupoval Lucembursko.

„Akce pořádaná americkou organizací National Collegiate 
Conference Association je opravdu výjimečnou událostí, ne-
boť jde o první konferenci svého druhu v Evropě,“ uvedl Mgr. 
Petr Bilík, Ph.D., proděkan FF UP. Nejproslulejší simulované 
zasedání OSN se nejprve odehrávalo pouze v New Yorku, 
později i mimo území USA, přičemž newyorskou konferenci 
navštěvuje každý rok více jak pět tisíc delegátů z celého 
světa. Mimo americký kontinent proběhly zatím pouze dvě 
konference (Xian 2008 a Quito 2010), třetí pak nyní v Olo-
mouci. „Svoji roli při výběru místa konání jistě sehrály naše 
dlouhodobé kontakty s partnery v USA a úspěchy našich stu-
dentů při simulovaných jednáních, nicméně americká komise 
vytipovala Olomouc rovněž coby reprezentanta evropské 
kultury s chráněným dědictvím UNESCO,” vysvětlila Mgr. 
Markéta Žídková, Ph.D., M.A., garantka projektu a odborná 
asistentka z pořádající Katedry politologie a evropských 
studií FF. „Jedná se opravdu o jedinečnou příležitost, při 
níž si studenti z celého světa vyzkoušejí role špičkových 
diplomatů, zbaví se jazykových bariér a pochopí, že se díky 
svým schopnostem mohou uplatnit na nejvyšších politických 
postech. Jsme hrdí, že evropské prvenství patří právě naší 
fakultě a Olomouci,“ ocenil konferenci děkan Filozofické 
fakulty doc. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Tři sta delegátů reprezentovalo v Olomouci zájmy 
zvolených zemí ve čtyřech výborech představujících exis-
tující instituce OSN – Radu bezpečnosti, Valné shromáždění, 
UNESCO – a v rámci euroamerické spolupráce rovněž NATO. 
Na pořadu dne tak byly k řešení otázky boje s mezinárodním 

terorismem, situace v Demokratické republice Kongo, 
budoucnost Severoatlantické aliance a obrana proti kyber 
útokům či role vědy a techniky v otázkách mezinárodní 
bezpečnosti. „V Olomouci, narozdíl od New Yorku, si mohli 
účastníci sami vybrat země, jež budou zastupovat. Museli 
se tak mj. důkladně seznámit s politickou situací a politikou 
té které země, aby mohli důkladně zastupovat její zájmy,“ 
řekl Mgr. Hynek Melichar z Katedry politologie a evropských 
studií, který se ujal role generálního tajemníka OSN. Veškerá 
jednání přitom probíhala od středy do pátku v budově 
Uměleckého centra UP až do večerních hodin. 

V rámci doprovodného programu pak delegáti nejenže 
navštívili univerzitní zařízení a historické centrum města, 
ale se svými americkými kolegy oslavili také Den díku-
vzdání, a to včetně tradičního krocana na sváteční večeři.

O. Martínek, foto ze slavnostního zakončení M. Otava

Dny lusofonní kultury obohatila návštěva portugalského 
velvyslance i přednášky
  V pondělí 22. 11. přijel do Olomouce velvyslanec 
Portugalské republiky J. E. José J. P. Gomes. Po setkání 
s rektorem UP prof. Miroslavem Mašláněm slavnostně 
zahájil výstavu „Slova, barvy, autoři a myšlenky Republiky“ 

instalovanou v prostorách Katedry romanistiky FF v rámci 
Dnů lusofonní kultury. Po krátkém proslovu následovala 
ochutnávka portského vína a typických lisabonských 
sladkostí - pastel de nata. Dále byla na programu beseda 
se studenty (viz snímek), jejímž tématem byla pozice 
portugalského jazyka ve světě. Posluchači se dozvěděli 

všeobecné informace o zemích, kde se mluví portugalsky, 
a o možnostech využití tohoto jazyka, který je šestým 
nejrozšířenějším na světě. Na závěr zazněly dotazy 
studentů týkající se dvou bývalých portugalských kolonií, 
Macaa a Východního Timoru. Po jejich zodpovězení se 
José J. P. Gomes se studenty rozloučil a Dny lusofonní 
kultury pokračovaly dál přednáškou Mgr. Vlastimila Váně 
z Univerzity Karlovy.

Součástí Dnů lusofonní kultury na Filozofické fakultě 
UP byla také přednáška portugalské lektorky. Lic. Mónica 
Carvalho v současné době přednáší jak v Olomouci, tak 
i v Brně a v Praze. Předmětem její přednášky byl Fernando 
Pessoa, který bývá zařazován mezi nejvýznamnější básní-
ky Portugalska. Lektorka nastínila jeho životní cesty, dobu, 
ve které žil, a především fiktivní osobnosti, které sám 
vymyslel a jejichž prostřednictvím psal poezii. Mónica 
Carvalho vedla celou přednášku v portugalštině, přičemž 
jí i studenti prvního ročníku téměř bez problémů rozuměli. 
O kvalitě přednášky a vybraného tématu svědčila v závěru 
také řada dotazů z řad studentů.

J. Glocová, foto M. Otava

odborná konference „Aktuality ve fyzioterapii 2010“
  Katedra fyzioterapie FTK UP uspořádala 20. 11. již 
patnáctou odbornou konferenci na téma „Metody a postupy 
obohacující fyzioterapii a rehabilitaci. Téma bylo zvoleno 
záměrně, aby byly přiblíženy nejen tradiční koncepty a me-
tody, ale i současné směry ve fyzioterapii v naší republice 
i ve světě. Přednášející byli vybráni ze špičkových školských 
a zdravotnických pracovišť v ČR. Akce se konala současně 
k dvacátému výročí založení Fakulty tělesné kultury na UP.

Účastníky konference v zaplněné aule FF byli fyziotera-
peuti a lékaři pracující v těchto oblastech, kteří měli v rámci 
programu možnost seznámit se nejen se stručnou historií 
některých z klasických metod (v přednáškách J. Opavského 

a R. Dvořáka), ale zejména se současnými trendy v metodách, 
které se vyučují v oboru Fyzioterapie na vysokých školách 
a které se široce používají v klinické praxi (v přednáškách 
B. Hušákové, M. Bajerové, P. Dobešové, P. Bastlové a E. 
Machačové). Obohacením byly i přednášky o nových, dosud 
méně známých metodách (D. Smékal a I. Špringrová).

Potěšujícím zjištěním pro katedru a FTK je skutečnost, 
že mezi přednášejícími bylo i několik absolventů studia 
fyzioterapie na FTK UP, kteří se i po ukončení studia věnují 
edukačním aktivitám a někteří z nich se podílejí i na vědecké 
činnosti v rehabilitaci a fyzioterapii na svých pracovištích.

PhDr. D. Smékal, Ph. D., Katedra fyzioterapie FTK

Přednáška laureáta ceny Česká 
hlava prof. Františka Turečka
 Na pozvání Katedry analytické chemie PřF UP přednášel 
16. 11. prof. František Tureček, Ph.D., vedoucí katedry ana-
lytické chemie University of Washington v Seattlu, laureát 
9. ročníku soutěže Česká hlava (Patria, cena Veolia Voda ČR). 
Přednáška „MS in Clinical Enzymology: Toward Newborn 
Screening for Inborn Errors of Metabolism“ byla zaměřena 
na využití hmotnostní spektrometrie v diagnostice vroze-
ných metabolických onemocnění.                                 -prf-

Centrum PRVoK řeší případy 
rizikového chování na internetu
 V těchto dnech zaznamenalo online poradenské Cent-
rum prevence rizikové virtuální komunikace PdF mohutný 
nárůst případů spojených se zneužitím ICT na internetu.

Krádeže identity a následné vydírání nezletilých 
i dospělých prostřednictvím e-mailu, mobilních telefonů 
a sociálních sítí, kyberšikana na různých úrovních, vy-
tváření falešných internetových stránek s nenávistným 
obsahem, vyhrožování a vydírání nezletilého, to jsou jen 
některé ukázky případů, které začal řešit či právě řeší tým 
projektu E-Bezpečí Centra PRVoK ve spolupráci s Policií ČR.

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) celo-
ročně přijímá případy z celé republiky s tím, že poskytuje 
klientům úvodní poradenství (o co se jedná, jak se bránit, 
v čem je nebezpečí), poskytne základní právní posudek 
(zdali jde či nejde o trestný čin či přestupek, jak postupovat), 
případně předá případ ve spolupráci s klientem Policii ČR.

V poslední době také zajišťuje ve spolupráci s dalšími 
partnery blokaci www stránek se závadným obsahem, 
zejména v prostředí sociální sítě Facebook.

 Mgr. K. Kopecký, Ph.D.
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Stručně

 V olomouckém Jazz Tibet Clubu je od 22. 11. instalována 
výstava fotografií na téma romské kultury v Olomouckém 
kraji a v polském Dolnoslezsku. Je součástí projektu, kterého 
se účastní i studenti žurnalistiky na FF, Meeting Czech-
Polish Neighbours/Poznej souseda.

  Obsahem debaty studentů Přírodovědecké 
fakulty (nejen) s děkanem, připravené na 15. 11. 
studentskou organizací POSPOL, byly otázky evaluace, 
studia, mimoškolních aktivit, nového vybavení a další.

-red-, foto -mo-

 Prezident Asociace penzijních fondů, generální ředitel 
ING Penzijního fondu a někdejší ministr financí a ministr 
průmyslu a obchodu Ing. Jiří Rusnok přijal pozvání 
Katedry politologie a evropských studií FF a 24. 11. přednášel 
v aule FF na téma reforma veřejných financí.

Proběhl šestý ročník mezinárodní konference 
věnované pohybu a zdraví
 Na dvě sta renomovaných znalců a specialistů z celého světa debatovalo v rámci mezinárodní konference 
Movement and Health o výsledcích svých vědeckých prací na téma „Zdraví podporující pohybové aktivity pro 
21. století“. Zvláštního zřetele se dostalo environmentálním a sociálním vlivům a přístupům v této oblasti. 
Setkání v kongresovém centru NH Hotels uspořádala ve dnech 24. a 25. 11. Fakulta tělesné kultury UP.

„Naše fakulta se dlouhodobě zaměřuje na problematiku 
pohybu a zdraví. Letos jsme uspořádali již šestý ročník 
takto zacílené mezinárodní konference. Její obsah úzce 
souvisí s výzkumným záměrem řešeným na naší fakultě 
a s aktivitami Centra kinantropologického výzkumu,“ řekl 
doc. Martin Kudláček, předseda organizačního výboru 
konference a proděkan FTK. Dodal, že v návaznosti na 
vědecko-výzkumné zaměření fakulty vznikne příští 
rok v Olomouci Institut aktivního životního stylu, jehož 
cílem bude podpořit výzkum v této oblasti a přenášet jeho 
výsledky jak do praxe, tak do strategických dokumentů v ČR.

Během dvou konferenčních dnů zaznělo více než třicet 
přednášek, v nichž se jejich autoři soustředili na pohybové 
aktivity. Hovořilo se o nezbytnosti těchto aktivit pro 
lidské zdraví, pozornost odborníci věnovali např. oblastem 
věnujícím se strategii, přístupům a dopadům v podpoře 
pohybové aktivity či pozitivním dopadům technologií na 
pohybovou aktivitu a zdravý životní styl. S krédem Světové 
zdravotnické organizace: „Být aktivní není jen názor či 
rozhodnutí, je to nutnost k žití – tedy pokud chcete žít 

zdravý, plnohodnotný život,“ přijeli do Olomouce vědecké 
kapacity na prezentovanou problematiku. V prostorách NH 
Hotels tak diskutovali např. Američané James F. Sallis ze San 
Diego State University a Michael Pratt z Center for Disease 
Control and Prevention v americké Atlantě. Konference se 
účastnili také Fiona Bull z University of Western Australia 
nebo Adriana Bauman, ze School of Public Health z univerzi-
ty v Sydney. Výrazné bylo také zastoupeni evropských zemí 
včetně Švýcarska, Velké Británie, České republiky aj.

Vedle odborného programu si někteří účastníci vyzkou-
šeli i něco z toho, o čem teoreticky pojednávali. V areálu Cen-
tra sportu a zdraví Omega se např. zapojili do cvičení jógy, 
tai-chi či do klasického joggingu, někteří si zkusili zastřílet 
v laserové střelnici, která je využitelná i pro osoby se zrako-
vým postižením. V druhém konferenčním dni proběhla také 
premiérová „ochutnávka“ tzv. krankingu, poměrně nového 
tréninkového kardiovaskulárního programu, zaměřeného 
na horní polovinu těla. „ Tento program má významný vliv 
na aerobní kapacitu člověka, sílu horní poloviny těla, trupu 
a břišních svalů. Vzhledem k povaze pohybové aktivity je 
tento program vhodný i pro osoby s tělesným postižením,“ 
přiblížil novou pohybovou aktivitu Bc. Tomáš Vyhlídal 
z Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP.

Na konferenci Movement and Health 2010 navázala 
26. 11. šestá výroční schůze organizace HEPA Europe (He-
alth-Enhancing Physical Activity), strategického partnera 
konference. HEPA je projekt, který se prostřednictvím 
zdraví podporující pohybové aktivity snaží o zlepšení 
zdraví napříč všemi národy v evropském regionu Světové 
zdravotnické organizace.

S využitím tiskové zprávy -map-, foto-mo-

Přední čeští lingvisté se setkali na Filozofické fakultě UP
 Hned při dvou významných příležitostech se na FF UP 
12. 11. sešli naši přední lingvisté – probíhalo totiž zasedání 
Komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků 
při Českém komitétu slavistů a současně první pracovní 
zasedání řešitelského týmu nového grantového projektu 
Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty 
magisterských a doktorských programů filologických oborů.

Jedná se o společný tříletý projekt Univerzity Palacké-
ho, Technické univerzity v Liberci a Ústavu pro jazyk český 
AV ČR, který by měl vyústit v roce 2013 vydáním publikace 
Studie k Moderní mluvnici. Projekt má přinést studentům 
bohemistických studijních oborů na deseti fakultách v ČR 
nový pohled na českou mluvnici, a to prostřednictvím 
jednotlivých přednášek a cvičení.

Zasedání otevřel úvodním slovem prof. Oldřich Uličný, 
hlavní řešitel projektu, který je financován z Evropského 
sociálního fondu a spolufinancován Operačním programem 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zúčastněné pozdravil 
i proděkan FF UP doc. Wilken Engelbrecht a vedoucí 
Katedry bohemistiky FF UP prof. Lubomír Machala, jenž 
ocenil zejména zastoupení všech badatelských generací 
na tomto projektu. Poté následovaly jednotlivé přednášky 
a referáty, které doprovázela velice podnětná diskuse. 
Prof. Jan Kořenský (FF UP) přednesl úvahu nad pozicí 
budoucí mluvnice češtiny mezi krajním formalismem 
a funkcionalismem, pragmatické dimenzi gramatiky se 
ve svém příspěvku věnovala doc. Milada Hirschová (TUL). 
Dr. Roman Madecki (FF MU) mluvil o specifikách zájmen 
jako nástavbového slovního druhu, dr. Ondřej Bláha (FF 
UP) se ve svém referátu zaměřil na rozdíly flexe v mluvené 
a psané češtině. Dopolední program uzavřel prof. Uličný, 
jenž se zamýšlel nad důležitými body, které nesmějí být 
v budoucí mluvnici opomenuty.

Odpolední blok byl věnován technickému a adminis-
trativnímu zabezpečení projektu. Mgr. Marek Nagy (FF UP) 
představil výukový portál (http://mmc.upol.cz/moodle/), 
celodenní maratón uzavřela svým prakticky zaměřeným 
příspěvkem Ing. Eva Stejskalová z Projektového servisu 
UP. Konečné slovo patřilo opět prof. Uličnému, který všem 
zúčastněným poděkoval a vytyčil pro jednotlivé pracovní 
skupiny úkoly, jež by měly být splněny do dalšího pracov-
ního setkání, které se uskuteční na počátku příštího roku.

Mgr. P. Zelená, Katedra bohemistiky FF 

Memoriál 17. listopadu v plavání: čtyři rekordy
 Pod záštitou rektora UP se 17. 11. uskutečnil 40. ročník 
Memoriálu 17. listopadu, jehož se zúčastnilo celkem 20 
oddílů ze čtyř zemí. Díky pěti seniorským a čtyřem junior-
ským reprezentantům ČR měly závody vyšší výkonnostní 
úroveň a přinesly i překonání čtyř rekordů memoriálu.

V hlavním závodě na 200 m polohový závod se o nový 
rekord 2:07,18 postaral český reprezentant Květoslav 
Svoboda plavající za Kometu Brno. V kategorii mužů byl 
překonán také rekord v disciplíně 100 m volný způsob 
a opět se o něj postaral brněnský závodník a reprezentant 
ČR Martin Verner. Hodnota nového rekordu na této trati je 
51,62. V kategorii žen překonávala rekordy pouze jediná 

závodnice Markéta Strapková ze Zlína. Rekordy přepsala 
v disciplínách 50 m znak na hodnotu 29,74 a na 100 m 
znak 1:05,45.

Z olomouckých závodníků jsme mohli vidět ve finále 
Terezu Daňkovou (50 m volný způsob – 3. místo, 100 m volný 
způsob – 2. místo), Petru Formánkovou (50 m prsa – 3. místo, 
100 m prsa – 2.místo), Lucii Nejezchlebovou (50m prsa – 2. 
místo, 100 m prsa – 3.místo), Veroniku Letochovou (50 m 
prsa – 6.místo), Markétu Vydrovou (dvakrát 5. místo – 50 
a 100 m prsa), Jiřího Daňka (50 m volný způsob a 50 m prsa 

– 5. místo), Alexandra Jusku (50 m prsa – 2. místo, 100 m 
prsa – 5. místo), Karla Mikotu (50 m volný způsob – 5. místo) 
a v neposlední řadě Ondru Němce, který získal z olomouc-
kých plavců nejvíce medailí a také nastoupil na největší počet 
finálových disciplín (50 m znak, 50 m volný způsob a 100 m 
volný způsob – 3. místo, 200 m PZ – 5. místo).

V soutěži družstev O pohár MUDr. Jana Opletala 
zvítězilo družstvo Komety Brno. Na druhém místě se 
umístil pořádající oddíl Univerzita Olomouc a třetí příčku 
obsadil tým TJ Pozemstav Prostějov.

-jf-, foto archiv závodu
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Katedra biologie PdF UP a Česká společnost
pro ekologii krajiny (CZ IALE) pořádají

ve dnech 15.–16. dubna 2011 konferenci
Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace získáte u doc. Ivo Machara
(ivo.machar@upol.cz);

registrace účastníků konference na www.envirup.upol.cz.

EUTIS o.p.s, Eurocentrum Olomouc, 
Katedra politologie a evropských studií FF UP 

a Europe Direct zvou na přednášku 

Sankce EU proti Íránu: Impérium vrací úder?
Pozvaní hosté: 

Blanka Bednářová, Michael Brtnický, Jan Čuřík. 
Katedra politologie a evropských studií FF UP, 

učebna 127 (Křížkovského 12), 9. 12., 17. 30 hod.

Pastiche filmz, o. s., pořádá
ve dnech 9.–12. 12.

9. ročník přehlídky animovaného filmu (PAF)
Čtyřdenní festival filmové animace a současného umění 
proběhne v prostorách Uměleckého centra UP, v kině 
Metropol, v Galerii Monitor, U Mloka a Galerii 36 a v klubu 

Vertigo. Více na www.pifpaf.cz.

Literární klub Olomouc a Vydavatelství UP pořádají
8. 12. v 17 hod. v přednáškovém sále VKOL

prezentaci knížky deníků a esejů
Františka Valoucha: Kombinované techniky života
Na večeru moderovaném Mgr. B. Kolářem promluví prof. J. Fi-

ala, vybrané texty přečtou A. Trunečková a V. Hrabal.

Institut celoživotního vzdělávání FF UP zve na

závěrečný koncert kurzu Celostní muzikoterapie
pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera.

Koncert se uskuteční v sobotu 18. 12. v 18 hodin v Atriu 
UC UP. Vstup zdarma. Počet míst je omezen, proto prosíme, 
abyste avízovali svoji účast do 13. 12. stručným e-mailem na 

adresu: milena.rajmonova@upol.cz

Filozofická fakulta UP zve na přednášku  
doc. Adama Bžocha, CSc., 

ředitele Ústavu svetovej literatúry SAV, na téma 

Dennik Anny Frankovej ako recepcny problem
Přednáška se uskuteční 6. 12. v 15 hod. v aule FF UP.

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
Spolek lékařů v Olomouci a II. interní klinika FNOL a LF UP 
v Olomouci ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou FNOL 
a LF UP pořádají další z přednáškových večerů, tentokrát 
na téma Akutní stavy v gastroenterologii (koordinátoři 
doc. Vlastimil Procházka, Ph.D., a doc. Čestmír Neoral, 
CSc.). Koná se ve středu 8. 12. od 16 hodin v prosto-

rách Teoretických ústavů LF UP.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
představuje veřejnosti putovní výstavu

Nanosvět očima mikroskopů
Přijďte nahlédnout do zdánlivě jiného světa nanome-
trických rozměrů. Dvacítka snímků různých objektů 
pořízených elektronovými mikroskopy bude ve vesti-
bulu 2. patra nové budovy Přírodovědecké fakulty 

vystavena do 31. 1. 2011.

Uzavření prodejny odborné literatury a skript VUP
Vydavatelství UP – prodejna odborné literatury a skript 
upozorňuje, že z důvodů provedení fyzické inventury zá-
sob k 31. 12. 2010 a čerpání řádné dovolené v závěru roku 
bude prodejna od 13. 12. 2010 do 7. 1. 2011 uzavřena.

„Potřebujeme koncepční pomoc vedení univerzity,“ 
říká děkan FF UP v souvislosti se škrty ve vysokém školství
Představitelé filozofických fakult České republiky nesouhlasí se způsobem, jakým je připravováno snížení 
rozpočtu v oblasti vysokého školství. Svoji nevoli jasně dali najevo v průběhu nedávného setkání, když vypra-
covali dokument „Vzdělávání a věda musí být skutečnou prioritou“*. Setkání Asociace děkanů filozofických 
fakult se 13. 10. v Opavě účastnil i doc. Jiří Lach, děkan FF UP. Žurnálu UP poskytl následující rozhovor:
Je možné krátce formulovat, proč je podpora 
humanitních oborů tak důležitá?

Odpověď by vydala na traktát. Ale pokud mám být 
stručný, tak si vystačím jednou větou: humanitní obory tvoří 
páteř univerzitní tradice a vědění samého.

Např. v Německu již po desetiletí pěstují i technické 
vysoké školy vzdělávací a badatelská centra s humanitními 
disciplínami. Jednoduše proto, že humanitní vědy jsou 
naprosto nezbytné pro pochopení světa kolem nás.

V dokumentu přijatým Asociací se mj. uvádí, že 
v případě jakéhokoliv  razantního snižování 
rozpočtu budou vždy nejvíce ohroženy humanitní 
a společenskovědní obory. Proč?

Podstatná část filozofických fakult již dnes totiž 
balancuje na hranici kolapsu. To samé platí také pro FF UP. 
Na vysvětlenou snad jen tolik: plán MŠMT krátit financování 
vysokých škol příští rok o dalších 10 % má jednoduše několik 
závad. I když je v období ekonomického útlumu požadavek 
spořit oprávněný, ministerstvo by mělo  vzít v úvahu rozdílné 
výsledky jednotlivých škol. Obávám se však, že politická vůle 
nechat padnout nekvalitní školy je nulová. Podle mne právě 
proto se raději sahá k tomu, že se všem odebere zhruba stejně.

Ale nelze lkát jen nad kroky ministerstva. Jako důležité 
vnímám i tyto kroky: Filozofická fakulta musí sama přijít 
s návrhem na řešení krize a já jako její děkan potvrzuji, že se 
tak  stane. Za nezbytnou však považuji asistenci vedení naší 
univerzity, např. vytvořením rezervního fondu či změnou 
metodiky tvorby rozpočtu UP. Mám na mysli změnu výše 
odvodu pro centrální jednotky a centrální prostředky.

Aby nedocházelo ke srovnání nesrovnatelného, 
podporujete společně s ostatními děkany filozo-
fických fakult systém hodnocení, postavený na 
oborových skupinách. Můžete to rozvinout?

Připomínám, že nyní mluvíme o hodnocení vědy a vý-
zkumu. Otrocké poměřování např. lékařských a přírodních 
věd s humanitními považuji za naprosto nesmyslné a z části 
i za příčinu dnešní mizérie. Naproti tomu srovnání uvnitř 
oborů je podle mne na místě. Filozofické fakulty se nebojí 
ani mezinárodního srovnání, naopak. Ale nechť jsou historici 
srovnáváni s historiky, a nikoliv s kvantovými fyziky. Některé 
atributy kvalitní vědecké práce mohou být společné – např. 
mezinárodní ohlas, publikace v zahraničí, atp.), nicméně 
požadavek, aby folklorista sledující hanácké kroje vyka-
zoval záznamy na Web of Knowledge, je vysloveně hloupý. 
Hodnocení uvnitř oborových skupin je tedy naprostou 
nezbytností a myslím, že se tímto směrem i Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace ubírá. Stejně důležité je také to, aby podíl 
financování uvnitř jednotlivých oborových oblastí neklesl 
pod určitou mez. Pak by nepomohla sebelepší kriteria uvnitř 
oborových skupin.

Co vám tedy – a současně všem děkanům filozofic-
kých fakult ČR – na současném systému vadí?

Mluvím zde za sebe, nicméně kolegové z jiných 
filozofických fakult a nejen z nich snad se mnou mohou 
souhlasit, když uvedu: nestabilita systému financování 
i hodnocení a rozpor mezi deklaracemi o podpoře vzdělávání 
a skutečností – je to přesně naopak.

A kdybyste uvedl konkrétní příklad?
Samozřejmě: několikaleté nabádání k navyšování počtu 

studentů a následný rychlý obrat k redukci financovaných 
studentů a snižování normativu. Že jsou v rozporu deklarace 
a skutečnost, pak dokládá fakt, že dochází ke krácení financí 
všem veřejným vysokým školám bez ohledu na jejich kvalitu 

– rozpočet FF UP ve zdroji 11 je letos o 9,821 milionů nižší než 
v roce 2009. Pro vaši představu, jsou to prostředky pro dvě 
katedry střední velikosti. 

Jste jedním z kritiků nedořešené koncepce vyso-
koškolského vzdělávání. Jaký máte pro tuto oblast 
recept? 

Za nezbytné považuji poměrně rychle stanovit jasná 
kritéria pro existenci a financování veřejných vysokých škol, 
a to na pět, ideálně na deset let. Nejde o vyčarování zcela 
nové strategie. Tým Jana Fischera ml. např. zanalyzoval 
neduhy a potřeby českého terciárního školství a existují  
poměrně čerstvé závazky předchozí vlády, např. o nárůstu 
financí do vědy na léta 2010 až 2020. Nynější vláda si musí 
uvědomit, že důraz na jeden či dva stupně vzdělávání, tedy 
základní a střední, je absurdní. Vždyť absolventi vysokých 
škol přímo – jako učitelé – i nepřímo – kupř. v roli úředníků 
různých úrovní – formují podobu základních i středních škol. 

Ekonomické problémy nezpůsobují filozofickým 
fakultám pouze aktuální rozpočtové redukce, ale 
i nejistotu v možnostech čerpání dalších zdrojů 

- mělo by jít o komplikace s využitím evropských 
prostředků z programů administrovaných MŠMT.  
Jaké komplikace mají děkani konkrétně na mysli?

Jedná se o vyhodnocování projektů, které trvá velmi 
dlouho. A když se tak konečně stane, ani poté nemají schvá-
lené projekty jistotu financování. Řešitelské týmy se mnohdy 
dostávají do svízelných, ba až fatálních situací, kdy kvůli 
zpoždění na straně MŠMT musejí celé projekty přeformulo-
vávat. V době rozpočtových omezení tak ministerstvo samo 
redukuje podstatný zdroj alternativních finančních zdrojů.

Jak konkrétně se dotknou rozpočtové redukce 
Filozofické fakulty UP? 

Již se dotýkají. Mezi říjnem 2009 a 2010 došlo ke sní-
žení akademických úvazků o 20 – přesně o 19,7. V případě 
pokračování poklesu financí o dalších 10 % v roce 2011 bu-
deme muset úvazky snižovat dále. Na Filozofické fakultě nás 
čekají skutečně velmi trudné měsíce, a tak využiji příležitosti 
a znovu zopakuji: nejen Filozofická fakulta UP, ale také další 
fakulty ve svazku UP se neobejdou bez koncepční pomoci 
rektora UP, resp. celého vedení univerzity.

Připravila M. Hronová, foto M. Otava
* Plné znění dokumentu na http://adff.webnode.cz/news/
vzdelavani-a-veda-musi-byt-skutecnou-prioritou/

Doc. Jiří Lach, Ph.D., M. A., je 
děkanem Filozofické fakulty UP 
od 1. 2. 2010. Působí na Katedře 
politologie a evropských studií, 
kterou v letech 2007–2010 vedl. 
Badatelsky a pedagogicky stojí 
na pomezí politologie a historie. 
Hlavním jeho zájmem jsou 

dějiny české historiografie ve 20. století a dějiny na-
kladatelské kultury. V politologii sleduje problematiku 
vývoje politických systémů v Evropě a české politické 
strany. Publikoval tři monografie, několik edic a řadu 
studií v domácích i zahraničních periodikách a sbornících 
(naposledy v prestižním Journal of Communist Studies 
and Transition Politics). Jeho práce se dočkaly více než 
25 recenzí, přes 100 citací, z toho 16 v zahraničí. Mimo 
UP působil jako hostující profesor na univerzitách v USA 
(West Point, Valdosta) a Německu (Jena).
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míšeňská právní kniha
Žurnál UP a jeho čtenáři očekávají uchopení informativní a pro odborná vyjádření jsou určena tomu odpovídající periodika. V případě Míšeňské právní knihy 
pak jsou to specializovaná periodika medievalistické, medievalistické právně historické, kulturně historické, lingvistické atd. povahy přednostně v německy 
mluvících zemích, to vše se zřetelem k mnohavrstevnosti počinu.

Pozorný čtenář se seznámí se jmény recenzentů, 
a jsou-li mezi nimi Ivan Hlaváček, Karel Malý, Zdeněk 
Masařík a Mária Popsonová, samozřejmě všichni profe-
soři, kteří i bez uvedení titulu a jen svým jménem jsou 
mimořádnými autoritami, uvědomí si, že máme v rukou 
dílo, které – při vší skromnosti autorské dvojice, propo-
jené s Univerzitou Palackého v Olomouci a její Katedrou 
germanistiky, nemá v českých zemích obdoby – a tudíž 
i srovnání. Vydáno s podporou Grantové agentury České 
republiky pod číslem 404/07/0189. Samotná Míšeňská 
právní kniha je deponována v Moravském zemském 
archivu v Brně, G 10 Sbírka rukopisů, sign. 259.

Přejděme k jádru sdělení. Úvod k edici obnáší cca 
250 stran. Autoři a editoři byli od počátku konfrontováni 
s finančními limity grantu. Tomu podřídili při obsáhlosti 
textů výsledný tiskový formát (B4), úsporné řádkování, 
velikost písma a poznámkový aparát. Sami autoři v před-
mluvě zdůraznili, že cílem je edice Míšeňské právní knihy 
a její jazykový rozbor a že není a nemůže být obsahem 
obsáhlý a do hloubky jdoucí právně historický rozbor tak 
významného právního pramene, jaký Míšeňská právní 
kniha pro české země a speciálně pro severní Moravu 
představuje. Německá města i moravská města se tímto 
právem spravovala až do počátku 18. století. Shrnuji: 
v kontextu česky psané právně historické literatury nee-
xistuje fundovanějšího vstupu k tématu. Je o to cennější, 
že se jej ujali historik – archivář a historička – germanist-
ka. Mohu posoudit historicko společenský rozměr v čase 
dlouhých dějin, v případě právně historického rozměru 
ctím vyjádření recenzentů. Již úvod k edici reprezentuje 
samostatný a náročný počin, pro nějž bude text vyhle-
dáván k naučení o právní situaci v německy mluvícím 
prostoru ve vztahu k Saskému zrcadlu, k právním knihám 
vzniklým na základě Saského zrcadla, k magdeburskému 
právu a jeho aplikaci v českých zemích, to vše ve vztahu 
k Olomouci na příkladu Míšeňské právní knihy.

Již v této části sdělení lze vyjádřit autorům a Katedře 
germanistiky absolutorium – zatím se však pohybujeme 
na poli středověké právně historické skutečnosti a autoři 
směřují k edici, jíž musí nutně předcházet jazykový rozbor. 
Odborný interes o Míšeňskou právní knihu je nově otevírán 
po několika generacích. Jsme s to identifikovat mezníky 
odborného zájmu – přelom 30. a 40. let minulého století 
a současné autory. Nikdo z příslušníků – na jedné straně 
právních historiků, na straně druhé archivářů či historiků 

– doposud nenašel odbornou odvahu zpracovat Míšeňskou 
právní knihu formou edice a zpřístupnit ji tak oběma výše 
uvedeným profesně odborným skupinám a zainteresova-
né odborné a možná i neodborné veřejnosti. Důvody jsou 
známy desetiletí – dlouhodobý kvalifikovaný výzkum bez 
nároku na ocenění. Hovoříme o důvěrné znalosti němčiny, 
právní němčiny, rozumí se střední horní němčiny (Mitte-
lhochdeutsch) nejméně 13. až 17. století. Paleografický 
výzkum evropském rozměru je v tomto směru doménou 
paní prof. Libuše Spáčilové v dlouhodobé spolupráci s dr. 
Vladimírem Spáčilem. Že hovoříme o desetiletích, zain-
teresovaní vědí. V té souvislosti nemohu nepřipomenou 
a parafrázovat již vícekrát citované vyjádření Frankfurter 
Allgemeine Zeitung – „Chcete-li kvalitní němčinu, 
studujte na germanistice v Olomouci“.

Cílem je edice. Pojednání o edičních zásadách ana-
lyzovaného pramene (V. Spáčil) a jazykový rozbor čtyř 
rukopisů Míšeňské právní knihy se vztahem k Olomouci 
(L. Spáčilová) osobně pokládám za normotvorné. Této 
partii je věnováno cca 300 stránek a jedná se svým 
způsobem o druhé samostatné odborné pojednání. Se 
všemi nároky může být pokládáno, obdobně jako dvě stě 
padesátistránkový Úvod, za samostatný tvůrčí/publikační/
knižní počin.

Vlastní edice Míšeňské právní knihy, včetně jako 
v předchozích partiích nutného aparátu, je na stránkách 
561 až 835. Znamená to, že obnáší dalších více než dvě 
stě padesát stran, to je ve skutečnosti samostatný třetí 
knižní titul. Pro ty, kteří se k spokojí pouze s těmito 
sděleními a k vlastní edici se nedostanou, připomínám, 
že edice je ve střední horní němčině 
a současně se tak stává mimořádně 
cennou pomůckou pro porozumění 
právu, německému jazyku a kultuře 
ve střední Evropě a zemích Koruny 
české. Edice je tak využitelná jak 
profesně odborně, tak i pro potřeby 
uchopení dobové kultury sociálního 
klimatu. To je pak prostředkem 
k uchopení a pochopení morav-
sk ých dějin a jejich kontinuit y 
do novověké společnosti. Autoři 
a editoři zvolili transkribovanou 
podobu vydání, které je pro uži-
vatele –nefilology včetně právních 
historiků přístupnější.

Je potěšujícím a v odborném 
světě nejméně evropského formátu 
mimořádným, že toto vše se událo 
na olomoucké germanistice. Nač je 
v některých případech zapotřebí 
desetihlavých týmů a v citačních 
indexech se neustále opakující konglomerát deseti 
autorů s rotujícím preferenčním umístěním dle požado-
vaných a předem dohodnutých zásad, je v tomto případě 
vše dílem dvojice. Dle daných kritérií jsem s to doložit 
a přiřadit autorům „body“ nejméně za desetihlavý 

tým, a to opakovaně v německy (historických zemí je 
několik desítek) i česky hovořícím světě, a to ve všech 
třech samostatně, ale jeden celek tvořících vstupech. 
Naštěstí o to nejde. Předmětem zájmu je finální ediční 
a vědecký výstup. Máme co do činění s nadčasovým 
počinem propojujícím středověkou realitu s identifikací 

naší současnosti.
Vydání nese vročení Olomouc 

2010. Uvedení na trh se událo ne-
okázale, jak náleží velkým věcem. 
Autor těchto slov děkuje svému 
učiteli dr. Vladimíru Spáčilovi za 
velkorysost, s níž oslovuje a oslovo-
val své studenty historie dříve jako 
ředitel Okresního (později Státního 
okresního) archivu v Olomouci, 
dále jako externí spolupracovník 
FF UP v Olomouci. Totéž náleží prof. 
Libuši Spáčilové, která svou službu 
propojila s Katedrou germanistiky 
a se studenty germanistiky na 
olomoucké univerzitě.

Současně Mí šeňskou právní 
knihu (Olomouc 2010) s příslušnou 
podpůrnou dokumentací postupuji 
příslušné komisi s návrhem na oce-
nění Cenou Olomouckého kraje za 
přínos v oblasti kultury za rok 2010. 

Zdůrazňuji za mimořádný přínos. Pokládám to za minimální 
formu možného společenského ocenění. Kladné a úspěšné  
naplnění grantu je pro autory samozřejmostí již vícekrát 
doloženou. Odborná ocenění náleží odborné komunitě

Prof. I. Barteček, Katedra historie FF UP

Na jaře byla ve velkém hadronovém srážeči LHC (large Nadrob Collider) evropského střediska jaderného výzkumu CERN 
poblíž Ženevy vyvolána první vysoko energetická srážka mezi svazky protonů. Tehdy se mluvilo o tom, že se vědci 
snaží „odkrýt“ co nejvíc vlastností a projevů hmoty. První výsledky tohoto snažení přinesl časopis Nature 17. 11., když 
informoval o tom, že vědci – v rámci projektu ALPHA směřovaného do oblasti výzkumu antihmoty - přišli s prvními 
výsledky z výzkumu tvorby a uchování nejjednoduššího atomu antihmoty – antivodíku. Na experimentech, probíhajících 
na obřím urychlovači, se aktivně podílejí také odborníci Univerzity Palackého. Jednoho z nich, Mgr. Libora Nožky, Ph.D., 
ze Společné laboratoře optiky UP a Fyzikálního ústavu AV ČR, jsme se zeptali:

Co je antihmota a jaké jsou aktuální výsledky 
výzkumu tvorby a uchování jejího nejjednoduš-
šího atomu?
Mgr. Libor Nožka, Ph.D.: Zjednodušeně řečeno: antihmota 
je velmi podobná hmotě, má však přesně opačné vlastnosti. 
Pro představu: ke každému prvku hmoty existuje „protějšek“ 
v podobě antihmoty. Například pozitron, prvně objevená 
částice antihmoty z roku 1932, je takovým protějškem elek-
tronu. Má stejnou hmotnost jako elektron, ale má opačný 
elektrický náboj. Podobně k protonu existuje antiproton 
o stejné hmotnosti, avšak se záporným nábojem. Sloučením 
pozitronu s antiprotonem pak vzniká atom antivodíku, 
který je protějškem atomu vodíku. Svět kolem nás je však 
tvořen pouze hmotou. Neboť kdyby se antihmota setkala 
s hmotou, obě zaniknou. Zbude po nich pouze vyzářené 
světlo. Tomuto procesu zániku se říká anihilace a je důvodem, 
proč antihmota netvoří běžnou část našeho světa.

I když zní řeč o antihmotě možná příliš abstraktně, tak 
se s ní setkáváme poměrně často. Například již zmíněný 
pozitron se používá v lékařské zobrazovací technice PET 
(pozitronová emisní tomografie). V této technice se pacien-
tům podávají radiofarmaka, jež při svém rozpadu produkují 
pozitrony, které záhy anihilují s elektrony okolní hmoty. 
Anihilací vytvořené světlo se poté detekuje a vytváří se 
tomografický obraz vyšetřovaného. Částice antihmoty se 
také běžně produkují v reaktorech jaderných elektráren 

a běžně se s nimi pracuje v urychlovačích pro fyzikální a lé-
kařský výzkum. Vytvořit jednoduché částice antihmoty není 
dnes tedy nikterak složité. Problematičtější je však vytvořit 
složitější formu antihmoty počínaje atomem antivodíku. 
K tomu, aby bylo možné tak jednoduchý „antiatom“ vytvořit, 
je totiž nutné sloučit částice pozitronů a antiprotonů, aniž 
by došlo ke kontaktu s okolní hmotou. Ukázalo se, že tím 
nejlepším způsobem, jak je izolovat od okolní hmoty, je jejich 
zachycení v dostatečně silných elektromagnetických polích. 
Tyto elektromagnetické „nádoby“ se nazývají Penningova 
past. Celý proces zachycení částic antihmoty v této pasti pak 
zahrnuje zastavení, zachycení a zchlazení antičástic. Pokud 
jsou v této pasti současně zachyceny pozitrony a antiprotony, 
vzniknou zde atomy antivodíku. Avšak výsledný náboj 
antivodíku je nulový, neboť pozitron a antiproton mají náboj 
stejné velikosti, ale opačného znaménka - podobně jako je 
tomu v atomu vodíku. Penningova past proto nedokáže 
antivodík v sobě udržet.

Odborníci v rámci zmíněného projektu ALPHA však 
dokázali vyvinout nové zařízení, které umí ukotvit antivodík 
po dobu alespoň desetiny sekundy. To je řádově stokrát déle, 
než tomu bylo dosud. Právě schopnost uchovat antihmotu 
po srozumitelnou dobu mimo dosah „normální“ hmoty je 
podstatnou podmínkou pro její pokročilý výzkum a současný 
výsledek projektu ALPHA je v tomto směru velkým pokrokem.

Ptala se M. Hronová

Spáčil, Vladimír; Spáčilová, Libuše: Míšeňská 
právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor, 
edice. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2010, 
835 s. ISBN 978-80-7182-280-6.
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Erasmus Student Network UP si zvolilo nové vedení
Občanské sdružení Erasmus Student Network UP (ESN) si 23. 11. zvolilo nové vedení. 

Prezidentkou sdružení bude pro příští rok od 1. 1. Barbora Pečivová, studentka Právnické 
fakulty (na snímku). Dalších funkcí se ujmou Xenie Tylová (Trips and Parties), Jindřich Pšurný 
(Fundraising), Mirka Milíčková (Knowledge Management), Dana Mikesková (Legal Depart-
ment), Michaela Mošťková (Human Resources), Martin Kořenek (Information Technologies) 
a Veronika Cmíralová (Treasurer).

ESN, o. s., je nezávislá mezinárodní studentská organizace, která podporuje studentské 
mobility. ESN International sdružuje 272 evropských studentských klubů, které se starají 
o zahraniční studenty během jejich studijních pobytů v 33 zemích Evropy. Cílem ESN je seznámit 
zahraniční studenty s naší kulturou, zvyky a lidmi, a také umožnit vzájemné bližší poznávání 
studentů. ESN UP Olomouc existuje od roku 2003 a vstupují do něj studenti s nadšením pro mezikulturní vztahy a s touhou 
dozvědět se a naučit něco nového. Více o organizaci a její činnosti najdete na www.esnup.upol.cz.        -mar-

Vrátit se z GLENu je těžší, než na něj odjet
Markéta Lančová se právě vrátila z „GLENí“ stáže, na které strávila tři měsíce v hlavním městě Keni, Nairobi. 
Pracovala tam pro místní neziskovku MYSA, fotila ve slumech i na kávovníkových plantážích, pokoušela se 
mluvit svahilsky a užívala si místního bezčasí. Nyní studuje v Olomouci Mezinárodní humanitární a sociální 
práci, fotí podzimní listí a každý večer pije litry sladkého keňského čaje…

Osvěžená ze sprchy usedám se sklenicí burčáku k počítači. 
Elektřina stabilní, internetové připojení rychlé. Marně zbystřuji 
sluch, zda přece jenom alespoň někde v dálce neuslyším reggae. 
Nic, ticho. Po třech měsících jsem 
poprvé zase sama.

Chvilka pro sebe bylo něco, 
na co jsem se v Keni doopravdy 
těšila. Teď, zpátky v Česku, mě 
nenapadá její jediné rozumné 
využití. Prostě už jsem si odvykla. 
Odvykla jsem si také času. Kama-
rádka se mě před chvílí v telefonu 
ptala, jestli tu máme jiný čas, 
a já musela odpovědět, že ano, 
že tu MÁME čas. V Nairobi byl 
čas jen orientační jednotka. Ze 
začátku to bylo kruté, ale poté, co 
jsme na schůzku, která měla být 
v půl sedmé ráno, čekaly ozářené 
červenými paprsky vycházejícího 
slunce a pozorovaly, jak stoupají 
ke své polední pozici, jsme se 
přestaly na hodinky dívat. Ráno 
znamená po probuzení a všechny 
ostatní časové údaje jsou prostě někdy později. Jediným 
pevným bodem v denním plánu byla večerní mexická 
telenovela. To jsme se všichni spolehlivě sešli v obýváku.

Tento neomylný časoměrný systém však v naší vlasti 
bohužel nikdo neocení. I když se snažím vstávat včas a do 
školy odcházet tak akorát, při vstupu do třídy se na mě 
obracejí pobavené pohledy, neboť mi nestačí ani oblíbená 
akademická čtvrthodinka. Na druhou stranu mě však Keňa 
naučila čekat. Prodleva vlaků kratší než dvě hodiny mi vůbec 
nedělá problém. Dříve jsem se stresovala, byla naštvaná 
a odvolávala všechny schůzky. Dnes spokojeně sedím na 
lavičce a odevzdaně koukám do prázdna. Přemýšlet nad 
tím, jestli mi něco neuteče, mě ani nenapadne.

Problém ovšem nastává při prvním pokusu o nákup 
v supermarketu. Ne že by v Nairobi neměly velké obchoďáky, 
styl nakupování byl ale diametrálně odlišný. Tak především 
jsme se Salomé nikdy nekupovaly nic do zásoby, ostatně bez 
ledničky to jde těžko. Vždy po cestě z práce jsme se zastavily 
v supermarketu pro kilo rýže nebo kukuřičnou mouku a v ob-
chůdku s ovocem a zeleninou nakoupily tolik rajčat, avokáda, 
špenátu a banánů matoke, aby to stačilo na hrnec zhruba pro 
deset lidí, kteří se pravidelně v čase večeře pohybovali v okolí 
naší kuchyně. Vždy jsem tedy nakupovala jen to, co jsem v ná-
sledujících hodinách vařila a na co byla zrovna chuť. Teď ale 
stojím zmatená uprostřed Kauflandu a nevím, co tam vlastně 
dělám. Po týdnu přiživování se u rodičů a spolubydlících mám 
pocit, že bych měla přispět svou moukou do mlýna. Jsem ale 
bezradná. Mezi přeplněnými regály vlastně nemám hlad a ani 
nevím jestli, co a pro koho vlastně vařit. Odcházím s chlebem 
a mlékem, které jsem mohla koupit klidně až další den. A co 

jíst přes den? Nebaví mě přemýšlet, jestli dnes půjdu do menzy, 
Ponorky nebo do Greenbaru. Tři měsíce jsem obědvala chapatí 
mix v jednom pouličním „hotelu“ a bylo mi dobře. Rozmanitost 

možností, kterou bych si teď měla 
užívat, mě spíš unavuje. 

Také si pomalu zvykám na 
to, že i každou cestu musím 
naplánovat dopředu. Nestačí si jen 
jednoduše stoupnout ke krajnici 
a počkat na nejbližší matatu, které 
vás za pár šilinků doveze i do těch 
nejzapadlejších koutů země i s pa-
třičným hudebním doprovodem.

Být sama je vlastně docela 
otrava. Společných devadesát dva 
nocí v jednom pokoji, poslední 
měsíc i pod jednou moskytiérou, 
s mojí německou tandemkou 
Salomé se mi vrylo pod kůži. 
Naučila jsem se, že všechny 
obyčejné radosti i problémy jsou 
mnohem barevnější, máte-li 
je s kým sdílet. Vzpomínám na 
Salomé, na našeho šéfa i jeho 

přítelkyni, jejich čerstvě narozené děťátko, které už jsme 
nestihly spatřit, a mám pocit obrovské vzdálenosti. Přitom 
v Keni jsem si připadala skoro doma. 

Zpětná adaptace je však nezbytná. Pomalu si znovu začínám 
zapisovat schůzky a deadliny do diáře, a když je mi smutno, 
prohlížím si fotky z předchozích měsíců. Vzpomínám, jaké to 
bylo, když jsem se nemusela zabývat budoucností a hledat 
útěchu v minulosti, ale jednoduše žít přítomnými okamžiky.

A proto se do Keni jednou určitě vrátím.
M. Lančová, foto archiv autorky

GLEN (Global Education Network of Young Euro-
peans) je program globálního rozvojového vzdělávání. 
Jeho účastníci, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení, 
projdou dvěma mezinárodními týdenními semináři, na 
kterých budou připraveni na tříměsíční práci v neziskové 
organizaci v rozvojové zemi. Po návratu se podílejí na 
realizaci aktivit v oblasti globálního rozvojového 
vzdělávání. Účast v programu je dobrovolníkům hrazena.
 GLEN (www.glen-europe.org) funguje v deseti zemích 
EU a je založen na spolupráci deseti neziskových orga-
nizací. Specifickou roli zde hraje německá organizace 
Inwent GmbH/ASA Programm, která vybírá účastníky 
do dvojic s dobrovolníky z ostatních devíti zemí 
zapojených do programu. V současné době je zahájeno 
výběrové řízení na letošní stáže, které budou probíhat 
v Mongolsku, Kambodži, Indii, Gruzii, Senegalu, Zambii 
a Keni. Uzávěrka přihlášek je 15. 1. 2011. a více informací 
naleznete na www.inexsda.cz. Kontakt na Markétu je 
Marketa.Lancova@email.cz.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci ve snaze po-
vzbudit literární tvorbu studentů a umožnit tvůrcům 

dialog s posuzovateli jejich práce vyhlašuje

17. ročník veřejné literární soutěže
 pro studenty Univerzity Palackého 

Podmínky soutěže: předložit původní autorský text 
v jazyce českém nebo slovenském – v oboru poezie 
5–10 textů, v oboru próza (povídka, novela, esej) 
text do 30 stran, v oboru drama text hry, a to ve 
třech kopiích, z nichž každá bude označena jménem, 
fakultou, ročníkem, studovaným oborem, domácí 
adresou a e-mailovým kontaktem. (Stranou se míní 
strojopis/počítačový text o 30 řádcích a 65 úhozech.)
Termín odevzdání prací je 31. březen 2011.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena 
2 000 Kč, 2. cena 1 500 Kč, 3. cena 1 000 Kč.
Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se nerozdě-
lují, ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny 
odbornou porotou, kterou jmenuje rektor UP.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2011 
a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných prací se 
zúčastní hodnotícího semináře. 
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát 
rektora Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47 
Olomouc, obálku označte heslem „Literární soutěž”.

Nabídka volných míst na VŠ kolejích  
pro studenty UP

O aktuálních volných místech informují referentky kolejí 
na těchto tel.: 585 638 025, 606 398 101 (B. Přidalová), 
585 638 026, 606 398 176 (A. Halabicová), 585 638 883, 
606 398 109 (R. Látalová) – areál Neředín. Ubytovat se 
mohou všichni studenti UP na základě potvrzení o studiu. 

Viz také www.skm.upol.cz/volna_mista.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje

2. ročník 
studentské grantové soutěže na UP

Jejím cí lem je podpora projektů realizovaných 
studenty doktorského nebo magisterského studijního 
programu a financovaných z prostředků na specifický 
vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského 
projektu je student doktorského studijního 
programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo 
akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitel-
ského týmu mohou být studenti doktorského nebo 
magisterského studijního programu nebo akade-
mičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet 
studentů doktorského nebo magisterského studijního 
programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu 
ostatních členů řešitelského týmu.
Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora 
č. B3-09-3-SR Zásady studentské grantové soutěže na 
Univerzitě Palackého v Olomouci.
Časový harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže: 29. 11. 2010
Soutěžní lhůta: 30. 11. 2010–11. 1. 2011
Hodnotící lhůta: 12. 1.–28. 2. 2011 
Počátek řešení projektů: březen 2011
Termín pro odevzdání zprávy: 15. 1. (víceleté projekty); 
15. 3. (jednoleté projekty)
Veřejné oponentury závěrečných zpráv: do 31. 3. 2012
Přihlášky se podávají do 11. 1. 2011 do 17.00 hod. 
elektronicky, a to prostřednictvím Portálu UP nebo 
Integrovaného informačního systému UP  (http://inis.
upol.cz). Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem 
jako do Portálu UP. Kontaktní osoba: Ing. E. Stejskalová, 
PS UP, 585 631 402, eva.stejskalova@upol.cz
Podmínky a přehled prioritních témat stanovených 
pro 2. ročník soutěže jednotlivými fakultami jsou 
k dispozici na adrese www.upol.cz/zpravy/aktuality.
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iCAor 2010
mladí „aplikovaní“ matematici sbírali body ve Finsku
Koncem srpna 2010 se na půdě Åbo Akademi University v Turku (Finsko) konala mezinárodní konference aplikovaného operačního výzkumu ICAOR 2010. Mezi cca 
70 účastníky z 32 zemí světa jsme nechyběli ani my, zástupci Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecké fakulty UP.

Promyšlená organizace z naší 
strany a také vstřícnost finských orga-
nizátorů (obrovské díky z naší strany 
si zaslouží zejména hlavní organizátor 
konference doc. Dr. Mikael Collan) 
umožnily účast na této prestižní 
akci podstatné části našeho týmu 
zaměřeného na výzkum v oblasti 
fuzzy metod vícekriteriálního hod-
nocení – třem doktorandům spolu se 
školitelkou doc. Janou Talašovou, CSc. 
Naše účast na této konferenci byla 
financována z interního grantového 
projektu PrF_2010_008, Matematic-
ké a informatické modely a struktury.

Konferenci samotné předcházelo 
doktorandské konsorcium určené pro 
20 vybraných studentů doktorského 
studia z celého světa. Využili jsme příle-
žitosti, přihlásili jsme se všichni tři a k naší velké radosti jsme 
byli také všichni přijati. Získali jsme tak jedinečnou možnost 
poznat takové osobnosti z oblasti operačního výzkumu jako 
jsou profesoři Christer Carlsson, Robert Fullér nebo Mario 
Fedrizzi, kteří nás zajímavou formou seznámili s hlavními 
oblastmi operačního výzkumu a se svými praktickými 
zkušenostmi (a také poskytli prostor pro konzultaci námi 
aktuálně řešených výzkumných témat).

Cílem naší cesty do Finska bylo (kromě sebevzdělává-
ní) také prezentovat na konferenci ICAOR 2010 co nejširší 
spektrum nových výsledků dosažených naším týmem 
v oblasti fuzzy metod vícekriteriálního hodnocení. Bylo 
pro nás proto poctou, že organizátoři vybrali jako zahaju-
jící příspěvek konference přednášku Holeček, P., Talašová, 
J.: The Software Support for Multiple-Criteria Evaluation 

– Various Types of Partial Evaluations Aggregation. V rámci 
tohoto příspěvku představil můj kolega Mgr. Pavel Hole-
ček svůj softwarový produkt FuzzME, který je souhrnnou 
softwarovou realizací fuzzy metod vícekriteriálního 
hodnocení, které byly za posledních 20 let vyvinuty na 
Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky 
PřF UP. Přednášku kolega zvládl, a to nejen podle mého 
názoru, výborně a skvěle obstál i v následné diskusi.

Své nejnovější teoretické výsledky prezentovala 
také Mgr. Iveta Bebčáková v příspěvku Bebčáková, I., 
Talašová, J.: Interactions among Criteria as Modelled by 
Fuzzified Choquet Integral. Praktickou aplikací metod 
vícekriteriálního hodnocení byl pak příspěvek přednesený 
doc. Talašovou – Talašová, J., Stoklasa, J.: Assessing 
Academic Staff Performance Using Multiple Criteria 
Evaluation Models. Tato přednáška měla velice pozitivní 
ohlas a vyvolala nemalý zájem jak při následné diskusi, tak 
i při kuloárních debatách u kávy a vynikajícího finského 
jahodového dortu.

Já jsem měl to štěstí prezentovat svůj návrh na 
využití jazykově orientovaného fuzzy modelování pro 
potřeby rozhodování Zdravotnické záchranné služby ČR při 
katastrofách s velkým počtem zraněných osob (příspěvek 
Stoklasa, J.: A Fuzzy Model of Medical Disaster Response: 
Decision Making Support and Disaster Management 

Tool for Czech Emergency Medical 
Rescue Services) v sekci, jíž předsedal 

„nejkritičtější“ z chairmanů a současně 
nejváženější účastník konference prof. 
Carlsson. Výrazně pozitivní hodnocení 
modelu právě tímto předsedajícím 
a jeho zajímavé návrhy na další zamě-
ření výzkumu jsou pro mě významnou 
motivací pro budoucí práci.

Konference ICAOR 2010 se ukázala 
být velice vhodnou pro prezentaci 
našich výsledků, a to hned z několika 
důvodů: 1) organizace byla zvládnutá 
na skutečně profesionální úrovni, 
sekcím předsedali skuteční odborníci 
na danou problematiku, a proto po 
každém př íspěvku následovala 
věcná odborná diskuze, 2) zastoupení 
účastníků bylo velmi pestré (zástupci 

z 32 zemí, a to jak z oblasti výzkumu a vývoje, tak také 
z praxe), což umožnilo pohled na prezentovanou pro-
blematiku z mnoha úhlů, a v neposlední řadě (3) kvalita 
prezentovaných výsledků byla (také díky double-blind 
recenznímu řízení) opravdu vysoká.

Celkově mělo naše vystoupení v Turku velmi pozitivní 
ohlas – ze strany Åbo Akademi University nám byla 
doc. Collanem velmi srdečně nabídnuta bilaterální 
spolupráce v rámci projektu Erasmus (konkrétně mezi 
pořádající fakultou Åbo Akademi University v Turku 
a Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci). Taková spo-
lupráce by byla z našeho hlediska velmi zajímavá, neboť 
Åbo Akademi University je schopna našim studentům Bc. 
a Mgr. studia nabídnout přes 50 předmětů, které jsou 
vyučovány v angličtině (nabídka se týká i Ph.D. studentů). 
Z naší strany míří nabídka zejména na finské studenty 
Ph.D. studia aplikované matematiky, které je u nás 

rovněž akreditováno v angličtině. Doc. Collan byl doc. 
Talašovou pozván na konferenci Olomoucian Days of 
Applied Mathematics 2011, která se bude konat na PřF UP 
ve dnech 26.–28. 1. 2011; očekáváme, že při té příležitosti 
by jednání o spolupráci mohla být úspěšně dokončena.

Z Finska jsme odlétali nejen se vzpomínkami na 
krásnou f inskou přírodu, architekturu a výbornou 
kuchyni, ale také s mnoha cennými zkušenostmi 
a podněty pro naši další práci a s kontakty na velmi 
příjemné a zároveň velice schopné odborníky z oblasti 
operačního výzkumu.  V neposlední řadě jsme se vra-
celi s přesvědčením, že naše práce na Přírodovědecké 
fakultě UP má smysl a že výsledky, kterých dosahujeme, 
mají potenciál vzbudit zájem i v mezinárodním měřítku. 
Dokladem zájmu, který vzbudila naše vystoupení, je 
také pozvání, které jsme obdrželi od organizátorů 
velké mezinárodní konference MCDM 2010 (The 21st 
International Conference on Multiple Criteria Decision 
Making), která se bude konat v červnu příštího roku 
na University of Jyväskylä (Finsko) a jejíž zaměření 
bezprostředně  souvisí s oblastí našeho výzkumu.

Mgr. J. Stoklasa, student doktorského studijního oboru 
Aplikovaná matematika, KMAaA PřF UP

ICT Building, Turku – zleva) Mgr. Jan Stoklasa, doc. Jana 
Talašová, CSc., Mgr. Pavel Holeček a Mgr. Iveta Bebčáková

Místo konání konference i doktorského 
konsorcia ve finském Turku: ICT Building

Přístup na portál Music Online

Omluva
V článku „Tým kolem doc. Jany Talašové vytvořil 

systém hodnocení akademických pracovníků“, uveřej-
něném v minulém čísle Žurnálu UP (č. 8, str. 4 – 5), byly 
uvedeny vinou redakce některé nepřesné informace, které 
mohly uvést čtenáře v omyl. Nezkrácený text naleznete 
na webových stránkách univerzity www.zurnal.upol.cz/
rubriky/veda-a-vyzkum/.

Redakce se doc. Janě Talašové i čtenářům omlouvá.

Mezinárodní vědecká konference na Katedře německého jazyka PdF UP
Katedra německého jazyka PdF uspořádala v říjnu 

mezinárodní vědeckou konferenci nazvanou „Výuka 
cizích jazyků ve 21. století“, která byla zaměřena na výuku 
německého a dalších cizích jazyků.

Pedagogickou fakultu navštívilo šestnáct přednášejí-
cích z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska a patnáct 
z České republiky. Konferenci zahájila děkanka PdF 
prof. Libuše Ludíková, CSc., následně hosty uvítala 
a s programem seznámila vedoucí Katedry německého 
jazyka PhDr. Olga Vomáčková, Ph. D. V rámci dopolední-
ho programu, který probíhal v aule PdF byly předneseny 
tři plenární přednášky významných zahraničních hostů 

– prof. Hans Wellmann (Universität Augsburg, České 

Budějovice), dr. Dorothee Schlegel (Universität Stutt-
gart) a Anne Robert (nakl. Hueber). Odpolední jednání 
v sekcích probíhalo v posluchárnách katedry.

Účastníkům, učitelům i studentům katedry byl určen 
stánek nakladatelství Hueber, které zde prezentovalo 
nejnovější cizojazyčné učebnice a jiné výukové materiály 
včetně nejnovější multimediální učebnice němčiny.

Po skončení konference jsme zaznamenali velmi 
pozitivní ohlasy týkající se nejenom obsahové stránky 
konference, ale i jejího organizačního zajištění. Touto 
cestou bychom chtěli poděkovat Dr. Dömischové, která 
měla celou konferenci na starost.

Mgr. M. Bohuš, KNJ PdF

Zkušební přístup do čínských databází
Katedra asijských studií FF zprostředkovala zkušební 

přístup do čínských databází China National Knowledge 
Infrastructure (CNKI). Přístup je aktivní z IP adres univer-
zity od 23. 11. do 22. 12. 2010 na adrese eng.global.cnki.net. 
Více informací: www.zurnal.upol.cz.

UP má online přístup do tisíců CD vážné hudby, jazzu, 
tradičních amerických písní, populární hudby 20. stol. 
i současné moderní hudby. Vše je dostupné na portálu 
Music Online, který kromě hudebních nahrávek obsahuje 
také notové záznamy děl vážné hudby(asi 15 000 partitur, 
příručky a encyklopedie světové hudby. Jednotlivé zázna-
my jsou vzájemně prolinkovány (např. nahrávka a noty).

Na portálu jsou k dispozici následující databáze 
a informační zdroje: Classical Music Library – přes 3 800 
CD nahrávek vážné hudby z produkce asi 30 nakladatelství; 
Jazz Music Library – rozsáhlá kolekce jazzových nahrávek 
(asi 5 000 CD); Smithsonian Global Sound for Libraries 

– sbírka dokumentárních nahrávek hudby i mluveného 
slova; American Song – tradiční americké písně a populární 
hudba před rokem 1960 (více než 4 000 CD); Contemporary 

World Music – asi 2 000 CD moderních nahrávek světové 
hudby; Classical Scores Library – více než 15 000 partitur 
vybraných děl vážné hudby; Classical Music Reference Libra-
ry – online hudební encyklopedie; African American Music 
Reference – základní příručky zejména pro etnomuzikology; 
The Garland Encyclopedia of World Music Online – jedna 
z nejvýznamnějších encyklopedií o hudbě. Více na adrese: 
http://ezdroje.upol.cz a www.upol.cz/zpravy/aktuality.
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listopadová produkce
Pedagogická fakulta
E-pedagogium I/2010. Odborný časopis. 160 s. Neprodejné

Filozofická fakulta
Koucká, I.: Historica Olomucensia 37-2010. 1. vyd., 98 s. 
175 Kč
Budňák, J.: Das Bild des Tschechen in der deutschböhmis-
chen und deutschmährichen Literatur. 1.vyd., 348 s. 286 Kč
Ptáček, L.: Současný český a slovenský film. 1. vyd., 240 s. 
Neprodejné
Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Num. 2, Vol. XLIX. 100 s. 
89 Kč

Lékařská fakulta
Holibková, A., Laichman, S.: Přehled anatomie člověka. 
5. vyd., 142 s. 116 Kč
Praško, J. a kol.: Psychické problémy u somaticky nemocných 
a základy lékařské psychologie.̈ 1.vyd., 430 s. 399 Kč
Ulrichová, J.: Biomedical Papers Vol. 154, No. 3. 1. vyd., 87 
s. Neprodejné
1. Zirmův olomoucký diskuzní den. Vydáno na CD. Neprodejné
Raška, M., Křupka, M.: DNA vakcinace – základní mecha-
nismy indukce imunitní odpovědi. 1. vyd. 54 s. 94 Kč

Institut celoživotního vzdělávání (FF)
Cimbálníková, L.: Základy managementu. Dotisk 3. uprav. 
vyd., 125 s. 199 Kč
Cimbálník, T., Grenad, J.: Základy marketingu s aplikací do 
školního prostředí. 1. vyd., 86 s. Neprodejné
Gadasová, D.: Základy veřejné správy v ČR II. 1. vyd., 88 s. 
Neprodejné
Cimbálníková, L.: Základy managementu. 4. uprav. vyd., 
110 s. Neprodejné
Gadasová, D.: Úvod do práva I. 1. vyd. 82 s. Neprodejné
Cimbálníková, L.: Strategické řízení školy. 1. vyd., 96 s. 
Neprodejné
Gadasová, D.: Úvod do práva II. 1. vyd., 128 s. Neprodejné
Prášilová, M., Šmelová, E.: Kurikulum a jeho tvorba II. 
1. vyd., 76 s. Neprodejné
Vašťatková, J.: Vádemékum pedagogického výzkumu. 
1. vyd., 54 s. Neprodejné
Michek, S., Vašťatková, J.: Modely řízení kvality a škola. 
1. vyd., 52 s. Neprodejné
Gadasová, D.: Úvod do práva III. 1. vyd., 30 s. Neprodejné

Fakulta tělesné kultury
Kurková, P.: Vzdělávání žáků se sluchovým postižením 
z hlediska vedení ke zdravému životnímu stylu. 1. vyd., 
128 s. 220 Kč
Vařeka, I., Vařeková, R.: Kineziologie nohy. 1. vyd., 190 s. 
Neprodejné
Stejskal, P. (ed.): Gymnica Vol. 40. No 3. 142 s. Neprodejné
Lehnert, M., Novosad, J., Neuls, F., Langer, F., Botek, M.: 
Trénink kondice ve sportu. 1. vyd. 145 s. 180 Kč. 
Hodaň, B.: Tělesná kultura 2010, 33 (2). 145 s. Neprodejné
Schwartzhoffová, E.: Podnikání v rekreologii. 1. vyd., 158 
s. 194 Kč

Přírodovědecká fakulta
Ruffini, F. V., Ptáček, P. (eds.): Atlas of the Carpathian 
Macroregion. 1. vyd., 60 s. Neprodejné
Staněk, S.: Acta Universitatis – Mathematica 49 (1) 2010. 
94 s., Neprodejné
Calábek, P.,  Švrček, J., Vaněk. V., Zhouf, J.: Péče o matema-
tické talenty v ČR. 2. vyd. 40 s. Neprodejné
Hátle, J., Molnár, J., Tláskal, J. (eds.): Přírodovědný klokan 
2009/2010. 1. vyd. 32 s. Neprodejné
Kirchner, K., Smolová, I.: Základy antropogenní geomorfo-
logie. 1. vyd., 288 s. 338 Kč

Ostatní
Šiška, Z.: Studánky a studny. 1. vyd., 70 s. 50 Kč
Krejčířová., O.: Základy psychopedie. 1. vyd. 54 s. Nepro-
dejné
Krejčířová, O., Treznerová, I.: Etika a komunikace s osobami 
se zdravotním postižením. 1. vyd., 
58 s. Neprodejné
Vymazalová, E.: Základy speciální pedagogiky. 1. vyd. 42 
s. Neprodejné
Souralová, E.: Zákaldy surdopedie. 1. vyd. 58 s. Neprodejné
Smečková, G.: Specifika pragmatických poruch komuni-
kace – terminologie, komunikační možnosti. 1. vyd. 48 s. 
Neprodejné
Finková, D.: Základy tyflopedie. 1. vyd. 52 s. Neprodejné
Bendová, P.: Základy somatopedie. 1. vyd. 52 s. Neprodejné
Moravec, T., Gajdůšek, L.: Základy legislativy hendikepova-
ných. 1. vyd., 70 s. Neprodejné
Skarupská, H.: Sociální psychologie. 1. vyd. 70 s. Nepro-
dejné       -věch-

antologie textů se minulý rok dočkala již své šesté edice. 
Profesor Lauter se ve své přednášce zbýval změnami 
paradigmatu způsobeným mobilitou obyvatelstva, které 
mění naše vnímání multikulturalismu a nahrazuje ho tím, 
co Paul Lauter označuje za „immigration shock“. 

Vrcholem celé akce byla sobotní panelová diskuse 
moderovaná prof. Jařabem, za účasti doc. Marcela Arbeita 
z FF, profesora Paula Lautera a dále Johna Matthewse, 
Fulbrightova hostujícího profesora v Praze. Debata 
se věnovala klíčovým otázkám vztahu multikulturní 
společnosti a demokracie, jejich reflexi v kánonu ame-
rické literatury a souvislostem mezi populární kulturou 
a demokracií. V tomto ohledu se afroamerická studia 
a literatura jeví jako jasný ukazatel společenských změn, 
avšak do popředí se v současné době dostává i literatura 
a kultura hispánských menšin v USA.

 17. mezinárodní kolokvium amerikanistů opět nabídlo 
široký pohled na oblast amerických studií: v příspěvcích 
byly zastoupeny pohledy historické, literárněvědné 

i sociologické. Konferenci pořádala Katedra anglistiky 
a amerikanistiky FF ve spolupráci s Velvyslanectvím USA 
v Praze, s grantovým projektem Výzkumného záměru 
MSM 6198959211 „Pluralita kultury a demokracie“, Čes-
kou a Slovenskou asociací amerikanistů a Konferenčním 
servisem UP, zastoupeným Jitkou Hýbnerovou.

Mgr. L. Merz, doc. M. Peprník, Dr.,
foto na titulní straně -lm-

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

Stárnoucí populace 
jako výzva i pro Českou republiku

Stárnutí pracovní síly je problémem celé Evropy, 
Českou republiku nevyjímaje. Na podporu řešení v součas-
nosti startuje mezinárodní česko-finský projekt přinášející 
do ČR unikátní koncept práce s lidmi ve věku nad 50 let. 
Během dvou let k nám přenese finské know-how, které 
již převzaly téměř všechny státy Evropy a je rozšířen např. 
i v Japonsku, Thajsku, Izraeli nebo v Austrálii.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) 
ve spolupráci s několika významnými partnery zahájila 
realizaci projektu „Strategie Age Managementu v České 
republice“, který do ČR přinese unikátní finské řešení pro 
práci s věkovou skupinou 50+. Age Management zjedno-
dušeně definujeme jako řízení pracovního procesu s při-
hlédnutím na věk a schopnosti zaměstnanců. Zahraničním 
partnerem projektu je finský Institut pracovního zdraví 
v Helsinkách (FIOH), který se problematikou stárnoucích 
zaměstnanců dlouhodobě zabývá.

Experti projektu složení ze špičkových odborníků 
Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého, Úřadu 
práce Brno-město a AIVD zpracují komparativní analýzu 
podmínek a přístupů používaných v ČR a ve Finsku pro 
cílovou skupinu 50+, zhodnotí uplatnitelnost nástrojů 
v rámci ČR a pilotně ověří zavedení Age Managementu 
v rámci řízení vzdělávací organizace.

Ve spolupráci s finským partnerem bude proškoleno 
45 českých odborníků, kteří se naučí s konceptem Age 
Managementu pracovat a měřit tzv. index pracovní 
schopnosti, který vyjadřuje vztah mezi dispozicemi 
pracovníka a pracovními nároky.

Důležitým výstupem mezinárodního projektu je 
zpracování metodické příručky pro úřady práce, vzdělávací 
a výzkumné instituce a další organizace, které pracují s cí-
lovou skupinou 50+. Nedílnou součástí projektu je zajištění 
široké publicity Age managementu a jeho vizí v rámci ČR. 

„Pro současné vyspělé země je typické, že jejich 
obyvatelstvo výrazně stárne. Toto demografické stárnutí 
mimo jiné znamená, že se snižují počty osob na trhu práce, 
zvyšuje se průměrný věk ekonomicky aktivních osob 
a zvyšuje se podíl osob, které jsou ekonomicky neaktivní 
z důvodu pobírání starobního nebo invalidního důchodu. 
Vlády všech zemí jsou tímto vývojem znepokojeny a do 
popředí jejich pozornosti se dostává ekonomická aktivita 
tzv. starších pracovníků, tj. osob ve věku 50–64 let. Cíl je 
jasný – udržet tyto osoby co nejdéle na trhu práce. Také 
v České republice je zřejmé, že v blízké budoucnosti se 
osoby staršího věku (50–64 let) stanou ve srovnání 
s osobami mladými (20–34) a osobami středního věku 
(35–49) nejpočetnější věkovou skupinou v české populaci. 
Navíc od ledna roku 2013 bude zákonný věk odchodu do 
důchodu 63 let pro muže a (bezdětné) ženy, který dále 
zvýší počet osob staršího věku na českém trhu práce. 
Je tedy nezbytně nutné se začít intenzivně připravovat 
na to, že trh práce bude nabízet pracovní místa starším 
pracovníkům, a samozřejmě také pro ně vytvářet odpo-
vídající podmínky,“ doplnila prof. Milada Rabušicová, CSc., 
vedoucí expertního týmu z Masarykovy univerzity v Brně.

„Nejen zaměstnávání, ale i vzdělávání starších pra-
covníků má svoji specifiku. Přestože to víme, zatím u nás 
neexistuje speciální didaktika pro vzdělávání starších 
lidí, a tak je často od vzdělávání spíše odrazujeme, než 
bychom je k němu motivovali. Na chápání skutečnosti, 
že se lidský věk prodlužuje ani nepotřebujeme žádná 
statistická data, to vidíme kolem sebe, u svých přátel, 
kamarádů, rodinných příslušníků,“ uzavřel PhDr. Zdeněk 
Palán, Ph.D., prezident AIVD.

Další informace o projektu naleznete na www.aivd.cz/
agemanagement.              -tz-

Kolokvium amerikanistů…


