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V čísle:
Na univerzitu míří přes 205 milionů  Chytrá
řešení mají také doktorandi z PřF  CMTF
oslovuje zájemce o studium Bible  Na nové
podobě kina Metropol se podílejí i studenti
UP  Změny v Kolektivní smlouvě  „Vládní
příběh“ vzniku olomoucké univerzity /I/

 Ani hořící domy, bortící se zdi či dokonce přistání mimozemšťanů v Křížkovského ulici by neměly zabránit aktivní účasti členů akademické
obce ve volbách do senátů. Na blížící se termín
voleb na Filozofické fakultě upozorňuje s akční
nadsázkou spot studenta FF Jana Haluzy (více
na www.youtube.com).
-red-, ilustrační foto – spot FF 

Nový web univerzity čeká
za několik dní ostrý start
 O tom, že oddělení komunikace spouští nový web,
jsme již v Žurnále UP informovali. Zatím běží ve zkušebním
provozu na adrese http://up2010.upol.cz a paralelně s ním
ještě funguje i stará verze webových stránek. Od 1. března

Olomoučtí přírodovědci potvrzují,
že patří ke špičce české vědy
 Přírodovědecká fakulta UP patří k nejúspěšnějším výzkumným zařízením v České republice. V konkurenci tří set ústavů a kateder obsadila šesté místo. Vyplývá to z „Hodnocení výsledků výzkumu
a vývoje“, které schválila Rada pro výzkum v pátek 28. ledna 2011.
„Šesté místo, na které jsme mezi všemi ústavy v ČR
postoupili, je bez jakékoli skromnosti skvělé. Před Přírodovědeckou fakultou UP je kromě elitních pražských ústavů
již jen brněnská přírodověda. Pokud má někdo zájem
dělat špičkovou vědu, pak je mimo hlavní město Olomouc
nástroj první volby,“ zhodnotil děkan Přírodovědecké
fakulty UP prof. Juraj Ševčík.

se tato situace změní a od tohoto data bude na univerzitní adrese www.upol.cz pouze nový web. Pro uživatele
a návštěvníky stránek by měl představovat příjemnější
a přehlednější informační platformu.
Nová struktura i design byly dlouho promýšleny a výsledkem jsou moderní univerzitní stránky se současným
designem i novým členěním položek v menu. To je rozděleno do několika sekcí podle typu uživatele: Zájemcům
o studium, Studentům, Zaměstnancům, Absolventům,
Veřejnosti a médiím a Firmám. Web bude i nadále obsahovat bannery upozorňující na zajímavé události.
Velký důraz je kladen na poskytování aktuálních
informací. Nové webové stránky jsou proto propojeny
Dokončení na str. 3

„Naši vědci jsou krok od objevu nového materiálu, který
může výrazně ovlivnit vývoj elektroniky a dál zmenšovat
a odlehčovat mobilní telefony, televize či počítače. Stejným směrem však mají nakročeno také vědci Andre Geim
a Konstantin Novoselov z britského Manchesteru, čerství
držitelé Nobelovy ceny za fyziku,“ uvedl prof. Radek
Zbořil, generální ředitel Regionálního centra pokročilých
technologií a materiálů.
„Známe nejtenčí vodič – grafen, umíme připravit
i nejtenčí izolant – fluorografen, ale cítíme, že tohle není
zdaleka vše, co můžeme v oblasti výzkumu uhlíkových
Dokončení na str. 4

ONLINE CHAT S REKTOREM UP
v rámci Akademických dnů UP
Vědci z olomoucké fakulty zabodovali kvalitními
odornými články, které uspěly na stránkách mezinárodních impaktovaných časopisů. Za loňský rok se ke slovu
v mezinárodním kontextu přihlásilo na dvě stě sedmdesát
úspěšných titulů. Ty byly publikovány například v Chemical
Reviews, což je v současné době nejvýše postavený vědecký
časopis, nebo v tradičně prestižních periodikách jako jsou
Nature či jeho dceřiné časopisy Nature Chemistry and Biology. V hodnocení se každoročně bodují výsledky, kterých
daná instituce dosáhla v uplynulém pětiletém období.
Mezi největší úspěchy olomouckých fyziků patří výzkum
směřující k přípravě nejtenčího polovodiče na světě. Na UP
tak může vzniknout jeden z nejmodernějších materiálů pro
21. století. Pokud se experimenty podaří dotáhnout, může
nový nanomateriál nahradit běžně užívané křemíkové
polovodiče ve všech mikroprocesorech a způsobit revoluci
v elektrotechnickém průmyslu.

ve středu 23. února
od 13 do 14 hodin

na adrese
www.zurnal.upol.cz/chat

Již podruhé bude mít široká univerzitní obec možnost zapojit
se do chatu s rektorem UP, profesorem Miroslavem Mašláněm.
Zeptejte se nejvyššího představitele univerzity na to, co vás ve
vztahu k univerzitě a jejímu vedení zajímá. Své dotazy zasílejte
do pondělí 21. února na adresu ondrej.martinek@upol.cz nebo
je pokládejte přímo v rámci chatu ve středu 23. února.

I akademici
mají své dny…

19.–26. 2. 2011
Podrobný program na www. akademickedny.upol.cz

události • události • události • události • události
Chytrá řešení mají doktorandi
z Přírodovědecké fakulty UP
 Mgr. Pavlína Ginterová a Mgr. Radim Knob, doktorandi
z Katedry analytické chemie, se s úspěchem zúčastnili
soutěže, kterou pod názvem Chytrá řešení pro životní
prostředí vyhlásilo v listopadu loňského roku Ministerstvo
životního prostředí ČR společně s Akademií věd ČR. Jejich
projekty se dostaly mezi patnáct nejlepších návrhů, které
se na začátku února představily hodnotící komisi.
Pro Mgr. Radima Knoba byla soutěž především
příležitostí k oslovení firem, které by měly případně
zájem spolupracovat v oblasti vývoje analytických metod
pro sledování škodlivin v životním prostředí. „Ve svém
projektu se věnuji stanovení perfluorovaných organických
kyselin pomocí kapilární elektroforézy. Tyto kyseliny byly
vyráběny v řádu 100 000 tun ročně, po zjištění jejich
škodlivých účinků se výroba v posledních letech omezila.
Využívají se při výrobě teflonu, ale také se přidávají do
různých produktů, jako jsou potravinové obaly, textilie,
nátěrové hmoty nebo hasící prostředky. Odtud se následně
uvolňují do životního prostředí, jsou velmi odolné a snadno
se akumulují v organismu,“ uvedl Mgr. Radim Knob.
Také Mgr. Pavlína Ginterová využila šance uskutečnit
svůj nápad v praxi. Její projekt je zaměřen na vývoj nových
analytických postupů pro detekci bromovaných fenolů
ve složkách životního prostředí. „Navrhuji v něm, aby
detekce těchto škodlivin byla prováděna pomocí automatického elektroforetického analyzátoru,“ řekla. „Ráda
bych poděkovala svému konzultantovi RNDr. Vítězslavovi
Maierovi, Ph.D., z Katedry analytické chemie, který mne
pro účast v soutěži získal,“ doplnila Mgr. Pavlína Ginterová.
Do prvního ročníku bylo přihlášeno 34 projektů. Při
výběru těch nejlepších byly hodnoceny zejména realizovatelnost nápadu a jeho originalita. Cílem soutěže je oslovit
talentované studenty středních a vysokých škol, vyhodnotit jejich navrhovaná technologická řešení konkrétních
problémů životního prostředí a reálné inovace podpořit.
(Další informace na http://chytra-reseni.mzp.cz/). -mav-

Stručně

Díky projektům úspěšným ve výzvě „Partnerství a sítě“
míří na univerzitu přes 205 milionů
 Univerzita Palackého uspěla s celkem 16 svými projekty zaměřenými na spolupráci s praxí – tedy směrem

k aplikovanému výzkumu a praktickým inovacím. Na jejich uskutečnění dostanou univerzitní pracoviště více
než 205 milionů korun. Ty musejí vyčerpat do poloviny roku 2015.
Projekty, které budou olomoucká univerzitní pracoviště řešit
Ministr školství Josef Dobeš podepsal výsledky výzvy
v průběhu následujících let, se dotýkají široké škály aktivit
v rámci tzv. „Roku vysokých škol“, ve kterém MŠMT umožní
univerzitám získat až 9 miliard korun. Základním a nezbyt- a oborů.
Největší finanční podporu v rámci UP získal projekt
ným rysem projektů je jejich zaměření na výzkum a praxi.
s názvem Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku
Původní částka, určená pro tuto výzvu, činila 625 milionů
korun. Celkový objem financí se v rámci výzvy nakonec na- anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně
a neodkladné přednemocniční péči. „Je zaměřen na vytvoření
výšil na 1,3 miliardy korun.
Výukového, tréninkového a edukačního centra pro výuku
„Univerzity předložily velmi kvalitní projekty, a proto jsme
předmětu Urgentní medicíny a medicíny katastrof za pomoci
poprvé v rámci procesu rozhodování o dotacích uplatnili
unikátních plastinovaných modelů a reálnou praktickou výnávrh na navýšení alokované částky pro úspěšné žadatele.
uku v terénu,“ přiblížila jeho význam Mgr. Radka Filipčíková,
Všichni, kteří uspěli, tedy získají dotaci,“ uvedl Jaroslav Kuba,
Ph.D., zástupce přednosty Ústavu normální anatomie LF.
vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU.
Více informací o přijatých projektech UP naleznete v sekci
Přes patnáct procent z celkové částky míří na Univerzitu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Palackého. Díky kvalitě předložených projektů ve výzvě
na internetových stránkách MŠMT na www.msmt.cz a na
„Partnerství a sítě“ (Operačního programu Vzdělávání pro
www.zurnal.upol.cz.		
L. Skácelíková
konkurenceschopnost) získala více než dvě stě milionů korun.

Zajímavé exkurze nejen pro budoucí studenty LF UP
 Ústav normální anatomie LF zajišťuje výuku předmětu
Systematické, topografické a klinické anatomie nejen
u oborů Všeobecného a Zubního lékařství, ale i pro více
jak šest oborů Fakulty zdravotnických věd UP. Zařizuje
také praktické demonstrace pro Univerzitu Tomáše Bati ve
Zlíně. Nedílnou součástí práce odborných asistentů je vedení
prohlídek a demonstrací pro studenty středních škol, tedy
pro potencionální budoucí studenty Lékařské fakulty UP, jako
součást prezentace studia na LF UP v Olomouci.
Během roku 2009 a 2010 bylo uskutečněno přes 23 demonstrací pro více než 675 studentů z gymnázií a středních
zdravotních škol z Olomouce, Prostějova, Přerova, Šumperka
a jiných. Díky modernizaci výukových prostor rok od roku stále roste zájem o návštěvu muzea Ústavu normální anatomie
s odbornou přednáškou a praktickou demonstrací systémů

Téma: Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy
 Pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP uspořá-

 Hemato-onkologická klinika Olomouc a Nadace
Haimaom uspořádaly 28. ledna sedmé Moravské lymfomové symposium. S podtitulem „Aktivně – interaktivně
– edukativně“ proběhlo ve filmovém sále UC UP.

lidského těla. Během ledna letošního roku bylo provedeno
šest demonstrací pro více než 140 studentů.
R. Filipčíková a M. Bezdičková, foto archiv autorek

dala Katedra primární pedagogiky 27. 1. v prostorách Hotelu Flora v Olomouci vědeckou konferenci s mezinárodní
účastí, jejímž cílem byla diskuse nad aktuálními otázkami
pregraduální přípravy učitelů a implementace inovativních
změn na vysokých školách v České republice i v zahraničí,
a to s ohledem na kvalitu vzdělávání v kontextu současné
kurikulární reformy v ČR. Konala se v návaznosti na projekt
ESF pod názvem Oborová prostupnost a modularizace
studijních programů ve vzdělávání učitelů.
Konferenci zahájila doc. Eva Šmelová, Ph.D., za vedení PdF
UP se jí zúčastnili Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., doc. Čestmír
Serafín, Dr., a PhDr. Milan Klement, Ph. D., proděkan pro
informační a vzdělávací technologie.

Na jednání v plénu vystoupil prof. Karel Rýdl, CSc.,
s příspěvkem ke vzdělávací politice v České republice a ke globálním trendům v oblasti pedeutologie. S vybranými problémy
vzdělávací politiky na Slovensku seznámil účastníky konference
prof. Dušan Polonský, CSc., doc. Jan Michalík, Ph.D., se zaměřil
na sociálně-právní disciplíny a jejich význam v pregraduální
přípravě pedagogů, Mgr. Jiří Langer, Ph.D., hovořil o významu
akademického senátu v životě studentů. K problematice
sexuální výchovy poté hovořil MUDr. Radim Uzel, CSc.
V odpoledních hodinách proběhla jednání u kulatého
stolu ve dvou sekcích, jichž se kromě účastníků z ČR zúčastnili
také hosté ze zahraničí.Doprovodným programem konference bylo vystoupení dětí z MŠ Sokolská.
-kpp-, foto archiv katedry

Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP
 Dne 31. ledna 2011 podepsal ministry školství, mládeže

 Ve dnech 26.–28. ledna se v prostorách PřF UP na
tř. 17. listopadu konala mezinárodní konference ODAM
2011. V rámci projektu „Modernizace studia aplikované
matematiky na PřF“ ji připravila Katedra matematické
analýzy a aplikací matematiky PřF.
-red-, foto -mo
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a tělovýchovy Josef Dobeš Rozhodnutí o poskytnutí dotace
projektu Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na
Lékařské fakultě UP – Dostavba Teoretických ústavů LF
UP. Projekt připravovaný Lékařskou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci byl úspěšný v rámci výzvy 1.4
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou
s výzkumem Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace. Celková výše dotace dosahuje 798 430 054 Kč, kdy
příspěvek EU činí 678 665 545,9 Kč a příspěvek státního
rozpočtu ČR činí 119 764 508,1 Kč.
V rámci tříletého projektu, jehož realizace byla zahájena
1. 2. 2011, vznikne nový objekt o celkové ploše 16 443 m2,

který je konstrukčně propojen se stávajícím objektem
Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP. Nově vybudovaný
objekt je určen zejména pro studenty akreditovaných
doktorských studijních programů, avšak z vybudované
kapacity budou mít prospěch všichni studenti Lékařské
fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP. Naplnění cíle
projektu významně přispěje ke zkvalitnění výuky spojené
s výzkumem v akreditovaných oborech DSP obou dotčených
fakult, tím dojde ke zkvalitnění výchovy mladých vědeckovýzkumných pracovníků v oblasti biomedicíny v rámci
regionu Střední Morava.
Projekt je také součástí integrovaného plánu rozvoje
města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.
-tz-

události • události • události
Na cestě k nové mluvnici češtiny
 Už podruhé se v tomto akademickém roce setkali na Filozofické fakultě UP čeští lingvisté, kteří se pod
vedením prof. Oldřicha Uličného a jeho spolupracovníků z Katedry bohemistiky FF podílejí na přípravě nové
mluvnice češtiny. Na dvoudenním zasedání, které se konalo 4. a 5. 2., vyslechlo více než padesát účastníků
plenární referáty, zaměřené na koncepci a obsah jednotlivých kapitol připravované moderní mluvnice
češtiny, a posléze byly v jednotlivých tematických sekcích projednávány odborné i pedagogické detaily.
Výsledky pak byly prezentovány na závěrečném jednání a publikovány na webových stránkách projektu.
Projekt Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny, bec o komunikačním a společenském kontextu současné
financovaný Evropským sociálním fondem v ČR, má for- češtiny. Tyto poznatky má následně aplikovat v učebních
mou volitelných přednášek a seminářů, jež budou v letech
textech a výhledově je pak lingvistům, učitelům a dalším
2011–2013 realizovány na osmi českých univerzitách, profesionálním uživatelům jazyka předložit v mluvnici,
ověřit odbornou nosnost a využitelnost nejnovějších po- jež by byla protějškem doposud nejlepší a nejobsáhlejší
znatků o slovní zásobě, gramatice, zvukové stránce a vů- třídílné Mluvnice češtiny z 80. let 20. století.
Fakt, že nositelem projektu (a též hostitelem jeho četných řešitelů) je FF UP, lze hodnotit jako potěšující – nejen
v tom smyslu, že tuto ojedinělou aktivitu vyvíjí pracoviště
olomoucké, ale zejména ve smyslu odborném, totiž že FF
UP má dostatek vědecké a organizační kapacity k tomu, aby
takový náročný úkol zvládala.
(Webová prezentace: http://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/, http://mmc.upol.cz/moodle/.)
Dr. O. Bláha, Katedra bohemistiky FF, foto -mo-

„Rozuměli jste všemu?“ (Mt 13,51)

Cyrilometodějská teologická fakulta oslovuje zájemce o studium Bible

 V minulém týdnu byl na CMTF zahájen kurz pro
zájemce o studium Bible a starokřesťanské literatury. Jeho
cílem je seznámit účastníky s úryvky biblického textu na
základě srovnání vybraných českých překladů a řeckého
originálu. „Chceme využít formu celoživotního vzdělávání, kterou nám nabízí vysokoškolský zákon, a současně
zohlednit to, že se poslední dobou poměrně často hovoří
o kořenech evropské civilizace a kultury. Právě část těchto
kořenů je spojena s křesťanstvím a v rámci křesťanství
samozřejmě s biblickým textem,“ uvedl jeden z lektorů
kurzu Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
Obsah kurzu tvoří kromě základů novozákonní
řečtiny také četba s lektory a výklad či přednáška
biblisty. V první části se účastníci seznámí se základními
principy řecké gramatiky tak, aby byli schopni za pomoci
slovníku přečíst řecký text. „Toho pak využijí v další

části věnované v tomto semestru vybraným pasážím
z Janova evangelia. S přihlédnutím k řeckému originálu
srovnáváme celkem šest českých překladů, což umožní
důkladné seznámení s textem po literární a obsahové
stránce. Závěrečná část je formou výkladu věnována
nejzajímavějším tématům vybraného textu,“ upřesnil
Černuška.
Účastníci budou studovat Písmo v průběhu pěti
setkání během celého letního semestru. V případě zájmu
bude pokračovat i v budoucnosti. „Podobným způsobem
bychom zájemcům rádi přiblížili i další texty. Uvažujeme
také o jiných typech kurzů,“ doplnil Černuška.
Kurz je určen zájemcům z řad široké veřejnosti bez
rozdílu vyznání.
Další informace viz www.upol.cz/fakulty/cmtf/celozivotnivzdelavani/.				
-mav-

Kino Metropol se od února představuje v novém.
Na jeho podobě se podílejí studentky a studenti UP
 Metropol je posledním klasickým olomouckým
kinem. S klesající tendencí návštěvností se jednosálové kino
v samotném centru Olomouce rozhodlo bojovat přirozeně –
nabídnout jasný programový plán čitelný pro diváka hned při
letmém pohledu do programu, zviditelnit několik tematických filmových cyklů a doplnit kinosál kavárnou s celodenní
otevírací dobou. Za všemi změnami pak stojí nové vedení kina,
jež sestává ze studentů a absolventů naší univerzity.
Metropol se po rekonstrukci prostoru předsálí slavnostně znovu otevřel 11. 2., kdy se návštěvníkům vedle
nové kavárny a dalších rekonstrukčních změn představilo
také nové vedení kina. Dlouholetého ředitele společnosti
Olomoucká kina, s.r.o., Jana Joukala vystřídala v pozici ředitelky kina absolventka oboru Teorie a dějiny dramatických
umění na Filozofické fakultě Irena Chmelová. Společně s ní
se o fungování a novou koncepci Metropolu coby artového
kina stará programová ředitelka Veronika Klusáková, která
na FF momentálně dokončuje své doktorské studium, a PR
manažerka Michaela Hečková studující Kulturální studia
a Českou filologii na stejné fakultě. „Skutečnost, že jsme
všechny studovaly či studujeme na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého, mi přijde více než přirozená. Navíc je
třeba říct, že personální provázanost s univerzitou nekončí
na pozicích programové ředitelky a manažerky, o kavárnu se
totiž stará Petr Vlček, který v současné době také dokončuje
studium na Filozofické fakultě, a v příjemném slova smyslu
nevyhnutelná je plynulá spolupráce s občanským sdružením

Pastiche Filmz, jež by od nového roku mělo s kinem spojovat
rozhodně více než společné prostory kanceláří na Sokolské
ulici,“ konstatuje Michaela Hečková.

Oznámení  Pozvánky
Pozvánka na semináře Projektového servisu UP
Projektový servis UP zve na semináře, které jsou určeny
pro akademické a ostatní pracovníky UP. Jejich cílem je
informovat účastníky o možnostech zapojení pracovníků
UP do programů zaměřených na mezinárodní mobilitu,
vzdělávání a spolupráci.
Seznam seminářů, registrační formuláře a další informace
naleznete na http://www.psup.cz/centrum/seminare/.
V případě dotazů se obracejte na Ing. Šárku Chroustovskou,
tel. 585 631 440, e-mail: sarka.chroustovska@upol.cz.
Katedra biochemie PřF UP pořádá

přednáškový den
u příležitosti významného životního jubilea
prof. Pavla Peče, CSc.
Zasedací místnost Děkanátu PřF, 1. 4. od 10 hod.

World History in Video – zkušební přístup
V době od 8. 2. do 9. 3. má UP možnost znovu vstoupit do
databáze World History in Video od předního světového
producenta Alexander Street Press. Jde o multimediální
databázi, která obsahuje asi 1 750 dokumentárních filmů
a videozáznamů ze světové historie. Zahrnuje období od
nejstarší historie až po 20. století. Většinu tvoří filmové
záběry nezávislých producentů, jako jsou British Broadcasting Corporation (BBC), Public Broadcasting Service
(PBS). Kolekce je určena především pro výuku. Části jsou
doplněny doprovodným textem, bibliografickými údaji
i diskusí.
Přímý vstup do databáze najdete na URL: http://whiv.
alexanderstreet.com, bližší informace na URL: http://
ezdroje.upol.cz.
Děkan Přírodovědecké fakulty UP vyhlašuje
pro studenty a zaměstnance UP & seniory a absolventy PřF
soutěž o nejlepší návrh s tématem

Velikonoční přání
Podmínky k účasti v soutěži: soutěžní návrh musí být
vlastní tvorbou autora (viz výše uvedení)  do soutěže
budou přijímány návrhy malované, kreslené, vymodelované nebo jinak výtvarně zpracované a převoditelné do
elektronické podoby z důvodu tisku přání, dále mohou
být předloženy vlastní fotografie nebo vlastní počítačově
zpracované návrhy  formát přání musí odpovídat standardním rozměrům obálek  souhlas vítěze s použitím
návrhu jako oficiálního velikonočního přání PřF a jeho
aktivní účast na zpracování návrhu do finální podoby tisku.
Uzávěrka přijímání návrhů: 25. března
Autor nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši
3 000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve
fakultním rekreačním zařízení v Karlově.
Příjem návrhů a informace: návrhy zasílejte v elektronické podobě na e-mail dagmar.zlamalova@upol.cz nebo
poštou, popř. osobně k rukám Ing. D. Zlámalové, děkanát
PřF, 6. podlaží, kancelář č. 6.011, tř. 17. listopadu 12, 771 46
Olomouc.

Nový web univerzity…
Metropol chce ale v nové sezóně zohlednit univerzitní charakter Olomouce také přímo v dramaturgickém
plánu kina. Kino tak od počátku února znovu nabídne
například oblíbený filmový klub, sobotní představení
pro mladého diváka nazvané Metrocool, ve kterých budou uváděný nové artové snímky. Stejně jako v minulých
letech se v něm budou odehrávat festivaly Academia
film Olomouc nebo Přehlídka animovaného filmu, jež
jsou neodmyslitelně spojeny s univerzitou. Nová
pak bude třeba aktivní spolupráce kina s občanským
sdružením Studenti UP během květnového Majálesu.
-tz-, -mar-, foto -mo-

Dokončení ze str. 1

s elektronickou verzí univerzitního časopisu Žurnál Online.
Nové stránky nabízejí snadný přístup ke kalendáři akcí,
ale třeba také k elektronické přihlášce ke studiu, e-shopu
nebo přehledu poradenských služeb na UP. Hned z úvodní
stránky webu se lze dostat jak do STAGu, tak na webové
stránky určené primárně zájemcům o studium z řad středoškoláků, nebo třeba na stránky Univerzitní knihovny.
Na dalším rozvoji stránek, především stránek jednotlivých
fakult, se bude pracovat i nadále, hlavně s ohledem na
připomínky a potřeby uživatelů.
Správci fakulních částí, např. kateder, nového webu,
najdou nově vytvořenou stránku podpory s návody
a odpověďmi na často kladené otázky.
-chat
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Oznámení  Pozvánky
Akademický senát UP vyhlásil na svém jednání 1. 12. 2010

volby do Akademického senátu UP

na funkční období 27. 5. 2011–27. 5. 2014
Časový harmonogram:
 zvolení členů dílčích volebních komisí: do 18. 2. 2011
 návrhy kandidátů do AS UP: do 11. 3. 2011
 zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách,
seznamu voličů a kandidátní listiny: do 18. 3. 2011
 zahájení voleb: pátek 25. 3. 2011
 ukončení voleb: 13. 4. 2011
 opakování voleb: středa 20. 4. 2011
Funkční období stávajícího AS UP skončí 26. 5. 2011.

Návrhy kandidátů na udělení
Ceny Františka Palackého
Do 15. 4. může předložit každý člen akademické obce UP
návrhy na udělení Ceny Františka Palackého.
Cena Františka Palackého je uznáním vynikajících výsledků
tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, která byla zřízena
a poprvé udělena v roce 1998 při příležitosti dvoustého
výročí narození Františka Palackého. Cenu uděluje jménem
UP její rektor.
Informace také na www.upol.cz/zpravy/aktuality.
Děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci vypisuje

výběrové řízení
pro FTK UP, Katedru společenských věd v kinantropologii,
na vhodné uchazeče/uchazečky na obsazení pracovní
pozice asistent – odborný asistent s obsahem
pracovní náplně dle § 70, zákona č. 111/1998, Sb.,
v platném znění pro výuku právních základů práva
občanského, obchodního, správního a sportovního, a to v rozsahu fondu pracovní doby úvazku 0,2 dle
zákona č. 262/2006, Části čtvrté.
Předpoklady uchazeče: Ukončené VŠ vzdělání magisterského studijního programu právo – právní věda; dva
roky odborné praxe; prokazatelná publikační a vědecká
činnost na odpovídající úrovni; zkušenosti s prezentací
výsledků vlastních autorských nebo spoluautorských prací
na konferencích; schopnost komunikovat v anglickém
jazyce na úrovni vypsané pozice, popřípadě v jiném světovém jazyce; splnění požadavku zákona č. 451/1991 Sb.
Předpokládaný nástup: duben 2011 nebo dle dohody
V případě zájmu zašlete přihlášku do výběrového
řízení se strukturovaným životopisem a kopiemi dokladů
o dosaženém vzdělání (popřípadě dalšími adekvátními
podklady ke vzdělání či kvalifikaci) na e-mail vera.holubova.@upol.cz anebo na adresu: FTK, Univerzita Palackého
v Olomouci, Věra Holubová, tř. Míru 115, 771 11 Olomouc.
Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2011.
Kontaktní osoba: Věra Holubová, personální referent FTK
UP, tel. 585 636 032, e-mail vera.holubova@upol.cz.
Výběrové řízení proběhne do 10-ti dnů po uzávěrce
přihlášek.

Habilitace
Pedagogická fakulta
V rámci jednání Vědecké rady PdF se 22. února uskuteční
následující habilitační řízení:
13.15 hodin
PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., (PdF UHK v Hradci
Králové) – obor Pedagogika; habilitační přednáška na
téma Význam rozvoje informačních kompetencí učitelů
primární školy;
14.30 hodin
Mgr. Margita Schmidtová, Ph.D., (PdF UK v Bratislavě)
– obor Speciální pedagogika; habilitační přednáška na
téma Vplyv kocheárnych implantácií na vzdelávanie žiakov
so sluchovým postihnutím.
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Univerzitní pracoviště informují
Projekt „Rozvoj informačních systémů pro podporu řízení ekonomiky,
personalistiky a oběhu dokumentů“ vstupuje do fáze konečné realizace
Univerzita Palackého prostřednictvím Centra výpočetní techniky je jednou ze šesti vysokých škol, které
v rámci sdružení Koordinační centrum SAP uskutečnily projekt s názvem „Rozvoj informačních systémů
pro podporu řízení ekonomiky, personalistiky a oběhu dokumentů“. Ve sdružení spolupracují od roku
2004 kromě UP také Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě,
Janáčkova akademie musických umění v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně.
Projekt má mimo jiné za cíl implementovat na všech
Univerzita Palackého měla v projektu také svou
šest vysokých škol systém sledování dat úhrad nákladů
významnou úlohu, a sice realizaci analýzy možností
a výdajů u projektů VaVpI, a to až na úroveň SPP prvků. společného housingu, tedy umístění celého hardwarového
Navržený systém je obecně použitelný pro vykazování ja- vybavení potřebného pro chod systémů na jedno místo.
kýchkoliv projektů a zvolené řešení zajišťuje aplikaci zákona „Centralizovaný housing umožní úspory při provozu celého
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, při
projektu. Vše bude umístěno na jednom místě, a ostatní
správě informačních zdrojů. Celý systém by měl v budoucnu
partnerské školy nebudou muset zřizovat a udržovat svá
umožnit přehledné sledování všech výdajů a plateb v rámci
vlastní centra,“ popsala očekávané výhody řešení Koujednotlivých projektů VaVpI. „Běžnými uživateli systému
delková. Pracovníci CVT ve spolupráci s dodavatelem IDS
budou řešitelé jednotlivých projektů, ale spíše jejich
Scheer provedli detailní analýzu možností budoucího
účetní nebo ekonomové, kteří tak získají přehled o platbách
společného housingu všech systémů SAP na všech šesti
a výdajích v rámci svého projektu,“ vysvětlila Mgr. Jana
vysokých školách a zpracovali i metodiku možného dalšího
Koudelková z CVT, která je jednou z řešitelek projektu za UP. postupu při sjednocování systémů na procesní úrovni.
Právě v těchto dnech nastává fáze zkušebního spouštění „Realizace společného housingu závisí především na tom,
celého systému. „Implementaci má na starosti Vysoké učení
zda ministerstvo vypíše projekt na rok 2012, v rámci kterého
technické v Brně a měla by být dokončena v lednu 2011,“ by se tento záměr mohl realizovat. Zavedení společného
uvedla Mgr. Jana Koudelková. „Implementace bude vyzkou- housingu totiž představuje náklady v řádech desítek
šena napřed na VUT v Brně a po ověření funkčnosti v reálném
milionů korun. Společný housing ovšem není podmínkou
provozu bude systém přenesen na testovací a následně
fungování celého projektu, jde spíše o to snížit provozní
produktivní SAP systémy ostatních vysokých škol. Pokud
náklady a ušetřit prostředky jednotlivým provozovatelům
vše půjde dobře, mohl by být systém přenesen na Univerzitu
v budoucích obdobích,“ upřesnila Koudelková.
Palackého ve druhém čtvrtletí tohoto roku,“ dodala.
T. Chalupa

Plesová sezóna na univerzitě pokračuje…
Ples Katedry psychologie
Ač letos proběhne teprve druhý ročník Plesu Katedry psychologie, o zábavu nebude nouze. Ve středu 2. 3. se v U-klubu
jistě sejdou nejen příznivci olomoucké psychologie. Organizátoři
totiž slibují večer plný tance a zábavy, včetně předtančení společenských, ale i orientálních tanců. O hudební stránku večera se
postarají hned dvě kapely a po nich i dj. Ples s podtitulem „Tanec
až do transu“ začíná v 19 hodin. Vstupenky v ceně 100 Kč jsou
v předprodeji na Katedře psychologie, na místě pak budou stát
120 korun. Více na www.caspos.cz/olomouc.
Studentský ples VKH Olomouc
Vysokoškolské katolické hnutí si dovoluje pozvat všechny
studenty na svůj tradiční Studentský ples, který proběhne ve
čtvrtek 3. 3. od 19.30 ve Slovanském domě. K tanci a poslechu
bude hrát studentská kapela Vysoká Schkolka, dojde ale

i na předtančení, půlnoční překvapení a bohatou tombolu.
Předprodej vstupenek v ceně 140 korun probíhá každou středu
v kostele Panny Marie Sněžné po studentské mši, na místě pak
budou lístky k dispozici za 160 Kč. Více na www.vkholomouc.cz.
Reprezentační ples ESN UP & PEPA UP
Že není české pojetí plesů cizí ani zahraničním studentům,
se rozhodli ukázat členové organizací ESN UP a PEPA UP, jež
se starají o zahraniční studenty při jejich studijních pobytech
v Olomouci. Reprezentační ples nejen pro zahraniční studenty
proběhne v sobotu 5. 3. od 20 hodin v budově Regionálního
centra Olomouc. Vstupenky na skutečně jediný mezinárodní
ples v Olomouci budou na místě k mání za 150 Kč. A co za to?
Živá kapela Funny Melody a taneční vystoupení, barmanská
show nebo tombola. Více na www.esnup.upol.cz.
Připravil O. Martínek

Olomoučtí přírodovědci potvrzují…

Dokončení ze str. 1
Téměř půldruhé miliardy korun z evropských fondů
zaštítí nejmodernější vědecká pracoviště, která zahájila
na Přírodovědecké fakultě UP svou činnost v loňském roce.
V nových budovách tak budou instalovány nejmodernější
přístroje, z nichž některé budou zcela unikátní i v evropském měřítku. Na výzkum nanotechnologií a optických
technologií je zaměřeno Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů, na šlechtění rostlin a biotechnologický výzkum se specializuje Centrum regionu Haná.
„Výsledek vědecké evaluace mě popravdě nijak nepřekvapuje, je jen vyústěním dlouhodobé špičkové vědecké
práce na Přírodovědecké fakultě UP. Také proto fakulta snad
jako jediná v ČR získala dotaci na vznik dvou regionálních
výzkumných center. Bezprostředně po zahájení činnosti
začínáme pátrat po nadšených a především kvalitních
vědeckých pracovnících. Do činnosti obou center by se na
naší fakultě mělo zapojit přibližně sto nových vědců. Kdo
se chce věnovat výzkumu, který v sobě spojuje excelentní
publikační výstupy a přitom směřuje k transferu výsledků
do průmyslové praxe, měl by vážně uvažovat právě o Univerzitě Palackého,“ upozornil prof. Radek Zbořil.
Výsledky jsou zveřejněny na stránkách www.vyzkum.
cz/FrontClanek.aspx?idsekce=567468.
L. Skácelíková

nanostruktur dokázat. Máme za sebou sérii pokusů
a výpočtů směřujících k přípravě nového derivátu grafenu,
který se jeví jako ideální polovodič,“ dodal doc. Michal
Otyepka, vedoucí výzkumného programu centra a Katedry fyzikální chemie. Okem neviditelný nanomateriál
může nahradit stávající, mnohem objemnější polovodiče
na bázi křemíku.
Mezi nejdůležitější nedávné výsledky Katedry optiky
patří např. návrhy bezšumového kvantového zesilovače
světla, jehož dvě rozdílné koncepce byly poté úspěšně
testovány v německém Erlangenu a italské Florencii.
„Zesilovač slouží k potlačení ztrát vzniklých při přenosu
tzv. kvantové informace pomocí optických vláken či volným
prostorem. Na poli kvantové fyziky jde o přelomový vynález,
o jehož možné konstrukci se dlouho spekulovalo,“ objasnil
doc. Radim Filip. Výsledky experimentů byly prezentovány
v prestižních odborných časopisech Nature Physics a Nature
Photonics.
Katedra zoologie přispěla k vysvětlení evoluce některých
živočišných druhů a jejich vlastností – například ve spolupráci s japonskými a britskými pracovišti zjistila, jak se u brouků
vyvíjejí mimikry, či objasnila, jak se vyvinuly skupiny, u nichž
se nevyvíjejí dospělci a rozmnožují se již larvy.

r ozho v o r

Nedávné kolektivní vyjednávání přineslo změny v Kolektivní smlouvě UP
Ke kolektivnímu vyjednávání se v malé zasedací místnosti Rektorátu UP sešla 16. prosince 2010. Koordinační odborová rada Univerzity Palackého (dále jen KOR
UP) s rektorem olomoucké univerzity prof. Miroslavem Mašláněm. Výsledkem tohoto setkání je přijatý dodatek ke Kolektivní smlouvě UP. Jaké změny přinesl pro
zaměstnance Univerzity Palackého? Na tuto a řadu dalších otázek odpověděla Žurnálu UP Jitka Barnetová, vedoucí personálně mzdového oddělení Univerzity Palackého.
Proč byla Kolektivní smlouva ze dne 31. 3. 2009
dodatkem aktualizována?
Základním důvodem aktualizace byla legislativní změna
v uzavírání pracovních poměrů s akademickými pracovníky.
Mám na mysli novelu § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Kromě profesorů, docentů a dalších výjimek lze
na základě uvedené změny totiž uzavírat pracovní poměry
s akademickými pracovníky pouze na dobu určitou, a to
v délce od dvou do pěti let, přičemž opakovaně lze takto pracovní poměr uzavřít pouze dvakrát za sebou. Výjimku tvoří
pracovní poměry profesorů a docentů, s nimiž lze pracovní
poměr uzavřít na dobu určitou, nejvýše na dobu dvou let,
nebo na dobu neurčitou. Opakovaně lze uzavírat pracovní
poměry na dobu určitou se všemi akademickými pracovníky
nad šedesát pět let věku. Tato ustanovení se vztahují na zaměstnance, jejichž pracovní poměr je sjednán a uzavřen po
1. 1. 2010. Na zaměstnance, jejichž pracovní poměr vznikl do
31. 12. 2009, se výše uvedená pravidla nevztahují. Se všemi
ostatními, tedy neakademickými zaměstnanci, lze uzavřít
podle zákoníku práce pracovní poměr na dobu určitou, ale
nejdéle na dobu dvou let, nebo na dobu neurčitou.
Uvedená nařizující vymezení přinášejí problém zejména
při uzavírání pracovních poměrů na výkon práce v konkrétním projektu, kdy je nutné zaměstnávat jak akademické
pracovníky, tak také ostatní zaměstnance pouze po dobu
trvání projektu. Výjimku lze upravit totiž pouze ujednáním
v kolektivní smlouvě.
Další důvod, který v konečném důsledku vedl ke změně
Kolektivní smlouvy UP, byla dohoda zaměstnavatele a odborů o snížení tvorby sociálního fondu a o nezvyšování tabulky
mzdových tarifů, a to s ohledem na výrazná restriktivní
ekonomická opatření v roce 2010 a 2011. Nově je pak do
kolektivní smlouvy zahrnuto také spolurozhodování odborů
v oblasti poskytování příspěvků ze sociálního fondu.
Můžete podrobněji popsat oblast pracovních poměrů,
vyplývajících z projektů?
Smlouvy o poskytování prostředků z projektů definují dobu
trvání projektů a účelově vázané prostředky, přičemž doba

trvání projektů či spoluúčast na projektu může být odlišná
od doby trvání pracovních poměrů stanovených zákonem
o vysokých školách – shora zmíněných dva až pět let – nebo
zákoníkem práce. Zákoník práce umožňuje z vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele sjednat s odborovou
organizací možnost uzavírání pracovních poměrů na dobu
určitou odlišně od právních předpisů. Právě to bylo v naší
kolektivní smlouvě přijatým dodatkem sjednáno. Pokud
bychom v kolektivní smlouvě neměli uvedeny možnosti uzavřít
pracovní smlouvu na práce na projektu a na další činnosti, které jsou omezeny akademickým rokem či sezónností prací, na
dobu jinou, než stanoví právní předpisy, zůstal by zaměstnanec
po ukončení prací dále zaměstnán na UP, a to přesto, že pro něj
UP nemá práci. Rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem
by bylo možné jen z důvodu nadbytečnosti zaměstnance
a s výplatou odstupného, čímž by byly navyšovány náklady UP.
Tuto problematiku ale nelze shrnout do krátkého
komentáře.
Z dodatku ke Kolektivní smlouvě Univerzity Palackého
také vyplývá, že Koordinační rada UP spolurozhoduje
o vydávání a změnách pracovního řádu, vnitřního
mzdového předpisu a katalogu funkcí a profesí pro
zařazování do mzdových tříd. Katalog funkcí a profesí, myslím, není aktualizován. Můžete tuto změnu
komentovat?
Katalog funkcí a profesí dosud aktualizován nebyl,
ale podle mých informací se již připravuje k vydání nový.
Vzhledem k tomu, že odbory spolurozhodují se zaměstnavatelem o vnitřním mzdovém předpisu, který ovšem nelze
realizovat bez katalogu funkcí a profesí, bylo nutné uvést
spolurozhodování také o katalogu.
Novinkou aktualizované Kolektivní smlouvy UP jsou
také upravené částky zaručené mzdy. Co to znamená?
Zákoník práce stanovuje nejnižší částku mzdy jako
minimální mzdu, která musí být zaměstnanci vyplacena
za práci vykonávanou v nejnižší skupině prací (nejméně
náročné práce), a dále stanovuje nejnižší úroveň zaručené
-inzerce-

Příprava konferenčního abstraktu a prezentace v angličtině
Katedra psychologie FF UP nabízí svým studentům
a akademickým pracovníkům doplňkové odborné vzdělávání
v mnoha oblastech – například statistika, odborná angličtina,
projektový management či publikování. Bližší informace jsou
na webu projektu VZKAS: http://www.vzkas.upol.cz/.
Ve dnech 15. a 16. ledna 2011 proběhlo další víkendové
setkání, které bylo zaměřeno na přípravu konferenčního
abstraktu a prezentaci v angličtině. Výuku vedl pedagog
a výzkumný pracovník Aleš Neusar.
Modul odborné angličtiny je zaměřen na
rozvoj jazykové kompetence v oblastech,
které jsou pro (budoucí) vědecké pracovníky
klíčové a nenabízí je běžné kurzy. Účastníci kurzu měli před
samotným víkendovým setkáním za úkol sepsat konferenční
abstrakt dle APA normy (cca 250 slov) na své disertační téma či
jiné výzkumné téma. Dále si připravili prezentaci v PowerPointu
či posterovou prezentaci. Oba úkoly prošly opakovanou korekturou před víkendem po obsahové stránce i jazykové. Účastníci
dále měli možnost využívat množství e-learningových zdrojů ke
zkvalitnění svých výstupů, které jsou přístupny z webu projektu.
Během víkendového setkání účastníci dvakrát prezentovali
před svými kolegy a lektorem 10 minutovou přednášku, která

byla natočena na videokameru. Účastníci měli možnost svou
přednášku vylepšit na základě nahrávky, kterou obdrželi ihned
po prezentaci a prostřednictvím opakované zpětné vazby na
obsahovou stránku prezentace, jazykovou stránku prezentace
i schopnost prezentovat a diskutovat v angličtině.
Kromě samotné prezentace v „ppt“ bylo hodně prostoru
věnováno také tvorbě konferenčního posteru, neboť postery
nemají v Čechách velkou tradici a často jsou považovány za
vedlejší možnost prezentace, proto není
také v českém prostředí dostatek pozitivních
příkladů, jak může poster vypadat a co je jeho
hlavním posláním – upoutat pozornost na
téma a prezentovat stručně hlavní zjištění.
Dostatek času byl také věnován otázkám a přáním účastníků. Probrána byla například tato témata: vyhledávání zdrojů
v angličtině; studijní a pracovní stáže v zahraničí či práce
s citacemi v citačních programech.
Účastníci byli s víkendem velmi spokojeni díky jeho
praktickému zaměření. Jako nejužitečnější se ukázala témata
tvorba posteru; možnosti, jak vytvořit poutavou přednášku
v ppt; práce s citačním softwarem či volba názvu příspěvku
na konferenci.

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

Kolektivní smlouva UP nabyla změn v oblasti
minimální a zaručené mzdy.

Kolektivní smlouva UP částečně řeší úskalí spojená
s aktuálními legislativními změnami v problematice
uzavírání pracovních smluv.

Odborová organizace UP bude spolurozhodovat
o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu.

Stravovací poukázky mohou nově získat všichni
zaměstnanci, souhlasí-li s tím vedoucí příslušných
součástí.

Prostřednictvím Kolektivní smlouvy spolurozhoduje
Odborová organizace UP o vnitřním mzdovém
předpisu, nově také o katalogu funkcí a profesí.

Ke změně Kolektivní smlouvy UP vedla mj. také
dohoda zaměstnavatele a odborů o snížení tvorby
sociálního fondu a o nezvyšování tabulky mzdových
tarifů, a to s ohledem na výrazná restriktivní
ekonomická opatření v roce 2010 a 2011.
mzdy, která zaměstnanci náleží podle druhu vykonávané
práce. Částky uvedené v Kolektivní smlouvě UP jsou nejnižší
sazby měsíční mzdy, které zaměstnanci náleží v jednotlivých
mzdových třídách, jež jsou odstupňovány podle náročnosti
vykonávané práce. Tzn., jestliže je zaměstnanec zařazen
podle druhu vykonávané práce např. do osmé mzdové
třídy, náleží mu při plném pracovním úvazku minimální
částka měsíční mzdy 13 780 Kč. Samozřejmě, že při započtení odborné praxe, která dosáhne více než pět let, bude
zaměstnanec zařazen do vyššího mzdového stupně a jeho
měsíční mzda bude vyšší. Zaručená mzda je ve své podstatě
minimální mzdou pro každou mzdovou třídu, která náleží
zaměstnanci za výkon práce podle její náročnosti.
Přijatý dodatek ke Kolektivní smlouvě přináší změnu
i v oblasti stravování. Podle aktuálního znění mohou
být poukázky poskytovány všem zaměstnancům UP,
jestliže o tom rozhodne vedoucí příslušné součásti.
Jste již srozuměna s nějakými změnami?
Na jednání zástupců odborové organizace RUP s rektorem
UP dne 25. 10. 2010 rektor UP akceptoval návrh odborů RUP,
že o poskytování stravovacích poukázek všem zaměstnancům
může rozhodnout vedoucí příslušné součásti, neboť chce, aby
pro všechny zaměstnance UP platila stejná pravidla. Důvodem
je, že na některých fakultách či zařízeních UP jsou poukázky
poskytovány všem zaměstnancům, a to bez ohledu na
vzdálenost jejich místa pracoviště od stravovacích míst UP
nebo smluvních stravovacích zařízení UP.
Změny lze zaznamenat i v oblasti sociálního fondu.
Základní odborová organizace by měla spolurozhodovat o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu.
Jakým způsobem byl příspěvek ze sociální fondu
poskytován doposud?
Podle směrnice rektora UP a metodického pokynu
kvestorky UP k sociálnímu fondu schvaluje poskytování
příspěvků vedoucí příslušné součásti. Vzhledem k tomu,
že na odbory se obracejí zaměstnanci s připomínkami
k poskytování příspěvků, např. nesouhlasí s poskytováním
druhů příspěvků nebo částkami, bylo navrženo, aby
s ohledem na možnost objektivnějšího posouzení žádostí
rozhodovalo o poskytování příspěvků více osob.
Ptala se M. Hronová
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studentská rubrika
Okno do praxe
Setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů
se studenty/absolventy PřF UP
Nová budova PřF na tř. 17. listopadu, 22.–24. 2.
Cílem akce je poskytnout studentům/absolventům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností praxe,
nabídky práce, trainee programů, brigád, studijních praxí
a stáží aj.
 22. února, 11.00–15.00 hod.
zaměření Vědy o Zemi
 23. února, 10.30–16.00 hod.
zaměření Chemie, Biologie s ekologií
 24. února, 11.00–16.00 hod.
zaměření Matematika + Informatika a Fyzika
Bližší informace na adrese http://absolventiprf.upol.cz/
okno-do-praxe
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
ve snaze povzbudit 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.)
Závěrečný termín odevzdání prací je 31. 3. 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 nerozdělují 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”.
Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc
pořádá v rámci Akademických dnů UP
přednášku Doc. Tomáše Lebedy, Ph.D.

Křesťanské hodnoty ve volbách
Centrum Aletti, Křížkovského 2, 23. 2., 20.15 hod.
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AIESEC Olomouc zve na další ročník Career Days
Již po devatenácté proběhne v Praze počátkem března setkání manažerů českých i zahraničních společností
se studenty a absolventy vysokých škol. Akce, na níž se prezentují a hledají své budoucí zaměstnance
top firmy, si klade za cíl pomoci studentům v jejich budoucím profesním životě. Organizátorem akce je
studentská organizace AIESEC, která má svou pobočku také při Univerzitě Palackého.
Spousta vysokoškolských studentů řeší
dilema, co dělat po škole. Vyhlídky dobrého
zaměstnání nejsou pro absolventy růžové.
Jedna firma za druhou hledá samé profesionály
a o čerstvého inženýra nebo magistra ani pohledem nezavadí.
Pokud k tomu člověk sám nenosí v hlavě myšlenku skvělého
byznysu, slabší jedinci možná klesají na mysli a hledají si
rovnou telefon na úřad práce.
Ale nic není tak černé, jak na první pohled vypadá.
Stále se u nás najdou společnosti, které hledají své profesionály mezi nadějnými a leckdy i nezkušenými studenty.
Sem tam lze zahlédnout jejich inzerát ve studentských
časopisech nebo na internetu. Osobně se s nimi můžeme
setkat na Career Days, což je setkání největších firem
v České republice s vysokoškolskými studenty. Career
Days jsou určeny především pro vysokoškoláky ve třetím
až pátém ročníku, protože se předpokládá, že mají zájem
vyřešit svou budoucí kariéru.
Návštěvníci Career Days budou mít jedinečnou možnost absolvovat během dvou dnů konzultace se zástupci
zúčastněných firem, absolvovat workshopy a semináře
či se rovnou přihlásit do některého z tzv. trainee programů. K dispozici budou studentům zástupci třiceti

společností (např. Česká spořitelna, ČEZ,
KB či T-mobile) působících ve financích,
službách nebo obchodě. Na programu
jsou i panelové diskuze nad aktuálními
otázkami zaměstnávání absolventů a hledání práce.
Mimopražští mají navíc možnost uplatnit speciální
50% slevu u Českých drah na cestu do Prahy, cesta
zpět je tak vlastně zadarmo. Career Days proběhnou
letos ve dnech 2.–3. 3. v pražském hotelu Diplomat.
Více informací najdete na webu careerdays.cz nebo na
fanouškovské stránce „Career Days“ na Facebooku.
O. Martínek

Vytvořte video pro 50. výročí založení OECD
Při příležitosti 50. výročí vzniku Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj pořádá OECD
celosvětovou soutěž pro mladé lidi ve věku 18–25 let.
Soutěžící mají za úkol vytvořit krátké video na téma
„progress“. Vítězové soutěže budou pozváni do Paříže,
kde se na konci května 2011 uskuteční „OECD week“.
Další informace viz www.oecd.org/videocontest
a www.mzv.cz/paris.oecd.
Uzávěrka soutěže je 1. 3. 2011.

Stane se studentka UP Miss Academia Online 2011? Záleží i na vás!
Také váš hlas může rozhodnout o tom, zda Nikola Vavříčková, studentka druhého ročníku Právnické
fakulty UP, získá titul Miss Academia Online 2011. Internetové hlasování o „nej“ vysokoškolačku začalo
ve čtvrtek 10. 2. a potrvá do 20. 3. na www.missacademia.cz a www.studenta.cz.
Miss Academia Online je součástí unikátního projektu Miss Academia ČR 2011, který organizují studenti
Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Baťi ve Zlíně. Jak uvedl manažer projektu Marek
Klos, vítězka internetového hlasování obdrží věcnou cenu od exkluzivního internetového nákupního
klubu nabízejícího luxusní módu. Titul bude vyhlášen na slavnostním galavečeru, který se uskuteční 29. 3.
v Kongresovém centru Zlín.				
Z tiskové zprávy vybrala -map-

Glosa
Do přírody jedině Chalupu
Na konci loňského roku byl poctěn proslovením
slavnostní přednášky K poctě J. L. Fischera, což je jedna
z nejvýznamnějších přednášek na půdě Univerzity Palackého,
profesor oboru Ochrana životního prostředí Bedřich Moldan
z Karlovy univerzity. Tématem přednášky, která se konala ve
zcela zaplněné aule Filozofické fakulty, byl trvale udržitelný
rozvoj jako současné paradigma. Při redigování a pročítání
přednášky jsem získal silný pocit, že pan profesor Moldan
nahlíží téma ochrany životního prostředí nejen fundovaně,
ale i s obrovským rozhledem. Jeho úvahy se týkaly palčivých
globálních problémů a dívaly se desetiletí do budoucnosti.
Vše bylo podáno jasně, srozumitelně, věcně. Přednáška
také sklidila zasloužený potlesk. Všem bylo jasné, že před
akademickou obec předstoupil mimořádně vzdělaný
odborník, což dokládal i jeho životopis. Ostatně posuďte
sami: předseda Českého svazu ochránců přírody, 2000–2001
předseda Komise pro udržitelný rozvoj OSN, vyjednavač pro
životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace České
republiky pro vyjednávání o přistoupení k EU, 2000–2004
předseda ve Vědecké radě Evropské environmentální
agentury v Kodani, člen Evropského konzultativního
fóra pro životní prostředí a udržitelný rozvoj Evropské
komise,1990–1991 ministr životního prostředí. Působil
také jako poradce ministra životního prostředí a ministerstva
zahraničních věcí. V současnosti je poradcem monackého
prince Alberta II. Nevím, jak jinak vypadá špičkový odborník
na životní prostředí.
Na konci roku se shodou okolností stala ještě jiná
významná událost – ministr životního prostředí Drobil

si nasadil na ministerstvo neprozřetelně zcela slušného
člověka, jakéhosi pana Michálka. Jaký z toho byl malér
a jak to s panem Drobilem dopadlo, každý ví. Místo
ministra životního prostředí se náhle uvolnilo a začalo se
spekulovat, kdo nebohého Drobila (vždyť je nevinný a je
obětí vykonstruované kauzy) nahradí. Z odborných kruhů
ihned vzešel návrh – profesor Moldan. Jenže odborné kruhy
mají u nás stejnou váhu jako kruhy na rybníce. Rozhoduje
se jinde. Na ministerstvu se musí udržet svěží vítr, který tam
pan Drobil údajně přinesl a stranický sekretariát ODS začal
neprodleně dumat. Že by bývalý ministr dopravy Martin
Říman? Ten bude mít jistě k životnímu prostředí kladný vztah.
Nebo paní Bízková? Ta by se zase jistě líbila ČEZu. Nakonec
se odkudsi vynořilo jméno Tomáš Chalupa. Starosta Prahy
6 a bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Klause. No to
je ono, to je ten pravý. Odborník, zkušený a schopný politik,
prostě jasná volba. „Musíme zajistit, že to nebude Brusel,
občanská sdružení či ekoteroristé, kteří budou rozhodovat
o tom, jakým životním stylem budou Evropané žít,“ hlásal
Chalupa před čtyřmi lety na kongresu občanských demokratů. Tak, a ekoteroristé to u nás mají spočítané, můžeme
si konečně oddechnout.
Nezbývá než doufat, že se alespoň vnuci našich vnuků
dožijí toho, že u nás budou ministerstva obsazována nikoliv
podle stranického klíče či toho, kdo se s kým zná a kdo koho
v čem podpoří, ale podle toho, jak kdo své práci a svému
oboru rozumí a co v životě dokázal. Monacký princ Albert
to už dávno pochopil, třeba to jednou dojde i nám.
Tomáš Chalupa (naštěstí redaktor, a nikoliv ministr)
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„Vládní příběh“ vzniku olomoucké univerzity /I/
Konstituování olomoucké univerzity jsme na stránkách Žurnálu UP připomněli již několikrát. Okolnosti vzniku Univerzity Palackého v Olomouci jsou náležitě
zpracovány historiograficky, a to včetně celkového kontextu vývoje československého terciárního školství po roce 1945. Bezprostředně po osvobození byly
znovuotevřené vysoké školy konfrontovány s enormním „hladem po vzdělání“, který vyplýval z jejich šestiletého násilného uzavření nacistickými okupanty.
Především tento zájem o vysokoškolské vzdělání – zároveň se snahou o decentralizaci vysokých škol mimo hlavní vysokoškolská centra Prahu a Brno – vedl
ke vzniku nových vysokých škol. Třetí univerzitou na území Čech, Moravy a Slezska se stala Univerzita Palackého v Olomouci, kterou zřídil – v návaznosti na
zdejší C. k. Františkovu univerzitu, zrušenou v roce 1860 – zákon Prozatímního Národního shromáždění z 21. února 1946.
V Olomouci se rozhodujícími iniciátory obnovení zdejší
univerzity stali bývalí i současní vysokoškolští studenti
sdružení v Akčním výboru vysokoškolského studentstva.
Do úsilí o olomouckou univerzitu se od konce května
1945 zapojili představitelé místních národních výborů
a politických stran i další olomoucké osobnosti. Děkan
olomoucké bohoslovecké fakulty (ta obnovila svoji činnost
již v květnu 1945) a později první prorektor UP František
Cinek „vyzbrojil“ olomoucké úsilí o vznik univerzity
nanejvýš obratným argumentem, a to připomínkou její
historické tradice a kontinuity počínající rokem 1573.
Vládní sestavy v poválečném období
V našem pojednání budeme sledovat okolnosti vzniku
olomoucké univerzity (a dále okolnosti jejího slavnostního
otevření 21. února 1947) prizmatem vlády Československé
republiky. V inkriminovaném období (tj. listopad 1945 až
únor 1947) existovaly v Československu dvě vládní exekutivy. Druhá poválečná vláda v čele se sociálním demokratem
(a olomouckým rodákem) Zdeňkem Fierlingerem byla jmenována 6. listopadu 1945; školský rezort zaujal profesor
pražské univerzity, literární historik a muzikolog Zdeněk
Nejedlý (KSČ). Po prvních poválečných volbách v květnu
1946 (v českých zemích zvítězili přesvědčivě komunisté
se ziskem více než 40 % voličslých hlasů) se ustavila třetí
vláda. Předsedou této vlády se stal lídr českých komunistů
Klement Gottwald; ministerstvo školství a osvěty získali
českoslovenští národní socialisté – ministerský post tak
obdržel profesor trestního práva Masarykovy univerzity
Brno a vydavatel meziválečných Lidových novin Jaroslav
Stránský, který v předcházející vládě působil jako
náměstek předsedy vlády. Ani Z. Nejedlý se z povolební
vládní exekutivy nevytratil – od 2. července 1946 řídil
ministerstvo ochrany práce a sociální péče.
Připomeňme ještě, že obě zmíněné vládní sestavy fungovaly na principu tzv. Národní fronty, ustavené dohodou
relevantních politických formací na počátku dubna 1945
v Košicích (Košický vládní program). V politické rovině tak
vlastně zanikl systém koalice a opozice, politické strany
(v českých zemích komunisté, národní socialisté, lidovci
a sociální demokraté; na Slovensku demokratická strana
a slovenští komunisté) tvořily širokou koalici, přičemž
se marginalizovala role parlamentu ve prospěch vládní
exekutivy a vedení Národní fronty.
Bod programu jednání vlády: vznik univerzity
Otázky vzniku univerzity v Olomouci projednávalo 9.
listopadu 1946 hned první zasedání nově ustavené vlády,
a to jako druhý bod svého programu. Expozé k tomuto
bodu přednesl sám předseda vlády Zdeněk Fierlinger,
který – podle zápisu jednání vlády – tlumočil „přání četných kulturních činitelů města Olomouce, aby tam v plném
rozsahu byla obnovena univerzita“. Ve svém proslovu se
předseda vlády opíral o četné historické argumenty, a akcentoval tak kontinuitu existence vysokého učení v Olomouci. Je ale také zcela evidentní, že argumenty z historie
olomoucké univerzity užil zcela utilitárně, a to v evidentní
snaze „zatlouct“ jezuitské počátky olomoucké univerzity.
Předseda vlády totiž zcela pominul jak rok 1566 (příchod
členů řádu Tovaryšstva Ježíšova – jezuitů do Olomouce),
tak rok 1573 (kdy byla v Olomouci, do konce roku 1641
hlavním městě Markrabství moravského, v návaznosti
na již existující latinské gymnázium Tovaryšstva Ježíšova
zřízena dvoufakultní jezuitská akademie s promočními
právy) a začátek existence olomoucké univerzity posunul
do 17. století. Fierlinger však neopomněl zmínit olomouckou bohosloveckou fakultu, která „dosud však trvá jako
svědek o existenci staré univerzity“.

Fierlingerovo expozé následně podpořil ministr
školství Nejedlý, když souhlasně kvitoval především
historickou argumentaci předsedy vlády; dále poukázal na
skutečnost významu olomoucké univerzity pro „pohraniční území moravské“. Zde měl Nejedlý pravděpodobně na
mysli bezprostřední sousedství Olomouce se sudetským
regionem, kde v plném proudu probíhal odsun německého

Pamětní deska k obnovení olomoucké univerzity, umístněná
ve vstupní dvoraně Rektorátu UP, cituje z úvodu zákona
o vzniku UP z roku 1946
obyvatelstva, jakož i nové osidlování tohoto regionu.
Ministr školství také připomněl, že zřízení olomoucké
univerzity pouze urychluje rezortní plány na budování
univerzity v Olomouci; podle původních představ měla
olomoucká univerzita vznikat v delším časovém horizontu
na platformě existující bohoslovecké fakulty a nově
zřízené pobočky brněnské lékařské fakulty. Poté nečekaně
do poklidné vládní rozpravy vnesl disharmonické tóny
Jaroslav Stránský. Ten zpochybnil existenci plnohodnotné
univerzity v Olomouci, když se pokusil podpořit původní
návrh na ustavení pouhé pobočky brněnské medicíny
v Olomouci. Stránský, brněnský rodák, tak hájil nejen
moravskou exkluzivitu Masarykovy univerzity, na jejíž
Právnické fakultě v letech 1934–1938 působil jako vysokoškolský učitel, ale také tímto způsobem tlumočil nedůvěru své politické strany v nebývalou expanzi terciárního
vzdělávání v Československu po roce 1945. Stránského
vývody opětovně odmítl Nejedlý podporovaný komunistou
a ministrem informací Václavem Kopeckým. Protože jsou
nám důvody Kopeckého sympatií ke vzniku olomoucké
univerzity neznámé, tak se spokojme s vysvětlením, že
tento výřečný komunista pouze „držel“ stranickou „basu“
se svým partajním kolegou.
Úplně na závěr přijal účast v diskuzi o olomoucké
univerzitě náměstek předsedy vlády a lidovecký předseda
Jan Šrámek. Čtyřiasedmdesátiletý monsignore, jenž
po ukončení obecné školy ve svém rodišti – Grygově
u Olomouce vystudoval piaristické gymnázium v Kroměříži
a poté olomouckou bohosloveckou fakultu, si nostalgicky
vybavoval své působení na vídeňském říšském sněmu před
rokem 1918 a dobře si pamatoval, že v úředních spisech
byla olomoucká bohoslovecká fakulta vždy nazývána
„Bohoslovecká fakulta C. a k. univerzity v Olomouci“. Tím
se Jan Šrámek přihlásil k historické kontinuitě existence
olomoucké univerzity a definitivně ukončil případné
pochybnosti o nové olomoucké univerzitě uvnitř vládní
exekutivy.
Osnova zákona a diskuse k preambuli
Příprava osnovy zákona o vzniku univerzity v Olomouci
postupovala velmi rychle. Již 15. ledna 1946 předložilo
ministerstvo školství a osvěty tuto osnovu vládě, která
návrh zákona projednala na své 25. schůzi dne 25. ledna
1946. Vládní diskuze se tentokrát soustředila na znění
slavnostní preambule zákona upozorňující na „nepřátelské
akty rakouských vlád proti starobylé univerzitě olomoucké“. Ministr Z. Nejedlý tlumočil stanovisko legislativního

odboru předsednictva vlády, který doporučilo, aby tato
preambule byla ze zákona vyňata. Naproti tomu však
na preambuli trval Z. Fierlinger se zdůvodněním, že se
jedná o předlohu zákona s „historickým významem“.
Zdůraznění „nepřátelských aktů rakouských vlád“ se
nezamlouvalo ani Janu Šrámkovi. Ten totiž nabyl dojmu,
že takto formulovaná preambule nepřímo kritizuje vládní
exekutivy meziválečné republiky (ve kterých permanentně zasedal) za pasivitu při „vyrovnávání se“ s dědictvím
rakousko-uherské monarchie. Vládní usnesení tak
v zásadě vyjádřilo souhlas se zněním zákona; současně ale
jmenovalo redakční skupinu sestávající ze Z. Fierlingera,
Z. Nejedlého a J. Šrámka, aby ve smyslu uskutečněné
debaty vhodným způsobem upravila znění úvodních
pasáží připravovaného zákona.
Znění slavností preambule z osnovy zákona projednávané vládou 25. ledna 1946 neznáme. Připomeňme
však znění úvodu zákona č. 35/1946 o obnovení univerzity v Olomouci z 21. února 1946, které zní: „Prozatímní
Národní shromáždění Republiky Československé, chtějíc
odčiniti nepřátelské akty rakouských vlád proti starobylé
univerzitě olomoucké, usneslo se na tomto zákoně:…“
Nezdá se tak, že by historická preambule byla výrazně
pozměněna ve smyslu námitek Jana Šrámka. Převážily
argumenty předsedy vlády názory lidoveckého politika
i stanovisko legislativních expertů? Nebo došlo mezi
oběma politiky k blíže nespecifikované politické směně?
Sešla se vůbec redakční skupina? Nevíme.
Palackého univerzita nebo Univerzita Palackého?
Olomoucká univerzita se ještě dostala na program
jednání vlády 1. února 1946. Tehdy Z. Nejedlý doplnil do
osnovy připravovaného zákona název obnovené univerzity
v Olomouci – „Palackého univerzita“. Ani v tomto ohledu
není jasné, proč v zákoně z 21. února 1946 byl tento
název pozměněn na znění „Univerzita Palackého“. Také
na otázku, proč obnovené vysoké učení v „hanácké metropoli“ bylo „přiřčeno“ historikovi a národně liberálnímu
politikovi Františku Palackému, nemůžeme poskytnout
zevrubnou odpověď.
Spokojme se proto s následující hypotézou opírající
se o obecně společenský kontext těsně poválečného
období let 1945–1946. Již jsme uvedli, že pováleční
zakladatelé olomoucké univerzity se opírali o historickou
kontinuitu – i když bez jejích jezuitských kořenů.
Kontinuita nepřerušené existence olomoucké univerzity
tak zahrnovala především zrušení olomoucké univerzity
v roce 1860 a následnou existenci teologické fakulty.
Nabízela se jistě možnost pojmenovat olomouckou
univerzitu po Josefu Dobrovském (věhlasném zakladateli slavistiky, autoru prvních vědeckých dějin české
řeči a literatury, jakož i kodifikátoru moderní spisovné
češtiny, působícím v letech 1787–1789 jako prorektor
a rektor generálního semináře na Hradisku u Olomouce)
– jenže Josef Dobrovský byl římskokatolický kněz, navíc
exjezuita, a své převratné vědecké práce psal v zájmu
jejich mezinárodní publicity německy a latinsky. Jméno
„otce národa“ a tvůrce národního konceptu českých dějin
Františka Palackého (rodem Moravana, přesněji řečeno
Valacha, náboženským vyznáním evangelíka), který ale
s Olomoucí a její „starou“ univerzitou neměl nikdy nic
společného, tak pravděpodobně mohlo představovat
jisté „přemostění“ tohoto konceptu, charakteristického
permanentním soupeřením Čechů s Němci, z minulosti
do těsně poválečné přítomnosti přes těžké trauma druhé
světové války a nacistické okupace.
PhDr. P. Urbášek, ředitel Archivu UP, mezititulky redakce
(Dokončení v příštím čísle.)
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Goodhartův zákon a metody hodnocení
Když se monitorovací veličina stane cílem, ztratí svou výpovědní hodnotu. Tak lze shrnout obsah socio-ekonomického zákona, který v 70. letech 20. století formuloval anglický
ekonom Charles Goodhart. Tento zákon byl Goodhartem
i mnoha dalšími formulován v různých obměnách. Ve své
knize „Monetary Theory and Practice“ (1996) Goodhart
píše: „Any observed statistical regularity will tend to collapse
once pressure is placed upon it for control purposes.“ V práci
„The 'awful idea of accountability': inscribing people into
the measurement of objects“ (1996) vyzdvihuje ekonom
Keith Hoskin obecnou použitelnost Goodhartova zákona,
který byl původně formulován v kontextu monetární politiky.
Obsahem podobný Goodhartovu zákonu je i tzv. Campbellův
zákon. V práci „Assessing the impact of planned social
change“ (1997) říká americký sociolog Donald Campbell, že
čím více je kvantitativní ukazatel používán pro hodnocení
a řízení, tím více se stává předmětem korupčních tlaků a tím
více ovlivňuje a deformuje společenské procesy, které měl
původně pouze monitorovat.
Jako mnohé další společenskovědní či systémově-teoretické zákony je i Goodhartův zákon užitečným nástrojem
pro analýzu a pochopení dopadů té či oné politiky, způsobu
řízení, hodnocení, rozdělování zdrojů a podobně. V posledních letech vzniklo v Evropě i v ČR mnoho systémů určených
pro hodnocení v akademické sféře. Jedním z nich je systém
hodnocení akademických pracovníků vytvořený týmem
doc. Talašové, který byl nedávno diskutován na stránkách
Žurnálu UP (č. 12, roč. 20, 14. 1. 2011). Goodhartův zákon nás
upozorňuje na to, že bude-li takový nebo podobný systém
hodnocení zaveden masově, bude mít následující dopady
(dopady budou tím silnější, čím rozsáhleji bude systém
nasazen: v rámci fakulty, vysoké školy, České republiky,
mezinárodně). Hodnocení akademičtí pracovníci zejména
začnou „optimalizovat své chování“ vzhledem k sledovaným
ukazatelům. To lze u některých ukazatelů hůře, u některých
snadněji, u jiných pak velmi snadno. Je-li sledovaným ukazatelem počet udělených zápočtů, udělí pracovník zápočet každému studentovi (popř. se bude snažit dosáhnout procenta
udělených zápočtů, které je považováno za optimální). Je-li
ukazatelem počet vypracovaných recenzí, pracovník kývne
na každou žádost o vypracování recenze, popř. bude možnost
vypracovat recenze sám vyhledávat a recenze bude sekat
jednu za druhou jak na běžícím pásu. Je-li ukazatelem počet
zvaných pobytů či přednášek v zahraničí, nechá se pracovník
k pobytu či přednášce pozvat (při dnešním rozptylu kvality
není ani pro zcela podprůměrného akademického pracovníka problém najít si v zahraničí podobně podprůměrného
pracovníka, který ho pozve). A tak dále. Čím hromadněji
bude takový systém hodnocení zaveden, tím snadněji a tím
více bude s ukazateli manipulováno. Sledované ukazatele tak
postupně ztratí svou výpovědní hodnotu. Fakt, že profesor XY
byl pětkrát pozván k pobytu na zahraniční univerzitě nebude
o jeho odborném renomé nic říkat, protože pět zvaných
pobytů bude mít „na kontě“ skoro každý. Hodnota recenze
pro autora recenzované práce klesne, pojem „recenzovaná
práce“ ztratí svůj dosavadní význam.
Ztrátu výpovědní hodnoty sledovaných ukazatelů je
třeba považovat za první závažný efekt zavedení bodového
systému hodnocení. O ukazatele, i ty užitečné, postupně
přijdeme. I zdánlivě nemanipulovatelnými ukazateli lze
manipulovat, záleží jen na ekonomickém významu ukazatele.
Např. impakt faktor časopisu je ekonomicky velmi významný,
protože vstupuje do hodnocení a přidělování peněz mnoha
institucím a jednotlivcům na celém světě. Proto někteří vědci,
vydavatelé časopisů i šéfredaktoři používají různé praktiky ke
zvýšení impakt faktoru „jejich“ časopisu. Druhým závažným

efektem je změna chování akademických pracovníků, kterou
systém hodnocení vyvolá, tedy výše zmíněná „optimalizace
chování“. Místo toho, co by přirozeně považovali za důležité,
budou se akademičtí pracovníci věnovat aktivitám, které jim
snadno přinesou body. Tyto efekty jsou podstatné a prvořadé,
teprve daleko za nimi přichází otázka administrativní
náročnosti systému hodnocení.
Není snad třeba dodávat samozřejmý fakt, že v současném společenském uspořádání, kdy výzkumné a vzdělávací
instituce získávají obrovské objemy peněz ze státního rozpočtu, je systém hodnocení nutný. Goodhartův zákon nás v tomto
ohledu upozorňuje na úskalí jeho případné bodové složky.
Že akademickým pracovníkům podsouvám nízké úmysly?
Že bychom měli v prvé řadě vycházet z toho, že jsou čestní
a žádného manipulování ani „optimalizujícího chování“ se
dopouštět nebudou? Případně že systém hodnocení časem
zdokonalíme tak, že oba zmíněné negativní efekty budou
eliminovány? Takovou námitku nelze přijmout. Resp., jdeme-li blíže k meritu věci, nepřijme ji nikdo, komu je vlastní

Sowellova „constrained vision“ podstaty člověka a společnosti
(T. Sowell: A Conflict of Visions, Basic Books, 2007).
Představa, že vytvoříme spravedlivý systém hodnocení
tím, že do něj zahrneme ukazatele, které sledují „všechny
aktivity akademických pracovníků“, je v rozporu také s Hayekovým konceptem společenských systémů. Slovy Hayeka
(F. A. Hayek: The Counter-Revolution of Science: Studies in
the Abuse of Reason, The Free Press, 1952), jde o složité
systémy (na rozdíl od jednoduchých člověkem vytvořených,
např. technických, systémů), ve kterých hrají zásadní roli tzv.
rozptýlené informace. Měření role a významu jedinců, kteří
v těchto systémech vystupují, pomocí hodnot kvantitativních
ukazatelů je „sociální inženýrství“ a je v principu nemožné.
Systém vzdělávání a výzkumu takovým složitým systémem je.
Výše uvedených efektů a souvislostí by si tvůrci systémů
hodnocení i ti, kteří rozhodují o jejich nasazení, měli být
vědomi. Vyžaduje to jejich profesní odpovědnost.
Prof. R. Bělohlávek, zástupce vedoucího
Katedry informatiky PřF pro vědu a výzkum

K článku paní M. Reichlové v Žurnálu UP z 11. února 2011
Strategie rozvoje FF UP, kterou v uplynulých letech nastartoval akademický senát fakulty a uplatňuje ji současné
vedení, je postavena na racionalitě a efektivitě. Články
v Žurnálu UP, jež se jí kriticky dotýkají, jsou naopak postaveny na emocích a dohadech. Výsadou akademického stavu
by ovšem měla být informovanost a snaha po ověření faktů,
popřípadě souběžná konfrontace názorů (např. v jednom

čísle ŽUP). Proto nabízím všem, kdo by i nadále chtěli veřejně
uvažovat o aktuálním dění na fakultě, že jim na děkanátě
rádi poskytneme relevantní informace. Prospělo by to nejen
úrovni článků, ale i komunikaci napříč univerzitou. Abych
ctěné čtenáře ŽUP dále nezatěžoval, umisťuji podrobnější
vyjádření na http://ffupolomouc.blogspot.com/.
Doc. J. Lach, děkan Filozofické fakulty UP

K článku M. Reichlové „Ve slepé uličce?“ (Žurnál č. 14/11. 2., str. 10)
Věřím, že narozdíl od současného aktivistického vedení
FF bude vedení UP nevratné kroky (jako je ukončení činnosti
– pro život a vnější obraz UP tak podstatné – instituce, jako
je Vydavatelství UP, k němuž by de facto režim samofinancování vedl) provádět až na základě důkladných analýz,
správných výpočtů, nezávislých auditů a také na základě
široké diskuse na senátech a v akademické obci.

K replice děkana FF na jeho blogu: „Přísluší administrativní pracovnici jedné z centrálních jednotek, aby komentovala
na stránkách univerzitního periodika, co se děje na některé
z fakult? Ne.“ konstatuji jen, že s podobnou ukázkou opovrženíhodné arogance moci a nedemokratického smýšlení
a jednání jsem se v akademických kruzích ještě nesetkala.
Prof. I. Fialová, vedoucí Katedry germanistiky FF

Chcete uspořádat oslavu promoce,
narozenin, nebo třeba jen příjemně
pohostit větší společnost?
Správa kolejí a menz
Univerzity Palackého v Olomouci
nabízí zaměstnancům, studentům
i veřejnosti

Společenský salonek
Salonek se nachází v budově
koleje Šmeralova 6. Jeho kapacita
je 48 míst. Je vhodný především
k pořádání soukromých i firemních
oslav. V rámci akcí je možné
objednat konzumaci hotových
jídel či švédských stolů. Součástí
salonku je samozřejmě i bohatě
zásobený bar.
Pro objednávky volejte na čísla:

777 304 202
608 225 757
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