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V čísle:
Skončily Akademické dny 2011  Odborníci
z PřF a PdF vytvořili unikátní hmatové mapy
 Ohlédnutí za Cyklem judaistických přednášek pro veřejnost  Juniorská mistryně
světa ve zpracování textů studuje na UP 
Univerzitní kašny
 Do pestrého programu Akademických dnů
UP byla letos poprvé zařazena také talkshow
s rektorem UP prof. Miroslavem Mašláněm a olomouckým primátorem Martinem Novotným.
Tzv. „fischerovský díl“ moderovaný herci Divadla na cucky se soustředil na osobnost prvního
poválečného rektora olomoucké univerzity i na
aktuální současnost města a univerzity.

(Další informace o průběhu Akademických dnů najdete
-red-, foto -iv- 
uvnitř čísla.)

Senát Lékařské fakulty bude
vybírat ze tří kandidátů na děkana
 Od června povede Lékařskou fakultu
UP po další čtyři roky nový děkan. Jeho
jméno by mělo být známo po volbách,
které se uskuteční 19. dubna ve Velké
posluchárně Teoretických ústavů LF.
Akademický senát při nich bude vybírat
ze tří navržených kandidátů. Současný
děkan prof. Zdeněk Kolář, CSc., který stojí
v čele fakulty od roku 2004, už kandidovat
nebude.
Kandidaturu přijali prof. Milan Kolář,
Ph.D., z Ústavu mikrobiologie LF, stávající
proděkan pro přijímací řízení, kurikulum
všeobecného lékařství a legislativu, dále
doc. Ivana Oborná, Ph.D., z Porodnickogynekologické kliniky LF, která v letech
2003–2004 působila jako proděkanka
pro záležitosti studia všeobecného
lékařství 4.–6. ročníku, studia v angličtině a zahraniční styky, a doc. Tomáš
Papajík, CSc., z Hemato-onkologické
kliniky LF, který od roku 2008 stojí v čele
Akademického senátu LF jako jeho předseda.
„Současný děkan profesor Zdeněk Kolář, který byl
do vedení fakulty zvolen již dvakrát, znovu kandidovat
nemůže. Podle zákona o vysokých školách totiž může
funkci děkana vykonávat tatáž osoba na téže fakultě dvě
po sobě bezprostředně jdoucí funkční období,“ vysvětlil
předseda volební komise MUDr. Jan Strojil.
Kandidáti se představí na shromáždění akademické
obce fakulty, které je připraveno na 12. dubna ve 14.00
ve Velké posluchárně TÚ LF na Hněvotínské ulici.
Dokončení na str. 6

Fakulta tělesné kultury chystá celoroční oslavy
dvaceti let své existence
 Vedle Cyrilometodějské teologické fakulty a Právnické fakulty si výročí svého vzniku připomíná
také Fakulta tělesné kultury. Do svazku Univerzity Palackého přibyla jako její šestá fakulta v roce 1991.
Přípravy na oslavy dvacátého výročí vrcholí právě v těchto dnech.
Od prvního března až do konce roku budou probíhat
odborné, společenské, studentské a sportovní akce. Už
v tomto měsíci se mohou studenti těšit na Sportovní Párty
ples a Rekreoflám, o měsíc později se pobaví na Karnevalu
APA. Mezi odborné akce lze zařadit Konferenci APA, připravovanou na květen, Gymnaestrádu, jež proběhne v červenci v Lausanne, tradiční srpnové setkání tělovýchovných
pedagogů Těloolomouc 2011 nebo Konferenci ISSSS.
V září se uskuteční sportovně-společenská víkendová
akce setkání zaměstnanců FTK UP ve VS Pastviny. V říjnu
na společenské akce naváže slavnostní večer vedení UP
s pracovníky FTK k oslavě 20. výročí vzniku fakulty.
Sportovní zaměření bude mít celá řada dalších akcí:
přebor UP v atletice (duben), Pohár rektora UP v Olomouci
v basketbalu (září), přebor UP v přespolním běhu (říjen),
Memoriál 17. listopadu v plavání, Memoriál 17. listopadu
ve volejbalu nebo Memoriál 17. listopadu v kanoistice.

V loňském roce prošla Fakulta tělesné kultury UP zásadní
restrukturací. Změny se ale nedotkly pouze struktury fakulty, uskutečnila se i celá řada studijních novinek. Velká
část přijímacích zkoušek byla převedena do elektronické
podoby, čímž došlo ke snížení nároků na jejich personální
zabezpečení a zvýšení přesnosti výsledků přijímacího řízení.
Pro dlouhodobě velký zájem uchazečů byl otevřen v kombinované formě studia navazující studijní obor Rekreologie.
Uskutečnil se také první ročník studentské grantové soutěže
Interní grantové agentury UP.
Dokončení na str. 8

„Jste asi nejúspěšnějším absolventem naší tečovické pětitřídky ...“

Historicky druhý online chat s rektorem UP proběhl v rámci
Akademických dnů UP 23. února v pracovně rektora

 Také tento vzkaz od bývalé ředitelky „své“ základní školy
objevil rektor UP mezi otázkami a podněty, na které v průběhu
akce „Chat s rektorem UP“ reagoval. Většina účastníků však
využila možnosti zeptat se nejvyššího představitele univerzity
především na to, co je zajímá ve vztahu k univerzitě a jejímu
vedení. Během vyhrazených šedesáti minut zodpověděl
rektor šestadvacet dotazů, jež mu položili jak studenti, tak
i zaměstnanci univerzity. Otázky směřovaly nejen k tématům
celouniverzitního charakteru, ale vztahovaly se také k dílčím
problémům. Došlo tak na diskusi o dopadu snížené podpory
vysokým školám ze strany MŠMT, budoucnosti Knihovny
a Vydavatelství UP, přístupu zaměstnanců do diskusí v Žurnálu
UP či hodnocení pedagogů a významu evaluace studentů.
Celý záznam chatu si můžete přečíst na www.zurnal.upol.cz/chat.
-mar-, -mav-, foto -mo-
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Čestná uznání autorům monografií
V průběhu Akademických dnů UP předal rektor prof. Miroslav
Mašláň Čestná uznání následujícím autorům monografií
publikovaných v roce 2010:
JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (PF):
Svoboda projevu: principy, garance, meze
prof. Jana Burešová, CSc., prof. Miloš Trapl, CSc. (FF):
Bohumil Laušman. Proměny života sociálně demokratického
politika s nástupem komunistické moci v Československu
Mgr. Ondrej Hamuľák (PF):
Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České
republiky. Reflexe členství a otázek evropského práva
v ústavní judikatuře
Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D. (FF):
Sam Peckinpah a jeho filmy. Biologický obraz světa
Mgr. Antonín Kalous, Ph.D. (FF):
Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král (pozn.:
nominace na cenu MAGNESIA LITERA 2010 – literatura faktu)
doc. Alena Kavčáková, Dr. (FF):
Josef Vinecký (1882–1914). Osobnost sochaře v kontextu
evropské avantgardy 20. století
prof. Vítězslav Kolek, DrSc. (LF):
Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi.
(autoři: Vítězslav Kolek, Viktor Kašák a kol.)
Mgr. Petra Kurková, Ph.D. (FTK):
Vzdělávání žáků se sluchovým postižením z hlediska vedení ke
zdravému životnímu stylu
doc. Jiří Lach, Ph.D., M.A. (FF):
Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století
doc. Tatjana Lazorčáková, Ph.D. (FF):
Studio Forum – příběh divadla
Mgr. Lucia Madleňáková (PF):
VÝHRADA SVĚDOMÍ jako součást svobody myšlení, svědomí
a náboženského vyznání
doc. Petr Mareček, Th.D. (CMTF): Kristus a účast židů
i pohanů na „smlouvách“ Božího zaslíbení: Christologické
a ekleziologické poselství Ef 2,11-22
prof. Pavel Marek, Ph.D. (FF):
Prostějovská „sametová revoluce“
JUDr. Filip Melzer LL.M., Ph.D. (PF):
Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace
prof. Josef Mikeš, DrSc. (PřF):
Geodesic mappings and some generalizations. (spoluautoři:
A. Vanžurová a I. Hinterleitner);
Geodesic mappings of manifolds with affine connection.
(spoluautoři: A. Vanžurová a V. Kiosak)
doc. Damián Němec, dr. (CMTF):
Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými
zeměmi (1990–2008)
doc. David Papajík, Ph.D. (FF):
Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci
prof. Ctirad Václav Pospíšil OFM, Th.D. (CMTF):
Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické
teologii
JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (PF):
Regulace médií
prof. Jiří Sehnal, CSc. (FF):
Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection
(Perspectives on seventeenth-century music in Moravia)
PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. (FF):
Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově
prof. Libuše Spáčilová, Dr. (FF):
Míšeňská právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor,
edice. (autoři: Vladimír Spáčil, Libuše Spáčilová)
doc. Jiří Špička, Ph.D. (FF):
Petrarca: homo politicus
prof. Pavel Štěpánek, Ph.D. (FF):
Čechy a Španělsko ve středověku. Dějiny a umění
RNDr. Ivana Vlková, Th.D. (CMTF):
Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad „písní
o služebníkovi“ z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě
doc. Marie Voždová, Ph.D. (FF):
Francouzský Vaudeville. Geneze a proměny žánru
Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF):
El bilingüismo paraguayo: Usos y actitudes hacia el guaraní
y el castellano			
-red
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Nejhodnotnější vědecké práce, výborné sportovní výkony
a promoce doktorů a docentů. To vše ve dvou únorových setkáních
Při příležitosti výročí znovuobnovení Univerzity Palackého ocenil 22. února v aule Právnické fakulty rektor
UP prof. Miroslav Mašláň autory monografií a studenty nejlepších vědeckých a uměleckých prací za rok
2010. Ceny rektora převzali také nejlepší sportovci z řad studentů UP.
„Šíře vědeckého zájmu, které zabírají vybrané monografie, svědčí o rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích. Když se autoři monografií sejdou na jednom místě,
ukáže se, že dohromady tvoříme univerzitní obec s širokým
záběrem vědeckých zájmů,“ řekl prof. Miroslav Mašláň při
slavnostním aktu. Mezi sedmadvaceti vybranými autory
monografií (přehled na této straně) se letos objevili také
dva děkani fakult UP. Za dílo Hospodinův služebník a nová
smlouva. Výklad „písní o služebníkovi“ z knihy Izaiáš a jejich
poselství ve smlouvě obdržela čestné uznání děkanka CMTF

RNDr. Ivana Vlková, Th.D., a za monografii Josef Borovička.
Osudy českého historika ve 20. století převzal čestné uznání
doc. Jiří Lach, Ph.D., M.A., děkan FF UP.
Tato slavnostní příležitost v rámci Akademických
dnů UP každoročně také zdůrazňuje, že univerzita má
tvořivé a soutěživé studenty. Za rok 2010 vyzdvihl
rektor UP práci dvaadvaceti posluchačů bakalářských
a magisterských studijních programů, kteří tak získali
Cenu rektora za nejlepší vědeckou nebo uměleckou
práci. Cenu za nejlepší sportovní výkon pak získalo
patnáct studentů. „Počtem posluchačů, který již přesáhl
třiadvacet tisíc, se Olomouc stává městem s největším
počtem studentů v poměru k počtu jeho obyvatel. Nejde
nám však o množství studentů, o kvantitu, ale o kvalitu
výsledků jejich studia. Úspěchy těchto studentů jak na
poli vědy, umění, tak na poli sportu jsou pak nejlepším
ukazatelem intenzivního rozvoje univerzity. Naši studenti často a s úspěchem reprezentují svou alma mater
v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni a mnohé
jejich práce mají praktický dosah,“ sdělil rektor UP. Dodal,
že komise, která pod vedením prof. Lubomíra Dvořáka,
prorektora pro regionální rozvoj UP, podávala návrh na
ocenění studentů, letos skutečně neměla jednoduchou
práci. Přihlášených vědeckých a uměleckých prací
i sportovců navržených na ocenění bylo v loňském roce
totiž mnohem více než v minulých letech.
Jako doklad širokého vědeckého záběru Univerzity
Palackého lze vnímat také úspěšné zakončení habilitačních
řízení a doktorských studií. Letos převzalo jmenovací dekrety
osm docentů, kteří se habilitovali na fakultách Lékařské,
Filozofické a Přírodovědecké. Slavnostní akty jmenování
docentů a promoce dvaapadesáti absolventů doktorského
studijního programu CMTF, LF, FF, PřF, PdF a FTK UP proběhly
24. února opět prostorách Právnické fakulty UP.

Ceny rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou nebo uměleckou práci
V průběhu Akademických dnů UP předal rektor UP prof. Miroslav Mašláň Cenu rektora za nejlepší vědeckou nebo
uměleckou práci za rok 2010 těmto studentům bakalářských a magisterských studijních programů (1. místo):
Mgr. Alena Vondráková (PřF):
Mgr. Radim Knob (PřF):
Analýza a geovizualizace enviromentálních rizik
Determination of frominated phenols in water samples by on-line
Mgr. Jana Bořucká (PřF):
coupled isotachophoresis with capillary zone electrophoresis
Functional analysis of interaction between auxin-binding
Mgr. Markéta Srbová (FF):
proteins and phytochromes in corn
Tradice a současnost českého šansonu mapuje podobu, vývoj
Bc. Helena Fikerová (PřF):
a proměny šansonu na našem území od devatenáctého
Optical setups for quantum information
století až po současnost

Ceny rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů
V průběhu Akademických dnů obdrželi z rukou rektora prof. Miroslava Mašláně Cenu rektora pro nejlepší sportovce za
rok 2010 tito nejlepší studenti bakalářských a magisterských studijních programů (1. místo):
Martin Baďura (FTK):
Pavel Hennrich (FTK):
reprezentant ČR, mistr ČR na 100 a 200 metrů znak
aktivní člen reprezentačního „A“ družstva ČR v kickboxu,
a akademický mistr ČR v závodním plavání stylem znak
zlatá medaile z Mistrovství ČR, bronzová medaile ze
Kateřina Bahulová (FTK):
Světovém poháru v Szegedu
reprezentantka UP v disciplíně Fitness Aerobik, držitelka
Martina Konopová (FTK):
titulu mistryně světa na šampionátu ve Francii
třetí místo v akrobatickém lyžování na Evropském
poháru ve Švýcarsku, účastnice Zimních olympijských
her v Kanadě
Michal Rubáček (FTK):
mistr Evropy na dvousetmetrové trati v disciplíně plavání
s ploutvemi 2010, třikrát překonané světové rekordy
Zuzana Svozilová (FTK):
od roku 2004 členka reprezentačního týmu v plavání
s ploutvemi, vítězka závodu světového poháru v Itálii
a Německa na 800m, mistryně ČR a akademická
mistryně ČR.
M. Hronová, ilustrační foto R. Pohlídalová, I. Veber
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Studenti představili své aktivity
Během úterního dopoledne a odpoledne proběhly
v Ústřední knihovně ve Zbrojnici prezentace studentských organizací působících při UP. Nakonec se vedle
sebe sešly stánky ESN UP, VŠ Ligy Oliver Olomouc,
občanského sdružení Buď Geo…, AIESEC Olomouc,
sdružení Studenti UP, Vysokoškolského katolického
hnutí a Japonského klubu Olomouc. Studenti tímto
způsobem hledali nejen nové členy do svých spolků,
ale především představili své aktivity, jež přispívají
k bohatšímu společenskému, kulturnímu, vzdělávacímu či sportovnímu životu na alma mater.
Kromě prezentací měli návštěvníci knihovny možnost získat bližší informace k chystaným volbám do
Akademického senátu UP a do čtyř fakultních senátů
na informačním stánku. Říci, respektive napsat svůj
názor na vyhrazené plochy v rámci akce „Řekněte
to na rovinu“ měli studenti možnost do 3. března.
Jejich postřehy, pochvaly i potřeby shrneme stručně
v příštím vydání Žurnálu UP.
Deset pater za třicet vteřin
Podvečer opět patřil studentům, tentokrát těm
sportovně založeným. V 16 hodin odstartoval na
vysokoškolské koleji B. Václavka „Běh do 10. patra”,
kterého se zúčastnilo bezmála třicet vytrvalců –
třiadvacet v mužské kategorii a dokonce čtyři dívky.
Přihlásili se nejen studenti, ale i pedagogové UP
(například RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D., ze Společné
laboratoře optiky při PřF či Mgr. Vojtěch Regec, Ph.D.,
z Pedagogické fakulty).
Nejrychlejším běžcem se nakonec stal Josef
Kaštil z PF a FTK (na snímku uprostřed), který vyběhl
deset pater za 30,12 sekundy. Na druhém a třetím
místě se umístili Jan Čížek (30,75 s) a Martin Kuček
(31,17 s), oba z FTK. Mezi dívkami zaběhla nejrychlejší
čas (41,81 s) Marie Ostárková opět z Fakulty tělesné
kultury. Nutno dodat, že celkem čtrnáct závodníků
mělo výsledný čas v rozmezí 30–34 sekundy.
Talk show se zpěvem i tancem
V úterý od půl osmé večer měla nejen akademická
obec možnost navštívit jedinečnou Talk show na
cucky v Divadelním sále UC UP, jejímiž hosty byli
rektor UP a primátor města Olomouce. Během
hodiny a půl velmi příjemného zpovídání obou
mužů došlo na témata vážná i méně vážná. Primátor
Martin Novotný se s diváky podělil nejen o své dojmy
z regionální a celostátní politiky, ale zavzpomínal také
na zážitky s kapelou Deep Purple, již předskakovala
loni v Olomouci právě jeho kapela. Rektor Miroslav
Mašláň zase přiblížil návštěvníkům své velké i malé
role v ochotnickém souboru. Jednotlivé části setkání
byly proloženy písněmi napsanými přímo pro tento
večer. V závěru talk show pak došlo i na neplánovaný
společný tanec obou prvních mužů.
Mše s arcibiskupem a univerzitní sbory
V rámci Akademických dnů se uskutečnila také studentská mše, a to ve středu od 19 hodin. Zastřešujícím
tématem mše se stala právě univerzita, její znovuobnovení, současnost i budoucí vývoj. Celebrování mše
se ujal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský
a arcibiskup olomoucký.
Závěr týdne patřil hudbě, a to jednak sobotnímu
představení opery Carmen v Moravském divadle, jednak
společnému koncertu univerzitních pěveckých sborů
Mladost Banská Bystrica, Educatus Kraków a Ateneo UP.
Akce pod názvem Visegrad Choral Bridges se uskutečnila
v pátek od 18.30 hodin v Aule FF UP za účasti ředitele
International Visegrad Fund Petra Vágnera.
O. Martínek, foto M. Otava, M. Kučera, I. Veber

65. výročí obnovení olomoucké
univerzity
Před 65 lety – 21. února 1946 – schválilo Prozatímní
Národní shromáždění Československa zákon č. 35/1946
Sb., o obnovení olomoucké univerzity pod názvem
Univerzita Palackého. Dne 20. 4. 1946 byl do funkce
rektora Univerzity Palackého jmenován děkan Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, filozof a sociolog
prof. Josef Ludvík Fischer. Z jeho inaugurační řeči, kterou
pronesl o rok později 21. února 1947, vybíráme:
„...Není, tuším, třeba
vykládati, jaké vnější obtíže
bylo a je třeba překonávati
krok za krokem při budováni
této univerzity. Za mnohem
důležitější totiž považuji
obtíže vnitřního rázu, před
něž jsme trvale stavěni.
Nemluvím-li o chaotických
poměrech, zavládnuvších na
našich vysokých školách v důsledku jejich uzavření během okupace (o poměrech mimochodem, které by bylo
lze konec konců považovati za přechodné, pokusíme-li
se jim cílevědomě čelit), je zde nesnáz druhá, mnohem
závažnější. Není totiž nikomu tajno, že organizace
našich vysokých škol a zejména univerzit potřebuje
pronikavé nápravy. Budujíce však tuto univerzitu,
jsme stále vázáni organizačními řády a předpisy, které
nám prakticky znemožňují jakýkoliv pokus o účelnější
organizaci, ačkoliv vnější podmínky by byly dány právě
proto, že jde o univerzitu nově budovanou.
Musil bych se dotknouti celé, neskonale spletité
a obtížné materie, spojené s tím, co nazýváme
školskou reformou, aby byly jasny i obtíže, před nimiž
stojíme, i možnosti, jež zůstávají, bohužel, nevyužity. Je
totiž základním poznatkem, že veškeré školství v celé své
diferencovanosti tvoří jednu nedílnou jednotu, takže
nelze pomýšleti na reformu jakéhokoliv jeho úseku, aniž
nejsme zároveň nuceni míti před očima plán reformy
celkové. Vázán časem mně přesně vymezeným, mohu
se dotknouti jen několika otázek nejzásadnějších. Prvý
příkaz, pod nějž jsme postaveni, chystajíce školskou
reformu, a jehož si bohužel nejsme dosti dobře a dosti
naléhavě vědomi, je příkaz intenzívní školské politiky. To
znamená, že my, jako malý národ, si nemůžeme dovoliti
přepych jakékoliv kulturní politiky extenzívní, která by
se rozbíhala jen do šíře a jejímž jediným výsledkem by
byla pouze péče o celkový vzdělanostní průměr. Protože
je nás poměrně málo, protože musíme dobře hospodařiti
s každou jiskrou nadání, musí býti naší snahou pečovati
nikoliv jen o průměr, nýbrž učiniti vše, aby nejen všechny
nadprůměrné schopnosti a dovednosti byly co nejpečlivěji
zachyceny, nýbrž aby byly dovedeny k nejvyšší možné míře
rozvití. Stručně formulován by tento příkaz zněl: důsledně
uplatňovati na všech stupních princip výběrovosti.”

Stejně jako před 65 lety, i letos 21. února zněly hanáckou
metropolí zvony olomouckých kostelů, a znovu tak připomněly datum, kdy se Olomouc stala opět univerzitním
městem
Připravila -mav-, foto archiv ŽUP
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Odborníci z Přírodovědecké a Pedagogické fakulty vytvořili
unikátní hmatové mapy moderního typu
Člověk vnímá svět kolem sebe přímo svými smysly nebo zprostředkovaně prostřednictvím geoinformací. Přibližně 85 % informací přitom člověk získává ze svého okolí prostřednictvím zraku,
což sehrává klíčovou roli v praktickém životě. Mezi jedince, kteří mají možnosti vnímání prostoru
ztížené, patří nevidomé a slabozraké osoby. Poskytnout této skupině osob vhodné prostředky
pro vnímání a studium prostoru je úkolem společnosti, avšak tato oblast byla v České republice
dlouhodobě opomíjena. Odborníci na kartografii a geoinformatiku z Katedry geoinformatiky PřF
se proto společně s pracovníky Ústavu sociálně-pedagogických studií PdF na tuto problematiku
zaměřili a v rámci projektu Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu vytvořili
unikátní hmatové mapy, které pomáhají nevidomým a slabozrakým osobám s orientací v prostoru
a umožňují jim studium dalších prostorových souvislostí.
Moderní typ tyflomap umožňuje percepci geoprostoru velmi názorným způsobem. Příkladem jsou hmatové mapy, které vznikly v rámci vývoje na Univerzitě
Palackého. Jedná se o unikátní trojrozměrné tyflomapy
umožňující využití zbytkového zraku u slabozrakých
osob a Braillova písma u nevidomých. Trojrozměrný
tisk představuje revoluční přístup vyjádření geoprostoru
hmotným způsobem. Výsledkem je trojrozměrný model,
který je popsán Braillovým písmem a kontrastními
barvami je odlišen pro osoby se zbytky zraku. Výsledkem
práce odborníků na kartografii, geoinformatiku a speci-

Kartogram nezaměstnanosti ve formě tyflomapy moderního typu

Ukázka zvukové tyflomapy památek UNESCO v ČR

ální pedagogiku je počítačový 3D model vytištěný na 3D
tiskárně, která nanáší materiál na bázi sádry s pojivem
v tenkých vrstvách tak, aby vznikla přesná reprezentace
počítačového modelu.
Takto vytvořené tyflomapy mohou prezentovat nejen
tradičně používané plány pro pohyb osob v prostoru, ale
technologie může být snadno použita i pro tvorbu kartogramů nebo obecně geografických map. To demonstrovali
pracovníci Katedry geoinformatiky vytvořením celkem
čtyř odlišných typů tyflomap – nadmořská výška Evropy,
politická mapa Evropy, kartogram nezaměstnanosti v ČR
a plán přednádražního prostoru v Olomouci.
K tvorbě moderních tyflomap je možné využít také
multimédia – pro osoby slabozraké a nevidomé se jedná
především o zvuk. Zvuková tyflomapa pro uživatele
představuje unikátní formu prezentace nejen prostoru,
ale také tematických informací. K jednotlivým prvkům
mapy je možné doplnit tolik údajů, kolik by se vešlo na
několik stran textu. Tím mapa získává na informační
hodnotě. Navíc je použitelná i pro uživatele, kteří
neovládají Braillovo písmo, ale hmatem jsou schopni
vnímat geografické charakteristiky z mapy. Na moderní
3D tyflomapě jsou umístěna dotyková čidla, která po
stisku přehrají nahranou zvukovou stopu. Příkladem je
zvuková mapa památek UNESCO v ČR, kterou vytvořili
pracovníci Katedry geoinformatiky PřF UP ve spolupráci
s Katedrou technické a informační výchovy PdF UP.
Projekt Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu byl realizován týmem odborníků
z UP v letech 2008 až 2010, iniciátorem projektu za Katedru geoinformatiky PřF UP byl V. Voženílek. Výsledkem
projektu jsou nejen vytvořené tyflomapy moderního typu,
které byly testovány ve speciálních školách a tyflocentrech
v ČR, ale také metodika pro další tvůrce.
V tisku je v těchto dnech závěrečná publikace,
kterou k vydání připravilo Vydavatelství UP: Voženílek,
V., Ludíková, L., Růžičková, V., Finková, D., Vondráková,
A., Kozáková, M., Doležal, J.: Hmatové mapy technologií
3D tisku.
Mgr. A. Vondráková, Katedra geoinformatiky PřF,
(redakčně upraveno), foto archiv autorky

Ocenění za dlouholetou a cennou práci pro profesora Jana Nauše
Z rukou prof. Miroslava Mašláně, rektora UP převzal 23. února Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc. (na snímku vpravo). Ocenění obdržel při příležitosti zřízení nové Katedry biofyziky na Přírodovědecké fakultě UP. Blahopřál mu také děkan Přírodovědecké fakulty prof. Juraj Ševčík, Ph.D.
Profesor Jan Nauš pracuje na olomoucké univerzitě nepřetržitě od roku 1980. Významně se zasloužil o rozvoj
oddělení biofyziky Katedry experimentální fyziky PřF
UP, který 1. 1. 2011 vyústil ve zřízení samostatné Katedry
biofyziky. Je dlouholetým garantem oboru Biofyzika na
úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia.
Především zásluhou prof. Nauše je na fakultě akreditováno
i habilitační a řízení ke jmenování profesorem v oboru
Biofyzika. Zásluhou prof. Nauše je dnes také mezi absolventy
olomoucké biofyziky nejméně pět docentů. Za jeho působení
úspěšně absolvovalo studium biofyziky více než dvě sta studentů, z toho třicet v rámci doktorského studia. Prof. Nauš je
také garantem nového bakalářského a magisterského oboru
Molekulární biofyzika.		
Text a foto -map
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Testování prvního prototypu moderní 3D tyflomapy nadmořských výšek Evropy nevidomým uživatelem.

V České republice žije přibližně 80 tisíc osob s těžkým
zrakovým postižením, z toho zhruba 10 tisíc představují
osoby zcela nevidomé. Podle odhadů Světové zdravotnické
organizace se navíc počet osob se zrakovým postižením
neustále zvyšuje a do roku 2020 se zdvojnásobí. Jedním
z nejzávažnějších důsledků zrakového postižení je
nutnost naučit se orientovat ve svém prostředí s výrazně
omezenými vizuálními informacemi nebo zcela bez nich,
což s sebou přináší potřebu vnímat geoprostor a vytvářet si
o něm představy pomocí ostatních smyslů. K vývoji těchto
dovedností je k dispozici řada pomůcek a nástrojů, přičemž
mezi nejvhodnější patří tyflomapy. První hmatové mapy
pocházejí z 80. let 20. století. Sloužily pro nácvik samostatného pohybu zrakově postižených osob. V dnešní době jsou
běžně dostupné tyflomapy tvořené formou vytláčených fólií
vyráběných na speciálních vakuových tiskárnách. Tyto mapy
však doposud slouží spíše jako mnemotechnická pomůcka,
než jako nástroj pro prezentaci geoprostoru. Moderní tyflomapy vytvořené odborníky UP umožňují díky využití 3D
tisku, Braillova písma, kontrastního barvotisku a umístění
zvukových nahrávek v mapě prezentaci nejen geografického
prostoru, ale také značného množství tematických informací.
Projekt „Percepce geoprostoru
prostřednictvím tyflomap moderního typu“
Cílem projektu bylo zhodnotit a rozpracovat aspekty
interpretace a percepce geoprostorou prostřednictvím
prostorových informací na tyflomapách moderního
typu z pohledu současného stavu technologie kartografické tvorby v ČR. Snahou řešitelského kolektivu bylo
přiblížit českou produkci tyflomap světové kartografické
tvorbě pro nevidomé a slabozraké a zprostředkování
možností další tvorby tyflomap pro komunitu zrakově
postižených. Řešitelská pracoviště: Katedra geoinformatiky PřF (garant prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.) a Ústav
speciálněpedagogických studií PdF UP (garant prof.
PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.)
Spolupracující organizace: DIGIS, spol. s r.o. Ostrava,
TyfloCentrum Karviná, TyfloCentrum Olomouc, Střední
škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově
postižené Brno, Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově postižené Praha
a Základní škola Opava – Havlíčkova.
Projekt získal podporu Grantové agentury ČR na roky
2008–2010.

Univerzitní pracoviště informují

Ohlédnutí za Cyklem judaistických přednášek pro veřejnost
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF v uplynulém zimním semestru 2010 po krátké
odmlce navázalo na tradici přednáškového cyklu, který se snaží odbornou, a přesto srozumitelnou formou
přiblížit veřejnosti širokou interdisciplinární škálu témat, jež souvisejí s židovskými dějinami, kulturou, myšlením a náboženstvím. Olomoucký kabinet judaistiky chce seznámit veřejnost nejen s odborníky a vědeckými
pracovníky věnujícími se židovským studiím, ale také se současnými významnými osobnostmi české a moravské
židovské komunity, spisovateli a umělci i pamětníky, kterých se dotkly protižidovské perzekuce 20. století.
Loňský cyklus zahájila absolventka olomoucké judaistiky
Jitka Götthansová přednáškou Všední den v terezínském
ghettu 1941–1945, v níž srovnala všední den obyvatel
ghetta krátce po jeho založení se situací, kdy bylo ghetto
přelidněno, se dnem před skončením 2. světové války. Přednášející záměrně nezvolila klasický chronologický výkladu
o terezínském ghettu a nahlédla na život v něm z pohledu
jeho obyvatel. V listopadu na téma holocaustu navázal
náš dlouholetý spolupracovník Luděk Štipl z občanského
sdružení Respekt a Tolerance. V přednášce Deník Otty
Wolfa 1942-1945 pohovořil o deníku chlapce, jenž podává
svědectví o osudu židovské rodiny z Hané, která se v letech

Autorské čtení Ireny Douskové z knihy „Goldstein píše dceři“
v prosinci 2010

okupace útěkem do ilegality vyhnula deportaci do koncentračního tábora. Otta Wolf, nešťastně dopadený před koncem
války, byl umučen 20. dubna 1945, aniž by prozradil jména
svých ochránců či úkryt svých rodičů a sestry, kteří se tak
dožili osvobození. Setkání se zúčastnil také editor tohoto
dokumentu a germanista prof. Ludvík Václavek.
Během prosince nás poctil svou návštěvou Dr. Wolfgang Wieshaider z vídeňské univerzity (Institut für Rechtsphilosophie, Religions- und Kulturrecht). Tento odborník
na konfesní právo seznámil zúčastněné s prameny a pojmy
židovského práva. Dr. Wieshaider, který působí nejen na ví-

deňské, ale také na pražské univerzitě, promluvil perfektní
češtinou o základních charakteristikách židovského práva,
tzv. halachy, jež je souhrnem náboženského práva zahrnujícího biblická přikázání (613 přikázání) a pozdější talmudský
a rabínský právní výklad, včetně zvyků a tradice. O týden
později představila Lucie Laníková z Katedry historie FF UP
téma Šlechta židovského původu na Moravě. Laníková
velice poutavě pohovořila o této specifické skupině nobility
v rámci habsburské monarchie v 19. a 20. století. Zaměřila
se především na oblast Moravy, kde žila početná skupina
tzv. židovské aristokracie, např. šlechtické rody Gutmannů,
Rothshildů a Bauerů.
Zimní semestr byl poté uzavřen dvěma autorskými
čteními. V prvním četla Hana Frejková, herečka, spisovatelka a interpretka jidiš písní, ze své autobiografické knihy
Divný kořeny. V ní vzpomíná mj. na svého otce Ludvíka
Freunda-Frejku, který byl v padesátých letech popraven
během procesu s Rudolfem Slánským. Na velice osobní
výpověď Hany Frejkové navázal Martin Šmok z USC Shoah
Foundation Institute, který prezentoval internetový archiv
„oral history“ dokumentů, k jehož založení dal roku 1994
podnět Steven Spielberg po natočení oskarového filmu
Schindler’s List. Tato databáze rozhovorů s pamětníky
šoa může sloužit badatelům a pedagogům jako zdroj
primárních informací o poválečné historii Židů v Československu. Jedinečným zážitkem pak bylo prosincové
setkání s prozaičkou, básnířkou, dramatičkou a žurnalistkou Irenou Douskovou, které četla z knihy Goldstein
píše dceři. Irena Dousková, autorka románu Hrdý Budžes,
vydala tuto svou prozaickou prvotinu již roku 1997.
V dopisech, které posílá stárnoucí filmový režisér z Izraele
své dospělé dceři do Prahy, se postupně odkrývají jednak
životní osudy emigranta, jednak rozporuplnost opožděně
navázaného, nenaplněného vztahu s dospívající dcerou.
Komorní příběh o otcovské lásce i sebelásce se odehrává
na přelomu 80. a 90. let dvacátého století. Příběh odráží
intimní rodinné osudy samotné autorky.

Program na letní semestr 2011
Také v letošním roce připravuje CJS celou řadu zajímavých přednáškových akcí, na které bychom chtěli pozvat co možná
největší okruh posluchačů. Přednášky se budou konat ve vybrané středy v 17 hod. v prostorách knihovny Kabinetu judaistiky
na třídě Svobody 26 v prvním patře. Ve středu 9. března vystoupí Pavel Kuča z občanského sdružení Krnovská synagoga
s přednáškou Upálení Žida Heresche v Krnově roku 1534 a židovský hřbitov ve slezském Zülzu. Z univerzity v Utrechtu
(Medieval Studies) přijede 16. března mladá badatelka Eva Steinová, která pohovoří o pražském protižidovském pogromu
roku 1389 a především o latinské parodické skladbě Passio Iudeorum Pragensium, již připravuje ke kritickému vydání.
O proroku Jonášovi v rabínských textech promluví 23. března Karel Hrdlička z plzeňského Centra blízkovýchodních studií
FF Západočeské univerzity. Se svým autorským čtením vystoupí 6. dubna vzácný host – paní Erika Bezdíčková z Židovské
obce Brno. Ta představí svou autobiografickou knihu Moje dlouhé mlčení, ve které se ve vzpomínkách vrací k osudovým
okamžikům svého života, nenapravitelně poznamenaného nacismem a komunismem. O nejstarších dějinách židovské
obce v Olomouci z hlediska archeologického pohovoří 13. dubna dr. Josef Bláha z Katedry dějin umění FF UP. Čtrnáct
dní na to, 27. dubna, přijede z Ústavu Blízkého východu a Afriky, FF UK Praha, Dr. Pavel Sládek s přednáškou na téma David
Gans a jeho kronika Cemach David, která nás zavede do zlatých časů renesančního židovského ghetta v Praze. Literární
přednáška dr. Erika Gilka z Katedry bohemistiky olomoucké univerzity s názvem Karel Poláček – jen humorista? se bude
konat 4. května. Cyklus přednášek pak v letním semestru uzavře návštěva vzácného hosta z Haify pana rabína Daniela
Mayera, jehož předkové pocházejí z regionu Haná. Rabín Mayer ve středu 11. května představí svou knihu Konverze
k judaismu v zrcadle židovské ústní tradice a historie a pohovoří celkově o problematice halachických pravidel pro
konverze, o praxi gijurů v moderním Izraeli, ale také o náplni kurzů pro přípravu konvertitů.
Dovolujeme si vás proto pozvat na Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost, věříme, že se s vámi v letním semestru
na půdě Centra judaistických studií v Olomouci setkáme, a těšíme se na vaši hojnou účast.
Mgr. D. Soukup, foto archiv CJS
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 oceněním 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.

Oznámení  Pozvánky
Vlastivědné muzeum v Olomouci
ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc
a Katedrou dějin umění FF UP pořádá
odbornou konferenci Historická Olomouc XVIII

Město v baroku / Baroko ve městě

Uskuteční se ve dnech 16. a 17. března ve Václavkově
sále VMO a Auditoriu maximu v jezuitském konviktu,
zahájení v 10 hod. ve Václavkově sále. Vstup volný.
Katedra bohemistiky FF a olomoucká pobočka
Jazykovědného sdružení ČR zvou na
XII. mezinárodní setkání mladých lingvistů

Jiná slova – jiné světy [?]
9.–11. května, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10
Ústřední témata letošního ročníku jsou: lingvistická
a kulturní diverzita v éře globalizace, diverzita v jazyce
a mezi jazyky, diverzita ve studiu/popisu jazyka, diverzita v kultuře, diverzita v médiích. V rámci konference se
uskuteční 1. ročník celostátní soutěže pro pregraduální
studenty STUDENT A VĚDA (sekce Lingvistika). Vítězné
příspěvky zazní i v hlavním programu konference a budou publikovány v časopisu Bohemica Olomucensia
(Philologica Juvenilia). Termín registrace: 10. dubna. Bližší
informace najdete na http://mladi-lingviste.webnode.cz/.
Občanské sdružení Japonský klub Olomouc
při Katedře asijských studií UP zve na

Japonské jaro 2011
Sedmý ročník je připraven na dny 7.–24. března.
Letošní ročník otevře 7. března přehlídka tradičního
oblékání v Japonsku (Velká učebna, Křížkovského 10,
19 hod.). Další program nabídne studentský origami
workshop, přednášku o japonských svátcích a tradicích,
ochutnávka exotických čajů či japonských jídel, zenová
meditace i tradiční Malé divadlo kjógenu. Na závěr je
připravena přednáška o filmovém umění japonského
mistra Akira Kurosawy. Podrobný program je k dispozici
na www.upol.cz/zpravy/kalendar/.
Děkanka Fakulty zdravotnických věd UP vypisuje

výběrové řízení
na obsazení následujících míst akademických pracovníků
asistent/asistentka Ústavu fyzioterapie
Předpokládaný nástup: od 1. května 2011.
Výše úvazku: 0,1 (tj. 4 hodiny týdně).
Počet obsazovaných míst: 2
Kvalifikační požadavky: ukončené VŠ vzdělání v příslušném
nebo blízce příbuzném oboru se zaměřením na fyzioterapii,
odborná a pedagogická praxe vítána, vlastní publikační
činnost/prezentační zkušenost vítána, morální bezúhonnost,
zdravotní způsobilost. K vlastnoručně podepsané přihlášce
na místo akademického pracovníka je třeba doložit:
vyplněný osobní dotazník UP, fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci, profesní životopis s uvedením přehledu
o publikační/prezentační zkušenosti.
Přihlášky zašlete do 30 dnů po zveřejnění výběrového
řízení dne 28. 2. 2011 ve Zdravotnických novinách, nejpozději do 29. 3. 2011 na Děkanát FZV UP, personální
referát, tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc.
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s t u d e n t s k á r ub r i k a

Soutěžte o lístky
do kina Metropol
Otázka  1

Kolik studentů či absolventů UP působí
v současném vedení kina Metropol?
Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte dvě
vstupenky na Vámi vybrané představení.
Odpovědi zasílejte do 15. března 2011 elektronicky
na adresu ondrej.martinek@upol.cz.

Elektronické přednášky pro mediky
Databáze The Biomedical & Life Sciences Collection byla
obohacena o řadu multimediálních přednášek předních
světových odborníků z pracovišť USA (např. dr. Braden
Kuo – Massachusetts General Hospital, prof. Lawrence
J. Brandt – Montefiore Medical Center, New York),
Velké Británie (např. dr. Charles Knowles – Barts and
the London School of Medicine and Dentistry) či Kanady
(dr. Jenny Heathcote – University of Toronto). Databáze
obsahuje více než 800 dalších kvalitních přednášek
z lékařství a přírodních věd.
Bližší informace najdete na http://ezdroje.upol.cz.
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.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát rektora
Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc,
obálku označte heslem „Literární soutěž”.
Více informací na www.zurnal.upol.cz.

Senát Lékařské fakulty bude vybírat…
Dokončení ze str. 1
„Ještě předtím budou na webových stránkách Lékařské fakulty zveřejněny teze jejich programů,“ doplnil
MUDr. Strojil.
Akademický senát fakulty, který má celkem 36 členů,
z toho 12 studentů, se na svém veřejném zasedání sejde
19. dubna ve 13 hodin na stejném místě. Kandidáta
zvolí tajným hlasováním, přičemž ke zvolení je nutná
nadpoloviční většina platných kladných hlasů všech
senátorů.Pokud žádný kandidát potřebný počet hlasů
neobdrží, postoupí do druhého kola ti z nich, kteří se
umístili na prvních dvou místech. Jestliže se senátoři
ani ve druhém kole neshodnou, postoupí do třetího
kola kandidát s nejvyšším počtem kladných hlasů,
případně všichni ti, kteří obdrželi ve druhém kole stejný
nejvyšší počet hlasů. V případě, že senát ani ve třetím
kole o kandidátovi nerozhodne, vyhlásí volební komise
senátu nový termín voleb. Ty se uskuteční nejpozději
do jednoho měsíce a zúčastní se jej nově navržení
kandidáti.
Zvoleného kandidáta na funkční období 2011–2015
jmenuje děkanem rektor UP.
V. Mazochová
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Budoucí zubní lékařka je juniorskou mistryní světa
ve zpracování textů
Petra Vintrlíková, posluchačka prvního ročníku oboru Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého, je juniorskou mistryní světa ve Zpracování textů. Na otázku, jaká je spojitost mezi medicínou
a jednotlivými disciplínami této soutěže, mi odpovídá bez váhání: „Žádná. Medicína byla a je mým snem
a korektury textu, wordprocessing, opis textu, korespondence a protokolování, či tzv. Real Time Competition,
mne jednoduše baví.“ A baví ji natolik, že se své prvenství na Mistrovství světa v Pekingu 2009 pokusí obhájit
letos v létě na světovém šampionátu v Paříži. V době příprav na blížící se zápolení jsme se zeptali:
Ne každý asi ví, co ve skutečnosti znamená
Zpracování textu se věnuji šestým rokem. Psát všemi
Mistrovství světa ve zpracování textů...
deseti jsem začala ve volitelném předmětu Hospodářská
Jde o významnou soutěž, jež probíhá každé dva roky pod
korespondence na gymnáziu v Hustopečích. V rámci tohoto
předmětu se mi nabízela možnost složit státní zkoušku.
záštitou mezinárodní federace pro zpracování informací
A tehdy si mých výsledků všimla paní učitelka, s níž jsem
Intersteno. Já se této soutěže účastním pod záštitou české
organizace Interinfo. Podotýkám ale, že to není nutné – při- později jela na první soutěž. Poté jsem se rozhodla, že budu
intenzivněji trénovat. Kromě opisu textu jsem se postupně
hlásit se totiž může kdokoliv. Soutěž zahrnuje celkem sedm
začala věnovat i ostatním disciplínám. Mistrovství světa
disciplín a v Pekingu se jí účastnili zástupci dvě stě padesáti
jsem se poprvé účastnila ještě v době, kdy jsem psala
zemí ze čtyř kontinentů.
krátce a kdy jsem studovala na zmíněném gymnáziu. Bylo
Jaké jsou tedy vaše konkrétní úspěchy?
to v Praze v roce 2007.
V rámci soutěže se nejvíce lidí účastní třicetiminutového
Jak se na MS připravujete? Máte nějakou taktiku
Opisu textu. Na něj navazuje Korektura textu, a právě
v ní jsem na MS v Pekingu 2009 získala bronzovou příčku. při plnění konkrétních úkolů?
Na prvních soutěžích na střední škole jsem začínala
Bronzovou medaili jsem získala také v kategorii Kombinace
a Wordprocessing, vysněné zlato pak v soutěži Koresponden- s rychlostí asi tři sta úhozů za minutu. Tehdy jsem
trénovala každý den a rychlost se postupně zvyšovala.
ce a protokolování. Českou republiku reprezentovalo tehdy
Nyní si ale takový trénink, vzhledem k náročnému studiu
pětačtyřicet soutěžících.
Zubního lékařství na UP, nemůžu dovolit. Snažím se
Můžete obšírněji popsat jednotlivé disciplíny?
ale udržovat, a tak rychlostně píšu každý týden a přiNa MS se soutěží v sekcích rozdělených do tří kategorií
vydělávám si přepisem. Trénuji v tom, v čem soutěžím.
podle věku – žáci do šestnácti let včetně, junioři do dvaceti
Doma mám tedy nějaké opisy nebo píšu např. podle
let včetně a praktici od jednadvaceti let neomezeně. Všemi
nahraného diktátu a snažím se zachytit co nejvíce minut.
věkovými kategoriemi je nejvíce obsaPodobně jsou pak stavěna víkendová
zovanou disciplína Opis textu. Opisuje
i týdenní soustředění, kde už vládne
se třicet minut z papírové předlohy. Za
jistá soutěžní atmosféra. Tam všichni
každou chybu se odečítá sto úhozů. Žáci
skutečně trénujeme od rána do večera,
musejí pro zařazení do výsledkové listipouze s přestávkou na oběd. Na
ny dosáhnout minimální rychlosti dvě
Mistrovství světa v Paříži se pokusím
stě čtyřicet hrubých úhozů za minutu,
soutěžit ve všech disciplínách – Opis
junioři tři sta úhozů a praktici tři sta
textu, Korektura, Wordprocessing,
šedesát úhozů při přesnosti maximálně
Korespondence a Protokolování,
0,25 % neopravených chyb v každé
zkusím uspět i v diktovacích soutěžích.
kategorii. Další disciplínou je Korektura
A ptáte-li se na taktiku: Při rychtextu, při níž soutěžící provádí drobné
lostní soutěži snad žádná nefunguje.
úpravy textu – změna řezu písma,
Je lepší psát mírně pomaleji, protože
pořadí slov ve větě, úprava koncovek
je velká penalizace za chyby. Samonebo částí slova, centrování, odstavce
zřejmě existují dané rychlostní limity,
apod. Soutěží se deset minut a limit pro
abyste mohla být do soutěže zařazena.
zařazení do výsledkové listiny ve všech kategoriích je šede- U Wordprocessingu je lepší si nejprve projít zadání a např. si
sát zpracovaných korektur, přičemž se za každou správně
očíslovat, co budete dělat první.
provedenou korekturu přičítá sto bodů a za každou chybnou
Jakou máte konkurenci?
pět set bodů strhává. Mistrovství světa dále zahrnuje
Vzhledem k tomu, že jsem se letos přesunula do seniorské
diktovací soutěže – Real Time Competition, tedy záznam
kategorie, budu mít konkurentů mraky. V rychlostních
diktátu v reálném čase bez možnosti oprav zapsaného
disciplínách jsou největšími konkurenty Češi a Turci.
textu, a Strojový těsnopis s možností dodatečných oprav
a doplňků. V obou se postupně zvyšuje diktovaná rychlost
Co vás na této soutěži vlastně tak baví?
a soutěžící musí pro zařazení do výsledkové listiny zachytit
To je zajímavá otázka, ale těžko se mi na ni odpovídá.
alespoň tři minuty a nepřekročit limit chyb. Soutěží se
Baví mne na tom to, že s každým zadáním přijde vždy nějaká
i ve Vícejazyčném těsnopise. V této disciplíně rozhoduje
záludnost. Vždy je v soutěži něco nového, stále je v čem se
o pořadí počet zaznamenaných jazyků a přesnost záznamu. zdokonalovat. Nejprve mne bavil právě ten konkurenční boj.
Velmi náročnou disciplínou, vyžadující pečlivou přípravu, je
Dnes se těším na soustředění také proto, že se jednoduše
Wordprocessing. Jde o profesionální zpracování textu ve
sejdeme. Všichni se už dobře známe a jsme celkem dobrá
Wordu. Startuje poměrně velký počet soutěžících, ale limit
parta.
pro zařazení do výsledkové listiny – tedy 50 % správně
Jste studentkou prvního ročníku zubního lékařství.
zpracovaného zadání – splní jen minimum z nich. Jednou
z nejmladších soutěží je pak Korespondence a protokolování. Proč jste si vybrala právě tento obor?
Charakteristická je tím, že se na ni prakticky nedá nijak
Už na gymnáziu mi byly bližší předměty přírodovědecúčelně trénovat. V první části je třeba zachytit co nejpřesněji
kého zaměření než ty humanitní. Postupně jsem začala snít
tříminutový diktát, ve druhé části se vypracovává protokol
o studiu medicíny a zubní lékařství mi přišlo jako zajímavý
ze sedmiminutového diktátu se zvyšující se rychlostí, při
a perspektivní obor. Nyní, po prvním semestru, si myslím,
kterém se hodnotí rozsah a zaznamenání klíčových slov. že to bylo dobré rozhodnutí. Studium mne baví a po
V kategorie Kombinace pak rozhodnou o pořadí výsledky
absolvování byť jen minima praktické výuky mi tento obor
ve všech disciplínách.
připadá stále zajímavější.
Ptala se M. Hronová, foto z vyhlášení výsledků
Kdy jste se MS účastnila poprvé? A jak jste se
MS v Pekingu 2009 – archiv P. Vintrlíkové
k tomuto koníčku vlastně dostala?

Oznámení  Pozvánky

Jubilea

Významné jubileum profesora Lubomíra Kubáčka
Minulý měsíc oslavil pan prof. RNDr. Ing. Lubomír
Kubáček, DrSc., Dr.h.c., své osmdesáté narozeniny.
Dovolte mi v následujících řádcích akademické obci
stručně představit bohatý život a dílo tohoto významného
matematika, geodeta a pedagoga, člena naší Katedry
matematické analýzy a aplikací matematiky.
Pan profesor se narodil 1. února 1931 v Bratislavě.
Po absolvování oboru geodézie na Slovenské vysoké
škole technické v Bratislavě (1954) nastoupil jako vedoucí
výpočtového oddělení na Geodetický
ústav v Bratislavě. Během studia
při zaměstnání získal (1964) titul
promovaný matematik v oboru Teorie
pravděpodobnosti a matematická
statistika na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Komenského v Bratislavě.
Od roku 1962 pracoval jako vedoucí
matematického oddělení na Ústavu
teorie měření Slovenské akademie věd,
kde se mu díky jeho pracovnímu elánu a nasazení podařilo vytvořit velmi silný kolektiv matematiků a statistiků.
V roce 1981 přešel do Matematického ústavu SAV, kde
zůstal až do roku 1994, přičemž v letech 1988–1991 byl
ředitelem tohoto ústavu. V roce 1980 získal prof. Kubáček
titul DrSc. (fyzikálně-matematické vědy) a roku 1991
byl jmenován profesorem (teorie pravděpodobnosti
a matematická statistika).
Od roku 1994 máme to štěstí, že profesor Kubáček
působí na naší katedře. Má velkou zásluhu na rozvoji
aplikované matematiky v Olomouci, a to jak koncepcí studijních programů matematika a aplikovaná matematika,
tak především výchovou a vzděláváním mladých kolegů,
kteří pokračují v jím započaté odborné práci nebo odešli
do praxe, kde se uplatňují jako významní odborníci. Za

v y d a v a telstv í
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dobu jeho činnosti na naší katedře se mu zde podařilo
vybudovat silnou statistickou skupinu.
V rámci teoretického výzkumu se profesor Kubáček
věnuje především teorii odhadů, problémům singularity a nelinearity v regresních modelech a statistické
teorii geodetických sítí. Je autorem či spoluautorem
11 odborných knih, 6 učebních textů a více než 170
vědeckých článků. Napsal rovněž asi 90 odborných
a popularizačních článků v oblasti aplikací geodézie,
interní medicíny a metrologie. Je
členem několika redakčních rad
vědeckých a odborných časopisů.
Pan profesor získal za svou bohatou
odbornou a pedagogickou činnost
celou řadu ocenění, zejména v Čechách
a na Slovensku. V roce 2002 mu byl
na Slovenské technické univerzitě
v Bratislavě udělen čestný doktorát.
Mezi poslední ocenění patří Stříbrná
pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy, Pamätná zlatá medaila Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a Stříbrná
medaile „Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého“ za
dlouholetý vědecký a pedagogický přínos naší alma
mater, kterou panu profesorovi předal děkan přírodovědecké fakulty při příležitosti zahájení mezinárodní
konference ODAM 2011, která byla konána ve dnech
26. až 28. ledna 2011, mimo jiné právě na počest
našeho významného jubilanta.
Přejeme panu profesorovi Kubáčkovi pevné zdraví,
pracovité doktorandy, hodně dalších tvůrčích myšlenek
a spokojenosti.
Prof. J. Andres, vedoucí Katedry matematické analýzy
a aplikací matematiky PřF, foto archiv katedry
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Únorová produkce
Pedagogická fakulta
Ludíková, L.: Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. 1. vyd., 170 s.
E-pedagogium III/2010. Odborný časopis. 184 s. Neprodejné

Zacpal, J.: Informační a komunikační technologie. Vydáno
na CD. Neprodejné
Hlaváčková, P.: Ekonomika v podnikání. Vydáno na CD.
Neprodejné
Vávrová, P.: Psychologické aspekty náročných situací ve
vedení lidí. 1. vyd., 66 s. Neprodejné
Poláchová Vašťatková, J.: Úvod pedagogické evaluace
a jejích metod. 1. vyd., 76 s. Neprodejné

Filozofická fakulta
Gunsenheimer, B. (ed.): Zweite Olmützer Schreibwerkstatt.
1. vyd., 28 s. Neprodejné
Dolejš, M.: Efektivní diagnostika rizikového chování
u adolescentů. 1. vyd., 190 s. 250 Kč
Koucká, I., Láníková, L. (eds.): Historica Olomucensia
38-2010. 1. vyd., 148 s. 334 Kč
Ryšavý, D.: Sociologica – Andragogica 2010. 1. vyd., 214 s.
649 Kč
Arbeit, M.: Moravian Journal of Literature and Film Vol. 2,
Num. 1, 2010. 106 s. 150 Kč
Machala, L., Pořízková, L. (eds.): Bohemica Olomucensia
4. 224 s. Neprodejné

Přírodovědecká fakulta
Staněk, S.: Acta Universitatis – Mathematica 49 (2) 2010.
122 s., Neprodejné
Rachůnek, J., Šalounová, D.: States on Generalizations of
Fuzzy Structures. 1. vyd., 92 s. 183 Kč
Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R.: Klimatická změna
v e-learningové výuce. 1. vyd., 100 s., 119 Kč

Právnická fakulta
Malacka, M.: International and Comparative Law Review
22-23/2009. 88 s. 108 Kč
Bubelová, K., Frýdek, M. (eds.): Polemiky a spory v právní
vědě. 1. vyd., 164 s.

Cyrilometodějská teologická fakulta
Zajícová, L.(ed.): Theologica Olomucensia Vol. 10/2010.
1. vyd., 80 s.
Pacner, S.: Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina.
1. vyd., 412 s. 200 Kč

Institut celoživotního vzdělávání (FF)
Kurtišová, T.: Soukromé právo. Vydáno na CD. Neprodejné
Cimbálníková, L., Cimbálník, T.: Základy managementu
v podnikání. Vydáno na CD. Neprodejné
Jungová, A.: Týmová práce a vedení lidí. Vydáno na CD.
Neprodejné

Lékařská fakulta
Ulrichová, J. (ed.): Biomedical Papers Vol. 154. Nr. 4. 86 s.
Neprodejné
Faber, E. a kol.: Průvodce transplantací krvetvorných buněk.
1. vyd., 24 s. Neprodejné
-věch-

Fakulta tělesné kultury
Jirásek, I. (ed.): ZET – Miloš Zapletal. 1. vyd., 334 s. 330 Kč

Exkurze pro studenty
i zájemce z širší veřejnosti
Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF
pořádá exkurze pro studenty, kteří je mají předepsány
v programu studia jako povinné, pro univerzitu třetího
věku a pro další zájemce z řad studentů i veřejnosti.
Pro 1. ročník teologie a případné zájemce:
 26. dubna: Vídeň: Operring, budova Státní opery,
augustiniánský klášterní kostel, hrobka Habsburků
u vídeňských kapucínů (5 €), katedrála sv. Štěpána,
kostel sv. Petra, (podle časových možností klášterní kostel
minoritů), Donaucity – současný kostel „Kristus Hoffnung
der Welt“ a Donauthurm (5 €) – kavárna. Odjezd v 6.00
hod. Cena 490 Kč + do 10 € na vstupné.
Pro 2. ročník teologie a případné zájemce:
 28. dubna: Žďár nad Sázavou: klášterní kostel Panny
Marie a klášter, hřbitov a Zelená Hora – poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého; Předklášteří u Tišnova, cisterciácký
klášter Porta Coeli. Odjezd v 7.00 hod. Cena 350 Kč.
Pro posluchače U3V a případné zájemce:
 3. května: Řeznovice – Schöngrabern: Ivančice, farní
kostel; Řeznovice, románský kostel; Rakousko: Schöngrabern, románský kostel; Znojmo, klášter Louka nebo Hradisko
sv. Hipolita, event. farní kostel sv. Mikuláše. Odjezd v 6.00
hod. Cena 370 Kč.
Všechny exkurze mají odjezd autobusem od „Letadla“.
Návrat u všech exkurzí předpokládáme mezi 20. a 21. hodinou. Platby je třeba uhradit v účtárně u paní Vysloužilové
(4. poschodí, vlevo od výtahu) nejpozději do 31. března.
Business Leaders Forum vyhlašuje
pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR
20. ročník prestižní soutěže

Cena zdraví a bezpečného
životního prostředí 2011
Cena je udělována za projekty, které přispívají k lepšímu
životnímu prostředí a ochraně zdraví. Soutěž je určena
nejen školám a akademickým institucím, ale i všem,
kteří aktivně přispěli ke zlepšení životního a pracovního
prostředí ve svém blízkém i co nejširším okolí. Uzávěrka
přihlášek je 20. března. Více na www.blf.cz/cena.

Ceny města a Ceny za počin roku 2010
Až do 31. března lze podávat návrhy na laureáty
Ceny města a Ceny za počin roku. Obě ocenění budou
předána tradičně v červnu v předvečer Svátků města.
Návrhy mohou předkládat občané i organizace písemně
či elektronicky vedoucímu odboru vnějších vztahů a informací Mgr. Josefu Línkovi, Dolní nám. 47, tel. 585 513 387,
585 513 387), e-mail: josef.linek@olomouc.eu.
Podrobné informace viz www.olomouc.eu.

Novinky ve sportovních programech ASC UP
Akademik sport centrum UP rozšířilo nabídku základního
balíčku sportovních programů o následující novinky:
dancehall (út 19.30–20.30); tai-či (po 18.00–19.30); breakdance (po 20.30–21.30); fittness dance (po 11.30–12.30).
Od začátku roku 2011 spravuje ASC pod hlavičkou UP
fitcentrum v prostorách Sportovní haly UP na Lazcích
(dříve Jurop) a pro studenty a zaměstnance univerzity
nabízí v letním semestru výhodnější ceny fitness centra,
sauny i solária.
Nabídku naleznete adrese www.akademikolomouc.cz.
Oprava a omluva
V Žurnálu č. 16 z 25. 2. v textu „Vládní příběh“ vzniku
olomoucké univerzity /II/ (str. 7–8) byl chybně formulován mezititulek „Trasa Praha–Olomouc: Dvě vlakové
soupravy za necelé čtyři tisíce“. Jak vyplývá z textu, uvedená suma se vztahovala ke zpropitnému obsluhujícímu
personálu. Čtenářům i autorovi se omlouváme.
Redakce
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co možná nevíte

Ke Studentské grantové soutěži

Univerzitní kašny a fontány /I/

Druhý ročník Studentské grantové soutěže skončil
a žadatelé o granty si mohli přečíst verdikty hodnotitelů. Ti
neúspěšní si jistě kladli otázku, z jakého důvodu byly jejich
projekty zamítnuty. K těm patřil i můj kolega z katedry,
který se rozhodl zažádat o podrobnější vysvětlení a doufal,
že se mu podaří touto cestou získat rady a tipy, jež by mohl
v budoucnu zúročit. Místo toho se mu však dostalo odpovědi,
že na FF UP z blíže nespecifikovaných důvodů nebudou
poskytovány žádné informace ohledně výsledků soutěže.
Chápu, že dohadování a handrkování se zhrzenými
autory neschválených projektů může pro členy hodnotící
komise představovat dost nepříjemnou záležitost, nicméně
v tomto případě jde o studentskou soutěž a domnívám se,
že studenty je vždy potřeba motivovat a pomáhat jim ke
zdokonalení jejich dovedností ve studovaných oborech.
Samotné zamítnutí žádosti o grant rozhodně má na
člověka demotivující účinek, proto se jeví jako logický krok
taktně upozornit neúspěšné žadatele na nedostatky jejich
projektů a poradit jim, jak se podobných chyb v budoucnu
vyvarovat a povzbudit je tím k další badatelské činnosti.
Nabízí se proto otázka, zda by nemělo smysl v příštích letech
vypracovat ke všem studentským žádostem o granty, nebo
alespoň k těm, co neprojdou výběrem, krátké hodnotící
posudky, jež by byly zaslány řešitelům daných projektů.
Mgr. O. Kolář, Katedra historie FF

Kašna (z něm. Wasserkasten – schránka
na vodu) je podle internetové encyklopedie
Wikipedie „obyčejná kamenná, dřevěná, někdy
i plechová schránka, do které byla voda obvykle
přiváděna z jednoduché trubky veřejného vodovodu. Kašny ale mohly být koncipovány i jako zcela
samostatné zdroje vody, tedy ve spojení s obecní
či městské studnou či studánkou. Kašny sloužily
většinou jako jediný zdroj vody pro obyvatele měst
a obcí. Teprve od 16. století se v Česku začínají
objevovat kašny různě architektonicky zdobené.
Přibývají na nich sochy a plastiky.“ Naproti tomu
pod označením fontána (z lat. fons – pramen)
se podle též encyklopedie rozumí „ozdobná kamenná nebo kovová kašna s tekoucí nebo stříkající
vodou, zpravidla doplněná vodotryskem nebo
různými umělými vodními kaskádami. Často [je fontána]
zdobená figurálními motivy, plastikami, mísovitými nebo
mušlovitými přepady. Nejčastější umístění [fontán] bývá
na frekventovaných náměstích, v zahradách a parcích,
zejména zámeckých. Ve středomoří, kde bylo i prosté zásobování vodou často velmi obtížné, představovala fontána
luxus a zároveň technický div. Vyžaduje totiž tlakovou vodu
a až do vynálezu vodních čerpadel to znamenalo výškový
rozdíl a uzavřené vedení v trubkách. Ještě Zpívající fontána
na Pražském hradě byla napájena z nádrží ve Střešovicích
a ze vzdálených rybníků. Od 16. století se ve městech
zavádějí tlakové vodovody do veřejných kašen, napájené
z vodárenské věže, kam se voda čerpala mlýnskými koly.
Teprve se zavedením elektrických čerpadel ve 20. století
bylo možné vytvářet potřebný tlak na místě a moderní
fontány většinou pracují s uzavřeným oběhem vody“.
Termíny kašna a fontána se ovšem běžně zaměňují,
a to i ve městě Olomouci, jehož šest barokních kašen
a postmoderní Ariónova kašna jsou striktně vzato fontány, kašnou je jedině sedmá barokní kašna, Malá kašna
v Sokolské ulici. Olomouckých kašen, fontán a gejzírů je
ovšem více – celkem jsme jich včetně obnovené Saturnovy
kašny na nádvoří bývalého premonstrátského kláštera na

Fakulta tělesné kultury chystá…

Dokončení ze str. 7
V oblasti publikační činnosti se fakulta stala nejúspěšnější fakultou kinantropologického zaměření v ČR. V loňském
roce iniciovala setkání děkanů tělovýchovných fakult z ČR,
jehož výsledkem byla dohoda na sjednocení publikování
dle publikační normy využívané na FTK. „Jako prioritní
odborné periodikum v oboru Kinantropologie byl stanoven
časopis Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
vydávaný naší fakultou s potenciálem získání impact faktoru
v dalších letech,“ řekl Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., proděkan pro
rozvoj a vnější vztahy FTK UP.
Významná mezinárodní konference Movement and
Health 2010 byla velmi pozitivně hodnocena zahraniční
odbornou veřejností. Vedle odborného přínosu vykázala
akce i kladný hospodářský výsledek. Fakulta se také podílela na řadě dalších významných akcí, jako byl například
Olomoucký půlmaratón nebo Mistrovství světa tělesně
postižených do 22 let v plavání a lehké atletice.
Úspěšně si fakulta vedla také při podávání projektů
FRVŠ. „K řešení bylo přijato 17 projektů v celkové dotační
výši 2 290 957 korun. Díky zavedení edukačního systému
čerpání FRVŠ prostředků došlo k navýšení úspěšnosti
přijatých žádostí FRVŠ o 350 procent a celkovém objemu
976 tisíc korun. V roce 2010 došlo k šedesáti procentnímu
navýšení pozitivního hospodářského výsledku v oblasti
celoživotního vzdělávání a zastavena ztráta z provozu
výcvikového střediska Pastviny, kterou jsme museli platit,“
popsal proděkan Hanuš.
Mezi dokončené projekty patří dlouho odkládaná
rekonstrukce střechy budovy C univerzitního areálu v Neředíně. Proběhla bez omezení výuky – ta byla převedena do
náhradních prostor. Současně byly zahájeny práce s realizací
projektu vzniku nového Campusu FTK UP v Neředíně.
Na FTK studuje v tomto akademickém roce celkem
2 676 studentů.		
-ls-, -mavChcete si přečíst Žurnál ještě před jeho vydáním tiskem?
Můžete: Na webové stránky UP
www.upol.cz/zpravy/zurnal/archiv-zurnalu-up
každý čtvrtek v poledne zavěšujeme aktuální číslo
ve formátu PDF s barevnými fotografiemi.

Hradisku, od roku 1802 vojenské nemocnice, napočítali
čtyřicet – pěti kašnami a fontánami z tohoto počtu se
může chlubit Univerzita Palackého.
Když po zrušení olomouckého konventu minoritů za
vlády císaře Josefa II. získala v roce 1787 jejich klášterní
budovu na Předhradí (nyní boční trakty a zadní trakt
Filozofické fakulty UP, Křížkovského ul. 10) nově zřízená
všeobecná (zemská) nemocnice, bylo v dalších letech
nezbytné klášterní budovu postupně přizpůsobovat nemocničnímu provozu – zejména byl v roce 1792 demolován
gotický kostel sv. Petra, zrušen ke kostelu přilehlý hřbitov
a na takto vzniklém prostranství byl zřízen nemocniční
park, oddělený od tehdejší Rezidenční či Kanovnické
ulice (nynější ulice Křížkovského) vysokou ohradní zdí. Jak
dokládá fotografie, kterou v roce 1900 pořídil olomoucký
fotograf Hermann Schleif poté, kdy se všeobecná nemocnice přestěhovala do postupně nově budovaných objektů na
Tabulovém vrchu, nacházela se na bývalém nemocničním
nádvoří kašna s obdélníkovým bazénem (na snímku).
Prof. Jiří Fiala, CSc.
(Podle právě vydané publikace J. Fialy, Z. Kašpara a J. Štěpána Voda pro Olomouc – Z historie zásobování města Olomouce
vodou, Danal Olomouc 2010.)
-inzerce-

Nové možnosti vzdělávání akademických pracovníků a studentů s vědeckým potenciálem
Institut celoživotního vzdělávání FF UP zahájil v roce 2009 projekt s názvem Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí
a podpora vzniku vědeckých týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem
(zkrácený název Věda – Popularizace – Prezentace). Hlavním cílem projektu je vedle podpory vzniku vědeckých a výzkumných
týmů zejména rozvoj kompetencí v oblasti komunikace, marketingu, managementu, personalistiky, projektového řízení, práva,
prezentace a popularizace výsledků vědy a výzkumu.
V letním semestru 2011 nabízíme studentům kurzy typu „C“:
 Komunikační a navazující pedagogické dovednosti v oblasti šíření vědeckých výstupů a popularizace
(každé liché pondělí, 16.45–20.00, FF UP, Wurmova 7, učebna č. 5)
 Základy práva pro mladé vědecké pracovníky a studenty
(každé sudé pondělí, 16.45–20.00, FF UP, Wurmova 7, učebna č. 5)
Zápis probíhá prostřednictvím portálu STAG.
Pro pracovníky vědy a výzkumu jsou na zimní semestr 2011 připraveny kurzy:
 Komunikační, editační, prezentační a navazující pedagogické dovednosti v oblasti šíření odborných, vědeckých výstupů
a popularizace
 Základy práva pro pracovníky vědy a výzkumu, grantový management
 Marketing a management v oblasti šíření výsledků vědy, popularizace, realizace odborných a vědeckých aktivit
Bližší informace o kurzech poskytne paní Vejmolová prostřednictvím emailu v.vejmolova@klikni.cz.
Pro účastníky kurzů a další zájemce z řad akademické obce UP bylo založeno Centrum VPP, jehož hlavním účelem je: poradenství
při sestavování a následném řízení týmů, expertní pomoc při zpracování popularizačních a prezentačních materiálů, právní
konzultace v oblasti vědy a výzkumu (pouze pro účastníky kurzů), poradenství v oblasti projektového managementu (pouze
pro účastníky kurzů).
Centrum se nachází na Wurmově ulici číslo 7 v přízemí vlevo za vrátnicí.
Více informací o kurzech a nabídce služeb Centra VPP na webových stránkách projektu www.vpp.upol.cz.
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