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1.–2. března 2011

sdružení pro FF

pro FF

 V uplynulém týdnu rozhodli pedagogové a studenti Filozofické fakulty o složení nového fakultního senátu. Pestrá předvolební kampaň nabídla
nejen prezentace kandidátů a jejich programů,
ale i tipy na senátorský „dream team“.

(Více na www.facebook.com/ffup.cz; výsledky voleb
najdete na webových stránkách FF UP.)

-red-, koláž z materiálů na facebooku FF UP 

Univerzitu navštívila
britská velvyslankyně

 Neformální besedou s univerzitními i středoškolskými
studenty zahájila svou návštěvu UP 3. března britská
velvyslankyně v České republice J. E. Sian MacLeodová.
Účastníci setkání v Britském centru se tak mohli blíže
seznámit s náročnou prací v diplomatických službách i se
zahraniční politikou Velké Británie.

Projekt Pedagogické fakulty přinese
základy programování do škol
 Pedagogická fakulta UP vytváří ve spolupráci s Olomouckým krajem a šesti partnerskými víceletými
gymnázii výukový program Základy programování. Program, který v prvním běhu podpoří víc než
čtyři sta studentů středních škol, by měl zvýšit počítačovou gramotnost a zájem o technické vzdělání
středoškoláků i jejich pedagogů. Čtyř a půl milionovou dotací jej podporuje Evropská unie v rámci
Operačního programu Věda pro konkurenceschopnost.
„Výstupem projektu, který se jmenuje Programování
téměř polovinu školního roku. Z toho také vyplývá, že se
do škol, a do něhož se přihlásila gymnázia ve Šternberku, nebude jednat pouze o úvod do problematiky. Studenti
Litovli, Uničově, Hranicích, Jeseníku a gymnázium P. I. Čaj- budou řešit konkrétní příklady, budou vytvářet aplikace
kovského v Olomouci, bude ucelený metodický materiál. a budou mít možnost programovat.
Ten v budoucnu poskytneme všem školám – tedy nejen
Veškeré práce na novém výukovém celku jsou
těm, které nyní na projektu participují. Základy pro- však v tuto chvíli na počátku. Projekt byl zahájen
gramování tak bude moci do své výuky zahrnout každá
3. ledna a do současné doby proběhla pouze první
škola,“ řekl Mgr. Milan Klement, proděkan pro informační
fáze vzdělávání metodiků na partnerských víceletých
a vzdělávací technologie PdF UP a zároveň hlavní manažer
gymnázií. Až v závěrečné fázi pak vznikne multimediální
projektu. Součástí výuky se Základy programování stanou
učebnice programování a metodická příručka. „Od září
na partnerských gymnáziích v září 2012. „Celek byl
budeme uvedené aplikovat v praxi, proběhne pilotní
navržen a koncipován podle dlouhodobých zkušeností
ověřování, evaluace a její vyhodnocení. Poté nabídneme
s ohledem na didaktiku, věk a zaměření cílové studijní
výukový celek ke stažení všem středním školám, jež
skupiny. Nyní jej s učiteli na partnerských gymnáziích
o implementaci Základů programování projeví zájem. Je
dotváříme,“ dodal Mgr. M. Klement. Podle jeho slov
důležité poznamenat, že projekt Programování do škol
Dokončení na str. 3
obsáhne zhruba třiadvacet výukových hodin, což činí

Vítězná skladba doc. Víta Zouhara zazněla v pražském Anežském klášteře
Britská velvyslankyně se setkala také s rektorem UP
prof. Miroslavem Mašláněm a prorektorem pro zahraniční
vztahy Mgr. Jakubem Dürrem. Zajímaly ji mj. informace
o vědecko-výzkumných úkolech univerzity, konkrétně
o projektech v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace.
-red-, foto -mo-

 Cenu veřejnosti v hudební soutěži NUBERG 2010
o nejlepší premiéru roku 2010 získala kompozice doc.
Víta Zouhara, Ph.D., z Katedry hudební
výchovy PdF, Pinnas culumbae/Křídla
holubice. Skladba, jež měla světovou
premiéru v prosinci loňského roku ve
Španělské synagoze v Praze, je remixem
tří zlomků z biblických žalmů pro kontratenor, cimbál a komorní orchestr. Spolu
s hudebním dílem Slavomíra Hořínky
Lacrimosa, jež získalo v soutěži hlavní cenu, zazněla živě
na slavnostním zahajovacím koncertě nového cyklu
BERGin11 7. března v Anežském klášteře v Praze.
Čtvrtého ročníku hudební soutěže NUBERG 2010
se zúčastnila silná šestice soutěžních skladeb. Přitáhla
pozornost mnoha zájemců, hlasovaly také děti a teenageři.

Soutěž, která se již tradičně uskutečnila mezi 11. lednem a 22.
únorem, vyplňuje období mezi dvěma sezónami Orchestru
BERG. Ty se oproti zavedeným zvyklostem
konají v rámci kalendářního roku, tedy
od března do prosince. „Soutěž přímo
vychází z jedné sezony a plynule vstupuje
do druhé – šestici soutěžních skladeb
premiéroval Orchestr BERG v rámci loňské
sezóny a vítězné skladby uvedou tu letošní
– BERGin11,“ vysvětlila Eva Kesslová, manažerka orchestru. Orchestr BERG každým rokem objednává
nové skladby u českých skladatelů mladé generace.
Doc. Vít Zouhar, skladatel, muzikolog, vysokoškolský
pedagog a stávající prorektor UP pro studijní záležitosti,
je autorem oper Coronide (2000) a Torso (2003, společně
Dokončení na str. 2
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Řecký odborník na urgentní
medicínu přednášel na LF UP
 Téměř 23 let po promoci na Lékařské fakultě UP se do
Olomouce vrátil MUDr. Dimitrios Efthymiadis, tentokrát
v roli přednášejícího. Více než 120 zájemců, většinou

studentů Lékařské fakulty, si koncem února do velké posluchárny fakulty přišlo poslechnout vyprávění o jeho cestě
od urgentní ke světové medicíně. V prezentaci přednesené
perfektní češtinou a doplněné řadou videoukázek popsal
současný stav urgentní medicíny v Evropě. Hovořil zejména
o medicíně katastrof a její organizaci na úrovni EU a letecké
medicíně ve specifických zeměpisných podmínkách Řecka.
MUDr. Dimitrios Efthymiadis je řecký kardiolog, který
působí v letecké záchranné službě. V roce 2004 byl vedoucím týmu leteckých záchranářů během letních olympijských
her v Aténách. Pět let zastupoval řecké ministerstvo zdravotnictví v jedné z pracovních skupin Světové zdravotnické
organizace.
Přednášku uspořádala olomoucká pobočka studentské
organizace IFMSA CZ ve spolupráci s Centrem pro výuku
cizích jazyků LF UP.
Mgr. P. Kurfirst, LF UP, foto J. Schovánek

Provoz univerzitní mateřské školy
je plánován na začátek příštího roku
 Pedagogická fakulta zahajuje ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou stavební realizaci projektu Univerzitní
mateřská škola a Klub předškoláků. Projekt se uskutečňuje za
podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
„Jeho unikátnost v rámci České republiky spočívá nejen
v zaměření na podporu rovných příležitostí na trhu práce
a sladění pracovního a rodinného života vědecko-pedagogických zaměstnanců obou fakult Univerzity Palackého,
ale zejména v nadstandardních službách spojených
s logopedickým, pedagogicko-psychologickým a dalším
poradenstvím, zaštítěným odbornými pedagogickými
pracovníky univerzity,“ zdůraznila děkanka Pedagogické
fakulty UP prof. Libuše Ludíková. V průběhu měsíce března
započnou stavební práce v prostorách kolejí J. L. Fischera,
které budou během podzimu dokončeny. Plánovaný termín
zahájení provozu je únor 2012.		
-ls-

Vítězná skladba doc. Víta Zouhara…

Dokončení ze str. 1

s T. Hanzlíkem), které uvedlo mj. Národní divadlo v Praze,
Teatro Asioli Corregio a mnoho domácích a zahraničních
festivalů a opery Noci Dnem (2005), jež vznikla na objednávku
Národního divadla v Brně. Jeho balet Wide Crossing (1996)
nastudoval Opernhaus Graz a Die Theater Künstlerhaus Wien.
Na objednávku Národního divadla v Praze vytvořil v roce 2009
hudbu k inscenaci J. A. Pitínského Radúz a Mahulena Julia Zeyera. Je držitelem Ceny Alfréda Radoka a řady skladatelských
cen (Musica Nova, Generace, OSA, ČHF). Opera Torso byla
nominována na inscenaci roku 2005, Noci Dnem na inscenaci
roku 2005 a na hlavní cenu festivalu Opera 2009. O Coronide
vznikly dokumenty v ČT (R. Chudoba 2001, Z. Plachý 2004)
a Estonian TV (2003). Společně se Zdeňkem Zouharem vydal
v roce 2008 knihu „Dear Friend. Bohuslav Martinů‘s Letters to
Zdeněk Zouhar”. V roce 2001 inicioval vznik programu Slyšet
jinak, který je zaměřen na komponování v hudební výchově.
(Další informace o soutěži na www.berg.cz)
-lsk-, -mav-, foto na str. 1 archiv Žurnálu UP
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Fakulta zdravotnických věd ve třetím roce svého působení
 Fakulta zdravotnických věd oslaví 11. dubna tříleté výročí svého samostatného působení v rámci
Univerzity Palackého. V současné době usiluje o získání akreditace navazujících studijních oborů a úspěšně
se podílí na mnoha projektech. Absolventy doktorského studia v programu Ošetřovatelství, který fakulta
otevřela v akademickém roce 2008/2009, čekají letos státní zkoušky.
Fakulta zdravotnických věd zahájila letní semestr
obor Komunitní péče v porodní asistenci s cílem otevřít
v nově zrekonstruovaných prostorách na tř. Svobody 8, tyto obory již v akademickém roce 2011/2012 v rámci dokde našly zázemí tři ústavy - Ústav ošetřovatelství, Ústav
datečně vyhlášeného přijímacího řízení,“ uvedla děkanka
porodní asistence a Ústav společenských a humanitních
Fakulty zdravotnických věd UP doc. Jana Marečková, Ph.D.
věd. Současně vzniklo v budově Dětské kliniky FNOL
Fakulta zdravotnických věd je aktivní také na poli
Centrum praktických dovedností, kde budou studenti
grantových projektů. Od roku 2010 je řešitelem vědeczískávat dovednosti potřebné pro výkon zdravotnických
kého projektu Grantové agentury ČR s názvem „Klíčové
profesí v přirozeném a praktickém prostředí.
faktory fluktuace všeobecných sester“. Je také zapojena
v pěti projektech Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Aktivně se účastní i Studentské
grantové soutěže UP.
Úspěšně se daří rozvíjet aktivity v rámci výměnného
studentského programu ERASMUS. Zatímco v roce
2009 vycestovala do zahraniční pouze jedna studentka,
v loňském roce se do programu zapojilo již osm studentů.
Fakulta vydává ve spolupráci s Vydavatelstvím UP
a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků
recenzované periodikum Profese on-line, které vychází
dvakrát ročně. Periodikum je indexováno v databázi
Národní lékařské knihovny BMČ.
O studijní obory realizované fakultou je tradičně velký
V lednu tohoto roku podepsali zástupci fakulty
zájem. Počet uchazečů u většiny nabízených studijních
Memorandum o spolupráci při transformaci výuky
oborů několikanásobně převyšuje kapacitu oboru. Vzhle- nelékařských oborů s Olomouckým krajem, Střední zdradem k vysoké poptávce po absolventech zdravotnických
votnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou
nelékařských oborů charakterizuje studijní obory nabíze- Emanuela Pöttinga v Olomouci. Fakulta také uzavřela
né fakultou vysoká míra uplatnitelnosti v praxi. „Fakulta
partnerskou smlouvu se Státním zdravotním ústavem
se snaží stále rozšiřovat nabídku studijních oborů, a proto
v Praze. „Předmětem partnerské smlouvy je bezúplatná
usiluje o získání akreditace navazujícího magisterského
spolupráce v oblasti přípravy, koordinace a realizace HBSC
studijního programu Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelská
studie, což je největší výzkumná studie zdraví a životního
péče ve vybraných klinických oborech a navazujícího
stylu dětí,“ dodala děkanka FZV doc. Jana Marečková.
magisterského studijního programu Porodní asistence,
-chat-, foto archiv OK

Slavnostní zahájení letního semestru: „Otevřená judaistika“
 V Divadelním sále K3 Uměleckého centra UP proběhlo 23. února slavnostní zahájení letního semestru
2011 Centra judaistických studií FF. Při této příležitosti
byl oficiálně představen také grantový projekt ESF
„Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti
mezioborových studií“, jenž má daný obor inovovat v co
nejširším interdisciplinárním měřítku a zapojit do studia
judaistických témat i studenty a kolegy z jiných pracovišť,
kateder a univerzit, a také badatele ze zahraničí.
Součástí programu bylo uvedení divadelní hra Mikve
izraelské dramatičky Hadar Galron v nastudování divadla
Uherský Brod. Drama o vzbouření židovských žen, pro
něž je očistná lázeň – mikve – místem utváření vztahů,
bylo osmkrát nominováno na cenu Izraelské Divadelní
akademie a v roce 2005 získalo cenu nejvyšší – Hra roku
2005.

Během večera vystoupila také brněnská klezmerová
kapela Ha-Chucpa, složená z členů brněnského Ha Divadla,
studentů JAMU a brněnské konzervatoře, členů brněnské
Židovské obce a dalších.		
-mav-, foto -mo-

Páté číslo Žurnálu+ se zapovídalo s Emilem Viklickým
 Tradičně na konci února jsme se dočkali již pátého čísla magazínu Univerzity Palackého Žurnál+, který vychází dvakrát ročně. Aktuální vydání přináší
opět nejen přehled toho nejdůležitějšího z dění na UP od loňského listopadu,
ale také mnoho dalšího zajímavého čtení.
S absolventem naší alma mater – hudebním skladatelem Emilem Viklickým –
můžete poodhalit nejen tajemství jazzu, ale také zjistit, jaké to je vystupovat
na Brodwayi nebo co je důležité při komponování filmové hudby. Nahlédnete
rovněž pod pokličku atraktivních a jedinečných oborů na čtyřech našich fakultách, např. japonské filologie, judaistiky či mezinárodní sociální a humanitární
práce. Zjistíte také, jak to vypadá, když kino vedou studenti a absolventi UP.
Neméně zajímavé informace nabízí rozhovor se spoluautorem univerzitního
spotu či přehled vybraných univerzitních publikací. V pátém čísle Žurnálu+
představujeme rovněž další z pracovišť Katedry výtvarné výchovy, tentokrát
Ateliér textilní tvorby.
Magazín Žurnál+ najdete ke stažení v pdf verzi na univerzitních webových
stránkách http://up2010.upol.cz/skupiny/verejnosti/sluzby-verejnosti/. -mar-
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Konference o problematice osob se specifickými
potřebami. Letos částečně v terénu
 Asi sto dvacet odborníků ze všech oblastí speciální pedagogiky pracujících ve školství, sociálních službách nebo ve zdravotnictví se ve dnech 2.–3. března setkalo na XII. Mezinárodní konferenci k problematice
osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutické konferenci.
Ve shodě s tématem „Teorie praxi – praxe teorii“ byly le- Betanie, sekce tyflopedická v TyfloCentru a logopedická
tos jednotlivé sekce přesunuty z Regionálního centra přímo
sekce v Základní škole a Mateřské škole logopedické na
do škol, zařízení nebo institucí, kde se realizuje přímá práce
tř. Svornosti. Místem jednání sekce dramaterapeutické
s dětmi i dospělými osobami se speciálními potřebami. byla aula PdF UP.
Sekce psychopedická tak probíhala v chráněném pracovišti
„Napomáhá to pojetí konference a udržují se tak dobré
vztahy mezi Ústavem speciálněpědagogických studií
a praktickým terénem,“ řekl Žurnálu UP prof. Miloň Potměšil,
člen vědeckého a programového výboru konference. Dodal,
že největší význam této organizační změny pak pedagogové
pociťují při zajišťování studentských praxí.
Konference, organizovaná Ústavem speciálněpedagogických studií PdF, je každoroční událostí. Pod záštitou
děkanky prof. Libuše Ludíkové byla po úvodním jednání
letos rozčleněna do devíti odborných částí. „Jsme přesvědčeni, že ani aktuálnosti, a ni pojetí současného paradigmatu
speciální pedagogiky není možné dosáhnout bez příležitostí
k setkávání v rámci oboru i mimo něj. Konference tento cíl
Jednání dramaterapeutické sekce probíhalo v aule
bezesporu naplnila,“ dodal prof. M. Potměšil.
Pedagogické fakulty
M. Hronová, foto M. Otava

Stručně

 Cyklus autorských čtení a besed Ex libris pokračoval
na Filizofické fakultě 22. února setkáním prof. Lubomíra
Machaly z Katedry bohemistiky FF se známými olomouckými
advokáty, spisovateli a scenáristy Petrem Ritterem (na
snímku vpravo) a Zdeňkem Šťastným.

XIV. Olomoucké onkologické dny
 Pod záštitou děkana LF UP prof. Zdeňka Koláře, CSc.,
a ředitele FNOL MUDr. Radomíra Maráčka se ve dnech
10.–11. února v prostorách Velké posluchárny Teoretických
ústavů LF UP konaly již čtrnácté Olomoucké onkologické
dny. Hlavními organizátory tohoto symposia byly Klinika
ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF UP, Česká společnost maxilofaciální chirurgie a Oblastní stomatologická
komora v Olomouci.
V odborném programu prvního dne specialisté
z oblasti maxilofaciální chirurgie, plastické chirurgie, ORL
a onkologie informovali posluchače o současné klasifikaci
a terapii cévních malformací, druhý blok měl jako nosné
téma mezenchymální nádory. Zdůraznění významu
Národního onkologického registru a nutnosti sběru dat
pacientů pro pozdější využití ukončilo první den setkání.

Ve druhém dni sympozia lékaři a zdravotní sestry ze
specializovaných pracovišť vyslechli prezentace věnované
pečlivému získání anamnestických dat, paliativní léčbě,
problematice výživy a také úlohy intenzivisty v pooperační péči o onkologické pacienty po náročných výkonech.
Přednášející se dále zaměřili na raritní případy karcinomu
z Merkelových buněk, atypického karcinomu horního rtu,
terapii kongenitální epulis u novorozence a komplikaci
mnohočetného myelomu v orofaciální oblasti. Přednášky
českých a slovenských odborníků z oblasti maxilofaciální
chirurgie, klinické onkologie, otorhinolaryngologie,
plastické chirurgie a patologie vyvolaly živou diskusi.
Poděkování patří nejen pořadatelům, ale také sponzorům, s přáním dalšího setkání v následujícím roce 2012.
MUDr. P. Heinz, asistent kliniky ÚČOCH LF UP

 V rámci projektu Svět divadelní režie uspořádalo Divadlo
Konvikt retrospektivu tvorby a osobnosti významného
českého divadelního i filmového režiséra Evalda Schorma.
Filmové i divadelní projekce, výstava a přednášky se konaly
na začátku března v Uměleckém centru UP.

Ministr školství se zúčastnil jednání České konference rektorů
 Plénum České konference rektorů, které se na svém
109. zasedání sešlo ve dnech 17.-18. 2. v prostorách
Západočeské univerzitě v Plzni, vyzvalo Vládu ČR, aby
realizovala svůj strategický záměr podporovat vzdělávání
včetně vysokoškolského, a výzkumnou, vývojovou a tvůrčí
činnost. Současně požádalo MŠMT, aby dodrželo slib
částečné kompenzace výpadku financování veřejných

Návštěva prof. Herberta Ehringera

 V doprovodu děkana Lékařské fakulty prof. Zdeňka
Koláře a proděkana prof. Vítězslava Kolka navštívil rektora UP prof. Miroslava Mašláně 22. února prof. Herbert
Ehringher s chotí.
Prof. Ehringer, čestný prezident Lions Club Wien – Europa, v rámci výměnného programu „Medizinstudenten
ohne Grenzen“ zprostředkoval studentům Lékařské
fakulty UP několik stáží v rakouských univerzitních
i menších nemocnicích.		
red-, foto-mo-

vysokých škol v roce 2011 z alternativních zdrojů. K dalším
bodům jednání představitelů vysokých škol patřila reforma
terciárního vzdělávání v ČR, za jejíž stěžejní téma považuje
ČKR hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol.
Jednání se zúčastnil také předseda Vlády ČR, předseda
RVŠ, místopředseda Akreditační komise a další hosté včetně
ministra školství Josefa Dobeše. Ten ve svém vystoupení mj.
seznámil s aktuálním stavem přípravy reformy vysokých
škol. Podle jeho informací bude představitelům vysokých
škol v nejbližší době předložen k diskusi věcný záměr nového
vysokoškolského zákona, nová verze zásad a pravidel financování vysokých škol i nový strategický materiál o úloze
vysokého školství v konkurenceschopnosti ČR. Připravována
je také Aktualizaci dlouhodobého záměru vysokého školství
pro rok 2012 a dokument Strategie inovací. Jak dále ministr
uvedl, v minulých týdnech začala pracovat meziresortní
komise pro přípravu zákona o finanční pomoci studentům.
-mav-, zdroj a další informace www.msmt.cz/, http://
crc.muni.cz/, viz také „Přečetli jsme za vás“ na str. 7

Volby do Akademického senátu UP

Do 11. 3. bylo možné podávat návrhy kandidátů
do Akademického senátu UP na funkční období
27. 5. 2011–27. 5. 2014. Do 18. 3. budou zveřejněny
termíny a místa konání voleb na fakultách, seznam
voličů a kandidátní listiny.
Zahájení voleb je připraveno na pátek 25. 3.,
ukončení 13. 4. (Více informací na www.upol.cz.)

 Pod názvem „Every cowgirls get the blues“ je v Galerii
Podkroví a Galerii Schody UC UP do 25. 3. otevřena výstava
absolventek Katedry výtvarné výchovy PdF UP a FAVU Brno.
Vernisáž se konala 4. března.
-mav-, foto -mo-

Projekt Pedagogické fakulty…

Dokončení ze str. 1

by měl pomoci zdokonalit se ve výpočetní technice nejen
studentům, ale i pedagogům, jež projdou speciálním
školením,“ dodal Mgr. M. Klement.
Uspokojení nad tím, že se v rámci Olomouckého kraje
objevily projekty, jejichž cílem je probudit zájem o technické vzdělávání, vyjádřil také Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA,
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Olomouckého kraje. „Jsem rád, že nositelem
projektu je právě UP, konkrétně její Pedagogická fakulta.
V této souvislosti chci zdůraznit, že se nejedná o první
projekt, který PdF UP zaměřuje na střední školy a musím
konstatovat, že spolupráce s touto fakultou je velmi kvalitní,“ doplnil Mgr. Miroslav Gajdůšek. Prof. Libuše Ludíková,
děkanka PdF, potvrdila, že Pedagogická fakulta reaguje na
přání Olomouckého kraje, aby fakulta přispěla ke zvýšení
konkurenceschopnosti absolventů víceletých gymnázií
na trhu práce. „Pro naši fakultu je spolupráce se středními
školy velmi důležitá, mj. už pro zpětnou vazbu. PdF UP totiž
disponuje obory, z nichž vycházejí učitelé na střední školy.
Projekt Programování do škol tak PdF i středním školám
přinese reflexi jejich spolupráce,“ doplnila děkanka.
M. Hronová
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Univerzita třetího věku? „Elitní klub“ s pětadvacetiletou tradicí
Jací jsou dnešní senioři? „Úžasní lidé, kteří mají vzdělávací potřeby a chtějí na sobě pracovat,“ říká mi
socioložka a psycholožka dr. Naděžda Špatenková, ředitelka Univerzity třetího věku (U3V) při olomoucké
univerzitě. Právě v Olomouci vznikla v roce 1986 vůbec první univerzita třetího věku v tehdejším Československu. I když se přednášející rekrutovali především z řad vysokoškolských pedagogů UP, garantem
celé akce byl Československý červený kříž. Skutečným zřizovatelem seniorského vzdělávání se Univerzita
Palackého stala až v roce 1991. Jakým vývojem prošla U3V v Olomouci? Čemu se dnes její studenti věnují?
A kdo vlastně jsou její dnešní posluchači? I na tyto otázky odpovídá PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.:
Jak je to tedy s „rodným listem“ Univerzity třetího věku?
Její první běh se uskutečnil v režii Československého
červeného kříže a Fakultní nemocnice, a byl koncipován jako
pětiletý. U prvopočátků stál MUDr. Jaromír Vachutka, známý
psychiatr, výborně se orientující v gerontopsychologické
problematice. A protože odezva na tento běh byla obrovská,
ujala se v roce 1991 tohoto vzdělávání oficiálně Univerzita
Palackého. Kdybychom tedy měli být přesní, tak letos
slavíme dvacetileté výročí – i když seniorské vzdělávání
existuje v Olomouci o pět let déle. Při této příležitosti bych
ráda připomněla několik jmen: PhDr. Vilém Klega, CSc.,
doc. Anna Petřková, CSc., doc. Věra Bočková, doc. Vladimír
Jochman, CSc. Ti všichni totiž působili nebo působí na Katedře
sociologie a andragogiky FF UP a stáli u prvopočátku seniorského vzdělávání v Olomouci. Původně to byla tedy spíše
katederní záležitost v úzkém kruhu frekventantů. Dnes, co
do počtu studentů, by z nich mohla vzniknout solidní fakulta.
Co tehdy seniory tak nadchlo?
Víte, zralí a starší lidé si velmi dobře uvědomují význam
vzdělání a obohacení, které životu přináší. Registrují velmi
dobře, že se svět mění a že i oni se mu potřebují přizpůsobit.
Mají potřebu reagovat, chtějí se mnohé dozvědět. Někteří
z nich si prostřednictvím této školy realizují dokonce své sny.
Jsou mezi nimi totiž i ti, kteří studovat nemohli. Mnohým
studentům pak U3V dává možnost překonat svoji osamělost,
vyjít ven mezi lidi, žít normálně a svým způsobem prestižně.
Možná to zní úsměvně, ale zkuste se vžít do sociálního pádu
člověka, jenž prochází obdobím přechodu do starobního
důchodu. Netýká se to samozřejmě všech, ale mnozí se sami
sebe ptají: Kdo teď jsem? A odpověď zní: Starobní důchodce.
Pro mnohé tato odpověď zní pejorativně a jsou na ni velmi
citliví. Většina ze studentů U3V nesnáší slovo geront a možnost vzdělávat se v prostředí Univerzity Palackého jim přináší
nový status, status studenta – a to dokonce univerzitního.
Jim samým to pomáhá v sebevědomí a jejich rodiny jsou na
to, co jejich blízcí ještě dokážou, hrdé.
Kdo jsou dnešní studenti Univerzity třetího věku?
Původně byla věková hranice pro přijetí ke studiu na
U3V padesát let. A vlastně stále je. Jestliže byl ale tento věk
v době vzniku Univerzity třetího věku jakýmsi pomyslným
mezníkem pro přípravu na odchod do starobního důchodu,
dnes je situace zcela jiná. Současní padesátiletí lidé jsou
uprostřed své produktivní práce. Takže dnešní studenti U3V

neodpovídají zcela představě důchodového věku, nejsou to
babičky a dědečkové. U3V je v současné době spíše institucí,
kde se vzdělávají dospělí, byť starší dospělí.
Existují další kritéria pro přijetí?
Na Univerzitě třetího věku mohou studovat i lidé bez
maturity. Stále se totiž ještě jedná o populaci, která nemohla
z různých důvodů - politických, ekonomických, sociálních dosáhnout ani na tu maturitu. A nemá to nic společného
s jejich intelektuálními kapacitami. Univerzita třetího věku
je v podstatě „elitní klub“, není to žádný klub důchodců. Jsou
to úžasní lidé, kteří vyhledali tento způsob trávení volného
času. Chtějí na sobě pracovat a my se snažíme vyjít vstříc
všem. Jestliže je tedy zájem velký, jakože v posledních
letech je, otevřeme ročníky dva. V současné době má U3V
přes 800 studentů v Olomouci a téměř 380 v regionech.
Náš nejstarší student oslavil nedávno 87 let. Většina z nich
bydlí v Olomouci, někteří ale dojíždějí i zdaleka. Máme
také takové studenty, kteří studují Univerzitu třetího věku
současně v Brně i v Olomouci.
Jak studium na U3V probíhá?
Jedná se o zájmové vzdělávání, tzn. že je nekvalifikační.
Studium je tříleté, nedílnou součástí je imatrikulace i promoce.
První ročník má informačně-motivační charakter a jeho hlavním cílem je adaptace posluchačů na vysokou školu a orientace
v základní problematice a možnostech U3V. Dalších, bezmála
dvacet dvouletých specializovaných běhů, realizovaných
v současné době, se pak uskutečňuje na příslušných fakultách.
Po jejich absolutoriu studenti mohou skládat kolokvia. Mohou,
ale nemusejí. Možnost volby rigorózní nebo fakultativní formy
studia je pak příznačným rysem naší olomoucké U3V. Kolokvia
skládají totiž pouze ti, jež si sami chtějí ověřit své nabyté
znalosti. Často se nám stává, že se i po třech letech chtějí tito
lidé dále vzdělávat. A tak zůstávají a pokračují v dalších specializovaných bězích. Mnozí z nich tak postupně vystřídají celou
naši nabídku. Jsou zde ale i tací, kteří stále studují jeden jediný
specializovaný běh. Např. náš nejvěrnější posluchač, pan Lalo,
studuje na Lékařské fakultě již od prvopočátku a stále má pocit,
že má co získávat.
Vždyť se ty informace neustále opakují...
Ne. První ročník udržujeme standardně všeobecně. Každý
semestr specializovaného běhu je vždy originál.
Jaké jsou povinnosti těchto studentů?

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., absolventka oborů
Psychologie a Sociologie
– andragogiky v profilaci na
sociální práci na FF UP, je
mj. autorkou tří monografií,
několika knih a řady příspěvků
v recenzovaných i nerecenzovaných časopisech. V současné
době působí jako odborná asistentka na Ostravské univerzitě a na Univerzitě Palackého,
kde také vede Univerzitu třetího věku. Věnuje se lektorské
činnosti a spolupracuje s řadou institucí.
Jejich studijní povinností je samozřejmě prezenční účast na
výuce a odevzdání písemné evaluace uplynulého semestru. Za
ni obdrží zápočet a pro nás je to nesmírně cenný zdroj informací.
V čem jsou senioři specifičtí?
Třeba ve spontánní odezvě. Tito studenti tvrdí, že si ve svém
věku mohou dovolit říci, co si myslí. Nemají tolik zábran a jsou
velmi upřímní. Poskytují tak velmi zajímavou zpětnou vazbou
řadě vyučujícím, kteří se na U3V mění nejen podle toho, jak je
kurz zaměřen, ale také podle přání studentů. Někdy se stane,
že celý semestr učí jeden lektor, jindy je semestr postaven tak,
že každou přednášku vede někdo jiný. Každá varianta má své
pro, i proti. Někdy si studenti přednášejícího dokonce vyžádají.
Např. dr. Josef Tillich je dnes naší stálicí. Stejně tak si nedokážu
představit U3V bez dr. Marie Hrachovcové. Přestože jsou oba
vyučující již v důchodu, zůstávají U3V věrní. „Atraktivní“ jsou
pro seniory ale také dr. Jiří Prudký, ředitel Lidové hvězdárny
v Prostějově či prof. Miloslav Pojsl z CMTF.
Někdo tvrdí, že seniory by měli vzdělávat starší, zkušenější lidé. Nemáme tuto zkušenost. Naopak, i velmi mladí
lektoři, např. Bc. David Kryštof, student Katedry sociologie
a angragogiky FF UP, jenž vede počítačové kurzy, má velmi
příznivé evaluace. Jsem přesvědčena, že problém je jinde:
I senior může seniory nudit. Záleží na konkrétním člověku ...
Z čeho je Univerzita třetího věku financována?
Je dotována z několika zdrojů. Jednak jsou to rozvojové
projekty MŠMT - centralizovaný a decentralizovaný - a jednak jsou to registrační poplatky od seniorů. Ty činí pět set
korun za semestr. Studenti ale mohou požádat o snížení,
případně prominutí poplatku - pokud k tomu mají nějaký
vážný důvod. V této souvislosti musím s politováním podotknout, že senioři nejsou atraktivní skupinou pro sponzory,
takže získávat sponzorské dary je pro nás obtížné.
Ředitelkou U3V jste se stala v roce 2000. Z rozhovoru s vámi mám intenzivní pocit, že k této skupině
lidí skutečně velmi tíhnete. Jak jste se k této práci
vlastně dostala?
Problematika stáří a stárnutí je i předmětem mé vědecko-badatelské činnosti. Učím takové disciplíny, jako jsou
gerontologie, gerontagogika, gerontopsychologie. Původně
jsem se profilovala spíše v oblasti thanatologie, tedy nauky
o umírání a smrti, konkrétně se specializuji na poradenství
pro pozůstalé. I tato témata velmi úzce souvisejí se seniory.
Je ale pravda, že k starším a starým lidem mám velmi blízký
vztah. Dalo by se totiž říci, že pocházím z geronto-rodiny.
Můj otec je téměř osmdesátiletý pán, můj bratr by byl bez
problémů přijat ke studiu na U3V, všichni moji bratranci jsou
dávno v důchodovém věku. Já ty lidi skutečně znám, rozumím jim, je to můj svět... A pravděpodobně mám i dispozice
potřebné pro práci s danou skupinou. Ne každý totiž umí
učit seniory. Když chcete učit na střední škole, musíte mít
pedagogické minimum, když chcete vést kurzy pro dospělé,
tak se vás ptají, jestli máte alespoň kurz vzdělavatele dospělých nebo jestli jste absolventem Andragogiky. Tato práce
nese svá specifika i didaktické přístupy. Potřebujete k tomu
osobnostní vlastnosti a pak také dovednosti a schopnosti.
Dokončení ze str. 5
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Oznámení  Pozvánky

vě da a v ýzkum na UP
Univerzita vydala monografii o zakladateli pravoslaví v českých zemích

Josef Žídek – tvůrce „třetího Říma“ v Chudobíně
Kdo z Olomoučanů by neznal na první pohled překvapivé, ale nakonec malebné panorama nedalekého
Chudobína, tvořené věžemi kostelů patřících třem církvím? Za jakých okolností tyto sakrální stavby ve
vesničce poblíž Litovle, čítající sotva 300 obyvatel žijících v 50 domcích, vznikly? Co způsobilo skutečnost, že v moderní, sekularizující se české společnosti, museli uspokojovat náboženské potřeby lidí tři
duchovní současně? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá právě vydaná monografie nazvaná „Josef
Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, zakladatele pravoslavné církve na Moravě“ (Olomouc,
Vydavatelství UP 2010, 353 s., cena 250 Kč). Autorem knihy je prof. Pavel Marek, Ph.D., působící na
Katedře historie FF jako vedoucí Centra dějin křesťanské politiky.
Hlavní postavou, která „to vše“ v Chudomích. Kniha prof. Marka v mnohém ohledu
bíně způsobila, byl zpočátku římskokatolický,
dosavadní poznatky o Gorazdovi reviduje
posléze československý, pak pravoslavný
a přispívá k jeho demýtizaci.
a nakonec opět katolický kněz Josef Žídek
Monografie opřená o nově nalezený
(1889–1968). Jistě každého napadne otázka,
pramenný materiál je na první pohled
co to bylo za člověka, který bloudil z jedné
reflexí života v regionu Olomoucka. Ve
církve do druhé, aby nakonec skončil v té,
skutečnosti však je nepřehlédnutelným
z níž vyšel. Jednalo se o náboženského
příspěvkem k českým církevním dějinám
hledače, nebo máme co do činění s anomální
první poloviny 20. století a navazuje
osobou kněze, který ztratil víru a hledal ji
na autorovy předchozí knihy věnované
v dalších křesťanských společenstvích? Dradějinám pravoslavné církve od jejího zalomatický životní osud jednoho duchovního
žení do roku 1953 a osobnosti pražského
autor vsadil do širšího rámce českých nábopravoslavného arcibiskupa Sawatije, jež
ženských dějin na přelomu 19. a 20. století
vznikly také ve spolupráci s ukrajinskými
a v Žídkově postavě představuje jeden z typů tzv. reformních
historiky českého pravoslaví Volodymyrem Burehou a Jukněží, které zrodil český katolický modernismus. Výklad
rijem Danilcem. Kniha současně vychází jako šestý svazek
přitom není zaměřen pouze na sledování životních osudů této
ediční řady Centra dějin křesťanské politiky. O jeho činnosti
zajímavé, polozapomenuté a kontroverzní postavy moderních
Žurnál UP své čtenáře už nejednou informoval.
českých náboženských a církevních dějin, ale řada nových
Pavel Marek: Josef Žídek. Nástin života a díla reformnípoznatků a pohledů směřuje také např. ke klíčovým postavám
ho kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve
Církve československé Karlu Farskému a zejména pak k Matěji
na Moravě. Olomouc 2010. 353 s. ISBN 978-80-244-2631-0.
Pavlíkovi, známému spíše pod jménem Gorazd, který je dosud
Cena 250 Kč. Jednotlivci i korporace si mohou knihu objednat
tradován jako zakladatelská postava pravoslaví v českých ze- ve Vydavatelství UP, Biskupské nám. 1		
-pm-

Prof. Konrad Paul Liessmann bude přednášet v aule Filozofické fakulty UP
Na pozvání profesora Josef Jařaba, předsedy Societas cognitorum – spolku profesorů FF UP, bude v pondělí
28. března v 17 hodin přednášet v aule Filozofické fakulty UP loňský laureát Ceny Vize 97 Dagmar a Václava
Havlových, prof. Konrad Paul Liessmann z Vídeňské univerzity.
Přednáška s titulem „Wer sind wir? - Menschenbilder der Moderne/Kdo jsme? Obrazy člověka moderny“
bude proslovena německy, její překlad do češtiny bude k dispozici. Následující diskuse bude tlumočena.
Societas cognitorum zve k účasti všechny zájemce z akademické obce FF UP, i mimo ni.

Univerzita třetího věku…
Zdálo by se, že se věnujete tématům, které snad
nikoho netěší, spíše přinášejí smutek. A z vás
naopak vyzařuje takový optimismus...
Ano, věnuji se „dřeňovým“ tématům. Ale smrt přece
dává životu smysl. V konfrontaci se smrtí a smrtelností si
člověk uvědomí ty opravdu důležité hodnoty. Uvědomí si,
že je spousta věcí banálních, že se někdy honíme bůhví za
čím, bůhví kam a bůhví proč. Dlouhodobě se věnuji oblastem,
které jsou spojeny se ztrátou a se zvládáním signifikantní
ztráty. A lidé ve vyšším věku mnohdy žijí ve víru neustálých
ztrát. Ztrácejí pozici v zaměstnání, ztrácejí sociální status,
ztrácejí fyzické i psychické zdraví, ztrácejí přátele, kteří
umírají, mnohdy jakoby ztráceli i sami sebe, neboť jejich
život spěje ke konci. Ztrácejí svůj životní způsob, protože již
nemohou dělat to, co dělali dříve. Ztrácejí svůj životní styl,
mnozí ztrácejí i svá bydliště, protože odcházejí do domovů
pro seniory. Těch ztrát, se kterými se musejí vyrovnávat, je
hodně, a jedna z možností, jak se se ztrátou vyrovnat, je ta,
že něco naopak získám. Studium na Univerzitě třetího věku
při UP jim mnohé dává. Dává jim informace, novou životní
náplň, sociální kontakty atd. Typickým profilem účastnice
univerzity třetího věku je žena kolem šedesáti čtyř let, vdova,
jejíž děti jsou dospělé a mají své vlastní životy. Žijí daleko
a ona začíná pociťovat svou osamělost. Ano, máte pravdu,
tato témata vypadají nevesele. Ale i takový je život.
Čemu se aktuálně věnujete?
Pod vedením doc. Kateřiny Ivanové z Ústavu sociálního
lékařství a zdravotní politiky LF UP jsme nedávno dokon-

Dokončení ze str. 4

čili mezinárodní komparativní výzkum ochrany křehkých
a nekompetentních seniorů. Zabývali jsme se tím, jakým
způsobem je zajišťována ochrana zájmů a práv seniorů
s demencí. I tento výzkum má souvislost s U3V. Studují
zde totiž lidé, kteří pečují o své staré, nemohoucí rodiče
nebo partnery. Na U3V získávají informace, které jim
potom mohou být nápomocny v péči o ně. Ve spolupráci
s Fakultou zdravotnických věd UP jsme se např. rozhodli,
že od příštího akademického roku nabídneme nový
specializovaný běh U3V, jenž bude zaměřen právě na
ošetřování dlouhodobě nemocných. Také jsem s kolegou
Mgr. Drahošem Ševčíkem z Intervenčního centra Olomouc
dopsala publikaci o domácím násilí, v níž se pochopitelně
věnujeme i násilí na seniorech, protože toto téma je nanejvýš opomíjené. Ale věnuji se i příjemným věcem. Společně
s prof. Mgr. Jindřichem Štreitem jsme připravili publikaci
o reminiscenční terapii, která brzy vyjde v nakladatelství
Galén. Právě díky jeho fotografiím se jedná o unikátní
kolekci vizuálních reminiscenčních pomůcek, které mohou
být efektivně využívány v reminiscenční terapii, tedy při
práci se vzpomínkami v péči o seniory.
Na závěr veseleji: čeká vás oslava narozenin …
Ano, oslavě bude patřit např. část festivalu vzdělávání
dospělých Aeduca, kam bude zařazen blok věnovaný seniorskému vzdělávání. Z finančních důvodů žádnou velkolepou
akci neplánujeme, přesto budeme slavit celý rok 2012, neboť
právě ten bude mezinárodním rokem seniorů.
Ptala se Milada Hronová, foto archiv dr. Špatenkové

Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění, Katedra církevního práva CMTF a Společnost pro církevní právo,
místní skupina Olomouc zvou na přednášku JUDr. Soni
Matochové, Ph.D., (Nejvyšší soud ČR v Brně)

Judikatura Nejvyššího soudu ČR
ve vztahu k církvím
Přednáška pro akademickou obec UP a veřejnost se koná
28. března v 16 hod. v posluchárně 11/3 v budově
CMTF, Univerzitní 22.
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého
kraje, o.p.s., zve na další rozvojový večer

Cesty české rozvojové pomoci – Mongolsko
Divadlo hudby, 21. března, 19 hod.
Filmový dokument představující projekty zahraniční
rozvojové spolupráce ČR v Mongolsku uvede jeho
scénáristka a produkční Mgr. Eva Vernerová z Katedry
rozvojových studií PřF.

Informatický seminář
Katedra informatiky PřF zve na přednášky v rámci
Informatického semináře:
17. 3. PhDr. Juraj Macko:
Formální konceptuální analýza s váhami
31. 3. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.:
Nový algoritmus pro výpočet formálních konceptů
14. 4. Mgr. Eduard Bartl, Ph.D.:
Binární a omezená řešení fuzzy relačních rovnic
28. 4. doc. Vilém Vychodil, Ph.D.:
FCA s omezeními pomocí uzávěrových operátorů
5. 5. prof. Radim Bělohlávek, DSc.:
Kombinatorické aspekty rozkladů binárních matic
Přednášky se konají vždy od 11.30 v učebně 5.006
v nové budově PřF UP.

Zoology Online – zkušební přístup
Univerzita Palackého má do 31. 3. zkušební přístup do
plnotextové databáze Zoology Online. Databázi tvoří původní renomovaná německá referenční práce Handbuch
der Zoologie, kterou založil v roce 1920 prof. Willi Kükenthal v Berlíně. Historická část (tj. asi 28 tis. stránek v PDF
formátu) je doplněna o databázi Zoology Online, která
odráží současný stav poznatků fylogenetického poznání.
Přímý vstup do databáze: http://refworks.reference-global.
com/Zoology. Bližší informace: http://ezdroje.upol.cz.

Knihovna UP zve na semináře k databázím
Chcete se naučit vyhledávat české knihy a články v databázích, které UP nabízí? Zúčastněte se semináře, který
připravila pro studenty a zaměstnance Knihovna UP.
Termíny: 16. 3. a 23. 3. (13.15–14.45 hod.) Místo: Ústřední
knihovna (Zbrojnice), Biskupské nám. 1, počítačová místnost
č. 164, přízemí. Obsah semináře: Databáze Anopress (monitoring českých médií – celostátního i regionálního tisku,
zpravodajských pořadů rozhlasu, televize atd.); Česká národní
bibliografie – nejucelenější český zdroj knižní produkce;
Jednotná informační brána – integrované vyhledávání ve
více zdrojích najednou; Databáze závěrečných prací studentů
– plagiátorství. Seminář je zdarma. Vzhledem k omezenému
počtu míst je třeba se předem zaregistrovat emailem (bis@
upol.cz) nebo telefonicky 585 631 744.

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.
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Oznámení  Pozvánky
Pastiche filmz o.s. ve spolupráci se Studiem FAMU v Praze
a Národním filmovým archivem pořádá
Výlet do historie filmu netradičním způsobem

Mladá šedesátá
14.–16. března, Umělecké centrum UP,
Filmový sál, 3. patro, od 20 hod.
Projekt Mladá šedesátá představí netradičním způsobem
režiséry československé nové vlny – seznámením s dobou
jejich studia na Filmové a televizní fakultě akademie
múzických umění. Promítnuty budou krátkometrážní
a středometrážní snímky autorů jako je Jan Němec, Hynek
Bočan, Jiří Menzel a Věra Chytilová. Diváci tak budou mít
možnost seznámit se se třemi ročníky absolventů FAMU:
1955–60, 1956–61, 1957–62. V příštím roce se na tento
projekt naváže uvedením dalších tvůrců.
Další informace viz www.pastichefilmz.org.
O takovém plese se vám ani nezdálo ...
Třetí ročník oboru Rekreologie pořádá

Rekreflám 2011
Klub SIDIA hotelu Sigma, 19. 3., 20 hod.
18. ročník plesu Katedry rekreologie nabídne skvělou
hudbu, občerstvení, doprovodný program, v jehož rámci
se představí jednotlivé ročníky oboru na FTK.
Přehled bodů přednáškového cyklu

Katedry botaniky PřF UP
v letním semestru 2010/11
23. 3. Ester a Libor Ekrtovi (Katedra botaniky PřF JčU
České Budějovice):
Floristické, vegetační a kulturní postřehy z arménského
Malého Kavkazu
30. 3. Jan Prančl (Katedra botaniky PřF UK Praha):
Rod hvězdoš (Callitriche) v České republice
13. 4. Petr Karlík (Katedra dendrologie a šlechtění
lesních dřevin, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU Praha):
Vztah aktuální vegetace suchých trávníků a historie lokalit.
Příklady z Franckého a Švábského Jury (jižní Německo)
27. 4. Karel Hron (Katedra matematické analýzy
a aplikací matematiky PřF UP):
Statistická analýza environmentálních kompozičních dat
Přednášky probíhají v prostorách PřF UP Olomouc, ul. Šlechtitelů 11, hlavní budova, přednáškový sál SE 502, vždy od
16 hodin. Cyklus je vedený jako doplňující (C) předmět BOT/
VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), pro získání kreditu
nutná 100% účast na všech přednáškách.
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.
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studentská rubrika

Dozvuky Akademických dnů aneb Řekněte to na rovinu
V rámci letošních Akademických dnů UP, které proběhly v posledním únorovém týdnu, se uskutečnila také akce
„Řekněte to na rovinu“. V předsálí Ústřední knihovny ve Zbrojnici byla po celý týden instalována plocha, na níž
mohli studenti psát své pochvaly, výzvy, připomínky či stížnosti k čemukoli, co je spjato se studiem a životem
na univerzitě. Prostor k vyjádření svého názoru nakonec využily na čtyři desítky studentů a studentek. Výběr
z jejich připomínek vám nyní přinášíme prostřednictvím Žurnálu UP.
Méně naštvaných profesorů.
Promiňte mi to, ale někteří profesoři
jsou vážně nesnesitelní a sobečtí, a pak
vyhazují od zkoušky téměř
bezdůvodně.
Já bych si přála,
ať se na hodiny víc čte, ať je
lepší vybavení knihovny
a ať jsou vyšší nároky
na studenty.
Požaduji o 10 %
více než méně!

Více knih v knihovně!
Ale vím, že to stojí hodně peněz,
tak nebuďte smutní, že na to zatím
nemáme! Jinak je knihovna
moc hezká!

Pověste Foucaultovo kyvadlo
do prostoru schodiště na PřF!

Kdy začnou vyučující konečně hodnotit
vědomosti studenta, a ne to, zda je ve STAGu?
Uvítala bych také zvýšení požadavků na studenty,
zejména u malých oborů. Nevyhovuje mi situace,
kdy musí vyučující nechat projít studenta,
i když ten nic neumí.

Požaduji spravedlivé
studium! Přepočítání kreditů, ať je
skutečně možné se orientovat dle
kreditního systému. Mezi jednotlivými
fakultami jsou obrovské rozdíly!
Studuju „podkreditovaný“ obor,
a dost mě to štve.

STAG = pomalý, složitý a při větším
náporu padající systém!

Chceme více místa
k sezení v knihovně
(více stoliček dole
v knihovně)!

Vybavení některých učeben
pamatuje snad i Masaryka. Nebylo by
od věci pořídit pohodlnější lavice místo těch
kójí, které se především na FF vyskytují
v hojném počtu.

Chtěli bychom prodloužit
otevírací dobu knihovny
i o víkendu!

Lacnejšie kafe
v bufetě na FF, 37 korun
je naozaj príliš.

V menze vždy každý pátek
plátek masa polijí vývarem přes
hranolky a ty jsou pak rozteklé
a nedají se jíst!

Instead of thinking
teach discuss!

Já na dobu studia budu nadosmrti
vzpomínat jako na nejkrásnější čas svého života.
Čtu si, kecám s kamarády o literatuře, o věcech, které
mě zajímaj, a nic nemusím. Škoda, že už mi
zbývá jenom rok.

S připomínkami studentů se rektor UP seznámil 7. března,
kdy všechny popsané archy osobně převzal

Připravil O. Martínek, foto M. Otava
-inzerce-

Jak vypočítat nevypočitatelné? Aneb Full cost na UP
Na základě výzvy OP VK z roku 2009, jejímž cílem je
podpořit zpracování metodiky úplných nákladů (full
cost) a její zavádění na VVŠ, podala naše univerzita
vlastní projekt pod názvem Vytvoření metody Full cost
a její aplikace na UP a byla úspěšná. Kromě toho, že UP
získá další finanční prostředky na solidní ekonomickou
analýzu vlastní činnosti, jedná se i o prestižní záležitost,
protože tato dotace byla v rámci ČR zatím přidělena
pouze dvěma VVŠ, přičemž UP, jako jediné, nebyla
požadovaná dotace krácena.
Co je to full cost model (FCM)
V souvislosti s každou aktivitou jsou na její realizaci
vynakládány náklady přímé a ty, které nelze zcela jednoznačně přiřadit a kvantifikovat. V našich podmínkách
se jedná např. o energie, úklid, ostrahu a zejména též
o náklady podpůrných pracovišť jako např. RUP, CVT,
KUP apod. Cílem metody je tyto náklady správně identifikovat, kvantifikovat a alokovat v rámci všech aktivit UP,
zejména však v souvislosti s projekty výzkumu a vývoje,

kde by pak bylo možné žádat krytí i těchto nepřímých
nákladů ze strany poskytovatele a zvýšit tak výnosy UP.
Proč zavést tuto metodu na UP
Univerzita Palackého jako veřejná vysoká škola je
významným ekonomickým subjektem, který funguje na
principu vícezdrojového financování, protože realizuje
řadu činností, zejména v oblasti vzdělávání, na poli vědy
a výzkumu nebo ve spolupráci s aplikační sférou. Pro své
řízení a efektivní hospodaření musí znát své skutečné
náklady a zda funguje na bázi finanční udržitelnosti.
Zavedení FCM může vést k větší hospodárnosti v nakládání s veřejnými prostředky, k optimalizaci organizační
struktury, ke zprůhlednění procesů a adresné alokaci
nákladů.
Vývoj projektu bude moci laická i odborná veřejnost
sledovat na webových stránkách projektu, přičemž
jsou všichni srdečně zváni ke spolupráci na jeho řešení,
a to především prostřednictvím moderované diskuse
v rámci diskusní platformy na webu projektu.

pře d s tav u je m e

Noví profesoři UP
Při slavnostním aktu ve Velké aule Karolina v Praze jmenoval v prosinci minulého roku prezident republiky Václav Klaus na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol sedmdesát šest
nových profesorek a profesorů českých vysokých škol. Bylo mezi nimi také šest nových profesorů UP: prof. Ján Praško Pavlov, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky FNOL a LF UP, jmenovaný
pro obor Psychiatrie, prof. Petr Hluštík, Ph.D., z Neurologické kliniky FNOL a LF UP, jmenovaný obor Neurologie, prof. Radek Zbořil, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry fyzikální chemie
PřF UP, jmenovaný pro obor Fyzikální chemie, prof. Ladislav Bocák, Ph.D., z Katedry zoologie a antropologie a Ornitologické laboratoře PřF, jmenovaný pro obor Zoologie, prof. Lubomír
Machala, CSc., z Katedry bohemistiky FF, jmenovaný pro obor Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury, a prof. David Stejskal, Ph.D., MBA,
EurChem, externí pracovník Ústavu lékařské chemie a biochemie LF a přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, jmenovaný pro obor Lékařská chemie a biochemie.
Přinášíme krátké portréty prvních tří z nich:

Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Lékařská fakulta, Neurologická klinika
Obor: Neurologie
Vědecká a výzkumná specializace: Funkční mapování mozku pomocí magnetické rezonance
Prof. Petr Hluštík je autorem/spoluautorem 57 vědeckých publikací, z toho v zahraničí 24;
citovanost: 485 SCI citací (bez autocitací), h-index: 11.
Významné publikace z posledních pěti let:  Solodkin, A., Hluštík, P. Buccino, G.: The Anatomy
and Physiology of the Motor System in Humans. In Handbook of Psychophysiology, Cacioppo,
J, Tassinary, LG, Berntson, GG, Eds. Cambridge University Press, 2007, pp. 507-539.  Hluštík
P, Mayer M.: Paretic hand in stroke: From motor cortical plasticity research to rehabilitation.
Cognitive and Behavioral Neurology 2006,  vol. 19,  pp. 34-40, IF 2,8, cit. 7x.  Milton J, Solodkin A, Hluštík P, et al.: The
mind of expert motor performance is cool and focused. Neuroimage 2007,  vol. 35,  pp. 804-813, IF 5,5, cit 17x.
Zatím poslední kongresovou přednášku s názvem From neuroscience to neurorehabilitation: new concepts in motor rehabilitation přednesl prof. Petr Hluštík v rámci „Content of physical rehabilitation in multiple sclerosis“ (Praha, květen 2010).
Prof. Petr Hlušítk vede osm postgraduálních studentů v oborech Neurologie a Zobrazovací metody. Na Lékařské fakultě
přednáší Neurologii.

Prof. MUDr. David Stejskal, PhD., MBA, EurChem

Lékařská fakulta, Ústav lékařské chemie a biochemie
Obor: Klinická biochemie, lékařská chemie a biochemie
Vědecká a výzkumná specializace: Adipokiny, tuková tkáň jako endokrinní orgán, laboratorní
diagnostika v kardiologii, neurologii, osteologii, metabolická onemocnění hromadného
výskytu
Prof. David Stejskal je autorem/spoluautorem 164 vědeckých publikací, z toho v zahraničí 61;
citovanost: 170 citací dle SCI k 2.3. 2010, H index 8 k 2. 3. 2010
Významné publikace z posledních pěti let:  Stejskal D., Karpíšek M.: Adipocyte fatty acid
binding protein (A-FABP) in Caucasian population. A new marker of metabolic syndrome? Eur. J. Clin. Investig, 2006, 36:
621-625.  Zhang X., Yeung DCY, Karpisek M., Stejskal D, Liu F, Wong R, Lam KSL, Xu A: Serum FGF21 levels are increased
in obesity and correlate positively with insulin resistance and the metabolic syndrome in humans. Diabetes, 2008, 57: 1246.
 Stejskal D., Karpisek M., Reutova H., Stejskal P., Kotolova H., Kollar P.: Determination of Serum Zinc-Alpha-2-Glycoprotein
in Patients with Metabolic Syndrome by a New ELISA. Clinical Biochemistry, 2008, 41: 313-316.
Dosud poslední kongresovou přednášku s názvem The determination of serum and Csf Vilip-I utilized in the diagnosis of stroke
přednesl prof. D. Stejskal v rámci „International Conference on Biomarkers and Research“ (Santa Clara, USA, prosinec 2010).
Prof. David Stejskal vede tři postgraduální studenty v oboru Klinická biochemie. Na Lékařské a Přírodovědecké fakultě
přednáší v oborech Lékařská chemie a biochemie a Klinická biochemie.

Prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky
Obor: Dějiny slovanských literatur – dějiny české, polské a ruské literatury
Vědecká a výzkumná specializace: dějiny české literatury od druhé poloviny 20. století,
slovenská literatura
Prof. Lubomír Machala je autorem/spoluautorem dvou samostatných knižních vědeckých
publikací, sedmi kolektivních (u 4 redaktor), více než 60 časopiseckých studií a více než
200 recenzí atp., z toho v zahraničí: tři knižní (spoluautor), devět časopiseckých publikací;
citovanost: 36 zahraničí, 150 domácí.
Významné publikace z posledních pěti let:  Očerki po mirovoj literature rubeža XX – XXI stoletij.
Kolektiv autorů. Ed. S. V. Ananjeva, M. Ch. Madanov. Kapitola Češskaja literatura (Česká literatura), s. 14–40. Institut literatury
i iskusstva im. M. O. Auezova MON RK, Almaty 2006, s. 376  Hruška, Petr; Machala, Lubomír; Vodička, Libor; Zizler, Jiří (eds.)
a kol. autorů: V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. (Machala, Lubomír – autor
přehledové studie o próze; s. 277–311, autor hesel Hnát Daněk: Až budeme velcí, s. 431–438; Jiří Drašnar: O revolucích, tajných
společnostech a genetickém kódu; s. 439–444; spoluautor hesla Bohuslav Vaněk-Úvalský: Poslední bourbon, s. 451–457;
redaktor oddílu Próza, s. 275–552) Academia, Praha 2008, s. 740  Kol. autorů pod vedením Pavla Janouška: Dějiny české
literatury 1945–1989. (Machala, Lubomír – autor podkladových textů pro kapitoly Pokusy o zvrat: próza vycházející v ústrety
normalizaci, s. 461–478; Autoři šedesátých let a jejich kompromis s normalizací, 479–499; Současná próza v souřadnicích
povoleného, s. 500–523; Prózy předznamenávající budoucí poetiky, s. 541–550), Academia, Praha 2008, s. 978
Zatím poslední kongresovou přednášku s názvem „3 x 2 = ? (Nad prózami Hany Andronikové, Markéty Pilátové a Petry
Soukupové)“ přednesl prof. Lubomír Machala v rámci IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (ÚČL AV ČR, v. v. i.,
katedra české literatury a literární vědy a ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK, Památník národního
písemnictví, Praha, červen–červenec 2010).
Prof. Lubomír Machala vede dvanáct postgraduálních studentů v oboru Česká literatura (dva získali titul Ph.D.). Přednáší
v oborech Poválečná česká literatura, Současná česká literatura, Slovenská literatura na Filozofické fakultě UP.
Je členem řady literárních porot v celostátním měřítku. Čtyřikrát byl členem poroty pro Státní cenu za literaturu, dvakrát
členem poroty Ceny Karla Čapka udělované Českým centrem PEN klubu.
Připravila -mav-, foto M. Otava, archiv prof. L. Machaly a prof. D. Stejskala

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.

Přečetli jsem za vás
...„Vedle nezbytné podpory různých kvalit a diverzifikace
vysokých škol je nutné vyvážit dvě hlediska: akademickou
svobodu a odpovědnost vůči společnosti. Hodnota
vysokých škol a jejich potenciál spočívá ve svobodné
tvůrčí činnosti. Mezinárodní rozbory prokazují, že právě
autonomní vysoké školy dokážou lépe reagovat na měnící
se očekávání společnosti a efektivněji zvládat například
dopady ekonomické krize. Akademická svoboda představuje neodmyslitelnou charakteristiku univerzity. Stát
musí respektovat a chránit tvůrčí povahu akademické
práce ve vzdělávání i ve výzkumu.
Přestože české vysoké školy dnes požívají poměrně
vysokou míru autonomie, stát reguluje řadu věcí, u kterých to ani není nutné. Platný zákon například podrobně
určuje vnitřní organizační strukturu veřejných vysokých
škol. Rovněž pojetí akreditací (dnes fakticky na úrovni
studijních oborů, což nebylo záměrem vysokoškolského
zákona z roku 1998) vlastně omezuje akademické svobody a je kupodivu bez protestů přijímáno. V takových
záležitostech chceme vysokým školám dále uvolnit ruce
a jejich autonomii rozšířit.
Na druhou stranu si vysoké školy musí uvědomovat
svou odpovědnost vůči společnosti a zvyknout si na to,
že jejich činnost bude stále více posuzována a hodnocena
jejich okolím. A to neznamená pouze státem a jeho
úřady, ale i veřejností. Poptávku po hodnocení vysokých
škol dokazují mimo jiné i různé národní i mezinárodní
žebříčky vysokých škol, s nimiž se v posledních letech
setkáváme v médiích.”...
(Z projevu ministra Josefa Dobeše
k reformě vysokého školství a přípravě vysokoškolského
zákona na jednání ČKR 18. 2. v Plzni, zdroj : www.msmt.cz)

Kalendář akcí UP
Přehled odborných, kulturních a sportovních aktivit,
které se konají v prostorách Univerzity Palackého,
nebo na nichž se univerzita podílí, vychází jako
měsíční příloha Žurnálu UP. Podklady pro Kalendář
akcí čerpáme z jeho internetové verze. Uzávěrka pro
měsíční přehled je vždy k 20. dni v měsíci.
Jedině díky vaší spolupráci můžeme obsah pravidelně aktualizovat. Využijte možnosti popularizovat
svou činnost, oslovit veřejnost a pozvat ji na zajímavé akce, které pořádáte nebo na nichž se podílíte.
Kalendář akcí můžete doplňovat on-line na

www.upol.cz/funkce/doplnit-kalendar
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Univerzitní kašny a fontány /II/
Ke staré olomoucké nemocnici náležela i nevelká zahrada na hradbách v Michalském výpadu
(v letech 1905–1933 Schillerových sadů, poté
Tyršových sadů, od r. 1947 Bezručových sadů).
Podle Renáty Fifkové nalezneme na
východní straně této zahrady „vynikající příklad
drobné zahradní architektury období klasicismu.
Jedná se o pozoruhodné pískovcové schodiště
navazující na podélnou osu této malé zahrady,
které je ukončeno balustrádou osazenou pěti
zahradními vázami a které vede na terasu v sousedství tzv. Jakubského výpadu – průchodu do
Bezručových sadů. Jižní část opěrné zídky tohoto
schodiště, obrácená do Bezručových sadů, je tvo- Kašna s maskaronem na zahradě za zadním traktem Filozofické fakulty UP.
řena bosovaným pylonem nesoucím polepšený Foto J. Fiala
znak města Olomouce (užívaný od r. 1758) s písmeny FMT (monogram císařského páru Františka I. Lotrinského a Marie
Terezie). Pod severní částí schodiště se nachází půlkruhový bazének, do něhož tryskala voda z úst maskarona vytesaného
do jeho opěrné zídky.“ (Fifková, R.: Historické zahrady na olomouckých hradbách, Žurnál UP, 10, 2001, č.14, s. 6.)
Doufejme, že v rámci plánovaných úprav
historických zahrad na hradbách za budovami
Rektorátu a Filozofické fakulty UP se nejen
zprovozní před časem uzavřený Jakubský výpad
(nazývaný podle mlýna na Střední Moravě,
zbořeného po vyhoření v roce 1909), ale že opět
vytryskne voda z maskaronovy vousaté tváře (viz
obr. vpravo nahoře). V rámci těchto úprav by měly
podle zveřejněných plánů vzniknout na ploše
univerzitních parkánových zahrad tři fontány
s kruhovými nádržemi (viz obr. vlevo).
Prof. Jiří Fiala, CSc.
(Podle právě vydané publikace Jiřího Fialy, Zdeňka
Vizualizace úpravy parkánové zahrady za zadním traktem bývalé Kašpara a Jana Štěpána Voda pro Olomouc – Z hiskanovnické rezidence, nyní objektu Filozofické fakulty UP, Křížkovského torie zásobování města Olomouce vodou, Danal
12. Autor O. Sadílek
Olomouc 2010)

Zemřel P. ThDr. Jiří Batušek, pedagog a spoluobnovitel CMTF UP po r. 1990
ThDr. P. Jiří Batušek se narodil se 10. dubna 1919 ve Strážnici v okrese Hodonín. Studoval na reálném gymnáziu
v Kroměříži a v kněžském semináři v Olomouci. V letech 1942–1945 byl totálně nasazen na práci v Německu.
Po skončení druhé světové války dokončil teologická studia v Olomouci a v Římě, kde na Lateránské univerzitě
získal doktorát teologie. Na kněze byl vysvěcen 5. dubna 1946 v Římě. Působil jako kaplan v Hranicích a ve
Chválkovicích. V letech 1951–1954 sloužil u PTP, poté působil jako kaplan v Prostějově a jako vikář na dómě
sv. Václava v Olomouci. Zároveň pracoval jako úředník na konsistoři. V roce 1957 mu byl odebrán státní souhlas
k výkonu kněžské služby a pracoval jako pomocný dělník ve Stavebním podniku Olomouc.
V roce 1961 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na šest let do vězení. V roce 1962 byl na
amnestii propuštěn. Po návratu z vězení pracoval jako pomocný stavební dělník a poté v Laboratoři pro výzkum
fysiologie. V roce 1971 působil jako kaplan v Holešově a později jako údržbář na dómě sv. Václava v Olomouci
a skladový dělník v Teplotechně Olomouc. V roce 1979 odešel do důchodu a stal se duchovním správcem sester
sv. Františka v Opavě, kde působil až do své smrti.
V letech 1968–1970 a znovu pak od roku 1990 působil jako odborný asistent na CMTF UP. V prvním ročníku vedl
kurzy „O Božím zjevení a pramenech zjevení“ a „Dějiny náboženství a ateizmu“, ve druhém ročníku kurz „O církvi,
o učitelském úřadě církve“. Na CMTF naposledy přednášel v akademickém roce 1998/1999, zato stále působil
v Interdiecézním soudu olomouckém ve funkci „Obhájce svazku“ pod vedením Mons. ThDr. JUDr. Josefa Ryšky.
Tam jsem měl jako soudní znalec občas další možnost setkávání s ním. Jeho duše byla ušlechtilá a spravedlivá, měl
dobráckou povahu a byl vlídně přátelský. Vzpomínám na jeho poklidný způsob jednání, na jeho velkou učenost
a mnohé rozhovory ve společné pracovně Katedry církevního práva po obnovení činnosti TF v r. 1990. Už tehdy
dojížděl z Opavy do Olomouce.
Těžko se loučil s fakultou, byl však už tehdy nemocný. Z posledního setkání s ním při návštěvě opavského
kláštera jsem si domů vezl od něho knižní dar. Viděli jsme se naposledy.
P. ThDr. Jiří Batušek zemřel v pátek 21. ledna 2011 ve věku 91 let, posilněn svátostmi a obklopen obětavou
péčí Milosrdných sester III. řádu svatého Františka v Opavě. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 29. ledna
2011 v konkatedrále Panny Marie v Opavě. Po mši svaté bylo jeho tělo uloženo k odpočinku do kněžského hrobu
na Městském hřbitově v Opavě.
Rozloučili jsme se s dobrým člověkem, knězem a univerzitním pedagogem, na kterého nezapomeneme. Nechť
jeho duše odpočívá v pokoji.					
Prof. J. V. Musil, CSc.

Dě n í ko le m nás
O funkci rektora Masarykovy univerzity
se uchází pět osobností
O zvolení kandidátem na rektora Masarykovy univerzity,
který bude stát v jejím čele od 1. září 2011 do 31. srpna
2015, se uchází pět osobností: doc. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor MU pro strategii a vnější vztahy, prof. Petr Dvořák,
CSc., proděkan LF MU pro výzkum, prof. Ivan Holoubek,
CSc., ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
PřF MU, doc. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor MU,
a prof. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky MU,
rektor MU v letech 1998–2004. Současný rektor prof. Petr
Fiala, Ph.D., LL.M., působí ve funkci druhé funkční období,
a kandidovat již tedy nemůže.
Univerzita Hradec Králové získala
svou pátou součást
K dosavadnímu svazku fakulty Pedagogické, Přírodovědecké, Filozofické a Informatiky a managementu
přibyl prvního dne roku 2011 Ústav sociální práce. Na
začátku ledna byl jeho ředitelem jmenován JUDr. Miroslav
Mitlöhner, CSc.
Na Univerzitě Pardubice přednášel Václav Klaus
Při příležitosti 20. výročí od zahájení radikálních reforem
v ČR v lednu 1991 hovořil prezident republiky Václav
Klaus ve své přednášce (nejen) ke studentům Fakulty
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Přednáška
s následnou diskusí se uskutečnila 3. března.
„Rok svobody slova“
Připomenout hodnotu svobody slova, a to i v demokratické společnosti, se rozhodla Filozofická fakulta UK
vyhlášením roku 2011 Rokem svobody slova. Ústřední
akcí tohoto roku bude připomínka prvního vysílání Rádia
Svobodná Evropa v květnu 2011.
Zástupci ČVUT a VŠCHT jednali o slučování
pražských technických univerzit
K návrhu rektora ČVUT na postupné sbližování obou
univerzit se ke společnému jednání sešli 25. ledna zástupci ČVUT a VŠCHT Praha. Děkani VŠCHT Praha vyjádřili
k předloženému návrhu výhrady. Zástupci ČVUT sdělili, že
připravují návrh projektu sblížení obou univerzit, který
hodlají předložit k širší diskusi na obou vysokých školách.
-mav-, zdroje a další informace
na webových stránkách vysokých škol

D i s ku se  Ná zor y  O hla sy

Ad: „Vládní příběh“ vzniku
olomoucké univerzity /I, II/
Žurnál UP č. 15 (18. 2.) a 16 (25. 2.)
Vážený pane řediteli, vážená redakce, díky za podrobné
a živé vylíčení oslav obnovení olomoucké univerzity 21. února 1947. Rád bych ho doplnil jen o jednu informaci: autorem
slavnostní výzdoby Reduty k tomuto účelu byl tehdy můj otec
architekt Lubomír Šlapeta, který od samého počátku v roce
1946 vyučoval bytovou kulturu a deskriptivní geometrii na
Ústavu výtvarné výchovy. Výkresová dokumentace tohoto
návrhu, včetně zasedacího pořádku a situováním křesel
na pódiu s prezidentem republiky, arcibiskupem, rektorem
a akademickými funkcionáři – rektory a děkany – celkem
23 universit a fakult z Čech, Moravy a Slovenska, který
byl zjevně konzultován s rektorem prof. J. L. Fischerem, je
uchována v architektonické sbírce Muzea umění v Olomouci.
S kolegiálním pozdravem prof. Vladimír Šlapeta, DrSc.,
FA VUT v Brně a FA ČVUT v Praze
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