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Ceny Olomouckého kraje za rok 2010  Hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít na FTK  Workshop
Materiálové technologie  Japonské jaro 2011
zahájeno  Filozofická fakulta se prezentuje
novým klipem  Univerzita spustila nové webové stránky  Dny frankofonie už od příštího
týdne  Budapešťská deklarace Evropské unie
studentů  Představujeme nové profesory UP

 V kapli Božího Těla Uměleckého centra UP se
7. března představil Komorní soubor Katedry
muzikologie FF. Nadšené studentské publikum
aplaudovalo pásmu cikánských melodií a pásmu
„Věčně nespokojený posluchač“.
-red-, foto -mo- 

Celostátní kolo Fyzikální
olympiády se konalo v Olomouci
 Slavnostním vyhlášením výsledků skončilo v pátek
4. března v aule Přírodovědecké fakulty letošní celostátní
kolo Fyzikální olympiády, nejstarší fyzikální soutěže pro
nadané české středoškoláky. Do finále se přes krajská kola
probojovalo celkem 50 soutěžících, z nichž 49 během dvou
soutěžních dnů změřilo své síly ve čtyřech teoretických
a jedné experimentální úloze. Nejúspěšnější řešitelé, kteří
navíc potvrdí svou formu na dvou soustředěních, budou
od 10. do 18. července reprezentovat ČR na 42. Mezinárodní fyzikální olympiádě v thajském Bangkoku.

Absolutní vítěz Martin Bucháček přebírá cenu pro vítěze,
gratulovat přichází i proděkan PřF UP prof. Tomáš Opatrný, Dr.

Absolutním vítězem se stal Martin Bucháček z Gymnázia L. Pika v Plzni, jako druhý se umístil Stanislav Fořt
z Gymnázia P. de Coubertina Tábor, o celkové třetí místo se
rozdělili Ondřej Bartoš z Gymnázia ve Žďáru nad Sázavou,
Hynek Kasl z Gymnázia Mikulášské nám. Plzeň a Tomáš
Zeman z Gymnázia Jana Keplera v Praze.
Dokončení na str. 4

Uchazeči o studium na UP podali
rekordních 35 tisíc přihlášek
 Navzdory nepříznivému demografickému vývoji registruje Univerzita Palackého k 8. březnu 34 874 podaných přihlášek ke studiu v akademickém roce 2011/2012. Stav podaných přihlášek však není konečný,
jejich počet patrně ještě vzroste. I přesto již nyní zájem o studium na druhé nejstarší univerzitě v České
republice překonal loňských 33 260 přihlášek. Největší zájem je o studium na Pedagogické fakultě, která
registruje téměř 11 tisíc přihlášek.
Ačkoli se nejedná o konečné číslo, neboť některé
Pedagogická fakulta zaznamenala s 10 718 přihláškapřihlášky mohou být ještě vyhodnoceny jako neplatné, mi meziroční nárůst téměř o tři tisíce přihlášek ve srovnání
a naopak na některé obory se mohou uchazeči ještě
s rokem 2010. Na druhém místě se umístila Filozofická
hlásit, je zřejmé, že na osm fakult Univerzity Palackého byl
fakulta s 9 184 přihláškami, na třetím pak Přírodovědecká
v letošním roce podán historicky nejvyšší počet přihlášek. fakulta UP s 3 726 zaslanými přihláškami. „Počty přihlášek
„Vzhledem k tomu, že jsme pro letošní rok počítali zhruba
na Pedagogické fakultě jsou jistě potěšující. Myslím, že je
se stejným zájmem jako v loňském roce, tak nás konečné
to způsobeno souhrnem několika faktorů. Osobně věřím,
číslo samozřejmě velmi mile překvapilo. Věřím, že je to
že i pozitivním posunem ve vnímání učitelské profese
důsledkem nejen úspěšné prezentace univerzity, ale také
společností,“ dodal doc. Zouhar. Ze srovnání s loňskými
výborných vědeckých výsledků, uplatnitelnosti našich
výsledky vyplývá, že zájem o studium je téměř na všech
absolventů a samozřejmě široké nabídky kvalitních oborů, fakultách stejný jako v roce 2010.
které ke studiu nabízíme,“ řekl doc. Vít Zouhar, Ph.D.,
Prakticky stejné zůstalo i pořadí nejžádanějších oborů.
prorektor pro studijní záležitosti. Téměř 35 tisíc přihlášek
Nejvíce přihlášek podali uchazeči na obor Právo a právní
podalo 24 432 uchazečů, přičemž největší meziroční ná- věda (2 200), magisterský obor Všeobecné lékařství
růst zájmu o studium eviduje Pedagogická fakulta, která
(1 982) a na Zubní lékařství (1 143). Následuje prezenční
Dokončení na str. 2
v letošním roce poprvé předstihla Filozofickou fakultu.

Chystá se demonstrace. Před studenty univerzity to potvrdil Václav Krása
 O současné situaci zdravotně handicapovaných
hovořil v prostorách Fakulty tělesné kultury 10. března
Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR. Před studenty – především Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK – reagoval na zákony,
které v rámci sociální reformy předložilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR. Potvrdil, že navrhovaná sociální
reforma je důvodem k protestnímu shromáždění, které
22. března proběhne před budovou MPSV.
„Předkladatelé návrhu sociální reformy chtějí současnou podobu dávek snížit o 50 %. Jestliže tedy dávky
dosud činily ve státním rozpočtu 3 300 mil. korun, do
budoucna by měly klesnout na 1 600 mil. korun. Největší
problém spočívá v tom, že řada nástrojů by byla zrušena
bez náhrady,“ řekl Václav Krása. „Souhlasíme s tím, že
současný systém sociální podpory je někdy obcházen

nebo zneužíván a v některých oblastech chybně zacílen.
Nemůžeme však souhlasit s tím, aby nástroje sociální
podpory byly rušeny bez jakékoliv náhrady. Předkladatelé
Dokončení na str. 3

události • události • události • události • události
Ceny Olomouckého kraje
za rok 2010
 Šest osobností a čtyři události získají letos Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2010. Návrh na jejich
udělení předložený krajskou radou schválilo Zastupitelstvo
Olomouckého kraje na svém zasedání 25. února.
Cenu za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění v kategorii film, rozhlas a televize obdrží
filmový dokument Javoříčko (DVD, Video Theo) režiséra
Theodora Mojžíše. Snímek se věnuje doposud ne zcela
objasněné tragédii obce Javoříčko, kterou 5. května 1945
vypálili nacisté. Na zpracování dokumentárního filmu,
jehož slavnostní premiéra filmu proběhla v říjnu 2010
v Uměleckém centru UP, spolupracoval jako poradce
ředitel Archivu UP PhDr. Pavel Urbášek.
Jedna z Cen za celoživotní přínos v oblasti kultury
(dvorana slávy) bude udělena historikovi umění Františku Dvořákovi, který mj. výrazným způsobem přispěl
k výchově historiků umění na Filozofické fakultě UP, kde
přednášel dějiny umění po dobu 16 let (od roku 1960).
Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního
umění v kategorii výtvarné umění letos patří sochaři
doc. Bohumilu Teplému, jenž významnou část života
věnoval mj. výtvarné pedagogice na UP. Doc. Teplý je
mj. autorem Památníku bojovníků za svobodu
a demokracii před Právnickou fakultou UP a fakultního
žezla Přírodovědecké fakulty. V roce 2010 zde uskutečnil
retrospektivní výstavu Sochy doc. Bohumila Teplého.
Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot obdržel projekt Olomoucké
baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780.
Olomoucký kraj uděluje ceny v oblasti kultury od
roku 2006. Letos radní vybírali z 84 nominací podaných
fyzickými i právnickými osobami. Slavnostní vyhlášení
za rok 2010 se uskuteční počátkem dubna v Moravském
divadle v Olomouci.
Informace o dalších laureátech najdete na www.
kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Aktuality.
-mav-

Japonské jaro 2011 zahájila
módní přehlídka

Česká společnost nesportuje a chybuje ve výživě. Na změně trendu
hodlá spolupracovat FTK UP a Ministerstvo zdravotnictví ČR
 Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít, Ph.D., navštívil
4. března Fakultu tělesné kultury UP a s jejími odbornými pracovníky diskutoval o aktuálních problémech
aktivního životního stylu. Obsahem jednodenní schůzky byly především informace o možnostech tvorby
dokumentu Národní akční plán podpory pohybové aktivity pro Českou republiku a aktivit v oblasti
prevence nadváhy a obezity. V průběhu návštěvy dr. Michael Vít také přednášel a besedoval se studenty.
„Výskyt neinfekčních chronických nemocí, které
jsou spojeny s nedostatečnou pohybovou aktivitou
a s nesprávnou výživou, se v České republice stále
zvyšuje. V rámci diskuse se nám na FTK UP však v této
oblasti podařilo nalézt platformu pro realizaci preventivních programů“, uvedl dr. Michael Vít (na snímku vpravo).
Dodal, že obě strany se pokusí společnými silami vytvořit
pro vládu ČR materiál – Národní akční plán podpory
phybové aktivity, v němž by byly na základě zdravotních
ukazatelů zdůrazněny a definovány priority naší
společnosti. Aby se stal tento dokument zastřešujícím,
je nutné, aby jej schválila vláda ČR. Teprve poté přijdou
na řadu motivační aktivity, které v dnešní době nezajistí
ministerstva. Je tedy potřebné obrátit se na konkrétní
regiony. „Z hlediska ekonomických aktivit našeho státu
jsme v minusové sinusoidě. Kdysi jsme měli na podporu
zdraví ze státního rozpočtu třicet milionů, později deset,
potom tři a letos disponujeme jedním milionem korun.
Je to sice tristní, ale existují grantové prostředky v jednotlivých regionech republiky, v krajích, kterým bychom
měli věnovat pozornost. Zatím neumíme získat dostatek
financí ze státního rozpočtu, ale stálo by jistě za to udělat
regionální analýzu zaměřenou na grantové finance, které
existují v jednotlivých krajích. Potkejme se tedy s Asociací
měst a obcí, potkejme se s Asociací hejtmanů a pojďme
je přesvědčit, že je nutné investovat prostředky do našich
projektů,“ uvedl MUDr. Michael Vít, náměstek pro ochranu
a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR.

Uchazeči o studium…

Dokončení ze str. 1

studium Psychologie na Filozofické fakultě s téměř 900
přihláškami a obor Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury
s 563 přihláškami. Zájem je také o studium teprve rok
otevřeného oboru Pedagogika-veřejná správa na Pedagogické fakultě, Právo ve veřejné správě na Právnické fakultě
Počty přihlášek podle fakult
fakulta

Cyrilometodějská teologická fakulta

 Program sedmého ročníku Japonského jara, který pořádá občanské sdružení Japonský klub Olomouc při Katedře
asijských studií FF, otevřela přehlídka tradičního oblékání
v Japonsku. Kromě nádherných kimon bylo možné seznámit
se i s druhou podobou japonské módy, která na ostrovech
téměř zdomácněla – řeč je o slavném lolita stylu.
-mav-, foto -mo-

FTK se dlouhodobě profiluje v oblasti aktivního životního stylu a schůzka s dr. M. Vítem byla první z plánovaných
setkání s osobnostmi, jež se touto problematikou zabývají.
Kromě pracovníků Institutu aktivního životního stylu
hovořil dr. Vít se zástupci vedení FTK, Centra kinantropologického výzkumu a také Katedry rekreologie. Právě
odborníci z Katedry rekreologie v současné době např. řeší
několik významných projektů zaměřených na danou oblast.
„Podílíme se mimo jiné na největší výzkumné studii světa
v oblasti životního stylu školáků. HBSC studii realizujeme
ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP a Státním
zdravotním ústavem ČR,“ uvedl Mgr. Zdeněk Hamřík,
vedoucí Katedry rekreologie FTK (na snímku vlevo). Dodal,
že katedra je úspěšná také v projektech ESF a že ještě
v letošním roce zde začnou práce související se vznikem
Národní sítě podpory pohybové aktivity.
S využitím tiskové zprávy M. Hronová, foto M. Otava

a Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě.
První desítku nejžádanějších oborů uzavírá prezenční
studium jednooborové Žurnalistiky na Filozofické fakultě.
O. Martínek
„Top ten” nejžádanějších oborů na UP
obor

rok 2011

rok 2010

698

594

fakulta

forma
počet
studia* přihlášek

Právo a právní věda

PF

P

2 200

Všeobecné lékařství

LF

P

1 982

Zubní lékařství

LF

P

1 143

Psychologie

FF

P

858

Psychologie

FF

K

682

Filozofická fakulta

9 184

9 520

Lékařská fakulta

3 125

3 152

Přírodovědecká fakulta

3 726

3 865

Fyzioterapie

FZV

P

563

10 718

7 887

Pedagogika–veřejná správa

PdF

P

552

Fakulta tělesné kultury

2 628

2 277

Právo ve veřejné správě

PF

P

551

Právnická fakulta

2 893

3 490

Učitelství pro mateřské školy

PdF

K

536

Žurnalistika (jednooborová)

FF

P

504

Pedagogická fakulta

Fakulta zdravotnických věd

1 902

1 954

* P – prezenční (denní studium), K – kombinované (dálkové) studium

Oddělení komunikace UP si vás dovoluje pozvat
na premiéru nového dokumentárního filmu

Těžká řeč
Dokument je portrétem dlouholetého pedagoga UP prof. Josefa Pešáka.
Vypráví o jeho životních i profesních křižovatkách.
Půlhodinový snímek o člověku, který přišel na příčinu koktavosti i na způsob její léčby, vznikl ve spolupráci
Audiovizuálního centra UP a SVO Olomouc.
Filmový sál Uměleckého centra UP (3. patro), 31. března v 19.00 hod.
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Filozofická fakulta se prezentuje
novým klipem, má i tramvaj

Workshop Materiálové technologie:
setkání výzkumníků se zástupci průmyslu
 Za účasti rektora UP se 10. března v prostorách Rektorátu UP uskutečnil workshop k problematice
rozvoje materiálových technologií. Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (SusChem)
sleduje možnosti využití nově budovaných regionálních VaV center v rámci OP VaVpI, které mají potenciál
optimalizovat pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru. Mezi tato regionální
vědecká centra, která mohou přispět k žádoucímu rozvoji materiálových technologií, beze sporu patří tři
centra na UP, dále Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC) Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava, Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) Západočeské univerzity
v Plzni a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE) – Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
V Informačním systému výzkum, experimentální vývoj
a inovace bylo nalezeno k tématu Průmyslové biotechnologie 715 projektů, k tématu Nové procesy a zařízení
1607 a k tématu Materiálové technologie 1257 projektů
relevantních ke Strategické výzkumné agendě české chemie.
Z těchto projektů byly přednostně zpracovávány takové
oblasti jako Fotovoltaika, Moderní katalyzátory, Efektivní
světelné zdroje, Spotřební výrobky (kosmetika, nátěrové
hmoty, textil, obaly a další) a Nanokompozity.

Prof. Radek Zbořil, Ph.D. (Katedra fyzikální chemie
PřF), generální ředitel Regionálního centra pro pokročilé technologie a materiály, prezentoval výzkumné
programy RCPTM, včetně rozhodujícího přístrojového
vybavení. Tato prezentace bude prostřednictvím
České technologické platformy pro udržitelnou chemii
předána všem členským organizacím. Na příkladu
spolupráce s Prechezou bylo možno doložit jak využitím
špičkových přístrojů a odborníků UP byla identifikována
příčina konkrétní technologické komplikace, a tak bylo

umožněno průmyslovým technologům hledat cestu
k řešení problému.
Ředitel Výzkumného ústavu anorganické chemie z Ústí
nad Labem Ing. Petrák informoval o budování Centra
UNIREC v rámci projektu OP VaVpI. Toto centrum bude od
roku 2013 disponovat pokusnou základnou s celou řadou
experimentálních aparatur pro výzkum chemických procesů.
To může přispět k řešení problematiky transferu know-how
z laboratorních podmínek na průmyslové aplikace.
Ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ing. Novák
informoval o jednáních technologické platformy s experty
Evropské unie o podpoře vývoje nových materiálů pro
úspory energií. Ing. Kokaisl z ČTCAP upozornil na narůstající náročnost tzv. nanotoxikologie v souvislosti
se zaváděním nových nanomateriálů do průmyslových
aplikací. Ing. Špaček ze Synpa Pardubice potvrdil, že
v rámci skupiny materiálů pro zvýšení bezpečnosti
zařízení pracují na rozvoji antikorozních nátěrových
hmot na ocelové konstrukce splňující environmentální
požadavky EU a na inteligentních polymerních povlacích
s nanočásticemi. Další účastníci workshopu diskutovali
k problému absence poznatků z průmyslové praxe u absolventů škol, o příčinách nízkého podílu soukromého
sektoru na financování výzkumu a vlivu legislativy pro
rozvoj nových materiálů (např. fotovoltaiky).
Neformální setkávání představitelů akademického
výzkumu se zástupci průmyslu je jednou z cest, kterou
chce technologická platforma přispívat k zefektivnění
inovačních procesů v českém chemickém průmyslu. Proto
také předseda řídícího výboru SusChem nabídl Univerzitě
Palackého členství v technologické platformě.
Ing. A. Mlčoch

Největší fakulta UP se rozhodla jít s dobou, která přeje
audiovizuálním propagačním počinům, a natočila své
vlastní reklamní video. Za ním, podobně jako u celouniverzitního klipu, opět stojí mladý režisér Marek Partyš,
student žurnalistiky a filmové vědy. Video je ke zhlédnutí
na YouTube profilu Univerzity Palackého již více než měsíc.
Ačkoli lze v minutu a půl dlouhém spotu vysledovat
určité podobnosti s úspěšným videem pro UP, vydal se
jeho tvůrce přeci jen jinou cestou. V klipu se objevují
desítky studentů na místech, jež neodmyslitelně patří
k životu studenta Filozofické fakulty, a spolu s nimi vždy
hesla, která jsou této instituci vlastní – humanismus,
tradice, praxe, poznání, vize či kreativita. V závěru
spotu se pak všechna hesla spojují do nového loga fakulty
a motta „Učíme myslet“. Neméně tvůrčím je i další počin

vedení Filozofické fakulty, které „vypustilo“ do Olomouce
tramvaj s reklamním potiskem založeným na fakultním
vizuálním stylu. Tramvaj s výrazným nápisem „Učíme
myslet“ a v barvách FF UP se bude v ulicích Olomouce
pohybovat až do února příštího roku. Cílem této akce je
podle vedení fakulty nejen průběžné oslovování dalšího
ročníku uchazečů o studium, ale také identifikace fakulty
Olomoučany. Potisk byl hrazen z účelového grantu.
O. Martínek, foto archiv FF

Stručně

AFO prozradí, co člověka fascinuje na hudbě
 Diváky, které na loňském ročníku zaujala sekce věnovaná bioakustice, letos potěší blok o neuropsychologii hudby.
Hostem bude odborník Ian Gross, ředitel Centra pro hudbu a vědu na univerzitě v Cambridge. Zabývá se problematikou
vnímání tonálních struktur a vlivem kultury na poznání hudby. V rámci AFO 46 prozradí, proč člověk hudbu poslouchá
a tvoří, a také v čem se mozek muzikanta liší od mozku běžného smrtelníka.
Letošní 46. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckého a dokumentárního
filmu Academia film Olomouc (AFO) proběhne ve dnech 12.–17. dubna. Aktuální informace
sledujte na webových stránkách festivalu www.afo.cz.			
-afotz-

Chystá se demonstrace…
návrhu nemají zájem zlepšit současnou situaci. Jejich
zájem je pouze jediný – ušetřit,“ dodal.
V průběhu přednášky shrnul Václav Krása klíčové
důvody, které zdravotně postižené nutí k protestní akci.
Jak vyplynulo z jeho informací, předkládaná reforma by
se zdravotně handicapovaných citelně dotkla zrušením tzv.
mimořádných výhod. Jedná se o průkazy ZTP, TP a ZTP/P,
na něž je v současné době navázán systém daňových slev
na vyhrazené parkování a podpor ve veřejné dopravě.
V reformě sociální podpory aktuálně předložené ministerstvem se také navrhuje, aby byl zrušen příspěvek na nákup
motorového vozidla, aby byla zrušena 20% spoluúčast
u dávky na kompenzační pomůcky. Podle návrhu ministerstva by mělo dojít také ke zrušení příspěvku na péči pro
děti od jednoho do tří let a ke zrušení minimálního příjmu
ve výši 15 % u osob pobývajících v ústavních zařízeních
sociální péče. Zdravotně handicapovaní rovněž nesouhlasí
s tím, jak návrh zjednodušuje způsob posuzování míry

Dokončení ze str. 1

závislosti na péči. Václav Krása dále uvedl, že republikový
výbor Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
se už obrátil na předsedu vlády ČR s naléhavým apelem,
aby se svou autoritou zasadil o zastavení ponižujícího
přístupu MPSV ČR k lidem se zdravotním postižením,
který je zřetelně patrný v navrhovaných zákonech.
„Podporu nám vyjádřila řada organizací, mezi nimiž nechyběly např. Svaz měst a obcí, Asociace krajů či Asociace
zaměstnavatelů. Jsme rozhodnuti v naší při s navrhovateli
současné reformy vytrvat. Chceme, aby zákony navržené
v rámci sociální reformy byly vráceny zpět na MPSV a jsme
připraveni o jejich nové podobě i o celé sociální reformě
jednat,“doplnil Václav Krása.
Přednáška a beseda s předsedou Národní rady
zdravotně postižených ČR proběhla v rámci projektu OP
VK CZ.1.07/2.2.00/15.0263 Podpora atraktivnosti nového
studijního oboru Aplikované pohybové aktivity na FTK UP.
M. Hronová, foto na str. 1 M. Otava

Na téma „Rozvod – děti, výživné“ přednášela 11. března
v rotundě PF prof. Milana Hrušáková, CSc., děkanka
Právnické fakulty. Odborný seminář pro advokáty a advokátní koncipienty připravilo Centrum dalšího vzdělávání PF.

V kapli Božího Těla Uměleckého centra UP se 9. března
uskutečnil absolventský pěvecký koncert Petry
Konečné z Katedry hudební výchovy PdF. V programu
zazněly skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta,
A. Dvořáka, P. I. Čajkovského.
-red-, foto -mo
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Oznámení  Pozvánky
Katedra muzikologie FF a Societas cognitorum, o. s.,
pořádají koncert

Pocta Gustavu Mahlerovi
Umělecké centrum UP, kaple Božího Těla,
30. března od 19 hod.
Na programu: Vítězslava Kaprálová (Písně), Alma
Mahlerová (Sämtliche Lieder), Jan Vičar (Čtyři písně na
slova Jiřího Žáčka), Gustav Mahler (Kindertotenlieder).
Účinkují: Barbora Polášková – mezzosoprán a Milada
Jedličková – klavír.
Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení ČR zve
na přednášku
prof. Dr. Petera Kosty (Universität Potsdam):

Jak mohu lhát, když říkám pravdu?
Nepřímé řečové akty a pokus o pragmatickou revizi
podmínky upřímnosti a pravdivostních podmínek.
Přednáška se uskuteční 30. března v 15 hod., v posluchárně č. 11 FF UP (Křížkovského 10).

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
Spolek lékařů v Olomouci a I. interní klinika FNOL a LF UP
pořádají další z přednáškových večerů, tentokrát na téma
Novinky v kardiologii. Témata: Nová doporučení pro léčbu
fibrilace síní, Kardioemboligenní ischemické cévní mozkové
příhody, Genové polymorfismy – pomocné diagnostické
markery v kardiologii a další. Koordinátorem je doc. M. Táborský, CSc., FESC, MBA. Koná se ve středu 23. března
od 16 hodin v prostorách Teoretických ústavů LF UP.

Jeden svět v Olomouci
Festival dokumentárních filnů věnovaných problematice lidských práv míří do regionů. Pod záštitou rektora
Univerzity Palackého prof. Miroslava Mašláně, primátora statutárního města Olomouc Martina Novotného
a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka se
uskuteční v olomouckém kině Metropol, Divadle hudby
Olomouc, v prostorách Té Kratochvíle, v Jazz Tibet Clubu
a Uměleckém centru UP ve dnech 28. 3.–6. 4. 2011.
Více na www.jedensvet.cz/2011/olomouc.

Univerzitní pracoviště informují
Univerzita spustila nové webové stránky
Od pondělí 7. března mohou studenti, akademičtí pracovníci, ale i široká veřejnost využívat nové webové stránky
Univerzity Palackého. Na tradiční adrese www.upol.cz jsou k dispozici stránky s novým designem a přehledným menu.
Nový web přináší kromě zbrusu nového designu také
kroků je Mgr. Daniel Agnew, vedoucí redaktor webu,
množství změn, které se týkají jak struktury, tak i řazení
design a veškeré grafické prvky vytvořila Mgr. Michaela
jednotlivých položek. „V prvé řadě klademe důraz na pře- Cyprová, grafička oddělení komunikace. Přípravu, správu
hlednost. Nové stránky mají vodorovné i svislé kaskádové
a vývoj redakčního systému měl na starosti Vladimír
menu, které umožňuje lépe systematizovat velký rozsah
Kubák, webmaster a programátor OK.
informací. Snažili jsme se také, aby orientace na stránkách
Se spuštěním nového webu však práce na něm zdaleka
byla intuitivní, jednoduchá a analogická na všech fakul- nekončí. „I nadále chceme web vylepšovat a zdokonalovat
tách,“ řekl redaktor webových stránek Mgr. Daniel Agnew. podle potřeb návštěvníků i každodenních aktivních
Úvodní vodorovné menu nabízí informace jednotlivým
uživatelů,“ doplnil Agnew. Řada úprav se netýká pouze
skupinám návštěvníků stránek: uchazečům o studium, webových stránek určených pro širokou veřejnost, dotkne
studentům a zaměstnancům, absolventům, ale také
se také vnitřního univerzitního informačního systému –
veřejnosti, médiím a firmám. Kdo bude mít zájem, může
Portálu UP. I ten získá po úpravách menu novou vizuální
si najít informace také o ubytování, stravování, pronájmu
podobu sjednocenou s univerzitními stránkami.
prostor, služeb a přístrojů na UP či navštívit fotogalerii.
Nový web využívá systém, jenž funguje například na
Na hlavní stránce najdou uživatelé denní zpravodajství
online verzi univerzitního časopisu Žurnál UP. „Informace,
z univerzity či přehledný kalendář akcí. Uchazečům
které k nám doputují z univerzitních pracovišť, využíváme
o studium na olomoucké univerzitě je pak určen samo- zároveň pro webové stránky, elektronickou i tištěnou verzi
statný web www.studuj.upol.cz, na němž najdou katalog
Žurnálu UP, tiskové zprávy zasílané médiím, případně také
oborů, jejich anotace, podmínky studia či slovníček pojmů. pro magazín Žurnál+. Aktuality jsou tříděny do kategorií,
Samozřejmostí jsou i přímé odkazy na univerzitní YouTube
podle kterých se zobrazují na úvodních stránkách rubrik
a Facebook či propagační spot UP.
určených studentům, zaměstnancům, absolventům
Nové webové stránky UP jsou výsledkem týmové spo- apod.,“ dodal Mgr. Radek Palaščák, vedoucí oddělení kolupráce pracovníků oddělení komunikace UP v součinnosti
munikace UP. Pro zahraniční studenty je určena anglická
s jednotlivými zaměstnanci fakult. Autorem celkové kon- verze stránek, kde byly zohledněny požadavky pro získání
cepce a koordinátorem všech přípravných a realizačních
certifikátu ECTS.		
-lsk-, -mar-, -red-

Festival Dny frankofonie přinese kulturu, zábavu i dobroty ve francouzském stylu
Francouzské filmy, divadelní představení, koncerty,
výstavy nebo dvojjazyčné vysílání v Českém rozhlase
Olomouc nabídne studentům i široké veřejnosti festival
Dny frankofonie, který v týdnu od 21. do 27. března

Děkanka Pedagogické fakulty UP vypisuje

výběrové řízení
na místa vysokoškolských učitelů
 vedoucí Katedry primární pedagogiky – docent nebo
profesor
 profesor pro obor filosofie a filosofická antropologie úvazek 0,3
 docent nebo profesor pro obor anglický jazyk nebo
didaktika anglického jazyka
 odborný asistent pro obor
 obecná didaktika a komunikační dovednosti
 literatura USA a reálie USA
 psychopedie se zaměřením na poruchy autistického
spektra (titul Ph.D. podmínkou)
 antropologické a zdravovědné disciplíny
 zdravotně-sociální disciplíny
 didaktika primární školy
 asistent nebo odb. asistent pro obor zdravovědné disciplíny
a manager Centra výzkumu zdravého životního stylu
 lektor pro obor praktická jazyková cvičení z anglického
jazyka a koordinátor Centra jazykové přípravy – úvazek 0,8
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, nejméně pětiletá pedagogická praxe, komunikativní a organizační schopnosti;
u pozic odborný asistent titul Ph.D. výhodou.
Předpokládaný nástup: září 2011.
Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, doklady o vzdělání, seznamem vědecké, odborné a publikační
činnost a přehledem odborné praxe zasílejte nejpozději
do 17. 4. 2011 na adresu: UP Olomouc – Pedagogická
fakulta, osobní oddělení, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
nebo e-mail osobnipdf@upol.cz.
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organizuje Francouzské centrum UP ve spolupráci s Francouzskou ambasádou v Praze.
Festival otevře výstava s názvem Bílé styly
v Galerii Zbrojnice v pondělí 21. března v 18.30 hodin

Celostátní kolo…
Soutěž doplnil doprovodný program, jež zahrnul přednášky a návštěvy fyzikálních pracovišť PřF UP. Nad letošním
52. ročníkem převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje
Ing. Martin Tesařík a děkan PřF UP prof. RNDr. Juraj Ševčík,
Ph.D. Slavnostního zahájení se 1. března kromě zástupců
Krajského úřadu, města Olomouce, Přírodovědecké fakulty,
DDM Olomouc a Ústřední komise fyzikální olympiády
zúčastnili také poslanec Parlamentu ČR za Olomoucký kraj
prof. Bořivoj Šarapatka, CSc. a předseda olomoucké pobočky
Jednoty českých matematiků a fyziků prof. Josef Molnár, CSc.
„Počátky této mezinárodní soutěže založené v bývalém
Československu jsou spojeny právě s Olomoucí. Ve školním
roce 1957/1958 uspořádala místní pobočka Jednoty
českých matematiků a fyziků fyzikální soutěž pro žáky
středních škol v kraji, v následujícím školním roce se
k ní připojily pobočky v Praze a v Brně. Z řady jmen,
která stála u počátků soutěže, připomeňme olomoucké
zástupce – prvního předsedu Ústředního výboru FO
prof. Bedřicha Havelku, DrSc. a jednatele prof. Miroslava
Laitocha, CSc. a prof. Jaroslava Pospíšila, DrSc., kteří

za účasti autora, francouzského malíře Yvona Mutrela.
Projekce dokumentárních cyklů Portréty Paříže
se uskuteční denně od pondělí 21. do pátku 27. března,
od 14.00 do 18.00 hodin ve videosále Francouzského
centra v Křížkovského ulici. Pět krátkometrážních
dokumentů představí neobvyklý pohled na pařížský
život. Dvě promítání v rámci jednoho večera se uskuteční
v úterý 22. března v olomouckém kině Metropol. V rámci
festivalu připravilo česko-francouzské divadelní
seskupení Les Tréteaux francouzské sekce Slovanského
gymnázia originální scénky a monology ve francouzštině
a češtině a divadelní hru Antigona Jeana Anouilha. První
vystoupení v Divadle Konvikt začne ve čtvrtek 24. března
ve 14 hod., druhé v 18 hod. Festival zpestří také Francouzský národní večírek s francouzskými pochoutkami,
hudbou a zábavou ve středu 23. března ve 22 hod. v klubu
Belmondo v Mlýnské ulici, na němž se představí studenti
z Francie, kteří přijeli studovat na Univerzitu Palackého
díky výmněnnému pobytu. Na organizaci akce se podílí
studentská organizace ESN UP Olomouc.
Podrobné informace na www.upol.cz.
-lskDokončení ze str. 5

působili na PřF UP,“ připomněl dr. Lukáš Richterek, jeden
z organizátorů. Prof. Pospíšil a několik vynikajících učitelů
ZŠ a SŠ z Olomouckého kraje, kteří se dlouhodobě věnují
či věnovali práci s fyzikálními talenty, převzalo diplomy
spolu s poděkováním Ústřední komise FO za jejich práci.
Mezinárodní fyzikální olympiáda vznikla až osm let po
československé. „Nejprve se účastnily východoevropské
země a postupně se připojovaly i státy západní, jako první
z nich Francie v roce 1972. Ani v náročné celosvětové konkurenci, v níž dnes dominují především Číňané, se mladí
čeští reprezentanti neztrácejí a téměř každý rok se vracejí
s několika medailemi,“ doplnil dr. Richterek.
Generálním partnerem soutěže je od letošního roku
společnost ČEZ, organizátoři děkuji za podporu Krajskému
úřadu, vedení PřF UP, společnosti Wolfram research
a dvěma projektům PřF UP – „Podpora technických
a přírodovědných oborů“ a „Přírodovědec“.
Podrobnější informace o soutěži lze nalézt na internetových stránkách krajské komise FO (http://fo.upol.cz).
-mav-, foto na str. 1 archiv soutěže

ohlédnutí

Na Přírodovědecké fakultě se sešli špičkoví odborníci
z oblasti aplikované matematiky
V posledním lednovém týdnu hostila nová budova Přírodovědecké fakulty UP přední české i zahraniční
odborníky z oborů aplikované matematiky, které jsou pěstovány na Katedře matematické analýzy
a aplikací matematiky – z matematické a aplikované statistiky, fuzzy množin a jejich aplikací, metod
vícekriteriálního hodnocení a rozhodování, numerické matematiky a parciálních diferenciálních rovnic. Ve
dnech 26.–28. ledna 2011 se zde totiž konala konference Olomoucian Days of Applied Mathematics ODAM
2011, jejíž letošní ročník byl uspořádán na počest významného životního jubilea prof. Lubomíra Kubáčka,
DrSc., Dr. h. c., jedné z největších osobností současné české a slovenské statistiky.
Při zahájení konference předal děkan PřF UP prof. Juraj
Ševčík, Ph.D., prof. Kubáčkovi stříbrnou medaili „Za
zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého“ za jeho dlouholetý
vědecký a pedagogický přínos naší alma mater. Za přínos
rozvoji Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky poděkoval jubilantovi její vedoucí prof. Jan Andres,
CSc. Prof. Kubáček přednesl úvodní přednášku konference.
Byl to právě prof. Kubáček, který inicioval v roce 1999
první ODAM jako přirozené vyústění seminářů z aplikované matematiky, které se na Katedře matematické
analýzy a aplikací matematiky konaly v dřívějších letech.
Počáteční spíše neformální setkání českých a slovenských
odborníků z oblasti aplikované matematiky se postupně
vyvinula v regulérní konference, kde se dvě hlavní zaměření - statistika a fuzzy množiny na jedné a matematické
modelování fyzikálních a technických systémů na druhé
straně - střídala ve dvouletých cyklech.
Díky podpoře IPo OP VK „Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci“
(zkráceně MAPLIMAT), bylo možno uspořádat ODAM 2011
poprvé jako skutečně mezinárodní konferenci a vedle
špičkových českých odborníků na ni pozvat i významné
hosty ze zahraničí (Slovensko, Rakousko, Španělsko,
Francie, Finsko a USA).
Ve statistické sekci ODAMu přijali pozvání mimo
předních českých a slovenských odborníků, z nichž mnozí
patří k dlouholetým spolupracovníkům prof. Kubáčka
(prof. Pázman, prof. Wimmer, prof. Volaufová a další),
také výrazné osobnosti statistického světa z Rakouska,
Španělska či Francie, které se v současné době aktivně
podílejí na formování odborného profilu katedry. V něm
se vedle teorie lineárních regresních modelů, které tvoří
páteř výzkumu, rychle rozvíjejí také statistická analýza
kompozičních dat (dat vyjadřujících např. procentuelní
zastoupení látek ve směsi) a metody mnohorozměrné
statistiky obecně.
V sekci fuzzy množin a MCDM (Multiple Criteria
Decision Making) se podařilo realizovat mimořádné
setkání nejvýznamnějších představitelů skupiny českých
a slovenských fuzzistů, která se od 80. let minulého století
podílí na rozvoji této relativně mladé disciplíny aplikované
matematiky. Mezi účastníky byli spoluautoři základní světové literatury v oblasti fuzzy množin (prof. Mesiar, prof.
Novák) a současně vědci, kteří po dlouhá léta napomáhali
rozvoji teorie a aplikací fuzzy množin v Japonsku (prof.
Vlach). Vzhledem k tomu, že fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení jsou jedním z výzkumných témat katedry,
byla velmi přínosná účast předních českých i zahraničních
odborníků v oblasti MCDM. Přednáška významného
rakouského odborníka na fuzzy statistiku, prof. Reinharda
Viertla z TU Wien, pak naznačila vzájemnou provázanost
témat obou jmenovaných sekcí.
Sekce numerické matematiky byla dokladem
toho, že tato - na katedře tradiční - oblast nabírá nový
dech. Přestože ve stejnou dobu probíhala významná
konkurenční numerická konference, podařilo se získat
skutečně kvalitní přednášející, z nichž je třeba zmínit
předního světového odborníka z oblasti optimalizace prof.
Jaroslava Haslingera, DrSc., z MFF UK. Jako velmi zajímavé
byly účastníky konference hodnoceny i příspěvky členů
katedry.
V době konání konference ODAM se na PřF UP
uskutečnilo při příležitosti 80. narozenin prof. Kubáčka

Oznámení  Pozvánky
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.

Prof. Konrad Paul Liessmann
bude přednášet v aule FF UP

Mezi jinými oceněními převzal prof. Kubáček zlatou pamětní
medaili Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislavě od prof. A. Pázmana

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.
Konfuciova akademie UP zve na besedu

Číňané v Evropě
Jak se dá projet osm evropských států za osm dní? O čínských turistech se říká, že jsou novými Japonci. Do Evropy
jich každým rokem proudí víc a víc. Jak si vůbec Číňané
takovou dovolenou užívají, co je u nás zajímá nejvíc? O své
zkušenosti z doprovodného tlumočení se podělí student
čínské filologie Michal Sikora.
23. března, 18.30 hod.,
Velká učebna FF (Křížkovského 10)
Zahraniční účastníci konference ODAM při zahájení

Slavnostní mezinárodní setkání aplikovaných matematiků,
na kterém byla panu profesorovi předána další ocenění za
jeho celoživotní práci - Stříbrná pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Pamätná
zlatá medaila Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislavě. K životnímu jubileu
popřál prof. Kubáčkovi jako první rektor UP prof. Miroslav
Mašláň, CSc, a po něm následoval nekonečný špalír gratulantů z řad přátel a spolupracovníků. Organizační úsilí
pracovnic oddělení pro vědu a výzkum PřF, pracovníků
pořádající katedry a mnoha ochotných studentů aplikované matematiky přispělo k vytvoření nezapomenutelné
pozitivní atmosféry tohoto setkání.
Pořádání konferencí ODAM je jednou z klíčových
aktivit projektu MAPLIMAT. Z pohledu tohoto projektu
je tato konference pojímána jako vzdělávací aktivita.
Pro studenty pregraduálního studia je účast na ní
nepovinným předmětem. Všechny zvané přednášky
ODAMu 2011 byly proto koncipovány tak, aby mohly
být srozumitelné i studentům a přinášely jim ucelenou
informaci z některé oblasti aplikované matematiky
(prezentace přednášek jsou studentům dostupné jako
studijní materiály). Pro studenty doktorského studia
jsou konference ODAM příležitostí ke sbírání zkušeností
s prezentací výsledků výzkumu a možností k navazování
kontaktů s významnými odborníky.
Zdařilý průběh letošní konference ODAM je jedním
z příkladů, jak projekt MAPLIMAT, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, přispívá
k rozvoji aplikované matematiky na Přírodovědecké
fakultě UP. Další konference ODAM je plánována na červen
2013 a bude spojena se závěrečnou konferencí projektu
MAPLIMAT.
RNDr. K. Hron, Ph.D., doc. J. Talašová, CSc.,
RNDr. H. Netuka, Ph.D., foto M. Otava

Moravsko-slezská křesťanská akademie
ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím
pořádá přednášku
Prof. Jiří Hanuš, Ph.D. (FF MU Brno)

Rémi Brague a jeho pojetí
náboženského dialogu
Arcidiecézní muzeum, 29. března, 17 hod.
Děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty UP vypisuje

výběrové řízení na obsazení míst

na Katedře křesťanské sociální práce
 odborný asistent se zaměřením na komunitní sociální
práci a řízení v sociálních službách (úvazek 1,0)
 odborný asistent se zaměřením na metodologii výzkumu v sociální práci a sociální práci s rodinou (úvazek 1,0)
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. v oboru sociální práce
(nebo probíhající doktorské studium), popř. v oboru
příbuzném; publikace v daném oboru; motivace k vědeckému růstu; praxe v oboru výhodou; identifikace
s křesťanským profilem sociální práce
Termín nástupu: 1. 6. 2011.
Požadované doklady: přihláška do výběrového řízení
s uvedením o které z pozic se žadatel uchází; strukturovaný životopis; notářsky ověřené doklady o dosaženém
vzdělání; doklad o praxi v oboru; přehled publikační
činnosti v oboru; doporučení.
Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými doklady
je nutno zaslat do 30. 4. 2011 na adresu: Děkanát CMTF,
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc.
Oprava
V textu „Vládní příběh“ vzniku olomoucké univerzity /II/“,
v Žurnálu č. 16 (25. 2., str. 7–8), byl uveden chybný odkaz na
video dokumentárního filmu Palackého odkaz na internetových stránkách UP. Film je k dispozici na adrese www.zurnal.
upol.cz/videa/videozurnal/palackeho-odkaz/.
Za chybu se omlouváme.		
Redakce
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studentská rubrika

10 000 piv pro nejlepší
Kolej roku 2011
Sedmého března odstartoval první ročník celostátní
soutěže Kolej roku o nejlepší, a také nejhorší vysokoškolskou kolej v České republice. Hlasování probíhá na
www.kolejroku.cz, kde mohou studenti a jejich přátelé
hodnotit všechny koleje u nás. Tedy i vysokoškolské koleje
Univerzity Palackého. Nejlepší kolej získá od organizátorů
soutěže netradiční cenu – 10 000 piv.
Proč vlastně soutěž Kolej roku? Podle studentského
magazínu Studenta jsou články o vysokoškoleských kolejích
ty nejsledovanější. Stojí studenti o komfort nebo se chtějí
seznamovat ve společných kuchyních na patře? Projekt Kolej
roku chce na tyto otázky odpovědět.
Od 7. března do 24. dubna budou
studenti prostřednictvím Facebook
aplikace na www.kolejroku.cz
hlasovat, která kolej je nejlepší či
nejhorší. Motivací je 10 000 piv Gambrinus 11° XCLNT, které vítězná kolej
získá. „Naším cílem je zjistit, kterých vysokoškolských
kolejí si studenti nejvíce cení,“ říká Tomáš Rašner, ředitel
pořadatelského magazínu Studenta.
Studenti i jejich přátelé budou na internetových stránkách hodnotit každou vysokoškolskou kolej, a to kladným
nebo záporným bodem. Navíc budou moci ke každé koleji
psát komentáře a vkládat fotky, aby je ostatním uživatelům přiblížili a usnadnili jim rozhodování. Každý hlasující
bude mít k dispozici pět kladných a pět záporných hlasů.
Vítěznou vysokoškolskou kolej určí nejvíce nasbíraných
bodů, což budou moci její „obyvatelé“ pořádně oslavit.
Podle ankety na studentském portálu Studenta.cz si
vysokoškolští studenti vybírají svou kolej nejčastěji podle
její polohy (26 % respondentů) nebo vybavení (18 % respondentů). Bohužel většina studentů uvedla, že při volbě
koleje nemá na výběr (38 %). Vysokoškolské koleje jsou
pro mnoho studentů na několik let domovem, místem
poznávání nových přátel a prostředím, kde tráví svůj
volný čas. Právě proto se pořadatelé rozhodli k realizaci
této soutěže, jejíž myšlenka vznikla v zahraničí.
-tz-, mar
Studentský projekt Hýčkejte svou alma mater
na Přírodovědecké fakultě zve na
výstavu fotografií Markéty Lepíkové

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc
se chystá na videoklipovou křížovou cestu
Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc má skutečně
nabitý program. Jen co skončil jejich studentský ples,
který proběhl s rekordní účastí 3. března ve Slovanském

domě, členové sdružení se již připravují na další akce. Tou
nejbližší bude výroční postní duchovní obnova, která se

uskuteční ze čtvrtka na pátek 24.–25. března na faře
v některé z vesnic v okolí Olomouce.
O den dříve – ve středu 23. března po tradiční studentské mši v kostele Panny Marie Sněžné, proběhne v sále
Centra Aletti od 20.15 hod. postní zastavení a modlitba
křížové cesty, která bude prohloubena tzv. videoklipovou
křížovou cestou (hudební projekce křesťanských interpretů).
Na 31. března pak VKH Olomouc plánuje ranní pouť na Svatý
kopeček, o čtrnáct dní později vyrazí všichni příznivci spolku
na další pouť – na Provodov. Významným datem v kalendáři
akcí katolického hnutí je pak 4. květen, kdy na studentskou
mši naváže koncert Scholy, který bude stejně jako mši
přenášet živě TV NOE. Ve druhé polovině května pak biskup
Josef Hrdlička udělí svátost křtu a biřmování mladým lidem,
kteří se pod vedením studentského kaplana P. Pavla Bača
na přijetí svátosti připravují. Více na www.vkholomouc.cz.
O. Martínek, foto archiv VKH Olomouc

Budapešťská deklarace Evropské unie studentů:

Studující mají právo rozhodovat o podobě vysokého školství
Studentky a studenti jsou hlavními aktéry vysokého
školství. Proto musejí mít možnost ovlivňovat jeho
podobu a další směřování. Jejich hlas nesmí být opomíjen,
říká deklarace přijatá na 21. konvenci Evropské studentské
unie (ESU) 18. 2. 2011 v Budapešti.
Vysoké školy v celé Evropě čelí tlakům na zvyšování
ekonomické efektivity, širší spolupráci s komerčním
sektorem, zavedení nebo zvyšování školného. Všechny
tyto změny se výrazným způsobem dotýkají především
studentek a studentů. Ti ale nechtějí jen přihlížet tomu,
jak se vysoké školství v návaznosti na ekonomickou
a společenskou situaci mění.
Studující jsou pod vlivem tzv. manažerských reforem
stále častěji stavěni do role zákazníků, kteří pasivně
přijímají, co se jim nabídne. S těmito změnami se však
studentky a studenti po celé Evropě odmítají smířit.
Studující se aktivně podílejí na utváření vysokoškolského
prostředí, vysoké školy je tedy musí chápat jako partnery,
kteří mají právo spolurozhodovat a také nesou za tato
rozhodnutí díl odpovědnosti.

Své postoje dokázali dát evropští studující zřetelně
najevo. „Současné protesty v celé Evropě jsou jasným
znamením, že si studující přejí zachovat veřejný charakter
vysokoškolského vzdělávání“, prohlašuje ESU v deklaraci.
Navzdory tomu, že studentky a studenti dokázali v masovém měřítku s tímto požadavkem vystoupit, není jejich
hlas dostatečně respektován.
Evropské země prostřednictvím svých ministrů zodpovědných za vzdělávání prohlásily v roce 2003 v Berlínském
komuniké, že studující jsou rovnocennými partnery v řízení vysokých škol. Budapešťská deklarace tvrdí: „Nastal čas,
aby studentky a studenti v celé Evropě na této roli trvali“.
Studující mají mít podíl na všech úrovních řízení – včetně
té, kde se přijímají důležitá rozhodnutí.
Evropská studentská unie zastřešuje 45 národních studentských organizací z 38 zemí Evropy. Reprezentuje a hájí
zájmy studujících na evropské úrovni, představuje partnera
k jednání pro EU, Radu EU nebo UNESCO. Českou republiku
v ESU zastupuje Studentská komora Rady vysokých škol.
Zdroj a plné znění deklarace viz www.skrvs.cz/.
-placená inzerce-

Rok v zajetí rýže – ochutnávka
z jihovýchodní Asie
Vernisáž se koná v pondělí 28. 3. v 18 hod. ve 2. patře
nové budovy PřF UP, třída 17. listopadu 12.
Studenti APA a ATV, Katedra APA, ČAAPA, FTK UP pořádají

Karneval APA 2011 aneb Roztancujme bariéry
2. dubna v 18.30 hod., RCO – Sál Pegasus
Zváni jsou všichni – studenti, vyučující, přátelé a obdivovatelé aplikovaných pohybových aktivit osob se speciálními potřebami. Lístky na vás čekají v Centru APA NC 213
nebo si je rezervujte na karneval2011@centrum.cz.
Katedra sportu FTK UP a SK UP Olomouc – oddíl sportovní
gymnastiky pořádají veřejný závod

Přebor UP ve šplhu na laně
5. dubna, tělocvična T1 – Hynaisova 9, Olomouc
Závod je vypsán pro tyto kategorie:  muži 4 m (bez
přírazu, start ze sedu);  ženy 4 m (volná technika, start
ze stoje);  open 8 m (bez přírazu, start ze sedu). Šplhá se
na dva pokusy, přičemž lepší se počítá. Časový program:
18.00–18.15 prezentace žen (4 m); 18.15–18.45 závod žen;
18.45–19.00 prezentace mužů (4 m); 19.00–19.30 závod
mužů; 19.30–19.45 prezentace open; 19.45 závod open.
Startovné: 10 Kč na závodníka. Za zdravotní a výkonnostní
způsobilost zodpovídají účastníci a vysílající složka.
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Mladý Demosthenes – regionální kolo celostátní soutěže
Ve středu 19. ledna 2011 se na půdě Pedagogické
fakulty UP v Olomouci již počtvrté uskutečnilo regionální kolo celostátní soutěže v mluveném projevu
Mladý Demosthenes. Soutěž probíhá v rámci projektu
ESF Příprava a realizace výukových materiálů
pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve
výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, jehož
koordinátorem je Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D., člen KČJL
PdF UP. Vlastní soutěž organizuje společnost Face of
New Europe, s.r.o., v čele s Mgr. Janou Adámkovou.
Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
je jedním z odborných garantů. Záštitu nad celostátní
soutěží převzalo MŠMT ČR.
Hlavní myšlenkou tohoto projektu je vzbudit
u mladých lidí zájem o mluvený projev, zdůraznit
význam komunikace a kultury mluveného projevu,
podpořit komunikační aktivity na ZŠ a porovnat
komunikační dovednosti žáků. Soutěžní klání probíhá
postupně ve čtyřech kolech (školní, regionální, krajské,

celostátní). Soutěže se mohou účastnit žáci II. stupně ZŠ
a víceletých gymnázií. Celé soutěžní odpoledne zahájila
úvodními slovy vedoucí KČJL Mgr. Jana Sladová, Ph.D.,
a pak všichni řečníci mohli předvést své monology,
které hodnotila odborná porota složená z Mgr. Jany
Adámkové, Mgr. Drahoslavy Dolejší, Mgr. Světlany
Kujalové, Mgr. Blanky Rozehnalové, Ph.D., Mgr. Milana
Poláka, Ph.D., a Mgr. Jany Bartoňové. Regionálního kola
v Olomouci se zúčastnili soutěžící – vítězové školních
kol z Olomouce, Prostějova, Přerova a Jeseníku.
Po zhodnocení úrovně všech účastníků byli vyhlášeni
vítězové regionálního kola, kteří postoupili do kola krajského. Na vítěze celé soutěže čekají hodnotné věcné ceny
od partnerů projektu a finanční odměna pro jeho školu.
J. Bartoňová
Název projektu: Příprava a realizace výukových materiálů
pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých
gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

p ř e d s tavu j e 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.
V minulém čísle jsme krátkými protréty představili tři z nich, nyní přinášíme další:

Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph. D.

Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie
Obor: Zoologie
Vědecká a výzkumná specializace: Molekulární systematika a evoluční biologie
Prof. Ladislav Bocák je autorem/spoluautorem 71 vědeckých publikací, z toho v zahraničí
43; citovanost: 180.
Významné publikace z posledních pěti let:  Malohlava V. & Bocak L. (2010): Evidence of
extreme habitat stability in a Southeast Asian biodiversity hotspot based on the evolutionary
analysis of neotenic net-winged beetles. Molecular Ecology 19(21): 4800–4811.  Bocak, L.
& Yagi, T. (2010): Evolution of mimicry patterns in Metriorrhynchus (Coleoptera: Lycidae): the
history of dispersal and speciation in South East Asia. Evolution 64(1): 39–52  Hunt, T., Bergsten, J., Levkanicova, Z.,
Papadopoulou, A., St-John, O., Wild, R., Hammond, P. M., Ahrens, D., Balke, M., Caterino, M. S., Gómez-Zurita, J., Ribera,
I., Barraclough, T. G., Bocakova, M., Bocak, L., and Vogler, A. P. (2007): A comprehensive phylogeny of beetles reveals the
evolutionary origins of a superradiation. Science 318: 1913–1916.
Zatím poslední kongresovou přednášku s názvem Evolution of neotenic lineages in Lycidae (Coleoptera: Elateroidea): from
soft bodiedness to larviform females přednesl prof. Ladislav Bocák v rámci „XXIIIth International Congress of Entomology”
(Durban, South Africa, červenec 2008. ISSN- 0739-4462).
Prof. Ladislav Bocák vede šest (dva ukončili, čtyři v současnosti) postgraduálních studentů v oboru Zoologie. Na Přírodovědecké fakultě UP přednáší Evoluční biologii, Systematickou biologii, Taxonomii pro obory: bakalářské studium
Systematické biologie a ekologie a Molekulární a buněčná biologie, navazující magisterské studium Zoologie a učitelské
obory biologie.

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Obor: Chemie
Vědecká a výzkumná specializace: Nanotechnologie a nanomateriály na bázi železa, stříbra
a uhlíku; jejich lékařské, environmentální a průmyslové aplikace
Prof. Radek Zbořil je autorem/spoluautorem 147 vědeckých publikací, z toho v zahraničí
130; citovanost: 1059 citací dle SCI k 12. 3. 2011, h-index 17 k 12.3. 2011.
Významné publikace z posledních pěti let:  R. Zboril; F. Karlicky; A. B. Bourlinos; T. A. Steriotis; A. K. Stubos; V. Georgakilas; K. Safarova; D. Jancik; C. Trapalis; M. Otyepka: Graphene
fluoride: a stable stoichiometric graphene derivative and its chemical conversion to graphene,
Small 6 (2010) 2885–2891. IF09~6.171  K. Sivula; R. Zboril; F. Le Formal; R. Robert,
A. Weidenkaff; J. Tucek; J. Frydrych; M. Grätzel: Photoelectrochemical water splitting with mesoporous hematite prepared
by a solution-based colloidal approach. J. Am. Chem. Soc. 132 (2010) 7436–7444. IF09~8.580  M. Hermanek, R. Zboril,
I. Medrik, J. Pechousek, C. Gregor: Catalytic efficiency of iron(III) oxides in decomposition of hydrogen peroxide: competition
between surface area and crystallinity of nanoparticles, J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 10929–10936. IF09~8.580
Zatím poslední kongresovou přednášku na téma Controlled Thermally Induced Solid-State Syntheses of Iron(III) Oxides by
View of Mössbauer Spectroscopy přednesl prof. R. Zbořil v rámci „International Symposium on Industrial Applications of
Mossbauer effect“ (srpen 2008, Budapešť).
Prof. Radek Zbořil vede v současnosti vede tři postgraduální studenty v oboru Fyzikální chemie. Přednáší v předmětech
Nanomateriály, Jaderná chemie, Radioekologie a Využití radioizotopů v chemii na Katedře fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty UP.
Prof. Radek Zbořil je generálním ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů na UP v Olomouci
(www.rcptm.com), hlavním odborným garantem mezinárodní konference NANOCON (www.nanocon.cz) a členem Rady
podprogramu Technologické agentury ČR (www.tacr.cz).
Připravila -mav-, foto archiv prof. L. Bocáka a prof. R. Zbořila

12. Vejdovského olomoucký vědecký den
V sobotu 26. března se uskuteční 12. Vejdovského olomoucký vědecký den. Tradiční setkání českých oftalmologů
pořádá Oční klinika FNOL a LF UP v Olomouci pod záštitou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti. Sympozium je koncipováno monotématicky. Zabývá se problematikou onemocněním
sklivce a sítnice. Na tři roky dopředu jsou vypsána nosná témata, kterým budou věnována vědecká setkání
v jednotlivých letech.
Tento rok budeme diskutovat o venózních okluzích sítnice, odchlípení sítnice a diabetické retinopatii. Přední čeští
vitreoretinální specialisté (oční lékaři zabývající se onemocněními sklivce a sítnice) přednesou celkem 35 odborných
sdělení. Součástí odborné akce bude panelová diskuze na téma „Venózní okluze sítnice“, křest nové knihy „Venózní
okluze sítnice“ a dva interaktivní kurzy na téma „Pooperační péče u pacienta po zadně-segmentové operaci“
a „Diabetická retinopatie a makulopatie“.			
MUDr. P. Mlčák, Oční klinika FNOL a LF UP

z e p ta l i j s m e s e z a vá s
Předsednictvo České konference rektorů ve svém
stanovisku z 25. 2. žádá Radu pro výzkum, vývoj
a inovace (RVVI), aby revokovala své usnesení,
kterým vzala většinou hlasů na vědomí první
návrh výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum
pro rok 2012. Předsednictvo ČKR upozorňuje, že
v tomto usnesení jsou institucionální výdaje
pro kapitolu MŠMT – tedy především pro vysoké
školy – oproti skutečnému vědeckému výkonu
zkráceny o 466 mil. Kč, přičemž této takřka půl
miliardy je použito ve prospěch všech ostatních
resortů. „Důvodem tohoto zkrácení má být
částečné financování dobíhajících výzkumných
záměrů ve výši 284 mil. Kč, na které mají výzkumné
organizace – vedle prostředků spočtených na
základě skutečného výkonu – zákonem daný
nárok. Nepochopitelným paradoxem zvoleného
postupu je ale skutečnost, že kdyby se vysoké
školy prostředků na výzkumné záměry vzdaly, tak
celkově i tak získají minimálně o 200 mil. Kč více
než dle RVVI schváleného návrhu,“ uvádějí zástupci
rektorů vysokých škol.
Člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace z UP prof. Tomáše Opatrného, Ph.D., jsme požádali o komentář:
Prof. Tomáš Opatrný, Ph.D.: Podle mého názoru
tu mají rektoři pravdu. RVVI si odhlasovala poněkud
svérázný způsob přepočtu výsledků hodnocení výzkumu
na institucionální finance. Zákon říká, že „institucionální
podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci
na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její
podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných
organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá
jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných
organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj
a inovace.“ Jednoduše – má být přímá úměra mezi body
hodnocení a přidělenými financemi. V Radě ale přišli experti
na rozpočet s přepočtem, který bere v potaz, jaké měla daná
výzkumná organizace výzkumné záměry. Konkrétně - pokud
má např. daná organizace letos 80 % prostředků z končících
výzkumných záměrů a 20 % z výzkumných záměrů končících
až v roce 2013, počítá se jí 80 % bodů s plnou hodnotou
a 20 % bodů s třetinovou hodnotou. Proč takhle a jaká je
v tom logika? Neptejte se mě, sám ji marně hledám – ale
smysl měl být zhruba v tom, že když nějaká organizace má
část prostředků z výzkumného záměru a jiná nikoliv, mělo
by se to zohlednit i v dělení prostředků za body. Nakonec
to ale vede například k paradoxům na které upozorňuje
ČKR. V Radě jsem toto kritizoval, připomínkoval a snažil se
napravit pozměňovacími návrhy od první chvíle, kdy se na
začátku roku objevila první verze návrhu rozpočtu, ale když
dojde ke hlasování, většina členů dá nakonec na varovná
upozornění, že „teď není čas na takové detaily“, nebo „teď už
je pozdě dělat takovéto úpravy“. Tímto způsobem tedy došlo
k rozdělení necelých 8 miliard korun institucionální podpory
na rozvoj výzkumných organizací tak, že MŠMT dostane o cca
255 milionů méně než při použití přímé úměry (RVVI školství
napočítala 4 471 927 tis., přímou úměrou za výsledky by
školství mělo – podle mých výpočtů – 4 727 266 tis.).
Paradoxní ovšem je, že MŠMT se při dělení těchto peněz drží
striktně zákona a mezi „své“ organizace, tedy především VŠ
– už je rozdělí přímou úměrou. To znamená, že třebaže teď
už mají v návrhu státního rozpočtu 2012 od RVVI jednotlivé
školy navržené konkrétní částky, od MŠMT dostanou finance,
které se od nich často liší i o desítky procent.
Je ovšem otázkou, zda budou chtít členové RVVI revokovat předchozí usnesení Rady – většinou to dělají velmi
neradi. Budou také čelit poměrně silnému argumentu
proti revokaci: rozpočet na výzkum jako celek by mohl přijít
o půl miliardy korun. Ve střednědobém výhledu z loňského
roku se totiž počítá s rozpočtem pro r. 2012 ve výši cca
25,4 mld. korun – stejně jako byl původně plánován
rozpočet na rok 2011. Vláda ale loni koncem roku schválila
Dokončení na str. 8
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Ad) Ke Studentské grantové soutěži (Žurnál č. 17, 4. března, str. 8)
Jako odpovědný proděkan pro Studentskou grantovou
soutěž 2011 (SGS) na FF UP bych rád stručně vysvětlil situaci, která vznikla v letošním roce. Když FF UP v loňském
roce poprvé organizovala SGS, bylo podáno 37 projektů za
celkem 7,5 mil. Kč. Fakulta v roce 2010 obdržela finanční
prostředky ve výši 6,8 mil. Kč. Odmítnuty byly jen tři
podané projekty. V roce 2010 byli každému projektu
přiděleni dva oponenti. Výsledky bodového hodnocení
byly vloženy do elektronického systému IGA dodatečně.
V letošním roce byly na FF UP zachovány stejné podmínky
a hlavní témata jako v roce 2010, byla však zvýšena částka,
o kterou mohli řešitelé žádat, na dvojnásobek: z 250 tis.
na 500 tis. Kč. Fakulta pro rok 2011 obdržela finanční
prostředky ve výši cca 7 mil. Kč. Část těchto finančních
prostředků bylo nutno vyčlenit k dokončení některých
loňských projektů s dosahem na rok 2011. K rozdělení
v roce 2011 byla k dispozici částka ve výši 6,7 mil. Kč.
V roce 2011 bylo ovšem podáno celkem 79 projektů za
22,3 mil. Kč, tj. více než dvakrát tolik projektů, za více než
třikrát více finančních prostředků, než fakulta obdržela.
Z toho vyplývá, že fakulta může financovat jen kolem
30 % všech podaných projektů. V roce 2010 hodnotící komise ustanovila pro každý projekt dva oponenty, jednoho
z oboru (nebo z příbuzného oboru) a jednoho z jiného

oboru. Stejným způsobem jsem připravil hodnocení
i letos. Posuzování proběhlo jako v r. 2010 podle směrnice
rektora B3-09/3-SR (článek 3). V elektronickém systému
je nastavený jeden oponent. Po dohodě s děkanem
a s hodnotící komisí jsem přidělil projekty oponentovi
z jiného oboru, oponenta z oboru jsem si ponechal jako
rezervu ve zvlášť těžkých/sporných případech. Na rozdíl
od jiných hodnotících systémů, např. FRVŠ, připouští
systém IGA nekomentované bodování + nepovinný
komentář.
Systém IGA zná jen rozhodnutí „zamítnutý“ a „schválený
hodnotící komisí“. Což nezobrazuje celkový hodnotící proces.
Ten je následující:
1) V prvním kole vyřadil Projektový servis UP z formálních
důvodů 13 projektů za 2,9 mil. Kč.
2) Oponenty nebylo doporučeno celkem 11 projektů za
2,6 mil. Kč.
3) Přehodnoceno bylo celkem 12 projektů, z nich bylo 9 projektů dodatečně vyřazeno hodnotící komisí (2,4 mil. Kč).
4) Definitivně bylo doporučeno oponentem (či oponenty)
celkem 46 projektů za 13,7 mil. Kč.
5) Z přidělených finančních prostředků ve výši 6,7 mil. Kč
může fakulta financovat 25 projektů. Zbývajících
21 projektů je tedy nefinancovaných, nikoliv zamítnutých.

co mo ž n á n e v í t e

Univerzitní kašny a fontány /III/
V letech 1901–1903 se objekty staré olomoucké nemocnice přestavovaly
pro potřeby Elisabethina – dívčího penzionátu, vyšší dívčí školy a ženského
učitelského ústavu, přičemž byl demolován průčelní trakt a nahrazen novým,
dále severně posunutým průčelním traktem, kaple ve východním traktu
byla zkrácena a východní trakt byl propojen s novým průčelním traktem.
Na nádvoří Elisabethina byla zřízena fontána s nádrží snad ještě barokní. Na
základě dobové pohlednice zobrazující nádvoří Elisabethina (obr. vpravo)
lze soudit, že po obnovení olomoucké univerzity v roce 1946, dislokace
rektorátu UP v prostorách dosavadního sídla probošství olomoucké kapituly
(Křížkovského 8) a Filozofické
fakulty UP v objektech dosavadního Komenia (po 1. světové válce
převzavšího budovy Elisabethina)
byla tato fontána přemístěna na
nádvoří rektorátu UP a bylo na ní
instalováno sousoší dvou chlapců
při koupeli, dílo sochaře Vladimíra
Navrátila (1907–1975), působícího Nádvoří Elisabethina s kašnou opatřenou
pedagogicky na univerzitní katedře vodotryskem (na obr. vlevo). Výřez z povýtvarné výchovy, původně součásti hlednice z roku 1905
Filozofické fakulty, nyní Pedagogické fakulty UP. Po listopadu 1989 se při úpravách rektorátního nádvoří zjistilo, že toto značně během času zchátralé sousoší
nelze k povaze jeho materiálu restaurovat, a bylo proto nahrazeno kopií figury
chlapce, získanou v lapidáriu Střední průmyslové školy kamenické a sochařské
v Hořicích (obr. vlevo).			
Prof. Jiří Fiala, CSc.
Kašna na nádvoří Rektorátu UP, Křížkovské- (Podle právě vydané publikace Jiřího Fialy, Zdeňka Kašpara a Jana Štěpána Voda
ho 10. Foto J. Fiala
pro Olomouc – Z historie zásobování města Olomouce vodou, Danal Olomouc 2010)

Prof. Tomáš Opatrný…
rozpočet na letošek o něco vyšší – 25,9 mld. a RVVI nyní
s podporou premiéra Nečase předkládá ve stejné výši návrh
i na rok 2012. Pokud by nyní Rada svůj návrh revokovala
a začala se dohadovat od začátku, Ministerstvo financí
by se nemělo čeho držet a automaticky by použilo číslo
ze střednědobého výhledu – tedy o půl miliardy nižší, než
je současný návrh, za kterým stojí i premiér. A že by ty

Dokončení ze str. 7
dohady nebyly jednoduché se dá celkem očekávat – pokud
by si tím MŠMT čtvrt miliardy mělo uhájit, někdo jiný by
o ni přišel – což by jistě nerad. Těžko říct, do jaké míry je
to reálná hrozba a do jaké spíš psychologická přetlačovaná,
každopádně toto bohužel odvádí pozornost Rady od skutečně koncepční práce, které by se měla především věnovat.
Připravila -mav-

Systém zaregistroval všechny nefinancované, nedoporučené a zamítnuté projekty pod položkou „zamítnutý“, což
pochopitelně rozladilo nejednoho kolegu, zejména ty, kteří
jsou zvykli na jiný postup v grantových soutěžích typu FRVŠ,
GA ČR, ESF atd.
Nikde ovšem není stanoven standardní postup, že
se hodnotící komise stýká s navrhovateli – jak kolega
Mgr. O. Kolář sugeruje. V případě např. grantů GA ČR
navrhovatel nevidí hodnocení, ale obdrží jen sdělení, že
projekt uspěl či neuspěl a že je financován či nefinancován.
Důvod je jasný: kdyby všichni žadatelé znali jména oponentů, vznikal by nepříjemný tlak ze strany kolegů, aby
ten či onen projekt přece jen dostal těch pár bodů navíc
(ovšem na úkor jiného projektu). Oponenti musejí být
úplně svobodní, aby psali své hodnocení bez jakéhokoli
tlaku „zvenku“. Nicméně fakulta poskytne všem, kdo o to
požádají, hodnocení jejich projektů, pochopitelně beze
jmen hodnotitelů.
Pro příští rok bude fakulta navrhovat:
a) standardní nastavení dvou oponentů
b) standardní možnost komentování všech rozhodujících
položek, nikoli jen možnost všeobecného komentáře
c) zaručení absolutní anonymity oponentů vůči navrhovatelům
d) standardní zobrazení výsledků soutěže: a) vyřazeno
z formálních důvodů, b) zamítnuto, c) nefinancováno,
d) financováno – ostatně i teď je toto rozdělení k dispozici
na webu FF UP.
Doc. W. Engelbrecht, cand. litt.
proděkan pro vědu a výzkum FF UP

Přečetli jsem za vás
(...) Maturitu už má v Česku skoro každý. Bude mít za čas
kdekdo i vysokoškolský diplom? Podle statistických dat
to tak vypadá. Zatímco v roce 2003 studovalo na VŠ ve
všech typech programů 230 tisíc občanů ČR, o šest let
později to bylo 389 tisíc. Akademici, úředníci i politici se
shodují, že to je moc. Profesor Rudolf Haňka, který působí
na univerzitě v Cambridge a je členem poradního sboru
ministra školství, je přesvědčen, že by se měl zredukovat
počet vysokých škol. Podle něj je nelogické, aby jich v Česku
působilo 73, zatímco v několikanásobně větší Británii jich
je 160. V pracovní verzi nového vysokoškolského zákona se
počítá s mnoha zásadními změnami. Např. zdaleka nebude
tak jednoduché VŠ založit. Nově zavedená profesionální
Agentura pro kvalitu vysokého školství by měla průběžně
posuzovat dosahování kvalifikačních kritérií a reálnou
hodnotu vzdělání. Za kvalitu ale ponesou odpovědnost
hlavně samosprávné orgány školy. Podle toho, jak budou
samy k sobě náročné, budou také do značné míry VŠ
financovány státem. (...)
Zdroj: Břeclavský deník 10. 3., Vysokoškoláků je moc.
Budou se rušit školy?
Chcete si přečíst nové číslo Žurnálu UP
ještě před jeho vydáním v tištěné podobě?
Můžete: Na webové stránky UP
http://www.upol.cz/skupiny/
verejnosti-a-mediim/zurnal-up/
je každý čtvrtek v poledne zavěšováno aktuální číslo
ve formátu PDF s barevnými fotografiemi.
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