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V čísle:
Studenti diskutovali s Mikulášem Dzurindou
a Pavlem Teličkou  Nadační fond Charlese
Merrilla na UP  Novinky na univerzitním
webu  Blíží se setkání absolventů Právnické
fakulty UP  S prof. Jiřím Kameníčkem o budoucnosti jaderné energetiky  Majáles UP
2011 vypukne už 2. května!
 To nejlepší, co vzniklo na poli populárně-vědecké a dokumentární tvorby za uplynulý rok, bylo
promítnuto na tradičním mezinárodním festivalu
AFO Olomouc. Jeho 46. ročník skončil 17. dubna.
Držitelem Ceny za přínos popularizaci vědy se letos stal prof. Cyril Höschl (na snímku vlevo). Úvodním i závěrečným večerem provázel publicista Ivo
Šmoldas (vpravo).

(Další informace na této straně a str. 6)

-red-, foto -mo- 

Volba kandidáta na děkana
Lékařské fakulty skončila patem
 Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém
zasedání 19. dubna ani ve třetím kole nezvolil kandidáta
na funkci děkana fakulty. V souladu s volebním a jednacím
řádem vyhlásil nové volby.
O funkci nejvyššího představitele fakulty se ucházeli tři
kandidáti – proděkan LF prof. Milan Kolář, Ph.D., z Ústavu
mikrobiologie, doc. Ivana Oborná, Ph.D., z Porodnickogynekologické kliniky a současný předseda fakultního
senátu doc. Tomáš Papajík, CSc., z Hemato-onkologické
kliniky. V prvním volebním kole odevzdalo svůj hlas
33 senátorů (jeden byl nepřítomen a dva senátoři – doc. Papajík a doc. Oborná – byli jako kandidáti na děkana z volby
vyloučeni) a již jeho těsné výsledky dávaly tušit, že rozhodování senátorů nebude jednoduché. Na základě tajného
hlasování získala doc. Oborná 10 hlasů, doc. Papajík 11 hlasů
a prof. Kolář 12 hlasů. Do druhého kola tak postoupili pouze
doc. Tomáš Papajík a prof. Milan Kolář, kteří ve druhém
i třetím kole obdrželi shodně 17 hlasů. „Akademický senát
Lékařské fakulty ani ve třetím kole nezvolil kandidáta na
děkana LF UP, a proto rozhodl o vyhlášení nového řízení
na volbu kandidáta na děkana fakulty,“ objasnil předseda
volební komise MUDr. Jan Strojil.
Akademická obec fakulty může navrhovat kandidáty
do opakovaných voleb do 3. května. Kandidáti, kteří se
budou ucházet o post děkana, předloží do 6. května teze
svých programů a 10. května ve 14 hodin se představí
na shromáždění akademické obce ve Velké posluchárně
Teoretických ústavů LF UP. Akademický senát LF na svém
veřejném zasedání 17. května ve 13 hodin na stejném
místě zvolí jednoho z kandidátů, a navrhne ho rektorovi
UP ke jmenování děkanem LF pro příští čtyři roky.
Funkční období současného děkana LF UP prof. Zdeňka
Koláře, CSc., skončí 31. května.
-mar-, -pk-

AFO 2011: Ceny jsou rozdány
 Asi dvě stě padesát lidí se letos podílelo na organizaci šestačtyřicátého ročníku Mezinárodního
festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc. Mj. i těm děkoval 16.
dubna v závěru slavnostního večera, věnovaného předávání cen, ředitel festivalu Mgr. Jakub Korda. V kapli
Božího Těla UC UP se při tradiční slavnostní příležitosti sešli nejen tvůrci toho nejlepšího, co za poslední
rok vzniklo na poli české i světové tvorby, ale i široké spektrum příznivců tohoto žánru.
Již při zahájení festivalu 12. dubna získal Cenu za přínos popularizaci vědy renomovaný psychiatr prof. Cyril
Höschl, předseda České lékařské akademie. Hlavní host
festivalu, neúnavný popularizátor vědy, autor více než dvě
stě odborných textů a desítek monografií hovořil v rámci
festivalu na téma Geny a chování aneb Vrozené a získané
v patogenezi duševních poruch.
Cenu za nejlepší světový populárně-vědecký dokumentární film vyhrál německý snímek Plug & Pray:
O počítačích a jiných lidských bytostech režiséra Jense
Schanze. Starší muž ve filmu s humorem a pokorou
pochybuje, zda vědecký a technický pokrok přispívají
Režisérka Dagmar Smržová převzala za svůj snímek Zake zlepšení lidského života. Posléze se ze snímku divák
chraňte Edwardse dvě ocenění: Cenu RWE za nejlepší český
dozví, že tento muž, Joseph Weisenbaum, je průkopníkem
populárně-vědecký dokumentární film a Cenu diváků
počítačového programování a umělé inteligence. Podle
vyjádření poroty, která se na tomto snímku jednomyslně
rotců také výbornou kameru a střih, jeho vtip i obrazová
shodla, je vskutku vzácné, aby vědec takto bilancoval
stránka odrážejí námět filmu. Cenu RWE za nejlepší
a zamýšlel se nad společenským přínosem své práce, aby
český populárně-vědecký dokumentární film pak
zpochybňoval filozofii vědeckého pokroku tak, jako se
získala režisérka Dagmar Smržová, a to za svůj snímek
Dokončení na str. 7
tomu děje v tomto filmu. Snímek má podle vyjádření poRektor Univerzity Palackého v Olomouci a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci si Vás dovolují pozvat na
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY PALACKÉHO
A VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO
konané u příležitosti

udělení čestného doktorátu
prof. Kyprosi Nicolaidesovi, BSc, MBBS, MRCOG  (Velká Británie)
zakladateli nového lékařského oboru Fetální medicína za mimořádný přínos využití
ultrazvuku v perinatologii v mezinárodním kontextu

doc. RNDr. Lumíru Hanušovi, CSc.  (Izrael)
význačné osobnosti v oboru Farmaceutická chemie za prioritní výsledky v oblasti výzkumu
kanabinoidů
Slavnostní zasedání se koná ve středu 4. května 2011 v 10 hodin
v Arcibiskupském paláci v Olomouci, Wurmova 9
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Univerzitu navštívil čínský
velvyslanec
 Univerzita Palackého hostila 14. dubna delegaci Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze. Do
Olomouce přijel J. E. velvyslanec ČLR Yu Qingtai (na
snímku vlevo) v doprovodu vedoucího politického od-

Mikuláš Dzurinda a Pavel Telička diskutovali
se studenty o Evropě
 V pondělí 11. dubna se v rámci projektu „Evropská unie 2011 – Krize Evropy?“ uskutečnila první ze
série přednášek zabývajících se současnou problematikou států sedmadvacítky. Svůj pohled přišel nejprve představit slovenský ministr zahraničních věcí, předseda tamní nejsilnější koaliční strany SDKÚ-DS
a zároveň někdejší předseda slovenské vlády, Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc. Dva dny po jeho návštěvě přijal
pozvání do Olomouce někdejší český diplomat, první český eurokomisař a lobbista JUDr. Pavel Telička.
V úvodu prvního setkání zdůraznil Ing. Mikuláš
Dzurinda důležitost nadstandardních vztahů České
a Slovenské republiky, přičemž vzpomněl na svůj osobní
zážitek s Olomoucí, a to povinnou vojenskou službu.
Bezprostředně poté už došlo na závažnější témata. Podle

děleni Chen Jianjuna a školského rady Zhang Zhenkanga,
které v rektorově pracovně uvítali prorektoři Mgr. Jakub
Dürr a JUDr. Michal Malacka. Setkání čínské delegace
s představiteli UP pokračovalo v prostorách Konfuciovy
akademie UP za účasti jejího českého ředitele a vedoucího Katedry asijských studií Mgr. Davida Uhera, Ph.D.,
a ředitelky Konfuciovy akademie UP za čínskou stranu Xu
Weizhu. Vzájemné rozhovory se týkaly další spolupráce
obou institucí zejména v oblastech studentských mobilit,
vědy a výzkumu, vzdělávacích systémů obou zemí aj.
-red-, foto -mo-

Stručně

 V programu Týdne lusofonní kultury ve dnech
4.–7. dubna vystoupila mj. hispanistka a spisovatelka
Markéta Pilátová s tématem Čeští Braziliáni a jejich odraz
v románu Žluté oči vedou domů.

 O tématu Globalizace a krize mohli debatovat
účastníci besedy s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou, autorkou
stejnojmenné knihy a členkou iniciativy Alternativa zdola,
8. dubna v prostorách Katedry politologie FF.
-red-, foto -moChcete 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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ministra Dzurindy prožívá Evropa, potažmo celý svět,
nelehké časy, které se projevují jak v rovině ekonomické,
ekologické, tak i politické. Současná společnost je podle
něj navíc ochromena krizí morálky, kdy se velmi snadno
prosazují populistické hlasy a nezodpovědná politika
stojící za nimi, zatímco program postavený na hodnotách
je upozaďován. Co se týče Evropské unie jako takové,
mohli posluchači naslouchat ministrovu obdivu k myšlence sjednocené Evropy i jeho náklonnosti k principu
subsidiarity, jenž zajišťuje rovnováhu rozhodování na
všech úrovních. V protikladu s tím pak Ing. M. Dzurinda
poukázal na strach a snad i neochotu členských zemí
posunout se blíže k supranacionalitě v některých
specifických oblastech jako je např. společná zahraniční
politika. V závěru své řeči pak zdůraznil, že Slovensko
neudělalo chybu, když se jako jediný člen eurozóny
odmítlo podílet na finanční pomoci Řecku. Tento krok
by podle něj totiž do budoucna znamenal nepřijatelný
precedens a označil jej za „potvrzení práva na morální
hazard“. V rámci diskuse se pak debatovalo o současné

maďarské zahraniční politice vůči Slovensku, řeč přišla
i na zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti
Evropy či problém vstupu Turecka do Evropské unie.
Druhé setkání, tentokrát s eurokomisařem JUDr. Pavlem Teličkou, bylo z velké části věnováno integraci České
republiky, přístupovým jednáním a současné pozici ČR
mezi státy sedmadvacítky. JUDr. Pavel Telička mj. prezentoval vlastní zkušenosti z doby, kdy byl součástí vyjednávajícího týmu o přistoupení ČR i ze svého působení
v Prodiho komisi. Krizi Evropy pak vidí zejména v erozi
politické kultury a efektivity. Podle jeho slov populismus

a přílišný důraz na výzkumy veřejného mínění vymývají
z politického prostředí tradiční hodnoty a vize, vedou
k přílišným kompromisům a slábnutí koherence politik
členských zemí. V závěru této přednášky se diváci
dotazovali především na hospodářskou recesi, její vliv
na stabilitu eurozóny a dopady na hospodářství EU.
Debatovalo se mj. také o tématu zadlužování států,
část diskuse byla věnována euroskepticismu v České
republice i například regionální reprezentaci krajů
v Bruselu a její efektivitě.
Cyklus přednášek bude pokračovat ve čtvrtek 28. dubna besedou s publicistou Benjaminem Kurasem.
Ve spolupráci s M. Hronovou K. Procházková
a M. Kormaňák, foto M. Otava

Den Země pro děti z mateřských škol
 Ve spolupráci Katedry primární pedagogiky PdF UP se
Sluňákovem – Centrem ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., proběhl v dubnu již tradičně Den Země pro děti
z mateřských škol z Olomouce a okolí. Akce se uskutečnila
15. dubna 2011 v areálu Botanické zahrady v Olomouci.
Tématem letošního roku byla Motýlí louka. Studentky
oboru Učitelství pro mateřské školy připravily řadu aktivit,
které hravou formou seznamovaly děti z mateřských škol
s obyvateli motýlí louky. Jako každý rok však děti nejvíce
zaujaly zejména nápadité kostýmy studentek.
Všichni zúčastnění prožili i přes chladné ranní počasí
příjemné dopoledne plné nových zážitků.
Mgr. P. Nakládalová, Mgr. I. Zowadová
Katedra primární pedagogiky PdF, foto archiv katedry

Plavkyně Tereza Daňková získala zlato a stříbro na ORKA Cupu
 Ve čtvrtek 14. dubna odcestovala do Bratislavy osmičlenná výprava olomouckých plavců na největší meeting
pořádaný na Slovensku. Největší hvězdou letošního
13. ročníku byl keňský plavec a olympijský rekordman
Jason Dunford.
V konkurenci šedesáti oddílů z 12 zemí světa se náš
oddíl rozhodně neztratil. Dvanáct finálových účastí
a zlatá či stříbrná medaile Terezy Daňkové je jasnou
odpovědí.

V sobotu se Tereze Daňkové podařilo zvítězit v disciplíně
50 m volný způsob v čase 27,80. V neděli pak plavala finále
na 100 m volný způsob, zlatá medaile byla blízko. Bohužel
se jí nepodařilo udržet náskok z první části trati a v posledních metrech ji předjela Katarina Draganov ze Srbska, ale
čas 59,91 je jejím novým osobním rekordem. Do finále se
probojovali také Petra Formánková, Markéta Vydrová, Jiří
Daněk, Alexandr Jusku, Karel Mikota a Kristián Skutka.
Více info na http://plavani-olomouc.cz
-jf-
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z e p ta l i j s m e s e z a vá s

Konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy

V souvislosti s přípravami nového zákona o vysokých
školách, jehož pracovní verzi předložilo MŠMT, jsme
děkankám a děkanům jednotlivých fakult UP položili
následující otázku:
Probíhá na vaší fakultě diskuse o pracovním návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách?
Pokud ano, jakou formou a čeho se týkají hlavní
připomínky či výhrady?

 Studenti doktorandských a magisterských studijních programů psychologie a dalších vědních oborů
se setkali v prostorách Regionálního centra Olomouc při příležitosti konference Ph.D. existence – Československá psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy. Konference nabídla prostor
pro prezentaci autorských výzkumů kvalitativního a kvantitativního charakteru i přehledových studií.
V ústních příspěvcích a workshopech zazněla témata
z vývojové psychologie (problematika adolescentů),
z psychodiagnostiky (standardizační studie), kognitivní
psychologie, a také například z kosmické psychologie.
Tento aplikovaný obor se zaměřuje na problematiku
kosmických letů, na osobnost kosmonautů a na další
relevantní části kosmonautiky.
Organizační a programový výbor Katedry psychologie
a projektu VZKAS poskytl prostor, a také zrealizoval Mezinárodní studentské psychologické dny 2011. Doc. Zdeněk
Vybíral, Ph.D., a další členové komise si poslechli
a zhodnotili 18 soutěžních studentských příspěvků. Porota měla složité rozhodování. Vítězem bakalářské sekce
stala Stanislava Kováčová a Martin Valenta (FF MU Brno)
a v magisterské sekci Katarina Košíková (FSVaZ UKF Nitra).
S odbornými přednáškami a diskusemi na téma
postgraduálního studia psychologie vystoupili i akademičtí pracovníci v zastoupení prof. Markem Blatným, CSc.,
prof. Jiřím Marešem, CSc., prof. Alenou Plhákovou, CSc.,
prof. Ivanou Stuchlíkovou, CSc.
Prezentována byla i průběžná, dílčí data z rozsáhlého
výzkumu doktorandů a magisterských studentů psychologie, která získali PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., Mgr. Miroslav
Charvát, Ph.D. a Mgr. Aleš Neusar. Byla prodiskutována
problematika současného stavu postgraduálního
V soutěži o nejlépe provedený a prezentovaný odstudia a jeho budoucího směřování, nastavení pravidel, borný poster byla nejúspěšnější Mgr. Simona Belovičová,
ale i možností postdoktorandského rozvoje mladých
autorem nejlepšího komiksu s tématem postgraduálního
výzkumníků.
studia byl vyhlášen Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.
-md-, foto archiv konference

Pojeď studovat do USA!
 Pod tímto heslem se ve čtvrtek 14. dubna uskutečnila
v prostorách Rektorátu UP prezentace Merrillova programu, který již po dvě desetiletí umožňuje studentům UP

studovat na amerických vysokých školách. Největším
přínosem pro budoucí zájemce o účast v programu bylo
setkání s několika absolventy, kteří prostřednictvím
prezentací o jednotlivých partnerských školách skvěle
přiblížili možnosti i atmosféru místa, kde celý akademický
rok studovali. Komentáře, vlastní zkušenosti, zážitky,
hodnocení a doporučení účastníků programu společně
s obecnými informacemi o podmínkách a zajištění
programu ze strany Oddělení zahraničních vztahů RUP
zaujaly všechny přítomné.
Studentům UP, kteří by měli zájem o účast v Merrillově
programu, připomínáme, že termín podání žádosti je vždy
na začátku akademického roku (31. říjen). Doplňující informace a formuláře jsou k dispozici na Oddělení zahraničních
vztahů RUP (Zuzana Hamdanieh).
-zh-, foto -mo-

Výzva k podpoře Nadačního fondu Charlese Merrilla
na Univerzitě Palackého
Oddělení zahraničních vztahů UP v souvislosti s propagací Merrillova studijního programu znovu připomíná,
že na Univerzitě Palackého vznikl již v roce 2007 Nadační fond Charlese Merrilla. Jeho vznik inicioval pan Charles
Merrill společně s administrátory Merrillova programu s cílem vybudovat finanční rezervu k zajištění Merrillova
studijního programu v době, kdy již on sám nebude moci naše studenty podporovat (letos v srpnu bude panu
Merrillovi 91 roků).
Hlavními budovateli Nadačního fondu Charlese Merrilla byli doposud pouze pan Merrill a bývalí studenti UP –
absolventi Merrillova programu. Vzhledem k finanční náročnosti studia v USA je však potřeba vytvořit finanční
rezervu odpovídající realitě cen studia na amerických školách. Obracíme se tedy zdvořile na všechny, kteří by chtěli
přispět, se žádostí o podporu, ať již finanční nebo v podobě doporučení či kontaků na případné sponzory.
Kontaktní údaje: zuzana.hamdanieh@upol.cz, tel. 585 631 108, fax 585 223 494.
Na požádání lze připravit potvrzení pro daňový odečet.					
-zh-

Korunový účet
IBAN
BIC (swift code)

Nadační fond Charlese Merrilla, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Komerční banka a. s., pobočka Olomouc, tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc
43-584110237/0100
Dolarový účet
43-584260227/0100
CZ9701000000430584110237
IBAN
CZ2001000000430584260227
KOMBCZPPXXX
BIC
KOMBCZPPXXX

RNDr. Ivana Vlková, Th.D., děkanka CMTF: Akademická obec a zvlášť vedoucí kateder byli upozorněni
na to, že tento návrh existuje, a že je čas k připomínkám.
Do konkrétní diskuse a formulace připomínek se zapojili
především členové vedení fakulty. Nicméně předpokládám,
že se tohoto tématu dotkne diskuse na nejbližším jednání
Vědecké rady CMTF, zvlášť, když se o svých názorech vzájemně informujeme s děkany ostatních teologických fakult.
Největší výhrady máme k navrženému způsobu hodnocení
kvality vysokých škol, tedy nahrazení akreditační komise
novou agenturou a vůbec ke způsobu udělování akreditací.
Výhrady máme i k řadě dalších věcí, například k navrženým
kompetencím akademických senátů a správních rad, k novému pojetí habilitací a profesur i k řadě otázek spjatých
s financováním, které de facto omezují autonomii škol,
místo aby ji posilovaly.
doc. Jiří Lach, Ph.D., M.A., děkan FF: Diskuse na
fakultě probíhá a rozhodně není ukončena. Vedení fakulty
sepsalo resumé základních připomínek pro pana rektora,
text záměru byl poskytnut vedoucím kateder a studuje
jej i Akademický senát FF. Návrh budeme také diskutovat
s dalšími děkany českých filozofických fakult na zasedání
Asociace děkanů FF 28. dubna v Praze.
prof. Juraj Ševčík, Ph.D., děkan PřF: Pracovní návrh
věcného záměru zákona jsme rozeslali po fakultě jako
přílohu Pátečníku s tím, že uvítáme připomínky, které
pak bude možno prezentovat na Radě vysokých škol. Prof.
Opatrnému, který UP v RVŠ zastupuje, se sešla řada podnětů – jak od pracovníků z naší fakulty, tak i od senátorů
či děkanů z jiných fakult. Kromě toho samozřejmě probíhá
i neformální příležitostná diskuse. Navíc díky tomu, že
jeden z tvůrců tohoto materiálu, prof. Jan Hálek, je z naší
univerzity, můžeme na řadu otázek dostat odpověď z první
ruky – čehož využíváme.
Jde o velmi důkladný text a připomínkovaných bodů je tedy
velké množství. Spíše bych zatím mluvil o otázkách, než
o výhradách – než bude jasné, jak bude to či ono přesně
fungovat, je třeba být ostražitý. Hlavní nejasnosti se týkaly
např. postavení fakult po chystaném posílení role rektora
a správních rad, otázky zodpovědnosti správních rad,
způsobu vyjednávání rámcové dohody mezi ministerstvem
a školou, nejasnosti při začleňování vyšších odborných
škol do systému atd. Řada našich kolegů se staví odmítavě
k možnosti získání titulu bez řádného absolvování studia,
výhrady mají k dvouletým studijním oborům i k rigorózním
zkouškám – někteří by tuto věc zcela eliminovali. Dosti
nejasná se zdá být zamýšlená diverzifikace – jak se mají od
sebe diverzifikovat široce rozkročené univerzity, které mají
často velice heterogenní fakulty? Mají být výzkumné školy
nebo fakulty? Jakou autonomii si vlastně fakulty podrží?
Celkově však materiál považuji za dobře promyšlený – s tím,
že na řadu otázek budeme ještě muset hledat odpověď.
doc. Jana Marečková, Ph.D., děkanka FZV: Na fakultě
průběžně diskutujeme o změnách v zákoně o vysokých
školách, a zejména pak o návaznosti těchto změn na
požadavky ve vzdělávání nelekářských zdravotnických
profesí. V rámci jednání, která vedeme prostřednictvím
Pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání na
Ministerstvu zdravotnictví ČR, se snažíme o to, aby došlo
k maximálnímu možnému provázání zdravotnických a školských předpisů a naši absolventi získávali pro kvalifikaci
k výkonu zdravotnických povolání optimální vzdělání.
Připravila -mav
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Oznámení  Pozvánky
Akademik sport centrum UP pořádá
ve středu 18. května

Sportovní den Univerzity Palackého

pro všechny zaměstnance a studenty UP
Již tradičně budou zdarma připraveny nejrůznější sportovní
aktivity a turnaje na tradičních sportovištích v okolí Sportovní haly, na kolejích B. Václavka dalších místech. Těšit se
můžete na přibližně 30 různých sportů, posezení s přáteli,
závěrečný turnaj univerzitní ligy v malé kopané, projížďku
na kánoích, horolezecký výjezd na Malý Rabštejn, velkou
zumba party ve Sportovní hale UP aj.
Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP
a Odbor školství KÚ Olomouckého kraje pořádají
pod záštitou Kanceláře WHO v ČR
metodický seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ

SPIRÁLA

Ochrana reprodukčního zdraví a prevence
HIV/AIDS, prevence rakoviny děložního čípku
Celorepublikový edukační projekt SPIRÁLA vstupuje do
čtvrtého roku realizace na školách. Obsahově vychází ze
strategie WHO a z Vládního programu Zdraví 21, naplňuje
cíle Onkologického programu ČR a Národního programu
řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v letech 2008–2012.
Respektuje dočasně platné dokumenty MŠMT ČR i nově
schválené Rámcové vzdělávací programy pro oblast výchovy
ke zdraví na jednotlivých typech škol.
Aula Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5
18. května od 9.30 do 15.30 hod.

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
Spolek lékařů v Olomouci a I. chirurgická klinika ve spolupráci s Radiologickou klinikou a II. interní klinikou FNOL
a LF UP pořádají další z přednáškových večerů, tentokrát na
téma achalázie jícnu z pohledu radiologa, gastroenterologa
a chirurga (koordinátor: doc. Čestmír Neoral, CSc.). Koná
se ve středu 11. května od 16 hodin v prostorách
Teoretických ústavů LF UP.
Právnická fakulta UP, Centrum dalšího vzdělávání
pořádá odborný seminář

Formy řešení úpadku dlužníka:
konkurz, reorganizace a oddlužení
Vztah insolvenčního řízení k jiným formám řízení.
6. května od 9.30 do 15.15 hod
budova Právnické fakulty A – sál ROTUNDA
Přednáší: Mgr. Jan Kozák, soudce a místropředseda Krajského soudu v Brně. Cílem semináře je seznámit účastníky
se základy a principy nové právní úpravy úpadkového práva
v právním řádu ČR. Další informace na http://cdv.upol.cz.

Habilitace
Fakulta tělesné kultury
Děkan a Vědecká rada Fakulty tělesné kultury UP zvou
všechny zájemce na habilitační přednášky, které se konají
16. května:
11.00 hod.  RNDr. Petr Sedlak, Ph.D., odborný asistent
Katedry antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Odraz hypokinetických
trendů v auxologických parametrech současné populace
českých dětí;
12.30 hod.  Mgr. Erik Sigmund, Ph.D., vědecký
pracovník s podílem na pedagogické činnosti Institutu
aktivního životního stylu na Fakultě tělesné kultury UP:
Determinanty a koreláty dlouhodobé a krátkodobé
terénní pohybové aktivity dětí a mládeže – konfrontace
zahraničních výsledků s výsledky vlastních studií.
Obě přednášky se budou konat v rámci habilitačního řízení
v oboru Kinantropologie v průběhu veřejné části zasedání
Vědecké rady FTK UP v zasedací místnosti Děkanátu FTK
(NA 309) v Olomouci-Neředíně.
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Univerzitní pracoviště informují

Novinky na webu UP – změna hlavičky, univerzitní wallpapery
a šablony pro prezentace
Od 7. března fungují univerzitní webové stránky v novém kabátu a se změněnou strukturou. Oddělení
komunikace (OK) a její redakce webových stránek se nadále zabývají připomínkami univerzitní obce k jejich
podobě. Snaží se však také univerzitní web dále rozvíjet a obohacovat o další prvky. Ke stažení se tak nově
nabízejí wallpapery (pozadí pro počítačové obrazovky) či šablony pro powerpointové prezentace – obojí
v různých rozměrech a grafických řešeních, ale především v „univerzitních barvách“.
V reakcích, jichž se v průběhu dvou měsíců testovacího
toho členové OK pracují i na drobných vylepšeních služeb,
provozu a po zahájení ostrého fungování webu sešlo okolo
jež web nabízí: jednou z nich je například rozšíření rubriky
šesti desítek, převažovala hodnocení vizuální podoby webo- „ke stažení“, kde kromě stávajících položek (loga UP, filmu
vých stránek – pozitivní i negativní. V připomínkách, které
o UP, powerpointové prezentace UP a některých publikací)
doputovaly do redakce webu prostřednictvím webového
budou mít uživatelé k dispozici wallpapery (viz snímek)
formuláře, e-mailem, ale také díky univerzitnímu profilu na
s univerzitní tematikou a několik šablon pro powerpointové
Facebooku, se objevila řada podnětů, z nichž mnohé jsou do
prezentace v češtině a angličtině.
nové podoby webu postupně zapracovávány. „Připomínek
přišlo o dost méně, než jsme počítali. I proto bylo možné
na ně reagovat přímo formou e-mailu,“ řekl Daniel Agnew,
vedoucí redaktor webových stránek UP. Nejpalčivějším
problémem se ukázalo užití minusek (tedy „malých písmenek“) v hlavičce webu. Protože UP zatím nemá manuál
jednotného vizuálního stylu, inspirovali se pracovníci OK
grafikou prezentace UP na veletrhu Gaudeamus 2010. Ač
je použití minusek v grafice běžné, rozhodlo se vedení
univerzity vyhovět námitkám a v hlavičkách webu zachovat
pravopis dle jazykové normy.
Na webu UP se nově prezentují také „vlajkové lodě“
Spuštěním webu na začátku března či nedávnou
univerzitního výzkumu a vývoje: projekty realizované prozměnou hlaviček práce na tvorbě webových stránek UP střednictvím OP VaVpI (Centrum regionu Haná, BIOMEDREG
zdaleka nekončí. Vyvíjí se interaktivní mapa a připravuje
a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů).
se možnost využití blogů na stránkách kateder. Kromě
Oddělení komunikace, redakce webových stránek UP

Ludvík Václavek jubilující
(nejen) na vlnách Českého rozhlasu
Dne 28. dubna 2011 oslaví významné životní jubileum
nestor české germanistiky profesor Ludvík Václavek. Při
této příležitosti se koná několik kulturních akcí určených
pro širší veřejnost.
Řetězec oslav zahajuje ve středu 20. dubna literární
večer v Muzeu umění Olomouc pořádaný Literárním
klubem Olomouc, vlastní oslava narozenin se koná dne
13. 5. od 11 hod. v aule FF UP a 25. 6. od 17 hod. pořádá
Katedra germanistiky v Uměleckém centru UP sjezd všech
svých absolventů.
Významné životní jubileum prof. Václavka bude
tematizováno i na rozhlasových vlnách. Český rozhlas
Olomouc ve spolupráci s Katedrou germanistiky připravil
o prof. Václavkovi dva pořady, které budou odvysílány
1. května tohoto roku. Připravili je Jan Sulovský a germanista Lukáš Motyčka.
V půlhodinovém dopoledním pořadu Českého rozhlasu
Olomouc z cyklu Toulky krajem (od 10 hod.) nás jubilant
provede svou životní poutí. Zavzpomíná nejen na své
dětství v Olomouci, na studia a pozdější vyučování na

obnovené Univerzitě Palackého, ale i na léta normalizace,
kdy byl odsunut do fakultní knihovny, nesměl vyučovat
a publikovat. A pak na polistopadovou éru, v níž se stal
prvním děkanem Filozofické fakulty UP a stál u vzniku
Centra pro výzkum německé moravské literatury. Kromě
Ludvíka Václavka budou o svých vztazích a setkáních
s ním hovořit jeho kolegové a přátelé univerzitní profesoři:
historik Miloš Trapl, první polistopadový rektor UP Josef
Jařab, vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky UP
Jaroslav Macháček a germanista z Univerzity Karlovy Jiří
Stromšík.
Ve Schůzkách s literaturou na ČRo 3 – Vltava (od
20 hod.) budou jubilantovy vzpomínky na životní pouť
doplněny úryvky z jeho překladů. V ukázkách se setkáme
např. s tvorbou Petera Härtlinga, Franze Spundy, Maxe
Zweiga, Vlastimila Artura Poláka a dalších. Režii hodinového pořadu, který bude na Vltavě uveden u příležitosti
letošního Roku německého jazyka, má Michal Bureš.
J. Sulovský (ČRo Olomouc)
V. Opletalová (Katedra germanistiky)

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů chystá konferenci
Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. Akademici, studenti, veřejnost
První květnový čtvrtek, 5. 5. 2011, se v prostorách Uměleckého centra UP uskuteční konference zaměřená na podobu činnosti výzkumných center, institutů a laboratoří
sociálně-vědního výzkumu působících na univerzitách,
i mimo ně. Konference je také orientována na možnosti
zapojení studentů do výzkumných aktivit v těchto centrech.
Na konferenci zazní mimo jiné prezentace výsledků výzkumů realizovaných mezi akademiky, ale také mezi uchazeči
o studium, stávajícími studenty i absolventy.

Na bloky prezentací naváže panelová diskuse tematicky orientovaná na výzkumné praxe vysokoškolských
studentů. Jaké jsou podoby praxe studentů a jaká je její
role v kurikulu? Jak se do výzkumů zapojují pracoviště? To
jsou otázky, které budou tuto diskusi vymezovat.
Konference je pořádána Laboratoří sociálně-vědních
výzkumů, pracovištěm při Katedře sociologie a andragogiky UP (www.lsvv.eu). Program konference je k dispozici
na stránkách LSVV.		
Mgr. V. Závrská

Zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací
Na webové stránce Knihovny UP (http://knihovna.upol.cz) je zveřejněna databáze vysokoškolských kvalifikačních
prací studentů UP. Plný text je uveden u všech prací, u kterých to není v rozporu s právní povinností bránící zveřejnění
kvalifikační práce v souladu s ustanovením § 47 zákona o vysokých školách. (viz Příkaz rektora B3-09/3-PR.)
RNDr. D. Lošťáková, Knihovna UP

r o z ho v o r

Budoucnost jaderné energetiky:
Vždy budeme volit jednu ze špatných možností.
Sedím v kanceláři prof. Jiřího Kameníčka z Katedry anorganické chemie PřF UP, o němž se říká, že kromě zanícení pro chemii je i nadšený cestovatel. Z fotografií na stěnách
jeho kanceláře je jeho koníček víc než patrný. „Pane profesore, chci Vám blahopřát k výborné přednášce,“ ozvalo se za mými zády právě ve chvíli, kdy si prohlížím fotografie
černobylského reaktoru. Jeden z kolegů – a vzápětí hned další – chtěli osobně vyjádřit spokojenost nad stráveným časem v aule Přírodovědecké fakulty, kde prof. Jiří
Kameníček právě ukončil přednášku s názvem Jaderná energetika aneb Čtvrt století od Černobylu – Quo vadis? Zakázanou zónu v bezprostředním okolí černobylského
reaktoru, místo, kterému by se většina z nás spíše obloukem vyhnula, navštívil prof. J. Kameníček před dvěma lety. S odkazem na březnovou jadernou havárii v japonské
Fukušimě a v „předvečer“ čtvrtstoletí od havárie jaderného reaktoru v Černobylu bylo jeho zamyšlení nad budoucností jaderné energetiky velmi zajímavé:
V průběhu přednášky jste uvedl, že pozitivum
jaderné energie spočívá v šetrnosti k životnímu
prostředí. Promiňte, ale vzhledem k japonským
a dřívějším sovětským událostem zní vaše vyjádření nevěrohodně…
Řekl jsem, že jaderná energie je nejšetrnější k životnímu
prostředí – ovšem za předpokladu, že nenastane havárie.
Věřte, že například životní prostředí kolem našich Dukovan
je mnohem čistší než v Praze. Lidé, kteří bydlí u kterékoliv
z jaderných elektráren, dnes žijí v neustále monitorovaném prostředí, a ujišťují vás, že speciálním přístrojům, které
dnes a denně měří všechny potřebné hodnoty, neunikne ani
„myš“. Jediný problém, jenž bych nebral na lehkou váhu, je
situace související s ukládáním vyhořelého paliva.
Když ale k havárii dojde, je to tragédie. Co říkáte třeba
na odpověď Německa, které na jadernou havárii ve
Fukušimě zareagovalo odstavením starších jaderných
elektráren a prověřením jejich bezpečnosti?
Vždy, když dojde k havárii v jaderné elektrárně, začne se
diskutovat na téma co dál s jadernou energetikou. Bylo tomu
tak po událostech v Černobylu v roce 1986, diskutovalo se
i v roce 1997, když vinou havárie zemřeli dva lidé v Jaslovských
Bohunicích, a je tomu tak samozřejmě i nyní po jaderné havárii
v japonské Fukušimě. Tento scénář se neustále opakuje a končí
tím, že se lidé po čase k jaderné energii opět vracejí. Neříkám,
že není dobré mít ideje, ale v naší společnosti zatím vždy
převážila „tvrdá“ realita. Asi sama uznáte, že pro ČR by nebylo
nejvhodnějším řešením, kdyby si pole zastavěla fotovoltaikou
či aby se svými povětrnostními podmínkami měla jako prioritu větrnou energii. Situaci Německa bych nerad komentoval.
Jsem totiž toho názoru, že německý scénář měl souvislost spíše
s tamními volbami než s řešením jaderné problematiky.
Nebezpečí pro lidské zdraví plynoucí z radiace je
však nezpochybnitelné.
Ano, to jistě. Je ale dobré vědět, že přírodní radiace je všude
kolem nás. Současné přístroje kolem vás např. naměří i radiaci
z kosmu. A vnímáte ji? Je tedy potřeba rozlišovat. V místě, kde
se havárie stane, je to samozřejmě tragédie. Ale nenechte se
mýlit, že by jaderná havárie ve Fukušimě nějak podstatně
ovlivnila život lidí, kteří se nacházejí tisíce kilometrů daleko.
To je nereálné. Když došlo v roce 1986 k havárii v Černobylu, při
které ovšem byly vyvrženy z reaktoru stovky tun radioaktivního materiálu do ovzduší a radioaktivní mrak se dostal i nad
naše území, byl největším problémem radioaktivní izotop jódu.
Ale pozor, ten má poločas rozpadu řádově ve dnech, takže
jeho radioaktivita v čase poměrně rychle klesá. Jiná situace
je u stroncia a cesia, které mají poločas rozpadu desítky let
a působí dlouhodobé zamoření terénu.

Největší obavou je tedy havárie. Jaká jsou její rizika?
Jednoduše řečeno: větru ani dešti neporučíte. Japonsko,
které se nachází v seizmické oblasti, samozřejmě počítalo
s možností zemětřesení. Jen tak mimochodem, když bylo
na Haiti zemětřesení o síle 6,3 Richterovy stupnice, zbouralo
to vládní budovy a svět zápasil s humanitární katastrofou.
V Japonsku je takových zemětřesení ročně několik, zpravidla
bez vážnějších následků. Jenže nikdo nepočítal s tím, že
zemětřesení udeří silou 8,9 Richterovy škály. Uvědomme
si, že fukušimské zemětřesení bylo první zemětřesení
v novodobé historii, které dosáhlo tak velké síly. Dílo zkázy
bylo navíc dokonáno dvanáctimetrovou vlnou tsunami,
která způsobila větší problém než samotné zemětřesení,
neboť vyřadila z provozu i záložní zdroje chlazení reaktorů
po výpadku elektrického proudu.
Dalším rizikem pro jadernou energetiku je podle mne
terorismus a válečný stav. Nikdo dnes nezaručí, že nějaký
šílenec nezasáhne elektrárnu takovým způsobem, jako tomu
bylo v USA s „dvojčaty“, nebo že se elektrárna v budoucnu
nestane vojenským cílem.
Když tedy naše média psala, že 25. 3. byly zbytky radiace z Fukušimy nad ČR, co to znamená ve skutečnosti?
Nic. Vnímáte, že v ČR jsou také zemětřesení? Asi ne, neboť
je registrují jen nejcitlivější přístroje. Skutečně považuji za
daleko větší problém například radon, radioaktivní plyn
v našem podloží.
Můžete být konkrétnější?
Radon, který je přítomen v geologickém podloží, vzniká
radioaktivním rozpadem nuklidů. Je to plyn, jenž puklinami
stoupá vzhůru a může se dostat až dovnitř staveb, a být
vdechován se vzduchem. Ne nadarmo dnes při stavbě musíte
mít povolení, že stavíte na místě, kde se radon nevyskytuje.
A pokud ano, musí být vytvořeno speciální obložení, aby
tento plyn do stavby nepronikl. Nejsem ani lékař ani jaderný
chemik, ale spoustu informací z chemie jsem si doplnil
v Černobylu.

Prof. RNDr. Jiří Kameníček,
CSc., z Katedry anorganické
chemie pracuje na Přírodovědecké fakultě UP od roku
1978. Autor více než sto
padesáti vědeckých článků
a vystoupení z oblasti koordinační chemie na konferencích
doma i v zahraničí, člen České
společnosti chemické a Krystalografické společnosti se účastnil řady zahraničních stáží
a pobytů. V současné době vede dva doktorandy.
Pripjať zcela opuštěné město. Po havárii jaderného reaktoru
v Černobylu v roce 1986 bylo odtud do čtyřiadvaceti hodin
evakuováno na padesát tisíc obyvatel. Tito lidé se do místa
svého bydliště už nikdy nevrátili. Jednoduše přijeli vojáci a lidem oznámili, že mají hodinu na to, aby si sbalili věci. Místní
se pouze domnívali, proč se tak děje, neboť reaktor jaderné
elektrárny v Černobylu měli na dohled a černý dým tehdy
museli vidět. Jen pro dokreslení situace zmíním, že armádní
vozy pro přepravu tolika lidí nestačily, a tak byla na určitý čas
ochromena i doprava v Kyjevě. Po jaderné havárii 26. 4. 1986
byly autobusy použity k největší evakuaci v historii lidstva,
uskutečněnou během jednoho dne. Bezprostřední okolí
elektrárny je dodnes přísně střeženou zónou, která zůstane
neobyvatelná stovky let.

Jak jste se do zakázané zóny dostal?
Bylo to před dvěma lety, když jsem cestoval vlastním
autem i s rodinou po různých koutech dřívějšího Sovětského
svazu. Exkurze do blízkosti jaderného reaktoru v Černobylu
není v programu žádné české cestovní kanceláře. Já jsem
si tuto jednodenní cestu osobně domluvil v Kyjevě s ruskou
společností. Nebylo to na počkání, na propustku jsem čekal
asi čtrnáct dnů. Exkurzi jsem absolvoval při zpáteční cestě
přes Kyjev domů.

Když jste projížděl radioaktivní zónou, neměl jste
obavy o zdraví?
Projížděli jsme oblastí, která byla nejvíce zamořena.
I v uzavřeném autobuse náš průvodce naměřil místy až
900 mikrorentgenů. Kdybyste vyšla ven, naměřila byste
mnohokrát víc. Ale teď z jiného úhlu pohledu. Půjdete-li
na rentgen plic, dostanete zhruba tak desetkrát vyšší dávku,
než jsem dostal já v Černobylu. Ozáření se kumuluje, což
znamená, že nebezpečí plyne pouze z delšího pobytu
v zamořeném území. Bylo by zle, kdybyste tam byla týden,
měsíc, rok. Jednoduše řečeno, když dostanete jeden den
určitou malou dávku, tak se vůbec nic neděje. Zákaz pobytu
platí jen pro první zónu. Ve městě Černobylu, tedy v druhé
zóně, lidé normálně pracují. Zbylé tři bloky jaderné elektrárny Černobyl pracovaly ještě řadu let i po havárii, než byly
odstaveny. Řada míst byla odmořena, my jsme například
obědvali přímo v jídelně elektrárny. Samozřejmě všechno,
co jsem měl na sobě, jsem po tomto výletu spálil. V oblečení
a botách se totiž může uchytit prach, písek, a ten září.

Proč právě Černobyl, vojenská zóna?
Celý život cestuji, je to můj velký koníček. Loni
jsem se ženou a synem procestoval sedmnáct
Národních parků a rezervací USA, půjčeným
autem jsme v průběhu měsíce najeli asi deset a půl
tisíce kilometrů. Letos odlétáme o prázdninách do
Kanady, a pak opět autem na Aljašku. Vím, mnozí
si asi řeknou, proč vedle těchto krásných míst cesta
do Černobylu. Stejně tak by se ale mnozí mohli ptát,
proč lidé jezdí do Osvětimi. Jsem zastáncem názoru,
že mám-li vidět nějakou oblast, tak se vším všudy.
Ono náměstí v Pripjati, které se nachází v těsné
blízkosti jaderného reaktoru Černobyl, také vypadalo před pětadvaceti lety hezky. Také jej lemovaly
rušné třídy, obchody, zeleň a vodotrysky. Nyní je

O jak velkou zónu se jedná?
První okruh je desetikilometrový. Pro něj platí úplný zákaz
vstupu. Tam skutečně můžete pouze se zvláštním povolením,
jaké jsem měl pro den exkurze třeba já. Do druhé zóny patří
dalších třicet kilometrů. Pro tento prostor platí zákaz dlouhodobého pobytu i pohybu lidí. Lidé, kteří v blízkosti této oblasti
žijí, říkají Černobylu „Technologičeskij gorod“. V Černobylu se
sice nebydlí, ale dojíždí se tam za prací. Existuje tam nějaká
továrna, v níž se lidé při práci po jistém časovém intervalu
střídají. Vše je uzpůsobeno tomu, aby dávka nepřekročila
zdravotní limit. Mimochodem, neustále se mluví o Černobylu,
ale největší zkázu zaznamenala skutečně Pripjať, město, které
je dnes synonymem města duchů. Tam jsem měl velmi skličující
pocit. Jak tehdy lidé odešli, tak to tam dodneška zůstalo.
Dokončení na str. 6
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Soutěžte o lístky
do kina Metropol
Otázka  2

Vyjmenujte alespoň tři filmové festivaly,
jejichž program probíhá v kině Metropol.
Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte dvě
vstupenky na Vámi vybrané představení.
Odpovědi zasílejte do 15. května 2011 elektronicky
na adresu ondrej.martinek@upol.cz.
Studenti 5. ročníku oboru Aplikovaná tělesná výchova
pod vedením Mgr. Vítězslava Pruknera
a pod záštitou FTK pořádají

Přebor Univerzity Palackého v atletice
středa 27. dubna, Atletický stadion
TJ Lokomotiva Olomouc, tř. 17. listopadu 3
Disciplíny: ženy 60 m, 100 m, 150 m, 300 m, 600 m,
1500 m, 100 m př., výška, dálka, koule (4 kg), disk, oštěp;
muži 60 m, 100 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1 500 m, 110 m
př., výška, dálka, koule (7,26 kg), disk, oštěp.

Na Katedře žurnalistiky se přednášelo o Star Treku,
Lady Gaga i Facebooku
Na začátku dubna se na Katedře žurnalistiky FF uskutečnila první studentská konference týkající se
populární kultury a jejich fenoménů pod názvem Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií
a MTV. Konference, kterou pořádal časopis Konstrukt a občanské sdružení Konstrukt, o. s., pod záštitou
a podporou Katedry žurnalistiky, představila první platformu, na které se mohou potkávat studenti
věnující se na akademické úrovni počítačovým hrám, seriálům, komiksu apod.
mladého oboru game studies, kterému se věnují studenti
„Jako zástupce zaštiťující katedry mne potěšila
brněnské Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty,
především účast studentů z řady univerzit a měst
jeden z bloků byl zaměřen na ambivalentní hranici mezi
České i Slovenské republiky, kteří se na půdě katedry
kýčem, uměním a estetikou reklamy. „Organizačně konsešli a sobě navzájem i početnému publiku prezentovali
ference proběhla myslím zcela bez problémů a zádrhelů.
výsledky svých výzkumů a úvah. Platforma kulturálních
Organizátorkám se podařilo vytvořit příjemnou kolegiální
studií a téma populární kultury poskytly prostor pro
atmosféru i prostor pro zajímavé (a nejednou vášnivé
setkání nejrůznějších témat. Z pracovních důvodů jsem
a napínavé) diskuse. Jako katedra jsme moc rádi, že od
bohužel nemohl být přítomen na všech příspěvcích
studentů taková iniciativa vzešla, a rádi bychom věřili, že
v obou dnech, ale na většině myslím ano – zaujaly mě
to nebyla poslední, nýbrž v pravém smyslu první studentanalýzy gueer projevů Lady Gaga, diskursu věšteckých
ská konference, která u nás proběhla. Bylo velmi osvěžující
televizních pořadů a mediálního obrazu 17. listopadu
poslouchat v auditoriu příspěvky studentů, jejichž zájem
a tak dále,“ popisuje tajemník Katedry žurnalistiky
o obor se nevyčerpává jen povinnými školními aktivitami
Mgr. Martin Foret.
začínajících badatelů, pro které prezentace výsledků jejich
Na konferenci, které se kromě studentů UP zúčastnili
posluchači FHS UK Praha, FSS i FF MU Brno, FF ZČU Plzeň, práce není ještě povinností,“ dodává Mgr. Foret.
Organizátoři konference v blízké době vydají sborník
FF UP Pardubice, FMK UTB Zlín, FF UKF Nitra, FMK UCM
Trnava a FHV ŽU Žilina, byla představena řada témat. složený z příspěvků, které v Olomouci zazněly.
Více informací stejně jako sborník časem najdete na
Účastníci se např. věnovali analýze genderových stereotystránkách Konstruktu www.konstruktmag.cz.
-mihepů v časopisu Čtyřlístek, hned několik příspěvků se týkalo
Studenti UP, o. s., pořádají

Majáles Univerzity Palackého 2011 aneb Studenti studentům

Vyhlášení vítězů: oceněni budou vždy první tři závodníci
v každé disciplíně, kteří obdrží diplomy a věcné ceny.
Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách
www.pup2011.webnode.cz.
Přihlášky a další informace viz www.upol.cz/kalendar
a www.pup2011.webnode.cz.

Studijní stipendium Olomouckého kraje pro
rok 2011: uzávěrka druhého kola
Rada Olomouckého kraje schválila na svém jednání dne
16. 12. 2010 pravidla pro poskytování Studijního stipendia
Olomouckého kraje pro rok 2011, jehož cílem je umožnit
i studentům vysokých škol vzdělávání na zahraničních
vysokých školách. Podmínkou udělení stipendia je trvalé
bydliště žadatele na území Olomouckého kraje.
Žádost o stipendium v rámci II. kola musí být
podána nejpozději k 30. červnu 2011.
Pravidla pro poskytování a další informace viz www.
kr-olomoucky.cz v sekci školství, mládežr a sportu.

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/pridat-udalost-do-kalendare
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Letos v retro stylu, takže hurá vyhrabat jarmilky a tepláky!
Kdy: 2. května 2011 od 13 hod.  Kde: Horní náměstí – korunovace, pouliční performance, průvod; Zbrojnice
(nádvoří) – hlavní scéna; Zbrojnice (knihovna) – vernisáž výstavy; ul. Křížkovského – prezentace, workshopy,
občerstvení a doprovodný program; Umělecké centrum UP (konvikt, stan) – druhá scéna (divadlo atd.); kino
Metropol – projekce filmů v předvečer majálesu; kluby – afterparties.  Vstup na Majáles, doprovodný program
i na předzahájení 1. května v 17.30 do kina Metropol ZDARMA!  Na každou afterparty vstupné 20 Kč s tím, že po dobu
trvání Majálesu ve zbrojnici je možný nákup náramku za 20 Kč. Ten pak umožní volný vstup na všechny afterparties.
 Více na www.majales.upol.cz.

Budoucnost jaderné energetiky…
Dalo se havárii v Černobylu zabránit?
Těžko říci. Jisté je to, že situace byla jistě složitější, než je
nám předkládáno na internetu. K havárii nedošlo při běžném provozu, ale kvůli experimentu, při němž bylo záměrně
vypnuto zabezpečovací zařízení a vytaženy regulační tyče
z reaktoru. Vedoucí tehdejší směny Akimov, který zemřel tři
dny po havárii na nemoc z ozáření, ještě v nemocnici říkal,
že chybu neudělal, a že kdyby mohl, postupoval by ve své
činnosti stejným způsobem. Možná by podobně hovořilo
také osmadvacet hasičů, kteří zemřeli na nemoc z ozáření
a kteří dnes mají v Černobylu pomník. Je však dobré mít na
paměti, že vše se odehrálo v čase a v zemi, kde se plnil plán
a kde Komunistická strana a vláda dávaly pokyny ke všemu.

Dokončení ze str. 5
který měl kladný výkonový koeficient reaktivity, má
reaktor v Dukovanech tento koeficient záporný, což velmi
zjednodušeně řečeno znamená, že pokud vám uteče voda
z chlazení, reaktor půjde do útlumu. V Černobylu tomu bylo
přesně naopak. Další rozdíl pak spočívá v tom, že Dukovany
i Temelín jsou dvouokruhové elektrárny. Pára v primárním
okruhu zahřívá vodu v sekundárním okruhu, která jde
teprve na turbínu elektrického generátoru. V Černobylu
šlo o jednookruhový systém, kde pára odcházela přímo na
turbínu. Víte, ono těch důvodů, proč naše jaderné elektrárny
nemohou zaznamenat havárii obdobnou Černobylu nebo
Fukušimě, je mnohem víc a vydaly by na samostatnou
odbornou přednášku.

Na přednášce jste zmínil, že taková havárie se v ČR
stát nemůže.
Ano, nemůže, a to z principiálních důvodů. V mé
přednášce jsem přítomným ve zjednodušené podobě
vysvětloval, na jakých principech fungoval grafitem
moderovaný reaktor v Černobylu, na jakých principech
pak BWR reaktory ve Fukušimě, a čím se od těchto reaktorů
odlišují naše Dukovany nebo třeba Temelín (PWR reaktor
s tlakovou chladicí vodou). V Černobylu byl grafitem modelovaný reaktor. A byl to právě rozžhavený grafit, který
reagoval s vodní párou za vzniku vodíku, který způsobil
klasický, nikoli jaderný výbuch v Černobylu. V Japonsku
vznikl vodík jinak – tamní reaktor sice nebyl modelovaný
grafitem, ale podobou reakci zapříčinily zirkonové obaly,
které při vysoké teplotě způsobily obdobný efekt. Zkuste si
představit koksová kamna, která zahřejete na tisíc stupňů
a pak do nich vlijete vodu. Výsledek bude asi takový, že
vám kamna udělají díru do domu. Na rozdíl od Černobylu,

Setkání v aule jste ukončil pomyslným otazníkem –
kam tedy směřuje jaderná energetika?
Nejsem jaderný fyzik, jsem chemik, a tak vám fundovaně
mohu odpovědět pouze na otázky z mého oboru, jímž je
Chemie komplexních sloučenin. Záměr mé populárně-vědecké přednášky, jež se týkala jaderné energetiky, byl pouze
navigovat posluchače k zamyšlení a pomoci jim utvořit si na
věc vlastní názor. V aule PřF jsem řekl, že do doby, než bude
vyřešena termojaderná fúze, popř. než budou v provozu
tzv. množivé reaktory (breedery) s rychlými neutrony, a než
bude vyřešena otázka zpracování a skladování radioaktivního odpadu, volíme – a budeme už vždy volit – jen nejlepší
ze špatných možností získávání energie, jejíž potřeba strmě
stoupá. Jinými slovy, dnes nelze jednoduše odpovědět na
otázku, jestli by člověk měl dát bezvýhradné ano jaderné
energii. Svět není černobílý, existují různé stupně šedi.
Ptala se M. Hronová
foto na předchozí straně archiv prof. J. Kameníčka

ab s o lv e n t i U P

Právnická fakulta UP hledá své absolventy,
termín setkání se blíží
Termín setkání absolventů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je za dveřmi: setkání
bývalých studentů práv se uskuteční 28. května 2011. Slavnostní akce se koná při příležitosti 20. výročí
novodobého založení fakulty.
Dne 23. ledna v roce 1991 rozhodl Akademický senát
Univerzity Palackého o zřízení Právnické fakulty UP. Fakticky
tak naplnil zákon z roku 1946, na základě něhož byla
obnovena olomoucká univerzita. V těchto dnech si fakulta
připomíná dvacet let od svého založení. Účastníky setkání
absolventů potěší nejen známé tváře spolužáků a pedagogů,
ale například také prezentace výsledků, kterých fakulta za
dvacet let své existence dosáhla.
„Setkání absolventů považujeme za výbornou příležitost,
jak navázat ztracené kontakty, prohlédnout si nově opravené prostory a budovu Právnické fakulty a zjistit, jakými
změnami prošla nejen fakulta, ale celé město. Věříme, že
toto setkání napomůže nejen ke zpevnění
vztahů mezi fakultou a jejími absolventy,
ale že též přispěje k udržení či navázání
kontaktů mezi absolventy navzájem,“
uvedl proděkan pro studijní a pedagogické
záležitosti, JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
V nově zrekonstruovaných prostorech
zahájí slavnostní setkání děkanka prof. Milana Hrušáková, CSc. Následovat bude
prezentace výsledků Právnické fakulty UP,
chybět nebude ani fotograf, který všechny
zúčastněné zachytí na společné fotografii.
„Zúčastnění absolventi obdrží od fakulty jako dárek
absolventské odznaky a upomínkové předměty. Starat
se nemusí ani o občerstvení, to je samozřejmě zajištěno.
V případě zájmu o zajištění místností v budovách PF pro
ročníková setkání vycházíme zájemcům vstříc, nabízíme
rovněž spolupráci při rezervaci restaurací,“ připomněla
koordinátora akce Mgr. Michaela Kouřilová.
Oslavy výročí novodobého založení Právnické fakulty
se nesou v duchu odborných i společenských akcí: v březnu
je zahájil společenský ples, v květnu se uskuteční setkání
absolventů, následovat bude červnová konference s mezi-

národní účastí k problematice občanského zákoníku. Oslavy završí zářijové debaty mladých právníků. U příležitosti
oslav bude rovněž vydán almanach Právnické fakulty.
Červnová konference bude tematicky zaměřená na
problematiku všeobecného občanského zákoníku, který
před dvě stě lety vstoupil v platnost na území tzv. Předlitavska. Účastníci z ČR, Rakouska, Polska a Slovinska budou
v Olomouci společně debatovat také o nově vznikajícím
českém občanském zákoníku.
„Do přípravy nového občanského zákoníku je zapojena i řada členů naší fakulty. Zajímavé je, že se v mnoha
ohledech vracíme právě k původnímu občanskému zákoníku, který u nás platil až do roku 1950,“
poznamenala děkanka Právnické fakulty,
prof. Milana Hrušáková, která je garantkou
části zabývající se rodinným právem.
Studenti olomouckých práv usedli do
lavic v září roku 1991. První absolventi je
opustili v roce 1996. V současné době navštěvuje čtyři studijní obory (magisterská
navazující Evropská studia se zaměřením
na evropské právo, magisterské Právo
a dvě bakalářské Právní specializace) celkem 2 148 posluchačů. Od předloňského
roku nabízí fakulta kromě možnosti rigorózního řízení
– tedy udělení titulu JUDr. – také nejvyšší dosažitelný
stupeň právnického vzdělání: doktorské studium (Ph.D.)
v programu Teoretické právní vědy, a to ve čtyřech oborech. Na Právnické fakultě dnes pracuje 125 zaměstnanců.
Účast na setkání absolventů je potřeba oznámit do 23. 5.
na email: michaela.kourilova@upol.cz, nebo telefonicky
na čísle 585 637 502. Další informace jsou k dispozici na
www.20letpf.upol.cz a na Facebooku http://www.facebook.
com/event.php?eid=112981768784371
L. Skácelíková, oddělení komunikace UP

AFO 2011…
Zachraňte Edwardse. Čtyřčlenná porota se tak rozhodla
proto, že snímek otevírá diskusi o závažných etických problémech, o nichž se v Česku veřejně nemluví. Hovoří o prostoru
pro rozhodování rodičů, kteří se dozvědí, že jejich dosud
nenarozené dítě bude postižené. Téma zároveň přesahuje
úzkou oblast rodiny a týká se celé společnosti. Film je podle
poroty profesionálně zvládnutý, aniž by byl zbytečně sentimentální. Navíc obdržel i nejvíce diváckých hlasů a z festivalu
si odnesl oficiální Cenu diváků. „Ani jsem netušila, že natáčím
vědecko-populární film. V tomto snímku navíc vědecké poznání nevychází v symbióze s morálkou a etikou až tak dobře.
Děkuji moc za tuto cenu,“ řekla Dagmar Smržová, režisérka
snímku. Každoroční Cena časopisu Vesmír za nejlepší
český populárně-vědecký film v oblasti přírodních věd letos
byla udělena Pavle Frýdlové za film Můj pradědeček
Čingischán. Cenu časopisu Dějiny a současnost za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film v oblasti
humanitních a společenských věd pak získal snímek Nikomu
jsem neublížil režiséra Pavla Křemena. „Film představuje
svrchovaně seriózní uchopení velmi citlivého, bolestivého
i choulostivého tématu spolupráce občanů se státní
bezpečností. Bez jakékoliv senzacechtivosti či skandalizace
rozkrývá v řadě kompetentně vedených rozhovorů složitost
celé problematiky i její interpretační záludnost, nechává
zaznít celou škálu lidských postojů, pocitů i motivací k udavačství. Dává prostor nejen nejrůznějším typům informátorů,
ale právě tak i příslušníkům Státní bezpečnosti, kteří tyto
informátory získávali a vedli a kteří nepokrytě hovoří – ve
vnitráckém žargonu – o praktikách uplatňovaných vůči
občanům. Z jejich výpovědí čiší, že vydírání, kompromitování,

vyvolávání strachu byly běžné a zcela samozřejmé metody
režimu a jeho bezpečnostních složek,“ řekl redaktor časopisu
Dějiny a současnost Ivan Klimeš, který cenu předal mj. s tím,
že jde o soustředěný vhled do mimořádně závažného tématu
moderních českých dějin vedený s plným vědomím, že
totalitní režim ignoroval jakékoliv etické normy a k ovládnutí
i kontrole svých občanů byl schopen použít cokoliv, co jej
posouvalo k cíli. Cenu studentské poroty získal film
Černobyl, přírodní historie?, jehož tvůrcem je Luc
Riolon. Snímek, který vznikl v místě, kde před pětadvaceti
lety došlo k jaderné havárii, poukazuje na současný tamní
pestrý život, jenž se novým životním podmínkám přizpůsobil.
Dokument ve svém závěru vede k zamyšlení, zda by tamní
příklady nemohly být nápomocny při aplikací chemoterapie
a radioterapie.
S mottem festivalu Vidět & Vědět se tématem letošní
přehlídky stala chemie. Kromě nevyzpytatelného světa
molekul však i letošní AFO nabídlo skutečně mnohem
víc: například unikátní programový blok věnovaný mozku,
v rámci něhož diváci mohli proniknout do fascinujícího
orgánu, jehož výzkum za posledních dvacet let prodělal
zcela zásadní revoluci. Tento programový blok však poukázal nejen na úchvatné objevy na poli jeho výzkumu, ale
snažil se také odkrýt jeho skrytý potenciál.
„Tahákem“ letošního ročníku přehlídky byla také přednáška o neuromarketingu v podání Josefa Vojty, předního
českého odborníka na dané téma. Projekci snímku Neuromarketing: Občané pod vlivem? dokonce organizátoři festivalu pro velký zájem diváků zopakovali. Zajímavá byla také
sekce specializovaná na zahraniční podoby genderu. Tato

Oznámení  Pozvánky
Univerzita Palackého a nakladatelství Vyšehrad
srdečně zvou na představení knihy rozhovorů

Bůh vždycky zatřese stavbou
básnířky Sylvy Fischerové s filozofem prof. Karlem Flossem, bývalým senátorem a vysokoškolským
pedagogem. Uvedou Sylva Fischerová, prof. Karel Floss
a Ing. Martin Žemla z Centra pro práci s patristickými,
středověkými a renesančními texty na CMTF v Auditoriu
maximu UC UP 2. května v 18. 30 hod.
Vytvořme společně český rekord
v největším počtu lidí chodících s holemi nordic walking!

Tour Nordic Walking 2011
Olomouc 10. 5., 14–18 hod.,
vlastní rekord: 15–17 hod.
Téma: Spojení květin a historie.  Místo: Výstaviště Flora,
pavilon E/za pavilonem A, Smetanovy sady.  Akce se uskuteční ve spolupráci Nadačního fondu Pro srdce Hané, NW
klubu Olomouc, Lékařské fakulty UP, Fakultní nemocnice
Olomouc, statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje
a Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Záštitu nad Tour Nordic
Walking 2011 převzal ministr zdravotnictví doc. Leoš Heger
a Česká kardiologická společnost. Zapůjčení holí zdarma.

Kytarový recitál Ivana Boreše
9. května v 19.00 hodin, kaple Božího Těla UC UP
Ivan Boreš je letošním absolventem kytarové třídy
prof. Štěpána Raka na HAMU v Praze. Na koncertě zazní
Borešův cyklus dvanácti koncertantních etud a skladba
Nocturno pro půltónovou kytaru a dvě skladby pro čtvrttónovou kytaru od Aloise Háby z jeho pětidílné suity
op. 63 a Hommage Alois Hába.
Knihovna Univerzity Palackého vyhlašuje

první ročník fotografické soutěže FotoKUP

Téma: V knihovně
Uzávěrka příjmu fotografií je ve čtvrtek 30. 6. 2011.
Bližší informace k podmínkám soutěže
na http://fotokup.jdem.cz.
Dokončení ze str. 1
část věnovaná asexualitě a intersexualitě bourala stereotypní představy o lidské sexualitě a genderu. Ke slovu se dostala
americká režisérka a letošní porotkyně festivalu Angela Tucker
a přední český odborník na asexualitu Lukáš Sedláček.
Výjimečný byl také blok, jenž nahlížel do životů osob
se sluchovým postižením či blok věnovaný hudebnímu
instinktu, také ucelená část věnovaná chuti i vůni, v níž šlo
především o to ukázat, že chemie není pouhou analytickou
sondou do nitra molekul, že chemie může zároveň vonět
a skvěle chutnat.
V rámci letošního ročníku přehlídky se uskutečnilo také
první Mistrovství ČR ve smíchu. Pod taktovkou Alberta Nerenberga, filmového režiséra, publicisty, herce a smíchologa
proběhla tato mezinárodní soutěž teprve po čtvrté na světě
a v Evropě si tak zažila svou premiéru.
Academia film i letos nabídl bohatý doprovodný festivalový program, v němž si přišli na své i nejmenší návštěvníci.
V kině Metropol na ně každý festivalový den čekaly projekce
z výpravné přírodovědné série Život. Pro děti bylo připraveno
také autorské čtení Markéty Baňkové, autorky fyzikálních
bajek Straka v říši entropie. V rámci doprovodného programu
pak filmovými projekcemi opět ožilo olomoucké Horní
náměstí a UC UP patřilo hudebním seskupením.
Do festivalového dění se zapojila více než stovka hostů.
Do soutěže bylo přihlášeno dvě stě třicet čtyři filmových
titulů, z nichž dramaturgická rada AFO vybrala třicet.
O ceny bojovalo v české soutěži čtrnáct snímků, šestnáct
pak v soutěži zahraniční.
Více na www.afo.cz
M. Hronová, foto na str. 1 M. Otava
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O tom se Vám ani nezdálo aneb Ples, na který se nezapomíná
V sobotu 19. března proběhl v olomouckém sále Sidia již osmnáctý ples Katedry rekreologie FTK UP – potřinácté s názvem Rekreflám. I když letošní ročník neslavil kulaté výročí, přesto si jedno významné jubileum
připomněl: před dvaceti lety totiž vznikla Fakulta tělesné kultury UP včetně Katedry rekreologie. A že
tehdy si bez „věštecké koule“ skutečně jen stěží kdo dokázal představit, jaký rozvoj zaznamená Rekreologie
v příštím dvacetiletí, nesla velkolepá akce název „O tom se Vám ani nezdálo“.
A velkoleposti akce atmosféra opravdu odpovídala. předání darů (strom historie Kadedry rekreologie a webové
S otevřením vstupních dveří se před hosty otevřel nový
stránky rekreflam.com) a vylosováním hlavních cen tomsvět – svět snů. Hvězdným tunelem se dostali do foyer, ve
boly. A jak se na ples sluší a patří – nechyběly ani taneční
kterém na vytvořených stromech rostly párky a rohlíky, bloky. Vše vyvrcholilo nočním závěrečným vystoupením
byly zde obrovské obrazy, nádherný fotorámeček a nechy- třetího ročníku, které v sedě nenechalo snad jediného
diváka. Na úplný závěrem pak proběhla ABBA revival show.
A proč je Rekreflám tak výjimečný? „Ta nezapomenutelná atmosféra podle mne vzniká tím, že Rekreflám dělá
pokaždé jiná sestava lidí. Každý v něm totiž nechá kus
svého srdce. Zároveň je však zachována jeho historická
struktura, která se vytvářela několik let. Řekl bych, že to
dopadlo podle mého oblíbeného citátu: Miřte na měsíc.
I když se netrefíte, skončíte mezi hvězdami,“ řekl Jiří
Matúš, hlavní koordinátor letošního Rekreflámu.
Ve spolupráci s redakcí -jam-, foto -jamběla ani bohatá tombola. Kdo se skrze dav lidí prokousal
do hlavního sálu, mohl obdivovat snové prostředí i tam. Na
hlavní scéně vynikal obrovský měsíc, vedle visel další veliký
obraz. Na vedlejší scéně jste mohli nalézt odreagování
v polštářovém koutku nebo v koutku s hrami. Souhrnně
řečeno, vytvořené prostředí bylo nezapomenutelné.
Obzvlášť na Rekreflámu však hraje důležitou roli
především program. Jak to třeťáci letos vymysleli? Jaké
předvedou scénky? A co vystoupení ostatních ročníků?
Odpověď na všechny otázky je stejná: bylo to úžasné.
Úvodním videem bylo vysvětleno, že dějová linie se
odehrává ve snu malíře. Do jeho hlavy pak vstoupili
i moderátoři, aby diváky provedli dále. O několik minut
později přišla na scénu vystoupení jednotlivých ročníků.
První ročník provedl „světem naruby“, druhý ročník ukázal
„noční můru“, čtvrťáci „objekt touhy“ a páťáci představili
téma „na dosah“. Ve všech případech ukázaly jednotlivé
ročníky nádhernou kombinaci hudby, výrazového tance,
kostýmů, rekvizit i světel. Vystoupení byla proložena
vtipnými moderátorskými vstupy, vyhlášením Rekreologa
roku, narozeninovou písní pro Katedru rekreologie včetně
-placená inzerce-

Inovace povinného studijního předmětu pediatrie
a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku
Na Lékařské fakultě je od září 2010 řešen projekt ESF
s názvem “ Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou
výuku – Multimediální text pediatrie„. Cílem projektu je
modernizace, zvýšení kvality, efektivity a rozvoj vysokoškolské přípravy studentů Univerzity Palackého v Olomouci – Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd.
Záměrem projektu je inovace stávajícího systému přípravy
studentů vedoucí k větší informovanosti, flexibilitě a k samostatnému rozhodování, které jsou nezbytné pro zvýšení
jejich erudice a kvalifikace. Tím u nich vytvořit potřebné
předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu
práce a zabezpečení lepší péče o dětské pacienty.
Inovace studijního předmětu pediatrie, spočívá ve
vytvoření zatím chybějící multimediální studijní opory

(interaktivní, audiovizuální), v rozšíření a změně náplně
praktické výuky s přímým zapojením dětského pacienta
do výuky, v doplnění zkoušky a státní zkoušky o případové
studie. Zároveň poskytne možnost efektivnější samostatné přípravy studenta pomocí webového rozhraní a hypertextových odkazů na recentní publikace v renomovaných
časopisech.
Pracovní tým projektu v současné době vytváří interaktivní elektronické, audiovizuální výukové materiály a případové studie z oborů: hematologie, chirurgie,
alergologie, pneumologie, endokrinologie, gastroenterologie, revmatologie, nefrologie, intenzivní medicíny,
neonatologie a kardiologie, které budou zveřejněny
a pravidelně aktualizovány na webových stránkách
www.pedkaz.cz.			
-bl-

Prohlášení E-Bezpečí ke změně
zákona 127/2005 Sb.
Ústavní soud 31. 3. 2011 zrušil část zákona o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.), která ukládá
operátorům a poskytovatelům internetu uchovávat
takzvané provozní a lokalizační údaje o uskutečněné
komunikaci. Vyhověl tak stížnosti, kterou loni podalo
51 poslanců v čele s Markem Bendou (ODS).
Konkrétně jde o § 96 odstavec 3, který obsahuje
v kostce toto:
Telefonní operátoři a poskytovatelé internetu musejí nejméně půl roku uchovávat údaje o veškeré
telefonní a faxové komunikaci včetně času a čísel
volajícího a volaného, dále údaje o textových
zprávách, e-mailové komunikaci, návštěvách
webových stránek a využívání některých internetových služeb. Nejpozději po roce data musejí sami
zlikvidovat.
Na jednu stranu jsou argumenty Ústavního soudu ČR
pochopitelné – zákon z roku 2005 „nedostatečně případně vůbec nestanovuje jasná a detailní pravidla obsahující
minimálně požadavky na zabezpečení uchovávaných
údajů, zejména v podobě zamezení přístupu třetích osob“.
Ovšem na druhou stranu – protože došlo ke zrušení
klíčové části zákona o uchovávání informací např. pro
účely trestního řízení – nedokážeme si představit, odkud
bude policie získávat důležitý důkazní materiál v rámci
řešení např. elektronické kriminality mládeže (sexuální
zneužívání dětí, pronásledování, vyhrožování neznámým
pachatelem apod.).
Zrušit povinnost telefonních operátorů a poskytovatelů internetu uchovávat informace o svých
uživatelích je nesmysl a závažná chyba! Řešením by
byla spíše novelizace zákona, v níž bude více specifikována
výše uvedená sporná část, která bude modifikována tak,
aby stanovila formy zabezpečení uchovávaných údajů
a způsob nakládání s nimi.
Policie zcela jistě není „velký bratr“, který usiluje o to,
vykrást naše soukromí. Uvědomme si, že zrušit klíčovou
část zákona, která doposud umožňovala získávat důkazní
materiály o pachatelích trestný činů, učiní naši policii
bezzubou. A až se dostanete do obtížné situace vy sami,
stanete se např. obětí stalkingu, kyberšikany, sexuálního
útoku, vydírání, nebude možnost ověřit vaše tvrzení,
a pachatelé nebudou dopadeni a potrestáni.
Internetoví provideři sice měli doposud za povinnost
uchovávat data o svých uživatelích, nicméně uvědomme si,
kolik osobních informací o sobě již nyní zcela dobrovolně
na internetu sdělujeme – např. v rámci Facebooku či
jiných sociálních sítí.
Někteří politici jistě ocení, že se teď jejich soukromé
hovory a jiné aktivity lépe utají, ale tímto opatřením se
zároveň připravujeme o možnost, jak vypátrat pachatele
skutečně závažných trestných činů.
Projekt E-Bezpečí nesouhlasí se způsobem,
jakým došlo ke změně klíčového zákona, který doposud chránil nezletilé i zletilé uživatele internetu
a mobilních telefonů.
Za projekt E-Bezpečí a Centrum prevence rizikové virtuální
komunikace PdF UP Mgr. K. Kopecký, Ph.D., J. Bartoněk,
Mgr. R. Szotkowski, Ph.D., Mgr. P. Dobešová
(Viz také www.e-bezpeci.cz)
Upozornění redakce
Upozorňujeme čtenáře i autory, že vzhledem k termínu
letošních Velikonoc vyjde příští číslo Žurnálu UP
(25) až 6. května. Děkujeme za pochopení.
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