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 Předložené návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční
pomoci studentů nejsou v pořádku. V úterý
28. února se proti nim i dlouholetému a nedostatečnému financování vysokých škol
protestovalo i na UP. Studenti a pedagogové, kteří se sešli v prostorách Filozofické fakulty, hodlají v protestech pokračovat.

-map-, foto -mo-

Návrhům připravených zákonů řekli své NE také v Olomouci.
Protestním shromážděním, debatou i okupací auly

a to financování vysokých škol. Politická reprezentace spoléhá na to, že nebudeme jednotní.
Domnívám se, že státotvorné by bylo, pokud
by vláda stáhla oba dokumenty, na tři měsíce
je nechala v chládku a potom zahájila diskuzi
s rektory. Vydržte v podpoře, nevzdávejte se
a nenechte se ukolébat sliby,“ vzkázal děkan
FF. V řadě řečníků vystoupil v rámci protestního shromáždění také doc. Jiří Štefanides, jenž
některým shromážděným připomněl, jiné pak
informoval o tom, že Týden neklidu v podobné
atmosféře proběhl v roce 2004. „Už tehdy jsme
protestovali proti nedostatečnému financování
veřejných vysokých škol. Nenapadlo by mne, že
po téměř osmi letech na tom budou vysoké
školy ještě hůře,“ uvedl doc. Jiří Štefanides.

 Legislativní rada vlády projednala 23. února návrhy reformních zákonů, které za MŠMT předložil
náměstek ministra prof. Ivan Wilhelm. Projednávání návrhu věcného záměru zákona o vysokých
školách rada přerušila na žádost ministerstva, které hodlá návrh dopracovat na základě jejích požadavků. Jak pro Žurnál uvedl proděkan Právnické
fakulty UP a člen rady JUDr. Filip Dienstbier, Ph.D.,
výhrady se týkaly zejména chybějící analýzy platné právní úpravy a identifikace jejích nedostatků.
Návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci
studentům rada doporučila vládě ke schválení po
zapracování jejích připomínek.
Výtky vůči věcnému záměru zákona o vysokých školách patřily rovněž jeho nadměrné
obecnosti. „K některým problémovým okruhům
umožňoval prakticky jakékoliv budoucí řešení,“
vysvětlil JUDr. Dienstbier. Podle jeho informací
byly diskutovány zejména problematika postavení rady vysokých škol a vztahu veřejné vysoké
školy a státu. „Na jedné straně je deklarována
její povaha samosprávné veřejnoprávní korporace, na straně druhé věcný záměr zákona

Dokončení na str. 7

Dokončení na str. 10

 Nesouhlas s aktuálním zněním dvou vládě ČR navržených zákonů, souvisejících s budoucností českých veřejných vysokých škol, vyjádřili 28. února také posluchači Univerzity
Palackého. Především v gesci olomoucké odnože iniciativy za svobodné vysoké školy v aule
a přilehlých prostorách Filozofické fakulty protestovali nejen proti školnému, omezování
pravomocí akademických orgánů, možnému propojování škol s podnikatelskou sférou
a politikou, ale i současnému financování veřejných vysokých škol. Stalo se tak v době,
kdy Legislativní rada vlády ČR projednávání obou návrhů dokumentů přerušila.
Reforma? Jedině s investicí do vysokého školství
„Na jedné straně je dobře, že o sobě studenti dávají vědět. Oba věcné návrhy zákonů, tedy
návrh zákona o vysokých školách i návrh zákona
o finanční pomoci studentům, rektoři odmítli již
počátkem prosince loňského roku. Na straně druhé
však patřím do té skupiny lidí, kteří i v nastalé situaci považují za důležité v práci na návrzích zákonů
pokračovat. Je třeba najít řešení a návrhy dopracovat,“ sdělil den před protesty prof. Miroslav Mašláň,
rektor UP bez ohledu na svou podporu protestům.
Dodal, že veřejné vysoké školy dostávají ze státního
rozpočtu od roku 2009 stále méně financí a vývoj
do budoucna nedává žádné pozitivní avízo. Kdybychom se totiž na financování veřejných vysokých
škol podívali poměrem výdajů v procentech HDP,
tak v roce 2009 to bylo 0,68 % a v roce 2012 je to
0,55 % HDP. Stát investuje do vysokého školství
stále méně financí, přesto hovoří o nutnosti vzdělanostní společnosti,“doplnil rektor UP.
Takto NE, řekli na Univerzitě Palackého.
Už před osmi lety
Protestní shromáždění odstartovalo na nádvoří FF happeningem studentů. Rozhořčení
nad stávající situací vysokých škol vyjádřil před
davem studentů a pedagogů mj. i prof. Josef Jařab, emeritní rektor UP, který po roce 1989 stál
u přeměny UP z totalitní na svobodnou. S tím, že
je veřejné vysoké školství potřebné reformovat,
vyjádřil pak souhlas doc. Jiří Lach, děkan FF UP,
když v rámci protestního shromáždění uvedl, že
vysoké školy po reformách volají už dávno. „Voláme však po reformách, které vznikají za spolupráce a nesmí se opomenout zásadní záležitost,

Legislativní rada vlády přerušila
projednávání návrhu zákona o VŠ

Ukončila studium: absolventským pěveckým koncertem
 V podání Kristýny Vladíkové, studentky oboru Učitelství hudební výchovy pro střední školy a učitelství zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy na Katedře hudební výchovy PdF, zněly 22. února
Kaplí Božího Těla Uměleckého centra UP ukázky z děl A. Scarlattiho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
F. Chopina a M. S. Trnavského. Katedra hudební
výchovy PdF UP připravuje nejen budoucí učitelé hudební výchovy na základních a středních
školách, ale i sbormistry a učitele hry na hudební nástroj a zpěvu na základních uměleckých
školách. Studium je uskutečňováno převážně
v kombinacích s dalším učitelským oborem studovaným na Pedagogické, Filozofické či Přírodovědecké fakultě. Absolventský pěvecký koncert
Kristýny Vladíkové doprovázela na klavír Paed-red-, foto-moDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
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Čestná uznání za monografie
publikované v letech 2010 a 2011
Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.:
Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí
duchovních základů Evropy. Oikumené,
Praha, 2010.
K badatelským zájmům
doc. Martina Cajthamla
z Katedry filozofie a patrologie CMTF patří fenomenologie, platonismus,
problematika filozofického relativismu a duchovní dějiny Evropy. V oceněné publikaci se zabývá Patočkovým pojetím
duchovních základů Evropy. Jelikož duchovní
styl péče o duši vzniká u Sókrata a Platóna, věnuje zvláštní pozornost Patočkově interpretaci
těchto filozofů.
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.:
Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Vydavatelství Univerzity
Palackého, Olomouc, 2010.
Publikace má čtenářům
přiblížit problematiku „rizikového chování“, vývoj,
změny a charakteristiky
osobnosti adolescentů.
Soubor oslovených adolescentů v rámci šetření přesáhl pět tisíc. Autor
působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF.
Doc. Wilken Engelbrecht, cand. litt.:
Plurima sub falso tegmine vera latent. Recepce římských spisovatelů ve školském
prostředí renesance dvanáctého století.
Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2009.
Autor je vedoucím Katedr y nederlandistik y FF
a odborně se věnuje recepci římských latinských
autorů ve středověku
a recepci nizozemských
a vlámských autorů ve střední Evropě. Zabývá
se také kontrastivním lingvistickým výzkumem.
V oceněné monografii mapuje vývoj recepce ve
středověkém školství, zejména ve Francii.
Doc. Vlastimil Fiala, CSc.:
Politické stranictví v afrických lusofonních
zemích (Ostrov sv. Tomáše a Princův ostrov). Vydavatelství Univerzity Palackého,
Olomouc, 2010.
Hlavním cílem monografie je základní popis a zevrubná analýza politického stranictví na obou
ostrovech. Součástí výzkumu je i analýza geneze a charakteru stranického systému v jednotliv ých etapách po získání politické
nezávislosti. Autor působí na Katedře politologie a společenských věd PF.
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.:
Zásada koncentrace řízení a její uplatnění
v civilním soudním řízení. Leges, Praha, 2010.
Odborná asistentka Katedr y občanského práva
a pracovního práva PF
zvolila téma publikace
v reakci na změnu právní
úpravy civilního soudního
řízení, kdy do civilního procesu byly výrazným
způsobem zavedeny prvky koncentrace řízení.
Monografie se věnuje problematickým aspektům, které tato nová právní úprava přinesla, a to
z pohledu teoretického i praktického.
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Univerzita oslavila 66. výročí darováním krve i zvony
Univerzita Palackého měla letos na narozeninovém dortu hned dvě šestky. Právě tolik
let uplynulo 21. února od jejího znovu obnovení v roce 1946, kdy zvony olomouckých
kostelů oznamovaly Olomoučanům, že byl přijat zákon o vzniku Univerzity Palackého.
Zvony se na připomínku této události rozezněly i letos v rámci Akademických dnů UP, jež
připadly tradičně na předposlední únorový týden.
Darování krve překonalo očekávání
Ačkoli se akce „Daruj krev s rektorem“ uskutečnila letos teprve podruhé, ukázalo se, že
bezpříspěvkové dárcovství krve není cizí akademikům, ani studentům. V pondělí 20. února
se totiž na Transfuzní oddělení FNOL vydalo
v čele s rektorem prof. Miroslavem Mašláněm

téměř padesát dárců. „Velice nás těší, že po
premiérovém ročníku, kdy přišlo darovat
krev zhruba patnáct lidí, se jejich počet letos ztrojnásobil. Ještě větší radost nám dělá
skutečnost, že více než polovina z příchozích
darovala krev vůbec poprvé v životě,“ uvedl
Mgr. Radek Palaščák, vedoucí oddělení komunikace. Právě vysoký počet prvodárců potěšil
i primářku Transfuzního oddělení FNOL MUDr.
Danu Galuszkovou. „Jsme velice rádi za každého nového prvodárce a co teprve, když jich
přijde najednou hned třicet,“ doplnila s úsměvem Galuszková. Neméně zajímavým faktem
je i to, že většina studentů, která se rozhodla
v pondělí Transfuzní oddělení navštívit, je
studenty prvních ročníků, a to napříč všemi
fakultami i obory. Neméně různorodá skupina
dárců se pak našla i mezi zaměstnanci. „Na
jedné straně se akce zúčastnil rektor, děkané
fakult a akademici, na straně druhé zaměstnanci Správy kolejí a menz, ekonomického či
právního oddělení rektorátu, Projektového
servisu nebo zaměstnanec provozně-technického oddělení,“ nastínil složení dárců
Palaščák. Všichni dárci na místě obdrželi „za
odměnu“ drobné upomínkové předměty od
rektora univerzity.

Oslavovalo se hudbou i vědou
V úterý patřilo Moravské divadlo akademické obci, která měla možnost zhlédnout
úsměvnou operní komedii Gaetana Donizettiho Nápoj lásky v režii Oldřicha Kříže, sólisty Státní opery v Praze. Středeční dopoledne
naopak ovládl profesor Pavel Hobza, jeden
z nejvýznačnějších českých vědců, mj. držitel
ocenění Česká hlava za rok 2008. Ačkoli byla
jeho přednáška na téma „Kovalentní a neko-

valentní interakce v přírodních vědách“ určena spíše odborné veřejnosti, dokázal profesor
Hobza přiblížit toto téma i laické veřejnosti.
Záznam jeho přednášky z auly Přírodovědecké fakulty si mohou zájemci zakoupit na
DVD v prodejně skript Vydavatelství UP od
5. března (rozhovor s prof. Pavlem Hobzou
přinášíme na str. 4–5.)

 Druhá nejstarší česká univerzita
Olomoucká univerzita byla obnovena 21. února 1946
pod názvem Univerzita Palackého. Zákonem byly ustaveny čtyři fakulty: bohoslovecká, právnická, lékařská a filozofická. Po čtyřicet let však nebyl zákon zcela naplněn,
neboť Právnická fakulta přijala své první studenty až po
sametové revoluci. Naopak již v roce 1946 byla do svazku
univerzity přijata také Pedagogická fakulta.
Univerzita Palackého v Olomouci je druhá nejstarší univerzita v České republice. Její tradice sahá až do středověku, konkrétně do roku 1573, kdy původně jezuitská kolej
získává všechna práva jako jiné evropské univerzity. Tato
práva jí udělil císař Maxmilián II. Univerzita měla na počátku
své historie dvě fakulty, jež se věnovaly výuce svobodných
umění a teologických disciplín. Vysokoškolská výuka byla
zahájena až tři roky po založení univerzity v roce 1576, kdy
Angličan George Warr začal přednášet filozofii. V témže roce
se konal i první zápis do univerzitní matriky.
Více informací viz www.upol.cz/o-univerzite/.

Dokončení na str. 3
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Univerzita oslavila 66. výročí…
Ceny obdrželi akademici i sportovci
Devatenáct autorů, kteří se řadí mezi
pedagogy a vědce Univerzity Palackého,
dvacítka studentů, jejichž vědecké práce
označila odborná porota za nejlepší a šestnáct sportovců s mimořádnými sportovními
úspěchy převzalo v rámci Akademických
dnů ceny UP při slavnostním aktu ve čtvrtek
23. února. Každoroční udílení studentských
cen a čestných uznání autorům monografií
se odehrálo v aule Právnické fakulty. „Slavnostní událost prokazuje, že máme tvořivé
a soutěživé studenty, jejichž intelektuální
i sportovní výkony jsou známkou jakosti
nejen jich samých, ale i pedagogické a odborné úrovně univerzity. Jejich úspěchy na
poli vědy, umění a sportu jsou nejlepším
ukazatelem intenzivního rozvoje univerzity.

Autorem jedné z oceněných monografií byl
doc. Antonín Kalous, odborný asistent na Katedře
historie FF. Čestné uznání obdržel od prorektora
UP pro studijní záležitosti doc. Víta Zouhara, Ph.D.

Dokončení ze str. 2
Závěr týdne patřil zábavě
V pátek představily jednotlivé ústavy Fakulty
zdravotnických věd UP nejen studentům, ale

i zájemcům z řad veřejnosti svou činnost v duchu motta „schola ludus“. „Návštěvníci si mohli
prohlédnout učebny pro výuku ošetřovatelských
disciplín, nechat si změřit tlak či si vyzkoušet „simulátor seniora“ a zkusit si tak pohyb při zhoršeném zraku a ztuhlosti kloubů,“ dodala Šárka
Ježorská, přednostka Ústavu společenských
a humanitních věd. Ústav porodní asistence
zase nabídl zájemcům možnost si změřit pánev,
poslechnout si ozvy plodu či se na chvíli vcítit do
kůže budoucí matky díky simulátoru těhotenství.
Závěr Akademických dnů byl ve znamení
tance. Reprezentační ples UP proběhl za hojné účasti studentů i akademiků v Regionálním

Studentka 3. ročníku Aplikované tělesné výchovy
FTK Tereza Diepoldová byla oceněna prvním místem za sportovní disciplínu cyklistika
Naši studenti často s úspěchem reprezentují
svou alma mater v soutěžích na republikové
i mezinárodní úrovni. Mnohé jejich práce
mají praktický dosah. Komise, která podávala
návrh na ocenění studentů, neměla jednoduchou práci,“ řekl doc. Vít Zouhar, který při slavnostním aktu
zastoupil rektora UP. Ocenění
se z řad spor tovců dočkali
plavci, volejbalistky či házenkáři. Neméně pestré byly i nejlepší bakalářské a magisterské
práce – první místo patřilo
zástupcům Cyrilometodějské
teologické fakult y, Fakult y
tělesné kultury, Pedagogické
fakulty i přírodovědcům (přehled oceněných monografií
naleznete na stranách 2–5,
seznam nejlepších studentů
na str. 6).

centru Olomouc, kde se o zábavu postaral TOP
Band či zpěvák Martin Chodúr.
Ondřej Martínek
foto Marek Otava, Jiří Doležel a archiv FZV

Čestná uznání za monografie
publikované v letech 2010 a 2011
PhDr. Lenka Holá, Ph.D.:
Mediace v teorii a praxi. Grada Publishing,
Praha, 2011.
Práce reflektuje současný
stav teoretického poznání
metody mediace, současně propojuje praktické
poznatky s jejím uplatňováním v České republice
i v zahraničí. Autorka, která působí jako odborná
asistentka Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF, klade důraz na psychologické a právní
charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Přínosem práce jsou
vedle teoretických poznatků rovněž praktické
příklady z praxe.
Doc. Antonín Kalous, M. A., Ph. D.:
Plenitudo potestatis in partibus? Papežští
legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526). Matice moravská, Brno, 2010.
Autor, odborný asistent na
Katedře historie FF, se zabývá politickými, církevními a kulturními dějinami pozdního středověku.
Ve své monografii se zaměřil na téma papežských legátů v 15. a na počátku 16. toletí. Jde o téma zcela nezpracované
a přitom důležité jak pro politické dějiny, tak
dějiny církevní. Legáti jsou zásadní nejen pro
vysokou politiku, ale i pro běžné věřící, neboť
mohli poskytovat odpustky a i jiné milosti běžně dostupné pouze v Římě. Je to tedy téma,
které spojuje celou řadu aspektů středověké
společnosti.
Doc. Miroslav Kopecký, Ph.D.:
Somatotyp a motorická výkonnost 7–15letých chlapců a dívek. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2011.
Doc. Miroslav Kopecký
z Katedry antropologie
a zdravovědy PdF, svou
vědeckou a výzkumnou
činnost zaměřuje na problematiku somatického
vývoje, pohybové aktivity a životného stylu
populace, sportovní antropologii a somatodiagnostiku. Ke zpracovaní uvedené problematiky
ho vedla jeho učitelská praxe tělesné výchovy
na základní škole a práce trenéra u mládežnického ledního hokeje.
Prof. Karel Krejčí, Ph.D., MUDr. Josef Zadražil, CSc., a MUDr. Tomáš Tichý:
Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obraze. Maxdorf, Praha, 2011.
Trojice autorů z III. interní
kliniky a Ústavu klinické
a molekulární patologie
LFvytvořila komentovaný
atlas, jenž obsahuje bezmála 400 ultrazvukových
a histologických obrazů, u řady z nich s vazbou
na konkrétní kazuistiky.
Doc. Lubor Kysučan, Ph.D.:
Antické tradice v barokní latinské literatuře
českých zemí. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2011.
Doc. Lubor Kysučan, vedoucí Katedry klasické filologie FF, se ve své monografii pokusil o analýzu
dosud systematicky ne
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Čestná uznání za monografie
publikované v letech 2010 a 2011

Od kovalentních přes nekovalentní interakce
až k počítačovým návrhům nových léků

zmapovaného fenoménu antických tradic v latinské barokní literatuře českého baroka. Na
příkladu vybraných textů může čtenář sledovat
přejímání antických historických a mytologických reálií, literárních teorií, žánrů a forem i přímých citací z antických autorů.
Prof. Pavel Marek, Ph. D.:
Josef Žídek. Nástin života a díla reformního
kněze, zakladatelské postavy pravoslavné
církve na Moravě. Vydavatelství Univerzity
Palackého, Olomouc, 2010.
Profesor Pavel Marek se na
Katedře historie FF zabývá
moderními českými politickými a kulturními dějinami.
V oceněné monografii popisuje výraznou osobnost
moderních českých církevních dějin 20. století.
Josef Žídek patří mezi zakladatele české pravoslavné církve. Jeho životní osudy jsou spjaty s malou
hanáckou vesnicí Chudobín, nedaleko Litovle.
Doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.:
Korektiv Masarykovy filozofie. Filosofia.
Praha, 2011.
Záměrem knihy je ukázat
významné aspekty Masarykovy teoretické filozofie,
zvláště ve vztahu k Davidu
Humovi a jeho skepsi. Monografie chce doplnit
a upřesnit často jednostranně podávaný obraz T.
G. Masaryka. Autor je vedoucím Katedry společenských věd PdF.
Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.:
Bolest v ambulantní praxi. Od diagnózy
k léčbě častých bolestivých stavů. Maxdorf,
Praha, 2011.
Interdisciplinárně zaměřená monografie je určena
lékařům a zdravotnickým
pracovníkům, kteří se setkávají v ambulantní praxi
s nemocnými trpícími bolestmi nejrůznějších typů. Kniha zahrnuje oblasti
diagnostiky, psychologické aspekty a zejména
oblast terapie nejčastějších bolestivých stavů, které se ve zdravotnické praxi vyskytují. Většina kapitol je doplněna vlastními expertními zkušenostmi
autora, který vede Katedru fyzioterapie FTK.
Doc. PhDr. David Papajík, Ph. D.:
Jan Čapek ze Sán. Jezdec na konec světa.
Vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století.
Veduta, České Budějovice, 2011.
Doc. David Papajík z Katedry historie FF se ve své
monografii se věnoval
Janu Čapkovi ze Sán: husitskému vojevůdci, o němž
dosud neexistovala žádná
odborná studie či kniha. V minulosti byl velmi
zanedbáván výzkum husitských elit a jejich osudů, což se oceněný autor na konkrétním příkladu
Jana Čapka ze Sán pokusil napravit.
Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th. D.:
La salvezza dell´uomo e la teologia della
croce di Bonaventura da Bagnoregio (Spása člověka a teologie kříže Bonaventury
z Bagnoregia). Paolo Gaspari, 2010.
Prof. Ctirad Václav Pospíšil
patří k našim největším
teologům. Na Katedře
systematické teologie Cyrilometodějské fakulty

Přestože povědomí o nekovalentních interakcích je i v odborném okruhu lidí velmi omezené,
neexistuje jediný významný proces, který by v živém prostředí probíhal a nebyl by od
počátku až do konce nekovalentními interakcemi ovlivněn. Právě o nich hovořil ve své
přednášce významný český vědec v oboru Fyzikální chemie prof. Pavel Hobza, DrSc. Nositel
České hlavy z roku 2008 za objev nepravé vodíkové vazby, působící mj. na Katedře fyzikální
chemie a v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů PřF UP, přednesl svou
přednášku k poctě J. L. Fischera 22. února v rámci Akademických dnů. Žurnálu UP poskytl
následující rozhovor:
Vaše publikované poznatky na téma kovaProf. Pavel Hobza, DrSc.,
lentní a nekovalentní interakce významně
významný český vědec
ovlivnily směr výzkumu. Můžete tuto oblast
v oboru Fyzikální chepřiblížit laické veřejnosti?
mie, nositel ocenění
Interakcí atomů s otevřenou elektronovou slupČeská hlava z roku 2008,
kou vznikají molekuly. Vazba, která mezi těmito
je jedním z nejvýrazatomy vzniká, se nazývá kovalentní. Molekuly
nějších českých vědců
mezi sebou pak reagují za vzniku molekulových
současnosti vůbec. Neshluků, jinak řečeno klastrů. Vazba mezi molekukovalentním interakcím
lami, kterou nazýváme nekovalentní, je však o dva
a jejich úlohám v příaž tři řády slabší než vazba kovalentní. Právě díky
rodních vědách se větomu, že jsou tyto interakce mezi molekulami tak
nuje celý svůj vědecký
„ slabé“, hrají zásadní úlohu v biodisciplínách. Exživot. Ve světové vědě
perimentální popis nekovalentních interakcí není
se proslavil zásadním objevem role patrových
snadný. Existuje jen malý soubor experimentálních
interakcí v DNA a proteinech a úlohy dispersní
údajů pro tyto komplexy. Teorie je však schopná
energie v biomakromolekulách. K jeho největposkytnout nejen rozsáhlé soubory dat nekovaším
vědeckým činům však patří objev nepravé
lentních komplexů, ale může i odhalit původ stavodíkové vazby.
bilizace nekovalentních komplexů. Právě tento rys
V současnosti je prof. Pavel Hobza vedoucím
teoretického zkoumání nekovalentních interakcí
oddělení Molekulového modelování v Ústaje velmi cenný, například v počítačových návrzích
vu organické chemie a biochemie Akademie
nových léků.
věd ČR a vedoucím Centra řízení struktury
a funkce biomolekul na molekulové úrovni.
Má výzkum kovalentních a nekovalentních
Patří mezi přední české a světové odborníky
interakcí přímou souvislost s výzkumem
v
oblasti teoretické, kvantové a výpočetní
a poté i Vaším největším objevem, objevem
chemie. V roce 2000 se stal vedoucím Cennepravé vodíkové vazby?
tra komplexních molekulových systémů
Vodíkové vazby jsou nejčastějším typem nekoa biomolekul a v roce 2005 vedoucím Centvalentních interakcí a v biodisciplínách hrají nejra biomolekul a komplexních molekulových
důležitější roli. Proto byla a je jejich experimentální
systémů.
Dnešní Centrum slouží jako středisdetekce mimořádně důležitá.
ko bádání v oblasti výpočetní chemie a moleJeště před lety byli vědci přesvědčeni, že se vokulového modelování. Prof. Pavel Hobza vydíková vazba musí vždy prezentovat posunem
tvořil
v Centru vědeckou školu zabývající se
vibračních frekvencí k menším energiím, to je tzv.
nekovalentními interakcemi. Je profesorem
červeným posunem. Před více než deseti lety jsme
na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě
však ukázali, že tomu tak není: vibrační frekvence
Palackého v Olomouci. Působí na Katedře
se mohou posunout i opačně, k vyšším energiím, to
fyzikální chemie PřF UP a v Regionálním
je tzv. modrým posunem. Tento objev byl překvacentru pokročilých technologií a materiálů.
pivý a reakce ve vědecké literatuře velmi intenzivní .
Byl hostujícím profesorem na Universite de
Klíčová publikace z roku 2000 má k dnešnímu datu
Montreal, Technische Universität München
více než 800 citací a já věřím, že brzy dosáhne hraa POSTECH Univerzity, Pohang, Jižní Korea.
nice 1000 citací. Co je ještě podstatnější, mezináNa četná pozvání přednáší také na mnoha
rodní organizace IUPAC, která předkládá definice
mezinárodních konferencích a univerzitách
v chemii, připravila v loňském roce novou definici
po celém světě.
vodíkové vazby, která náš objev plně zohledňuje.
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Po zhruba dvanácti letech od našeho objevu se
přepsala definice nejvýznamnějšího typu nekovalentních interakcí, vodíkové vazby.

Výzkum v oblasti nekovalentních interakcí
a jejích aplikací v biologických vědách se
v posledních deseti letech velmi dynamicky
rozvíjí. Zasahuje i do oblasti ovlivňování
DNA a bílkovin. Jakou má souvislost s navrhováním léků?
Musíme si uvědomit, že nejen struktura DNA
a struktura bílkovin, ale i struktury komplexů
DNA s bílkovinami, komplexů DNA s léky či cizorodými, např. karcinogenními látkami, jsou určeny
nekovalentními interakcemi. A víme velmi dobře,
že k tomu abychom rozuměli funkci biomakromolekul, jakož i jejich komplexů, musíme nejprve
rozumět jejich struktuře. In Silico drug design, tedy
počítačové návrhy nových léků, jsou založeny na
výpočtech vazebné volné energie mezi lékem a bílkovinou. Léky jsou totiž ve velké většině vázány do
aktivního místa bílkoviny právě pomocí nekova-

lentních interakcí. Výhodou počítačového modelování je rychlost a finanční dostupnost. Navíc,
porozumíme-li, jak se lék váže do aktivního místa,
můžeme jej racionálně modifikovat tak, abychom
zvýšili jeho vazebnou volnou energii, a tudíž i jeho
biologickou aktivitu.
Čím se zabýváte aktuálně?
Naším nejnovějším projektem, od kterého si
hodně slibujeme, je právě In Silico drug design.
Velká většina léků se do aktivního místa bílkovin
váže pomocí nekovalentních interakcí, a tak bylo
jen otázkou času, kdy se k této tématice dostaneme. Problémem je, že studovaný systém, tedy
komplex bílkovina – lék, je obrovský. Obsahuje
tisíce atomů a my musíme interakci mezi oběma
partnery popsat velmi přesně. Vhodné výpočetní
metody dosud neexistovaly. Museli jsme si je sami
navrhnout. Právě v této oblasti jsme v posledních
pěti letech udělali velký pokrok a díky tomu jsme
Dokončení na str. 5
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Od kovalentních přes nekovalentní…
konečně mohli začít s projektem In Silico drug
design. V současné době se prakticky celá moje
skupina na tomto projektu podílí. Věřím, že během
několika let dosáhneme alespoň dílčích úspěchů.
První výsledky jsou slibné…
Před časem se prof. Václav Pačes vyjádřil,
že člověk disponuje dvěma tisíci geny, přičemž k životu jich snad stačí necelých pět set.
Z této stránky je život prý celkem jednoduchý na pochopení. Jaký je váš názor, je to tak
jednoduché? Myslíte si, že podstata života
se dá zredukovat na chemické procesy na
molekulární úrovni?
Původ života je věčná otázka a nové vědecké
objevy kupodivu nedávají jednoznačnou odpověď
na to, jak to vlastně všechno začalo. Abych studentům pomohl v orientaci v této – podle mne zcela
zásadní problematice – připravil jsem pro letošní
přednášky „Současná chemie“, které organizuji, cyklus čtyř přednášek se společným názvem

Dokončení ze str. 4

O původu života. Moji vážení kolegové z Učené
společnosti ČR přijedou do Olomouce a budou
se na problematiku dívat z pohledu astrofyzika,
molekulárního genetika, biochemika a biblisty.
Jako první hovořil v aule PřF UP astrofyzik RNDr.
Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR, 7. března
bude následovat prof. Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Jste zváni!

Jak hodnotíte současný český systém financování vědy? Co byste řekl na téma vědecké
excelence a jejich pěstování v ČR?
Bohužel, stále více financí se přesunuje do oblasti aplikovaného výzkumu. Podle mne by však
takový výzkum měl být záležitostí firem, ne státu.
Stát by měl kromě vzdělání zajistit určitou úroveň
základního výzkumu. Aplikovaný výzkum se totiž
bez základního výzkumu dělat nedá. V této souvislosti bych chtěl připomenout, že největší praktické aplikace v české vědě, a to jak z morálního, tak
i čistě finančního hlediska byly přímým důsledkem
excelentního základního výzkumu, např.
antivirální léky prof. Antonína Holého
a kontaktní čočky prof. Oty Wichterleho.
Před několika lety bylo skoro neslušné
mluvit ve vědě o excelenci. To se sice změnilo, ale bylo by potřeba učinit další kroky.
Akademie zavedla Praemium Academiae,
to je skvělý první krok určený pro jednotlivce, který laureátům zajistí na dobu šesti
let vysoce nadstandardní podmínky. Bylo
by správné a žádoucí mít takovou podporu nejen pro jednotlivce ale i pro excelentní
skupiny, ústavy, fakulty a univerzity. Badatelé by se v takových útvarech mohli více
soustředit na vědu a nemuseli se věnovat
Prof. Pavel Hobza, DrSc., přednášku k poctě J. L. Fischera tak mnoho byrokracii. Je politováníhodné,
na téma „Kovalentní a nekovalentní interakce v přírodních jak mnoho času teď tráví vědec byrokracií.
vědách“ přednesl 22. února v aule Přírodovědecké fakulty
Ptala se Milada Hronová
v rámci Akademických dnů 2012
Foto Marek Otava

 Fischerovské přednášky
Tradice výročních přednášek k poctě J. L. Fischera se datuje od roku 1994, kdy byla poprvé přednesena při příležitosti 100. výročí narození tohoto prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Uskutečňuje se jednou ročně, zpravidla v listopadu, jako projev ocenění významu osobnosti
prof. PhDr. Josefa Ludvíka Fischera. K jejímu přednesení vybere k tomuto účelu jmenovaná univerzitní komise významnou českou či zahraniční osobnost z kterékoliv vědní oblasti. Tematicky by
měla být zaměřena k závažnému badatelskému problému dané vědní oblasti a neměla by postrádat
znak filozofičnosti.
Prvním přednášejícím byl v roce 1994 prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz, prezident Katolické univerzity v Eichstättu, který hovořil na téma „Od substance k reflexi“. Mezi další proslovitele se od té doby
zařadili např. prof. František Šmahel, DrSc., ředitel Historického ústavu AV, prof. Rudolf Zahradník,
DrSc., čestný předseda AV, mezinárodně uznávaný odborník v kvantové chemii (2001), prof. Tomáš
Halík, věhlasný teolog a sociolog, profesor UK a prezident České křesťanské akademie (2005), či
prof. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., proslulý chemik,
který zasvětil své bádání výzkumu chemických
látek obsažených v konopí (2006).
Návrh na kandidáta přednášky může podat každý člen akademické obce prorektorovi UP pro záležitosti vědy a výzkumu do 15. května běžného roku.

 Prof. Josef Ludvík Fischer

(*6. 11. 1894 Praha, †17. 2. 1973 Olomouc)
Český filozof a sociolog, první rektor obnovené
olomoucké univerzity. V roce 1935 jmenován mimořádným profesorem sociologie a filozofie na Masarykově univerzitě v Brně, v letech 1939–1945 byl
v exilu v Holandsku. Po návratu se aktivně zapojil
do obnovy českých vysokých škol, před působením
v Olomouci byl děkanem filozofické fakulty v Brně
(1945/46). Do funkce rektora UP, kterou zastával
v letech 1946–1949, (prorektor 1949/50), vstoupil
s velmi pokrokovou vizí, když chtěl v Olomouci vybudovat elitní, světu otevřenou univerzitu.
Více na www.upol.cz/o-univerzite/.
-red-

Čestná uznání za monografie
publikované v letech 2010 a 2011
vyučuje dogmatickou teologii. Je spoluzakladatelem České christologické a mariologické akademie. Ve svém oceněném díle (v italském jazyce) se zabývá myšlenkovým odkazem proslulého
středověkého autora. Do textu se promítají nové
bibliografické podněty a také hlubší promyšlení
christologie a trinitární teologie.
Prof. Jiří Rachůnek, DrSc.:
States on Generalizations of Fuzzy Structures. Vydavatelství Univerzity Palackého,
Olomouc, 2011.
Autor působí na Katedře
algebry a geometrie PřF
a mezi jeho odborné zájmy patří algebra, zejména uspořádané algebraické struktury a algebry
vícehodnotových a kvantových logik. Monografie pojednává o stavech na algebraických strukturách vícehodnotových nebo kvantových logik,
které jsou analogiemi pravděpodobnostní míry.
V monografii je vybudovaná teorie takových
stavů na široké třídě uvedených algebraických
struktur.
JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.:
Alternativní tresty a opatření v nové právní
úpravě. Leges, Praha, 2011.
Dr. Filip Ščerba z Katedry
trestního práva PF se
dlouhodobě specializuje
na problematiku alternativ k trestu odnětí svobody. Hledání způsobů efektivnějšího sankcionování pachatelů trestných
činů patří mezi důležitá společenská témata.
Monografie popisuje změny, které do právní
úpravy alternativních opatření přineslo přijetí
nového trestního zákoníku, výrazným způsobem jsou však reflektovány i zahraniční právní
úpravy a zkušenosti.
Prof. Pavel Štěpánek, Ph. D.:
„Československý malíř“ Salvador Dalí a jeho
vliv na české umění. Galerie MIRO, Praha,
2010.
Prof. Pavel Štěpánek z Katedry dějin umění FF se
zabývá se především dějinami umění a výtvarnou
kritikou španělsky, portugalsky a italsky mluvících
zemí; v těchto zemích také publikuje o českém
umění. Je autorem řady výstav španělského
a latinskoamerického umění z českých sbírek.
Prof. František Vaverka, CSc.:
Grand Slam 2008–2009. Tělesné rozměry,
servis, efektivita, úspěšnost, strategie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc,
2010.
Monografie kontinuálně
rozvíjí základní ideje publikované v autorově
předchozí knize s názvem Základní tělesné
rozměry a tenis z roku
2007. Přináší kvalitativně nové vědecké poznatky o vztazích mezi vybranými prvky tenisové
hry. Zjištěné zákonitosti mají významný dopad
do praxe sportovního tréninku. Práce je založena na rozsáhlých statistických analýzách dat
nejlepších světových hráčů startujících na
prestižních Grand Slam turnajích.
-lsk-, -red
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Univerzita ocenila nejlepší studenty
Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních
programů za rok 2011 – 1. místo
Marie Dvorská
Vector optimization
Magisterská práce se týká
optimalizace l-stabilních funkcí, přičemž hlavní pozornost
je věnována vektorovému případu. Autorka se v ní zabývá
základními pojmy vektorové
optimalizace a určitým typem
optimalizačního problému
s omezeními, pro který uvádí
nutné a postačující podmínky
druhého řádu. Jejich využití ukazuje na konkrétních příkladech. Nyní pokračuje v doktorském
studiu na PřF, věnuje se oboru Matematická
analýza.
Petr Chvojka
Změny síly u fotbalistů ve vybraných obdobích
ročního tréninkového cyklu
Aktivní hráč fotbalu, student
1. ročníku navazujícího magisterského studia na FTK UP, obor
Tělesná výchova – učitelství
matematiky pro 2. stupeň ZŠ,
se v oblasti vědy zabývá testováním síly u sportovců s využitím izokinetické dynamometrie. Bakalářská práce popisuje
dynamiku změn izokinetické
síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu u dorosteneckých fotbalistů v průběhu ročního tréninkového cyklu.
Ivana Mejdrová
Syntéza, studium reaktivity a biologické aktivity derivátů uracilu substituovaného v poloze C5 a N1.
Studentku prvního ročníku navazujícího studia Bioorganické chemie zajímá vývoj
léčiv z řady analog pyrimidinových bází. Stal se tématem
její bakalářské práce, v níž se
věnuje modifikacím uracilu
v poloze C5 a N1. Práce je završena návrhem alternativních
postupů využívajících solid-phase syntézu. Ve svém volném čase se věnuje
fotografování a turistice. Zajímá se o sukulentní
rostliny, především kaktusy, které pěstuje více
než deset let.

Michal Mášek
Klasifikace druhové skupiny Cautires pauper
(Coleoptera: Lycidae)
Student doktorského studia
oboru Zoologie se zaměřuje
na fylogenezi a historii disperze čeledi Lycidae (Coleoptera:
Elateroidea). Cílem jeho magisterské práce bylo inventarizovat druhovou diverzitu skupiny
Cautires pauper s použitím molekulárních markerů na základě
dostupného materiálu a srovnat delimitaci druhů
na základě morfologických a molekulárních znaků

Hana Runčíková
Zobrazení sv. Maří Magdaleny ve scénách
Ukřižování v umění českého středověku
Základem bakalářské práce
je katalog děl, v nichž se daná
zobrazení vyskytují. Součástí práce je analýza zobrazení,
jednotlivých schémat i motivů
a komparace se soudobými
příklady z evropského umění.
Hana Runčíková pokračuje ve
studiu dějin výtvarných umění;
v současné době je na studijním
pobytu v Mnichově.

Martina Miková
Programmable quantum phase gate with
electronic feed-forward

Ondřej Sadílek
Časová analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci
Hlavním cílem diplomanta
bylo vizualizovat časoprostorový vývoj parků Filozofické
fakulty pomocí tematických
plánů a 3D modelů. Ondřej
Sadílek také připravil podklady pro prezentaci projektu
odborným komisím a široké
veřejnosti. Výstupem práce je
historický model a tematický
plán parků z období kolem roku 1830, vizualizační projekt v Microsoft PhotoSynth z fotografií
stávajícího stavu parků a srovnání zobrazení 3D
modelů v dalších, volně dostupných programech
pro 3D modelování.

(Programovatelné kvantové fázové hradlo využívající dopřednou elektronickou vazbu)
V rámci doktorského studia
na Katedře optiky PřF UP se Martina Miková věnuje kvantově
optickým experimentům zaměřeným na kvantové zpracování
informace. Spolu s kolegy navrhla a experimentálně otestovala lineárně-optické kvantové
programovatelné fázové hradlo
využívající dopřednou elektronickou vazbu. Tato
vazba na základě výsledku měření na jednom fotonu
umožňuje změnit kvantový stav druhého fotonu, a to
v reálném čase. Martina Miková participuje na projektu Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost.

Jana Plátová
Výklad Mk 10,17-31 (Mt 19,16-30 a L 18,18-30)
u Klementa z Alexandrie a Órigena
Magisterská práce porovnává dva nejstarší výklady Ježíšova
rozhovoru s bohatým mladíkem,
který je dochován ve všech třech
synoptických evangeliích. Součástí práce je překlad Klementova spisu Quis dives salvetur
a části Órigenova Komentáře
k Matoušovu evangeliu z řečtiny
do češtiny. Autorka se zabývá
alexandrijskou teologickou školou, do češtiny překládá dílo Klementa z Alexandrie. V současné době
pracuje na CMTF, kde vyučuje novozákonní řečtinu,
latinu a apokryfní evangelia.

Jana Šimková
Problematika interdisciplinárního přístupu
v souvislosti s terapií elektivního mutismu
V bakalářské práci se Jana
Šimková zaměřila na analýzu
vzácné diagnózy. Ta je specifická především proto, že spadá
do zájmu minimálně tří vědních
disciplín – psychologie, psychiatrie a logopedie. Studentka
zjišťovala, jakým způsobem
odborníci na tuto problematiku
nahlížejí a zda v rámci terapie
elektivního mutismu aplikují mezioborovou spolupráci. V současné době studuje předposlední
ročník Logopedie na PdF. Čtvrtým rokem pracuje
v olomoucké organizaci Spolu, kde se věnuje lidem
s mentálním postižením.

Cena rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP za rok 2011 – 1. místo
Lenka Benedíková

(FTK, 2. ročník, studijní obor
Tělesná výchova – Biologie,
sportovní disciplína: házená)
Lenka Benedíková hraje interligu házené žen. V sezóně
2011/2012 se účastnila předkola Ligy Mistrů, postoupila do
3. kola Poháru vítězů pohárů,
a vyhrála Český pohár. V uplynulé sezóně byla rovněž finalistkou Českého poháru.

Tereza Diepoldová

(FTK, 3. ročník, studijní obor
ATV, sportovní disciplína cyklistika)
Handicapovaná cyklistka Tereza Diepoldová je objevem
letošní sezóny. Aktuálně druhá
žena světových tabulek UCI si
na své konto v uplynulé sezóně
připsala celkové druhé místo ve
Světovém poháru, vybojovala tři vítězství v Evrop
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ském poháru a na žádném ze závodů, kde startovala, neskončila hůře než třetí.

Tereza Votavová

(FTK, 3. ročník, studijní obor
Rekreologie, sportovní disciplína: cyklistika)
Mezi největší úspěchy reprezentantky České republiky na
horských kolech v poslední
sezóně patří 7. místo na Mistrovství světa ve Fourcrossu, 1. místo na Platzangst
Downhill endurance a 10. místo v celkovém pořadí
Světového poháru za rok 2011 ve Fourcrossu.

Markéta Svozilová

(FTK, 2. ročník, studijní obor:
Tělesná výchova – žurnalistika, sportovní disciplína: plavání s ploutvemi, cyklistika)
Reprezent antk a v plavání
s ploutvemi, je mistryní České
republiky v roce 2011 a dvojná-

sobnou Akademickou mistryní ČR pro rok 2011.
Plavkyně zvítězila také na závodu Světového
poháru v Itálii a obsadila 2. místo na Světovém
poháru v Maďarsku. Kromě plavání s ploutvemi
sklízí úspěchy rovněž v cyklistice – byla druhá na
Mistrovství ČR 2011 v bodovacím závodě dvojic
a stejné místo obsadila ještě ve stíhacím závodě
jednotlivců.

Zuzana Svozilová

(FTK, 4. ročník, studijní obor:
Rekreologie, sportovní disciplína: plavání s ploutvemi)
Od roku 2004 je členkou reprezentačního týmu v plavání s ploutvemi. Dvojnásobná
mistryně ČR v roce 2011 překonala český rekord na 400, 800
a 1 500 m. Získala tři zlaté medaile na tratích 800 m
a 400 m na závodech Světového poháru v Itálii, ve
Španělsku a v Rakousku. Trojnásobná Akademická
mistryně ČR zakončila sezonu na Mistrovství světa
v Maďarsku účastí ve finále na 400 m.

Univerzitní pracoviště informují
Katedra obecné lingvistiky mění svými grantovými aktivitami z gruntu možnosti studia na FF UP
Katedře obecné lingvistiky FF UP (KOL) se podařilo získat dva projekty ESF, jejichž společným cílem je posilovat kontakt výuky
s aktuálním stavem jazykovědných a dalších spolupracujících disciplín, a zapojit tak studium na KOL do mezinárodní vědecké
sítě. První projekt „Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami“ byl zahájen
již v listopadu minulého roku, druhý s názvem „Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky,
biologie a psychologie“ odstartuje v červnu roku letošního. Dopad těchto aktivit bude zasahovat celou Filozofickou fakultu UP,
protože nabídka KOL je k dispozici všem studentů formou výběrových předmětů či inovovaných kurzů na jednotlivých katedrách.
Nabídka odborných stáží na českých
a zahraničních pracovištích
„Asi největší změnou je pro naše studenty
množství odborných stáží. Mohou pravidelně
navštěvovat například některé ústavy Akademie
věd či Univerzitu Karlovu,“ formuluje změny na
KOL Dan Faltýnek, Ph.D. „Každý z našich studentů
může také několikrát za rok vyjet na časově variabilní zahraniční stáž. Uvědomujeme si, že značná
část talentovaných studentů má z této zkušenosti
strach, což bychom chtěli kompenzovat tím, že
jim v kontaktu se zahraničními univerzitami budeme v co největší míře pomáhat. Student může
vyjet sám, s vyučujícím nebo s dalšími studenty.
K již vyjednaným partnerským univerzitám budeme postupně přidávat další,“dodává.
Studenti, kteří se na KOL v seminářích zapojí
do výzkumu, budou své badatelské postupy
konzultovat se zahraničními i domácími odborníky a výzkumnými týmy. „V disciplínách,
jako je matematická lingvistika či psycholingvistika, je zapojení široké řady spolupracovníků
nevyhnutelné. Naopak například biosémiotika
teprve čeká na vymezení své metodologie a základních problémů, a všem zájemcům se tak nabízí výjimečná možnost podílet se na jejím formování,“ říká Dan Faltýnek. „Projektové aktivity
nám umožňují rozvinout společně se studenty
hodnotný výzkum, a to už jako součást výuky.
Naši zahraniční partneři projevují velký zájem
o spolupráci, my čekáme jen na další nadšené
studenty,“ doplňuje Faltýnek.
Propojení výuky a výzkumu
Důraz je kladen rovněž na propojení výuky
a výzkumu. „V jednom ze seminářů budou například studenti ověřovat autorství Slezských
písní. Seznámí se přitom s předcházejícími analýzami určování autorství textu. Tím nahlédnou
do historie kvantitativní analýzy textu a kriticky
se s ní konfrontují. Seminář připraví materiál pro

analýzu, segmentuje texty zvolenými gramatikami, kombinuje gramatické a kvantitativní
analýzy a snaží se o aplikaci různých přístupů
a následnou argumentaci,“ vysvětluje Faltýnek.
Kurz je zakončen přípravou a publikací společné
odborné stati. „Výsledkem takového semináře
není komplexní přehled o současném a minulém stavu kvantitativní lingvistiky, ale praktická
dovednost,“ říká Martina Benešová, Ph.D., která
se matematickou lingvistikou na KOL zabývá.

vé povídání z perliček opakovaných ad nauseam.
Systematicky se těmto disciplínám v Olomouci
nikdo nevěnoval, což se teď pro Filozofickou fakultu jako celek mění,“ uzavírá Faltýnek.
Nela Urbaniková

Tvorba internetové encyklopedie lingvistiky
Ve výuce je zrušena forma klasických referátů
a písemné výstupy seminářů slouží jako podklady pro tvorbu hesel internetové encyklopedie
lingvistiky. „Vycházíme z předpokladu, že když
se student v semináři setká s tím, že jeho práce bude mít trvalou hodnotu a význam, bude
úplně jinak motivován, než je tomu například
u předčítaných referátů,“ říká k tomu vedoucí
redaktorka encyklopedie Mgr. Kateřina Prokopová. „Student musí vědět, že jeho odevzdaný
text není samoúčelný. Až budeme po třech
letech encyklopedii spouštět, najde si každý
v některém heslu své části,“ vysvětluje Mgr.
Prokopová a dodává: „Doufáme, že projekt encyklopedie překročí časový horizont projektu
a že mezi internetovými lingvistickými encyklopediemi obsadí první místo.“

Do soutěže se mohou přihlásit studenti a zaměstnanci UP, dále absolventi a senioři PřF. Uzávěrka
návrhu je stanovena na pondělí 19. března
2012. Vítězný návrh se stane oficiálním velikonočním přáním Přírodovědecké fakulty. Podrobné informace naleznete na www.prf.upol.cz.

Podpora mezioborové spolupráce
Na KOL se díky ESF grantům může rozvíjet
mezioborová spolupráce. „Lingvistické disciplíny, s nimiž se tady studenti setkávali jenom jako
s letmými náznaky v úvodech do studia jazyka,
jsou dnes vyučovány v sériích kurzů, které mají
přímý kontakt s tím, co se v daných oblastech aktuálně děje,“ říká Faltýnek. „Dříve byla matematická lingvistika, biosémiotika nebo psycholingvistika povšechně představovaným tématem, ke
kterému měli studenti sumírované pětiminuto-

Pavel Zahrádka (ed.):
Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky
Co je umění? Jakým způsobem existují umělecká díla? V čem spočívá hodnota umění? Proč si
ceníme více původních děl než jejich napodobenin? Je vysoké umění esteticky
lepší než umění populární? Jaký
je vztah mezi ideologií, uměním a estetikou? Jaký vliv má
autorský zákon na uměleckou
tvorbu a z jakých estetických
předpokladů vychází? Čím se
zabývá environmentální a feministická estetika Kniha Estetika na přelomu milénia, kterou
vydalo nakladatelství Barrister
& Principál, představuje devět
vybraných témat současné estetiky, a nabízí tak čtenářům jedinečnou možnost seznámit se
s tradičními i novými problémy
filozofické estetiky a jejich aktuálními řešeními. Každou z devíti
kapitol tvoří vždy úvodní přehledový text a dvě
pečlivě vybrané studie od předních mezinárodních badatelů, kteří k danému problému často

zaujímají odlišná stanoviska. Čtenáři jsou tak
vybízeni ke kritické úvaze a k vlastnímu úsudku.
Publikace vznikla ve spolupráci s autorským
a překladatelským týmem odborníků z České republiky, Německa a USA. Je určena všem,
kdo kriticky uvažují o otázkách
spojených s tvorbou, recepcí
a hodnocením uměleckých
děl, a může sloužit také jako
vhodný studijní materiál pro
výuku teorie umění a estetiky
na vysoké škole.
Autor Mgr. Pavel Zahrádka,
Ph.D., vystudoval filozofii a estetiku na UK v Praze a sociologii na UP v Olomouci. V roce
2010–2011 vyučoval filozofii
jako zastupující profesor na
Univerzitě v Münsteru. V současnosti působí jako odborný
asistent na Katedře sociologie a andragogiky
FF UP. Vyučuje teorii umění a sociologii spotřební kultury.			
-red-

S blížícími se svátky jara vyhlašuje
děkan Přírodovědecké fakulty UP

soutěž o nejlepší návrh
velikonočního přání

Habilitace
Filozofická fakulta
Katedra psychologie FF zve na veřejnou habilitační přednášku PhDr. Dr. phil. Laury Janáčkové Strouhalové, CSc., na téma Partnerské
vztahy u onkologických pacientů. Uskuteční se
7. března ve 13.00 hodin na Katedře psychologie (ul. Vodární 6, 1. patro, posluchárna č. 2.15).
-ap-

Návrhům připravených zákonů…

Dokončení ze str. 1
Různé podoby vysokého školství v ČR?
„Svou účastí chci vyjádřit nesouhlas s navrhovanými zákony ministra školství. Dokumenty nejsou
dobře připravené a i když ministr školství před několika dny řekl, že od školného ustupuje, vnímám
tento krok pouze jako dílčí. Myslím si, že by měl
ministr školství odstoupit,“ sdělila před debatou
v aule Michaela Němečková, studentka žurnalistiky FF UP. Potřebu reformovat vysoké školství sdílí
i doc. Miroslav Dopita, předseda AS UP, ne však
za současné finanční situace a prostřednictvím
aktuálně připravených návrhů zákonů.
Ve zcela zaplněné aule FF se ve druhém dni
Týdne neklidu následně sešli v debatě Martina
Veselovského prof. Ivan Wilhelm, náměstek ministra školství pro vysoké školy a výzkum, doc. Mikuláš Bek, rektor MU, doc. Jiří Lach, děkan FF UP
a prof. Jan Zrzavý, PřF JČU, který mj. uvedl: „Podle
mého názoru problém s těmi zákony je takový, že
jsou příliš kompromisní. Tak dlouho se jednalo,
tak dlouho se škrtala slova, jež někomu vadila
a nahrazovala jinými, že ve výsledku vznikl dokument, jemuž nikdo nerozumí. Z toho je patrné,
že kompromisy stejně nepomohly.“
V protestech se bude pokračovat
Nad návrhem zákona o vysokých školách
se v gesci RNDr. Petra Nečase, premiéra ČR, sejdou rektoři vysokých škol s ministrem školství
Mgr. Josefem Dobešem zřejmě už za pár týdnů.
Není však jasné, zda-li původní časový harmonogram bude reálné dodržet. Protestní akce
proti aktuálně navrhovaným zákonům, které se
týkají vysokých škol, proběhly během týdne po
celé ČR. Po noci strávené z úterka na středu na
protest v aule FF UP se olomoučtí vysokoškoláci
vydali posílit protesty do Prahy.
Milada Hronová, foto Marek Otava, více na
www.rozhlas.cz/zpravy/specialmveselovskeho;
http://www.zurnal.upol.cz/
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Oznámení  Pozvánky
Papežská kolej Nepomucenum, Český historický ústav v Římě a Cyrilometodějská teologická
fakulta UP zvou
na prezentaci kolektivní monografie

Dal Bohemicum al Nepomuceno
rotunda CMTF UP (Univerzitní 22)
8. března od 17 hod.
Katedra dějin umění FF UP pořádá ve dnech
17.–19. května 2012 v Jezuitském konviktu
mezinárodní vědeckou konferenci

Historická Olomouc XIX:
Sv. František Xaverský v českých
zemích. Kult a ikonografie
v rámci Výzkumného záměru „Morava a svět:
Umění v otevřeném multikulturním prostoru“,
řešeného na FF UP v letech 2007–2013. Předmětem zájmu konference se stanou témata z dějin
umění, literatury, divadla, hudby, historická a teologická témata a popř. z jiných oborů, vztahujících se k postavě sv. Františka Xaverského.
V rámci cyklu Aktuální otázky médií, kultury
a komunikace zve Katedra žurnalistiky FF UP
na přednášku

s t u d en t s k á r ub r i k a

Co spojuje Kolumbii, Lille a Univerzitu Palackého?
Národní model OSN: Úspěch studentů Katedry politologie a evropských studií
Kolumbie. Při vyslovení jména této jihoamerické země si většina z nás představí revoluční
ozbrojené síly, drogové kartely či export oblíbené kávy. Delegace osmi studentů
z Katedry politologie a evropských studií FF UP však při simulaci evropského Národního
modelu OSN (National Model United Nations) ve francouzském Lille přesvědčila ostatní,
že Kolumbie patří k rozvíjejícím se prezidentským demokraciím a zároveň má, spolu
s dalšími státy, zájem řešit současné mezinárodní problémy.
Národní model OSN (NMUN) je unikátním
projektem s tradicí sahající až do roku 1923.
K jeho hlavním cílům se řadí snaha soustředit
stovky vysokoškolských studentů z univerzit po
celém světě v simulovaném jednání Organizace spojených národů, v němž jsou každoročně
diskutována aktuální politická témata, na něž se
studenti snaží hledat společné řešení.
Historie evropského křídla NMUN se začala
psát loni, a to díky úspěšné konferenci v Olomouci, kterou zaštítila právě olomoucká katedra. Na první ročník navázalo od 2. do 5. února
hlavní město regionu Nord-Pas de Calais – Lille, za podpory univerzity Science Po. Studenti Univerzity Palackého se během těchto dní
proměnili v diplomaty Kolumbijské republiky
a zasedli ve čtyřech komisích, v rámci kterých,

Teorie vyprávění a počítačové hry
Přednášku prosloví doc. Daniel Bína
(PF JČU v Českých Budějovicích).
Katedra žurnalistiky FF UP, učebna 3
7. března od 15 hod.
Katedra filozofie FF UP v Olomouci zve na
přednášku Jednoty filozofické
Dr. Ralph Walker
(Faculty of Philosophy, University of Oxford):

Kant and Virtue Ethics
středa 7. března 2012 od 13. 15 hodin
učebna FF UP 220, Křížkovského 12
Katedra bohemistiky FF UP
pořádá ve dnech 7.–9. května

XIII. mezinárodní setkání
mladých lingvistů
s podtitulem Od slova k modelu jazyka
V rámci setkání proběhne také II. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty
Student a věda: Lingvistika.
Přihlásit se lze do 25. března zasláním formuláře na adresu mladi.lingviste@centrum.cz.
Podrobnější informace naleznete na:
http://mladi-lingviste.webnode.cz/.
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci přijme

referenta/referentku
Oddělení zahraničních vztahů RUP
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání (min. Bc.);
velmi dobrou znalost anglického jazyka; znalost
dalšího světového jazyka výhodou; dobrou znalost
práce na PC; zkušenosti s redakcí webových stránek
výhodou; komunikativnost, spolehlivost, flexibilitu.
Nabízíme: samostatnou práci v mezinárodním prostředí s univerzitním zázemím; mzdu
v odpovídající třídě s osobním ohodnocením;
zaměstnanecké výhody.
Předpokládaný nástup: 10. května 2012.
Úvazek: 40 hodin/týden
Přihlášky spolu s životopisem, motivačním dopisem a přehledem dosavadní činnosti zasílejte
do 10. dubna 2012 na adresu: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, personální oddělení,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Případné dotazy zasílejte na e-mail:
yvona.vyhnankova@upol.cz.
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společně se stovkami dalších delegací, řešili aktuální výzvy, jimž planeta musí čelit – od boje
s ekonomickým rozvojem Afriky, přes nastavení
institucionálního rámce udržitelného rozvoje
zemí až po vzrůstající migraci latinskoamerických občanů do Evropské Unie.
Jedinečná příležitost účastnit se této simulace umožnila studentům UP dosáhnout na
vysoké hodnocení Distinguished Delegation,
jež tradičně získávají především studenti amerických univerzit, kde jsou simulace vyučovány
již desítky let a studenti se na účast pečlivě připravují po několik semestrů. Členům delegace
v komisi pro Latinskou Ameriku se současně
podařilo získat ocenění Outstanding Position
Paper za nejlépe vypracovanou pozici země
k diskutovaným tématům.
Účasti předcházel celosemestrální kurz NMUN pod vedením
Mgr. Markéty Žídkové, Ph.D., M.A.,
jíž patří společně s vedoucím KPES
doc. Tomášem Lebedou, Ph.D., velké
poděkování.
Univerzita Palackého je jedinou
českou univerzitou, která účast
na NMUN poskytuje. Mimořádná
možnost zapojit se do mezinárodního dění a připojit se k úspěšnému
týmu se bude opakovat i v dalších
semestrech. Nenechte si proto tuto
možnost ujít.
Ivana Častulíková, Kristýna Maťátková,
foto archiv autorek

Milí studenti UPOL,
nevydařený předzápis do letního semestru 2012 se stal pověstnou „poslední kapkou“ studentské trpělivosti: rozhodli jsme se dát jasně a nahlas najevo naprostou nespokojenost se systémem STAG a s přístupem
Centra výpočetní techniky k tomuto zásadnímu problému. Hodiny trvající zápis několika málo předmětů,
nedostupný STAG, katastrofální kolaps systému, to vše se již nesmí znovu opakovat!
Na internetové adrese http://stagpetice.blogspot.com jsme proto vyvěsili elektronickou petici, která
požaduje důkladné prošetření situace. Chceme upozornit zodpovědné osoby na neudržitelnou situaci,
kterou je nutné napravit.
V současné době petici podepsalo více než pět stovek nespokojených studentů. Diskuze se vedou také
na facebookových stránkách – Párty se STAGem 2012.
Řekněte svůj názor nahlas a přidejte svůj podpis k ostatním!
Zuzana Altmanová, 1. ročník FF UP, obor Historie a Divadelní věda
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů
a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli jejich práce
vyhlašuje

18. ročník Veřejné literární soutěže
pro studenty Univerzity Palackého
Podmínky soutěže: předložit původní autorský text v jazyce českém nebo slovenském v oboru
poezie 5–10 textů, v oboru próza (povídka, novela, esej) text do 30 stran, v oboru drama text hry,
a to ve třech kopiích, z nichž každá bude označena jménem, fakultou ročníkem, studovaným
oborem, domácí adresou a e-mailovým kontaktem. (Stranou se míní strojopis [počítačový text]
o 30 řádcích a 65 úhozech.)
Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen 2012.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to: 1. cena 2 000 Kč, 2. cena 1 500 Kč, 3. cena 1 000 Kč.
Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se nerozdělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou
hodnoceny odbornou porotou, kterou jmenuje rektor UP.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2012 a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných
prací se zúčastní hodnotícího semináře.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát rektora Univerzity Palackého, Křížkovského 8,
771 47 Olomouc. Obálku označte heslem „Literární soutěž“.

s t u d en t s k á r ub r i k a

Oznámení  Pozvánky

Posluchači oboru Mezinárodní rozvojová studia projevili zájem podělit se o zkušenosti z míst,
o nichž má většina české veřejnosti minimální povědomí. Všechny postřehy sepsané pod zastřešujícím titulem „Zblízka v dálce“ sepsali studenti na základě svých praxí v rámci studia na Katedře rozvojových studií PřF UP. Jsou o obyčejných životech obyčejných lidí, přesto životech zcela jedinečných.

Katedra sociologie a andragogiky
a Laboratoř sociálněvědních výzkumů
si vás dovolují pozvat na přednášku
PhDr. Tomáše Kobese, Ph.D. (Katedra
sociologie, Západočeská univerzita v Plzni)

Zblízka v dálce

Léto v Himalájích
Nevěřím na náhody. Vím jistě, že nebylo ná- ství na dálku, a tak jsme jim mj. i předávaly dopisy
hodné, že jsem se vydala právě do Indie. A i když
od jejich kmotrů, pomáhaly jim s vytvářením odmé první setkání s realitou této rozvojové země
povědí a trávily s nimi jejich volný čas.
nebylo růžové, vzplála má láska k ní na první
M.O.S.T. podporuje nejen mnichy, ale také
pohled. Indii totiž buď milujete, nebo nenávidí- tibetské uprchlíky žijící v Indii. Možnost alespoň
te. Anebo také obojí. Já ji vnímám jako magnet
částečně vidět, jak se žije v exilových vesnicích
– člověka přitahuje i odpuzuje zároveň. Podstatné
lidem, kteří odešli ze své vlasti do pouště himalájje pouze jediné: váš momentální „náboj…“
ského Ladaku, byla pro mě nenahraditelnou zkuBylo to loni, kdy si mne
šeností. Lidé tam žijí téměř
tato země (a já ji) přitáhla
bez práv a bez práce, často
poprvé. Stalo se tak v rámci
bez peněz, bez tekoucí vody
studia, když jsem absola splachovacích záchodů.
vovala praxi v občanském
Přesto mají něco, co my tady
sdružení M.O.S.T., které se
často nemáme. Je to „něco“,
věnuje rozvojové a humanico můžete vidět v jejich očích
tární pomoci v Indii a Tibetu.
a úsměvech. To „něco“ mají
S dobrovolnictvím ve sdrutaké poslední tibetští nomádi,
žení jsem nepřestala, a tak
jež kočují ve výškách okolo
se stalo, že jsem dostala
5000 m n. m. u hranic s Tibenabídku odjet na letní stáž
tem, resp. Čínou. V místech
do Indie. Z mých původních
velmi náročných k žití tamní
plánů vyučovat angličtinu
lidé staví stany z vlny jaka,
v Dharamsále vznikl šestitýobhospodařují stáda ovcí
denní pobyt věnovaný proa koz na pastvě, chodí kilojektům o.s. M.O.S.T. v Ladaku
metry daleko pro vodu atd.
a údolí Spiti. K učení jsem se
Shrnout všechny dojmy
ovšem také dostala. Spolu
a zkušenosti v těchto řáds Mgr. Petrou Orálkovou
cích nejde. Prožít mi je však
Terénní výuka, klášter Tikse, Indie 2011
z Regionálního sdružení IRIS
umožnila nejen podpora o. s.
v Prostějově jsme odjely zrealizovat pilotní pro- M.O.S.T., ale i Vavrouškova stipendia Katedry rozjekt výuky globálního rozvojového vzdělávání
vojových studií UP. Má stáž v severní Indii mi pov Ladaku. Této nejsevernější oblasti Indie se říká
skytla příležitost poznat zcela jiný kus světa, než je
Malý Tibet. Nachází se zde velké množství buddhi- ten český a vidět a podílet se na fungování rozvostických klášterů a ve dvou z nich, Tikse a Disket, jové spolupráce v praxi. Neváhejte a poznejte také
jsme učily malé mnichy ve věku od pěti do patnácti
jiný kout světa! Ať už prostřednictvím Vavrouškova
let základy environmentální výchovy. Vidět rozdíly
stipendia, nebo třeba Festivalu ProTibet 2012, jenž
a podobnosti mezi nimi a dětmi u nás, stejně jako
o.s. M.O.S.T. pořádá.(Více o Festivalu ProTibet 2012
vidět jejich reakce na pro ně nezvyklý interaktivní
naleznete na www.protibet.org)
typ výuky, bylo nejen přínosné, ale i často zábavné.
Ve spolupráci s Miladou Hronovou
Malé mnichy podporuje M.O.S.T. formou KmotrovŠtěpánka Pecháčková, foto archiv autorky

Bezvýznamní druzí
Možnosti výzkumu jinakosti v kontextu
romských osad slovenského venkova
úterý 6. března od 15. 00 hod.
posluchárna 1.49, třída Svobody 26

Přednáškové večery Spolku lékařů
Spolek lékařů v Olomouci a III. interní klinika
– nefrologická, revmatologická a endokrinologická FNOL a LF UP pořádají další z přednáškových večerů, tentokrát na téma Chronické
selhání ledvin a možnosti jeho léčby (koordinátor prof. Josef Zadražil, CSc.). Koná se ve středu 14. března od 16.00 hodin v prostorách
Teoretických ústavů LF UP.
O čtrnáct dnů později, 28. března, a ve spolupráci s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNOL a LF UP se uskuteční přednáškový
večer na téma Polytématika – odborný profil
kliniky (koordinátor: prof. Jindřich Pazdera,
CSc.), rovněž od 16. 00 hod. v prostorách TÚ LF.

Univerzita je partnerem
tanečního mistrovství ČR
Poprvé v historii bude Olomouc hostit jednu
z nejvýznamnějších soutěží v oblasti tanečního sportu – Mistrovství ČR v kombinaci deseti
tanců 2012. Prestižní taneční klání se uskuteční 17. března 2012 ve Sportovní hale UP
Olomouc. Mistrovství se zúčastní ty nejlepší
tuzemské taneční páry ve všech věkových
kategoriích. Univerzita Palackého se stala
oficiálním partnerem této jedinečné akce.
Na Mistrovství ČR v kombinaci deseti tanců
2012 se do Olomouce sjedou nejlepší páry ČR
ve všech věkových kategoriích – junioři, mládež,
dospělí a senioři. Na tanečním parketu se objeví
i tanečníci z úspěšné televizní show StarDance
když hvězdy tančí, zejména královna tanečního
parketu z první řady StarDance Kristýna Coufalová. Svou účast přislíbili i držitelé 21 titulů
Mistrů ČR Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová.
Více na www.desitka2012.cz.

J ubilea

Blahopřejeme!

Z rukou rektora UP prof. Miroslava Mašláně
převzali zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP
prof. Miroslav Mysliveček, Ph.D. (na snímku
uprostřed), přednosta Kliniky nukleární medicíny
Lékařské fakulty UP, a prof. Vlastimil Škudla, CSc.
(vpravo), přednosta III. interní kliniky LF UP. Oba
jmenovaní získali ocenění při příležitosti ukončení
svých dlouholetých funkčních období.
-red-, foto -mo
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Psali jsme před deseti lety
Březen 2002
Vybíráme z Žurnálu č. 20 a 21, ročník 11
 Hned v prvním kole schválil Akademický senát
UP na svém zasedání ve středu 27. 2. 2002 předložený návrh dělení neinvestiční dotace MŠMT. Jde
o vůbec nejrychlejší schválení rozpočtu v novodobé historii existence senátu; rekord doposud
držel rok 2001, kdy AS UP přijal navržené dělení
dotace o jeden den později.
 Spolek studentů FF UP pořádal besedu s poslancem Unie svobody Vladimírem Mlynářem.
Diskuse se týkala blížících se voleb a problematiky
financování vysokých škol.
 V úterý 26. 2. byly slavnostně otevřeny dvě nové
učebny Filozofické fakulty – multimediální
učebna Katedry žurnalistiky a posluchárna Katedry sociologie a andragogiky FF UP.
 V sobotu 16. 2. 2002 vypukl v jednom z objektů
v areálu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci-Holici požár, který vážně poškodil přístrojové
vybavení Laboratoře růstových regulátorů PřF UP,
elektroinstalaci, odpady a budovu objektu.
Připravila -mav-

Legislativní rada vlády…
Dokončení ze str. 1
předpokládá řadu významných zásahů do její
samosprávy,“ uvedl dr. Dienstbier. Naprostá
nejasnost panuje podle členů rady také v navrhovaném procesu akreditačního řízení či kontraktovém financování vysokých škol. „V tomto
ohledu návrh v podstatě postrádá jakoukoli, byť
rámcovou, představu o budoucí právní úpravě,“
doplnil JUDr. Dienstbier. K dalším diskutovaným
bodům věcného záměru patřilo rovněž např.
postavení rektora vysoké školy, kategorizace
vysokých škol, nové pojetí hodností/funkcí docenta a profesora i další body návrhu.
Podle sdělení MŠMT je ministr školství Josef
Dobeš připraven text návrhu ve velmi krátké době
upravit tak, aby Legislativní rada vlády mohla
v jeho projednávání pokračovat. Předcházet by
tomu měly další chystané konzultace ministra
s představiteli vysokých škol za účasti předsedy
vlády. „Ministr školství současně vede jednání
s předsedou vlády o nalezení nejvhodnějšího
a nejcitlivějšího modelu finanční spoluúčasti studentů tak, jak mu k tomu dala mandát politická
strana Věci veřejné,“ uvedla Kateřina Savičová
z odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT.
Řada právních aspektů byla také diskutována
při projednávání návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům. „Tento návrh
rada doporučila ke schválení s tím, že by měl být
projednán vládou až společně s návrhem věcného záměru zákona o vysokých školách,“ uvedl
JUDr. Dienstbier. Zdůraznil zároveň, že rada jako
odborný poradní orgán vlády posuzuje právní
aspekty předkládaných návrhů zákonů. „Předmětem zkoumání nejsou věcná či politická hlediska
návrhů, pokud nemají dopad na některé z hledisek právních. V případě věcných záměrů patří
mezi sledované požadavky zejména provedení
analýzy platného stavu právní úpravy, identifikace jejích případných nedostatků, analýzy a vyhodnocení možných variant řešení, stejně jako
stanovení základní koncepce, principů a východisek budoucí právní úpravy. Jde tedy o jakési
´vykolíkování terénu´ pro zpracovatele paragrafovaného znění zákona,“ objasnil JUDr. Dienstbier.
Velena Mazochová
(Informace také na www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/
legislativni-rada-vlady-25264 a www.msmt.cz)

Diskuse  Názory  Ohlasy

Ad) Diskuse prof. Milana Koláře s prof. Cyrilem Höschlem
V Žurnálu č. 14/roč. 21 z 10. února byla na str. 9 (viz www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XXI/zurnal2114.
pdf) zveřejněna reakce děkana Lékařské fakulty UP prof. Milana Koláře, Ph.D., na rozhovor s prof. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych., ředitelem Psychiatrického centra Praha a přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK, který byl publikován pod názvem „Protesty akademiků byly
arogantní“ v Lidových novinách 21. ledna. Nyní přinášíme jejich další vyjádření.
Vážený pane děkane,
dostal jsem Váš dopis ze 2. února 2012, v němž si
stěžujete na mé nespravedlivé poukazování na nižší
roveň habilitačních a jmenovacích řízení (HŘ a JŘ)
na LF UP v Olomouci. Váš dopis jsem si také přečetl
mezi ohlasy v LN. Vážený pane děkane, obávám
se, že jste si můj text špatně přečetl. Pro pořádek
inkriminovanou pasáž zopakuji i zde a do závorky
přidám návod ke správnému pochopení věty (cituji): ,,Nechci se nikoho dotknout (tomu jsem však, jak
vidím, nezabránil), ale je diametrální rozdíl mezi tím,
jestli získáte profesuru na Karlově nebo Masarykově
univerzitě, a jestli ji jdete udělat lacino do blízkého
zahraničí (Morava je součást ČR) směrem na východ.
Jsou případy lidí, kteří by neodhabilitovali nejenom
na Karlově univerzitě, ale ani v Olomouci (na jedné
straně) a jedou (na druhé straně) do Trnavy“. Jestliže jste tuto pasáž pochopil jakkoli v neprospěch
Univerzity Palackého, pak se obávám, že chyba je
na mé straně pouze částečně (měl jsem se vyjádřit
přesněji). Nicméně až do Vašeho ohlasu tento výrok
nikdo v neprospěch UP neinterpretoval. Pokud jde
o úroveň habilitačních a jmenovacích řízení v Trnavě, pak mohu její rozdílnou hladinu doložit.
Ptáte se mne, z jakých zdrojů vycházím při tvrzení, že úroveň HŘ a JŘ je na LF UP na nižší úrovni.

Jelikož jsem takové tvrzení nikde nenapsal, necítím ani potřebu ho dokládat. Až do Vašeho dopisu
jsem se naopak domníval, že kritéria na UK, MU
a UP jsou prakticky stejná. Z Vašeho podnětu jsem
se však na Vámi doporučený webový odkaz podíval a zjistil jsem, že tomu přece jenom tak úplně
není. Např. pro habilitační řízeni v teoretických
a preklinických oborech (1.LF UK/UP) je požadováno fulltextových publikací v časopise s IF 12/10,
z toho první autor 5/4 a počet citací 35/20. U klinických oborů je požadovaný počet citací 25/15,
i když je pravda, že 1. LF vyděluje zvlášť obory
chirurgické a stomatologické, kde je na tom UP
lépe (8/10). Tuto poznámku však nemíním jako
argument proti tvrzení, že se kritéria na českých
předních univerzitách daří zaplať Pánbůh sjednocovat. Jestliže mi tedy bylo špatně rozuměno, tak
se tímto omlouvám a zároveň Vás, vážený pane
děkane, prosím, abyste toto mé vyjádření zaslal
na ty adresy, na nichž jste na můj článek reagoval,
snad s výjimkou LN, kde to asi už nemá smysl.
S pozdravením a v úctě
prof. MUDr. Cyril Hösch1, DrSc. FRCPsych, ředitel
Psychiatrického centra Praha a přednosta Kliniky
psychiatrické a lékařské psychologie 3.LF UK
V Praze 13. února 2012

Vážený pane profesore,
dovolte, abych v prvé řadě poděkoval za Vaši
odpověď ze dne 13. února 2012. Osobně jsem velmi
rád, že v záležitosti naší korespondence se jedná
o kombinaci dvou faktorů, a to formulace Vašeho
vyjádření a následné interpretace. Pokud by inkriminovaná pasáž zněla, např. „…jsou případy lidí,
kteří by neodhabilitovali na Karlově univerzitě nebo
v Brně či v Olomouci a jedou do Trnavy…“, tak bych
s Vaším prohlášením plně souhlasil a kdykoliv bych
jej podpořil. Formulace „…nejen na Karlově univerzitě, ale ani v Olomouci…“ však vyznívá poněkud
jinak. Je skutečností, že značná část akademické
obce Lékařské fakulty a celé Univerzity Palackého
pochopila Vaše prohlášení ve smyslu nižší úrovně
habilitačního řízení v Olomouci. Jsem velmi rád, že

to nebylo takto míněno a jednalo se pouze o nešťastnou souhru formulace a interpretace.
Vážený pane profesore, s poděkováním beru na
vědomí Vaše vysvětlení a informace, že se jedná
o nedorozumění, bude dána na vědomí celé akademické obci Univerzity Palackého v Olomouci,
Žurnálu UP a poskytnuta dalším sdělovacím prostředkům. Osobně budu informovat o vysvětlení
této záležitosti rektora UP a jeho kolegium, vedení
LF UP a Akademický senát LF UP.
Samozřejmě i nadále platí moje pozvání do
Olomouce a budu velmi rád, pokud se mi naskytne
příležitost Vás uvítat na Lékařské fakultě UP.
S úctou a srdečným pozdravem
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan LF UP
V Olomouci 24. února 2012

Děkanka Fakulty zdravotnických věd doc. Jana Marečková, Ph.D.,
vyhlašuje v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu FZV UP

volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
v Olomouci na funkční období 2012–2015
Uskuteční se
ve dnech 22. a 23. března 2012 vždy od 8.00 do 14.00 hodin.
Kandidátní listinu zveřejní předseda hlavní volební komise do 14. března na úřední desce FZV UP
v budově na tř. Svobody 8 a na elektronické úřední desce FZV UP.
Volební místa: v budově FZV UP na tř. Svobody 8 v Olomouci, 3. NP, uč. č. 6 (22. 03. 2012) a uč. č. 7
(23. 03. 2012) a v areálu FNOL, Ústav fyzioterapie, výuková místnost „stážovna“ (budova B3, přízemí). Členové akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti) pracovišť FZV, kteří mají
působiště v areálu FNOL – Ústav fyzioterapie, Ústav radiologických metod, Centrum výuky odborných předmětů – volí ve volebním místě v areálu FNOL. Členové akademické obce (akademičtí
pracovníci a studenti) pracovišť FZV, kteří mají působiště na tř. Svobody 8 – Ústav ošetřovatelství,
Ústav porodní asistence, Ústav společenských a humanitních věd, Ústav zdravotnického managementu – volí ve volebních místech v budově tř. Svobody 8.
Předsedou hlavní volební komise je Mgr. Jan Chrastina (Ústav společenských a humanitních věd).
Kompletní informace jsou k dispozici na www.fzv.upol.cz.
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