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 Učitelé výtvarné výchovy, kteří prošli roč-
ním kurzem Katedry výtvarné výchovy PdF, 
se 8. června sešli při závěrečném workshopu. 
V rámci semináře o street artu si na legálních 
plochách ve Smetanových sadech vyzkouše-
li techniku graffiti, a na chvíli se tak vcítili do 
role sprejerů.

Rallye Rejvíz 2012: zlato pro olomoucké 
mediky  Úspěch studentky PřF v soutěži 
matematiků a fyziků  Ateneo UP koncer-
tovalo nejen v Lipsku  O historii VŠ vzdě-
lávacího systému  Rozhovor s nejznáměj-
ším plastickým chirurgem a absolventem 
UP   Assalam Alejkum z Tadžikistanu  
Diskuse, názory, ohlasy

Univerzita má další kontakty v zahraničí. 
Spolupracovat bude také s Harbinskou univerzitou v Číně

„Studentům a vědeckým pracovníkům Uni-
verzity Palackého přinese podepsaná smlou-
va možnost studijních pobytů, stáží a vědecké 
spolupráce. Recipročně pak budou moci poslu-
chači a vědečtí pracovníci Harbinské univerzi-
ty získávat zkušenosti u nás,“ sdělil Žurnálu UP 

prof. Ladislav Daniel, prorektor pro zahraniční 
vztahy UP. Dodal, že reprezentace Univerzity 
Palackého již sedmimilionový severočínský 
Harbin navštívila. „Díky čínskému vládnímu 
stipendiu se nyní, tedy ještě v tomto měsíci, 
účastní harbinského Veletrhu vědy prof. Vít Vo-
ženílek, prorektor pro informační technologie 
UP, a prof. Ivo Frébort, ředitel Centra regionu 
Haná UP a proděkan PřF UP, který na veletrž-
ním setkání promluví o genetické modifikaci 
ječmene za účelem vyššího výnosu a stresové 
tolerance,“ doplnil prof. Ladislav Daniel. 

V rámci několika červnových dní se delegace 
Harbinské univerzity seznámila s olomouckou 

 Smlouvu o spolupráci podepsali 5. června prof. Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Pa-
lackého, a Mr. Li Dayong, rektor Harbin University of Science and Technology. Pětičlenná 
delegace Harbinské univerzity přírodních věd a technologie nedávno navštívila olomouc-
kou univerzitu za účelem navázat součinnost především s její Přírodovědeckou fakultou. 
Možnosti spolupráce se však asi najdou i v některých oborech Pedagogické fakulty či v bio-
technologických a biomedicínckých vědeckých oblastech, jimž se věnuje Lékařská fakulta. 

Asijští tygři a starci na chmelu ovládli 
zahájení festivalu AEDUCA 2012 v Praze
  Za účasti významných představitelů, od-
borníků a příznivců vzdělávání dospělých byl 
29. května ve Sněmovně Parlamentu ČR zahá-
jen Festival vzdělávání dospělých AEDUCA, 
nejvýznamnější událost v oblasti vzdělávání 
dospělých v ČR.

Téma letošního 8. ročníku „(Ne)rovné příleži-
tosti ve vzdělávání dospělých“ by mělo otevřít 
diskuzi o podpoře vzdělávání dospělých, a to 
ve všech jeho oblastech – vzdělávání žen, ma-
nažerů ve školství, pracovníků nad 50 let a dal-
ších skupin lidí, kteří mohou ovlivnit úspěšnost 
a prosperitu firem i České republiky.

Úvodní vystoupení ředitelky Festivalu vzdělá-
vání dospělých PhDr. Lenky Cimbálníkové, Ph.D., 
vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání na FF 
UP, bylo vedeno zamyšlením nad rolí manažerů, 
kteří rozhodují o podpoře celoživotního vzdělá-
vání ve firmách i v neziskových organizací. Jak 
vypadají firmy vedené manažery generace X, 
tzv. „starců na chmelu“, a manažery generace Y, 
tzv. „asijských tygrů“? 

Konfuciovou akademií, jedinou v ČR, navštívila 
Přírodovědeckou fakultu i Vědeckotechnický 
park UP, prohlédla si historické centrum Olo-
mouce i  nedalekou Kroměříž, kde zhlédla 
Obrazárnu Arcibiskupského zámku a v jeho 
Sněmovním sále barokní operu J. H. von Wil-
derera „La Nascita del Diamante“ v provedení  
souboru Ensemble Damian, řízeného Markem 
Čermákem v inscenaci Tomáše Hanzlíka.

Univerzita Palackého navazuje v současné 
době také kontakty s Shanghai University of 
Sport, nejstarší a druhou nejprestižnější spor-
tovní univerzitou v Číně (více na str. 3), spolu-
pracuje také s Beijing Foreign Studies University.

Milada Hronová, foto Marek Otava

Konec hořícím kolouškům: AFO adoptovalo malého jelena siku z olomoucké zoo 
 Během 47. ročníku festivalu Academia film Olomouc byla uspořádána sbírka k zlepšení životních 
podmínek jelena siky ze Zoologické zahrady Olomouc. Návštěvníci a členové organizačního týmu 
přispěli částkou 5 050 Kč. U výběhu byla zveřejněna informace, že adoptivním rodičem jelena siky 
je právě Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů. „Poté, co jsme začali pracovat s vizuálem 

pro AFO47 a aplikovali ho v mnoha různých 
provedeních a formátech, měli jsme všude ko-
lem sebe samé hořící koloušky a upřímně jsme 
začali být trochu deprimováni. Tato výchozí 
situace nás pak dovedla k nápadu, že bychom 
si v nedaleké zoo mohli najít kolouška, kterého 
bychom shořet nenechali, ale naopak se mu 
pokusili jeho život zpříjemnit. Uspořádali jsme 
tedy v rámci festivalu sbírku a teď doufáme, že 
se jednomu šťastlivci v olomoucké zoo rapidně 
zvýší životní standard,“ vysvětlila ideu uspořá-
dat sbírku mluvčí festivalu Eva Votrubová.

Ondřej Čížek, media manager AFO

Dokončení na str. 11



 2 

„Co mě na fyzice fascinuje? Že funguje!“ 
tvrdí oceněná mladá vědkyně 

Martina Miková se v oblasti kvantové informa-
tiky pohybuje už od doby, kdy psala diplomovou 
práci. Její výzkum prohlubuje porozumění studo-
vaných jevů a zdokonaluje experimentální tech-
niky. Přináší také důležité poznatky pro budoucí 
praktické využití kvantových principů při přeno-
su a zpracování informace. „Toto čestné uznání 
pro mě znamená hodně, je to můj první úspěch 
mimo univerzitu. Má pro mě motivační charakter, 
nejen k následující práci,“ svěřila se doktorandka.

V obou oceněných článcích se zabývá expe-
rimentální realizací kvantových protokolů pro 
zpracovaní informace. Přínosem textů je expe-
rimentální ověření funkčnosti teoreticky navrže-
ných protokolů a technologický rozvoj experi-
mentálních technik, reprezentovaných například 
dopřednou elektronickou vazbou. „Významnější 
článek pojednává o zvýšení pravděpodobnosti 
úspěchu lineárně optických kvantových hradel 
pomocí dopředné elektronické vazby. Lineárně 
optická kvantová hradla většinou fungují s prav-
děpodobností menší než jedna. Je tedy důležité, 
aby tato pravděpodobnost byla co nejvyšší. Je-
jího zvýšení lze dosáhnout pomocí elektronické 
dopředné vazby. Touto metodou se nám poda-
řilo zdvojnásobit pravděpodobnost úspěchu 
linearně optického programovatelného kvanto-
vého fázového hradla, a dosáhnout tak její teo-
retické meze,“ popsala výsledky mladá vědkyně.

Výsledky olomouckých vědců budí respekt 
i v zahraničí

Katedra optiky PřF se řadí mezi pracoviště 
s největším vědeckým výkonem na UP. Kvanto-
vá optika a kvantová informatika zde má dlou-
holetou tradici. 

„V této oblasti dosahujeme opakovaně velmi 
dobrých výsledků a těšíme se i respektu zahra-
ničních kolegů. Přesto u širší veřejnosti a mezi 
zájemci o studium tato skutečnost příliš známa 
není. Věříme, že podobná ocenění našich studen-
tů zviditelní náš obor i skupinu kvantové informa-
tiky a ukážou, že tu máme šikovné lidi a děláme 

zajímavé věci,“ zdůraznil školitel studentky, prof. 
Miloslav Dušek. „Martina je šikovnou a trpělivou 
experimentátorkou a je vidět, že ji tato práce baví. 
Přitom se jedná o práci náročnou, a to i časově. Je-
jích schopností si všimli i kolegové ve Vídni, s nimiž 
také spolupracuje,“ dodal prof. Dušek. Jeho slova 
potvrzují i předchozí úspěchy Martiny Mikové 

– v roce 2011 stala vítězkou studentské vědecké 
soutěže o Cenu děkana PřF UP v oboru fyzika a ví-
tězkou soutěže Cena rektora UP v oboru fyzika. Za 
zmínku stojí také její umělecké aktivity. V roce 2010 
vytvořila v rámci projektu Hýčkejte svou Alma ma-
ter dřevěnou plastiku, která je dlouhodobě vysta-
vena ve vestibulu 4. podlaží nové budovy PřF UP.

Soutěž vědeckých prací mladých fyziků 
o Cenu Milana Odehnala vypisuje Česká fyzikální 
společnost, která je sekcí Jednoty českých mate-
matiků a fyziků (JČMF), zpravidla ve dvouletých 
intervalech. JČMF je profesní společnost, která 
sdružuje vědce, pedagogy i laické příznivce ma-
tematiky a fyziky. Podporuje rozvoj matematiky 
a fyziky nad rámec akademických a průmyslo-
vých institucí, a to zejména popularizací, péčí 
o talenty a vydáváním odborných stanovisek.
(Stránky s úplnými výsledky letošní soutěže viz 
www.jcmf.cz/?q=en/node/374.)

Lenka Skácelíková, foto Viktor Čáp
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Osmnáctá regionální speciální 
olympiáda znovu v režii studentů FTK
 Na Atletickém stadionu MILO Olomouc a v šum-
perském plaveckém areálu Aquatoll proběhla ve 
dvou květnových dnech XVIII. regionální Speciál-
ní olympiáda. Další ročník tradiční sportovní akce 
pro osoby s mentálním postižením opět připravili 
studenti Katedry aplikovaných pohybových aktivit 
FTK UP pod vedením prof. Hany Válkové. Zúčast-
nilo se jí celkem 312 sportovců z olomouckého 
regionu, kteří soutěžili v plavání, boccie, bězích, 
štafetě, vrhu koulí, hodu granátem, skoku dalekém, 
skoku z místa a přizpůsobených sportech.

„Průběh celé akce doprovázelo slunečné po-
časí, které pomohlo lepším sportovním výsled-
kům. Díky výborné připravenosti soutěžících 
nebyl nikdo zraněn, což přispělo k hladkému 
průběhu celé akce,“ zhodnotil letošní ročník je-
den ze studentských organizátorů Marek Zaoral.

„O doprovodný program na atletickém sta-
dionu MILO v Olomouci se postarala Policie ČR, 
které děkujeme za předvedení policejní techniky 
a názornou ukázku policejních psů v akci,“ doplnil. 

Speciální olympiáda probíhá pravidelně nejen 
v České republice, ale i v různých koutech celého 
světa. Jejím cílem je umožnit co největšímu počtu 
lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat 
a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na 
absolutní výkonnost. Vyhrát tak mohou i sportov-
ci s těžkým stupněm mentálního postižení.

„Celý program Speciální olympiády má tedy 
vedle vlastní sportovní hodnoty velký význam 
sociální, neboť sportovci vstupují do uznávaných 
a oceňovaných rolí závodníků. Soutěž také přispí-
vá k obohacení citového života mentálně posti-
žených sportovců a jejich rodičů, kteří mnohdy 
poprvé v životě mohou se svým dítětem prožít 
pocit úspěchu a radosti,“ uvedl Marek Zaoral.

Jak připomněla prof. Hana Válková, osmnác-
tá regionální speciální olympiáda byla současně 

„tréninkem“ na Viszegradské hry v atletice, které 
se připravují pro rok 2013 ke 20. výročí Českých 
her. „Půjde i o oslavy výročí naší univerzity, která 
se na rozvoji sportu osob s postižením obecně, 
a v atletice především podílí,“ dodala prof. Válková.

Velena Mazochová, foto Marek Otava

 Čestné uznání v soutěži matematiků a fyziků o Cenu Milana Odehnala získala Martina 
Miková, studentka doktorského oboru Optika a optoelektronika na Přírodovědecké fakultě 
UP. Věnuje se experimentálnímu kvantovému zpracování informace s využitím optických 
vláknových interferometrů a jednotlivých fotonů. 

Nejstarší studentky a studenti UP opět úspěšně dovršili svá studia

ANKETA: Pomozte změnit Žurnál UP
Vážení kolegové, milí studenti,

jednou nohou v prázdninách máte zcela 
jistě jiné starosti. Přesto vašich současných 
pár minut může ovlivnit příští dny i roky. Tiš-
těný Žurnál Univerzity Palackého najdete 
s počátkem podzimu v nové podobě, Žurnál 
online se změní ještě o něco dříve. Médium, 
které vám přináší zpravodajství z univerzitní 
půdy, můžete právě teď sami ovlivnit a změnit 
k obrazu svému. Vaše názory a připomínky 
budou pro nás směrodatné. Žurnál chce být 
lepší pro vás a vašim prostřednictvím. 

Věnujte proto, prosím, zlomek svého času 
elektronické anketě na adrese
www.zurnal.upol.cz/anketa.

Děkujeme. Vaše redakce

  K slavnostní promoci se v aule Právnické 
fakulty sešly 1. června další absolventské roč-
níky Univerzity třetího roku při UP. „Seniorské“ 
studium dokončilo v tomto akademickém roce 
celkem 401 posluchačů, kteří úspěšně zvládli 
vybrané specializované běhy.

Studenti – senioři mohli i tentokrát vybírat 
z pestré škály nabídky jednotlivých fakult UP, 
pokrývající témata humanitních, lékařských 
i přírodovědných oborů. „Zájem o seniorské 
vzdělávání je mimořádný, což dokládá i zcela 
naplněná kapacita posluchačů pro následující 

akademický rok. V září bude tedy beznaděj-
ně plná nejen aula při imatrikulaci, ale i po-
sluchárny jednotlivých fakult. Naši studenti 
jsou sice starší věkem, ale zato stále mladí 
duchem a velmi dychtiví po vzdělání. Umějí 
nejen aktivně stárnout, ale především aktivně 
žít,“ uvedla PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., 
ředitelka U3V.

V  letošním roce, vyhlášeném Evropským 
rokem aktivního stárnutí a  mezigenerační 
solidarity, studovalo přes tři stovky účastníků 
jednotlivých běhů přímo v Olomouci, další na 
detašovaných pracovištích U3V ve Valašském 
Meziříčí a v Uherském Hradišti. V závěru června 
čeká slavnostní zakončení studia ještě absolven-
ty ve Žďáře nad Sázavou.

Univerzita třetího věku při UP se během uply-
nulých let stala významnou vzdělávací institucí 
pro seniory a vydobyla si své pevné postavení 
nejen v České republice, ale i na mezinárodní 
úrovni. Má své zastoupení v Evropské asociaci 
starších studentů (EFOS) i v celosvětové Asociaci 
Univerzit třetího věku (AIUTA).

(Více na http://u3v.upol.cz/u3v.php.)
Velena Mazochová, foto Marek Otava

Rutinní, leč zajímavá práce v laboratoři: justování 
koutového odrazeče



 3 

Rallye Rejvíz 2012: zlato pro Olomouc 
v soutěži studentů lékařských fakult
 Čerstvé absolventky Lékařské fakulty UP Si-
mona Mikolajová, Petra Adamusová a Eva Kra-
tochvílová beze zbytku využily poslední příleži-
tost soutěžit na Rallye Rejvíz v kategorii určené 
studentům lékařských fakult a vybojovaly nej-
vyšší příčku. První dvě jmenované se přitom zú-
častnily všech doposud konaných ročníků této 
prestižní mezinárodní záchranářské soutěže 
a po loňském bronzu napotřetí dosáhly na zla-
to. V cestě jim stálo nejen dalších devět družstev 
českých a slovenských mediků, ale především 
deset náročných úkolů, ve kterých si musely 
například poradit se simulovaným poraněním 
lesního dělníka, ošetřením dětských úrazů, au-
tonehodou či kolapsem bezdomovce. Ve větši-
ně z nich si počínaly natolik suverénně, že celou 
soutěží prošly se značným bodovým náskokem 
před dalšími soupeři.

Jak uvedl proděkan LF UP doc. Tomáš Papa-
jík, CSc., studenti v minulosti na Rallye Rejvíz 
a  dalších podobných soutěžích dosahovali 
vynikajících výsledků a významně přispěli k re-
prezentaci fakulty. Vedení LF UP chce i nadále 
podporovat účast studentů na takových akcích 
a aktivity v tomto směru rozvíjet. Proto je při-
praveno odměnit úspěšné studenty přiznáním 
mimořádného stipendia.

Studenti a zaměstnanci olomoucké Lékařské 
fakulty o sobě již tradičně dali vědět i v hlav-
ních soutěžních kategoriích Rallye Rejvíz 2012, 
považované za neoficiální mistrovství světa 
záchranných služeb. Tým Centra pro výuku 
urgentní medicíny LF UP, v čele se studentem 
doktorského programu MUDr. Janem Přečkem, 
byl jediným českým reprezentantem v meziná-
rodní soutěži posádek s lékařem. V silné kon-
kurenci devatenácti družstev z Japonska, USA, 
Kanady a mnoha evropských zemí skončil na 
vynikajícím šestém místě. Neméně úspěšně si 
se svými družstvy vedli i student 6. ročníku Sta-
nislav Popela a MUDr. Denisa Osinová z Ústavu 
sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP 
(4., respektive 7. místo mezi 26 posádkami rych-
lé lékařské pomoci v národní soutěži).

Stejně jako v minulých letech se další stu-
denti a zaměstnanci LF UP na průběhu letošní 
rallye, konané na přelomu května a června 
v Koutech nad Desnou a okolí, podíleli coby 
rozhodčí nebo figuranti.

Mgr. Pavel Kurfürst, 
foto archiv Simony Mikolajové

Univerzita Palackého v součinnosti s Shanghai University of Sport

„Čínská strana projevila zájem o spolupráci ve 
výzkumu, který se týká biomechaniky, motori-
ky, fyziologie a monitoringu pohybové aktivity 
ve vztahu k aktivnímu životnímu stylu. Zájem 
o spolupráci má také ve studijních oborech Re-
kreologie, Aplikovaná pohybová aktivita a Fy-
zioterapie. Charakter a náplň další spolupráce 

však budeme ještě připravovat a specifikovat 
a dohodu podepíšeme patrně při příležitosti 
oslav 60. výročí založení této prestižní čínské 
univerzity,“ sdělil Žurnálu doc. Martin Kudlá-
ček, proděkan pro zahraniční spolupráci a in-
formační technologie FTK. Jak dále doc. Martin 
Kudláček uvedl, ve dvou květnových dnech 
byly čínské reprezentaci představeny výzkumné 
záměry a projekty pracovníků Katedry přírod-
ních věd v kinantropologii, Institutu aktivního 
životního stylu, Katedry rekreologie a Katedry 
aplikovaných pohybových aktivit. Proděkan 
také potvrdil, že návštěva pětičlenné delegace 
této čínské univerzity, již přijal také prorektor UP 
prof. Ladislav Daniel se svou prezentací zahra-
ničních aktivit UP, byla vyústěním pěstovaných 
kontaktů. FTK se kontaktům s Čínou věnuje již 
od podzimu minulého roku v rámci rozvojové-
ho projektu MŠMT.

Milada Hronová, foto Marek Otava

 Rýsuje se spolupráce mezi Shanghai University of Sport, nejstarší a druhou nejprestižnější 
sportovní univerzitou v Čínské lidové republice, a druhou nejstarší univerzitou v zemi 
Univerzitou Palackého v Olomouci. Ve dnech 24.–25. května hovořil o této možnosti doc. 
Zbyněk Svozil, děkan Fakulty tělesné kultury UP, s prof. Chen Peijiem, prorektorem Shanghai 
University of Sport. Připravovaná součinnost by se měla týkat nejen oblasti vědy a výzkumu, 
ale i oblasti pedagogické, a to se zaměřením na výměnu studentů. První „vlaštovkou“, která 
vychází z připravované dohody, je nabídka studia dvěma posluchačům FTK. Ti budou moci 
strávit nadcházející léto na mezinárodní letní škole bojových umění v Šanghaji.

S t r U Č n ě

u d á l o s t i  •  u d á l o s t i  •  u d á l o s t i  •  u d á l o s t i  •  u d á l o s t i

Vědecká rada UP schválila dva návrhy na jmenování profesorem
 Vědecká rada UP na svém zasedání 28. května schválila návrh na jmenování doc. Ludmily Stěpanove, 
CSc., profesorkou pro obor Lingvistika konkrétních jazyků – srovnávací slovanská jazykověda, a návrh 
na jmenování doc. RNDr. Michala Otyepky, Ph.D., profesorem pro obor Fyzikální chemie. Oba schvále-
né návrhy budou postoupeny MŠMT ČR k dalšímu řízení. Vědecká rada UP neschválila návrh na jme-
nování doc. MUDr. Davida Školoudíka, Ph.D., profesorem pro obor Neurologie. Řízení bylo zastaveno.

Dále VR UP schválila žádosti Filozofické fakulty o akreditaci řízení ke jmenování profesorem 
a habilitačního řízení v oborech Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením na Románské jazyky; 
Historie a Dějiny anglické a americké literatury. Schválena byla rovněž žádost Pedagogické fakulty 
o akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika. Obě žádosti 
budou postoupeny akreditační komisi MŠMT.

Vědecká rada UP schválila prof. Blanku Říhovou a náhradníka prof. Jana Kořenského jako proslo-
vitele přednášky k poctě J. L. Fischera v roce 2012.         -red-

 Konferencí „Užitečná symbióza, přesahy výtvarného umění do jiných vědních disciplín“, která 
se uskutečnila 29. května v Uměleckém centru UP, 
byl zahájen cyklus akcí k projektu Užitečná sym-
bióza.  Pro studenty, akademické pracovníky 
i širokou veřejnost se zájmem o problematiku na 
pomezí humánní fyziologie a medicíny připra-
vila Katedra zoologie PřF na 31. května do auly 
PřF populárně vzdělávací konferenci Od fyzio-
logie k medicíně. Jednou z přednášejících byla 
MUDr. Jana Petřková, Ph.D., z I. interní kliniky LF 
(viz foto).  Již podesáté vkládali studenti CARI-
TAS – VOŠ sociální Olomouc kameny do Sochy 
příběhů. Za účasti zástupců školy, Arcidiecézní 
charity, Univerzity Palackého a města Olomouc 
představili příběhy svých klientů 8. června stu-
denti Sociální a humanitární práce.   -red-, foto -mo-

Ministr oznámil další postup v reformě vysokého školství
  Ministr školství prof. Petr Fiala rozhodl 
o stažení věcného záměru zákona o vysokých 
školách. Reforma vysokého školství bude rea-
lizována formou novelizace stávajícího vyso-
koškolského zákona. Ministr to oznámil repre-
zentaci vysokých škol na zasedání ČKR 7. června. 
Vyjádřil přitom přesvědčení, že je nezbytné peč-
livě volit rozsah změn prováděných v systému 
vysokého školství. Věcný záměr zákona o finanč-
ní pomoci studentům bude přepracován s tím, 
že nebude vázán na školné a jeho cílem bude 

výlučně zajištění možnosti půjček na životní 
náklady v době vysokoškolského studia. Podle 
informací MŠMT bude rozsah reformních legis-
lativních kroků znovu projednán s představiteli 
VŠ s cílem dosáhnout shody na opatřeních ke 
zlepšení systému zajišťování kvality.

MŠMT a vysoké školy se dále dohodly na limi-
tu počtu studentů 2012/2013. Celkový dohod-
nutý limit počtu studentů klesne o 5 % a limit 
počtu studentů přijímaných do prvních ročníků 
téměř o 10 %.                 -red-, zdroj: www.msmt.cz

Aktuální dění na zpravodajském webu

www.zurnal.upol.cz
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anglicky a španělsky). Největší zastoupení měla 
pochopitelně Česká republika, ať již z vědeckých 
institucí z Olomouce (FF UP, CMTF UP), Prahy (AV 
ČR, Národní muzeum, jednotlivé fakulty UK, atd.), 
Brna (AV ČR) či Pardubic a Hradce Králové. Počet-
nou skupinu představovala skupina Španělů z uni-
verzity v Navaře – Gabriela Torres Olleta, Jesús Ma-
ría Usunáriz, Ignacio Arellano, Adrián Sáez, Carlos 
Mata. Nechyběla ani přední znalkyně xaveriánské 
tematiky Cristina Osswald z Portugalska či Christo-
ph Strosetzki z německé univerzity v Münsteru. Sa-
mostatným kulturním zážitkem byl i prostor Kaple 
Božího Těla v bývalém Jezuitském konviktu, kde 
se odehrával první a třetí den zasedání. 

Nelze vzpomenout všechny referáty zabý-
vající se uměním, historií, misiemi, lékařstvím, 
literaturou, divadlem a hudbou. Větší část pří-
spěvků, týkající se výtvarného umění, ukázala 
na velkou oblibu a úctu k tomuto světci, která 
se neomezovala pouze na jezuitské prostředí, 
ale byla rozšířena i v lidových vrstvách. Široké 
spektrum témat poskytlo velmi plastický obraz 
sv. Františka Xaverského, velkého misionáře, di-
votvůrce a mocného ochránce proti zhoubnému 
moru a bouřkám. Konference zároveň ukázala na 
potřebnost vzájemného naslouchání a interdis-
ciplinární spolupráce. 

Petra Oulíková, foto Marek Otava

Důvodů, proč uspořádat kongres ke cti 
sv. Františka Xaverského, velkého misionáře Dál-
ného východu a druha sv. Ignáce, zakladatele To-
varyšstva Ježíšova, právě v roce 2012, by se našlo 
hned několik. Zmiňme alespoň 460 let od jeho 
smrti v roce 1552 a 390 let od prohlášení za sva-
tého (1622). Až na kongresu bylo připomenuto 

nedávné životní jubileum prof. Pavla Štěpánka 
z Katedry dějin umění FF UP (na snímku), jenž stál 
u zrodu tohoto setkání. To on domluvil v indické 
Goe, v místě Františkova posledního odpočinku, 
se svými španělskými kolegy jarní mnohaobo-
rovou konferenci. 

Konference se zúčastnily téměř tři desítky mla-
dých i renomovaných badatelů z celého světa. 
Referáty byly předneseny ve třech jazycích (česky, 

 Přestože nás od smrti sv. Františka Xaverského, tedy narození pro věčnost, dělí již více 
než čtyři staletí, jeho odkaz má co říci i dnešnímu globalizovanému světu. Ukázala to 
i mezinárodní konference Historická Olomouc XIX, která proběhla ve dnech 17.-19. května. 
Pořádala ji Univerzita Palackého v Olomouci společně se španělskou Navarrskou univerzitou 
v Pamploně (výzkumná skupina GRISO). 

Vědeckotechnický park oslavil 
páté narozeniny
  Připomenout si dosavadní rozvoj a řádně 
oslavit úspěchy Vědeckotechnického parku 
UP – takový byl cíl vedení parku, které připra-
vilo již popáté sportovně-zábavní odpoledne 

nejen pro zaměstnance a studenty univerzity. 
Předposlední květnový den představil ředitel 
VTP UP Ing. Jiří Herinek také nový směr, jímž se 
chce toto jedinečné univerzitní zařízení ubírat.

V dalších letech čeká park rozšíření
Během asi hodinové prezentace shrnul 

Ing. Herinek cestu, kterou park od svého vzni-
ku v roce 2007 ušel. A vskutku bylo o čem mlu-
vit. „V současnosti působí v našich prostorách 
27 firem a rovněž zde sídlí šest laboratoří UP. 
Věříme ale, že v příštích letech bude počet ná-
jemců z komerční sféry i počet univerzitních 
pracovišť nadále růst. Ruku v ruce s tím musí 
jít ale i prostorové rozšiřování parku, což nám 
umožní téměř 1 400 m2 nových ploch v rámci 
Bloku C, jehož výstavba je plánována na příští 
rok,“ doplnil Ing. Herinek, který by byl rád, kdy-
by Park přilákal více mladých lidí schopných 
realizovat své podnikání v olomouckém regi-
onu. Právě potřebám studentů a absolventů by 
se mělo přizpůsobit pracovní prostředí v Parku 
i komunikace jeho zaměstnanců, jejichž počet 
se letos výrazně navýšil. „Plánujeme mimo 
jiné vytvoření prostor pro coworking, neboli 
tzv. „hub“. Jedná se vlastně o pracovní prostor, 
který sdílí více podnikatelů, a mohou si tak 
být navzájem nápomocni, spolupracovat či se 
inspirovat u druhých,“ vysvětlil Ing. Herinek. 
Mezi novinky, které VTP UP představil, patří 
také nová grafika, s níž park začíná pracovat 
a která vychází z nového univerzitního logo-
manuálu.

Sumo, lukostřelba i koktejly
Na prezentaci úspěchů parku, kterou si vy-

slechli zástupci města, kraje, univerzity i part-
nerských firem, navázala tradiční odpolední 

oslava plná sportovních či logických her. Ne-
chyběly mezi nimi lukostřelba, netradiční kola 
a nově ani sumo zápasy. Slunečné odpoledne 
zpříjemnilo návštěvníkům oslavy narozenin 
parku i bohaté pohoštění a hudba. „Jsme ve-
lice rádi, že se Vědeckotechnický park vydal 
správným směrem a dnes patří mezi nejlepší 
pracoviště svého druhu v Česku, o čemž svěd-
čí i titul nejlepší high-tech nemovitosti, který 
jsme získali v loňském roce. Určitě je tedy co 
oslavovat a snad bude i v letech následujících,“ 
dodal s úsměvem Herinek.

Ondřej Martínek, foto archiv VTP UP

U d á l O S t I • U d á l O S t I • U d á l O S t I • U d á l O S t I • U d á l O S t I

Tři německá města ve třech dnech s CK Ateneo aneb Pěvecký sbor UP v Lipsku a nejen tam
 Na poslední květnový víkend vyrazil Smíšený komorní sbor Ateneo UP do Německa. Po více než půl roce 
tak učinil za dost výměnné akci, které se za německou stranu zúčastnil lipský univerzitní pěvecký sbor Leip-
ziger Universitätschor. Ten v říjnu minulého roku navštívil Olomouc a nepochybně zaujal zdejší publikum 
předvedením Jazzové mše z pera jeho dirigenta Davida Timma na koncertě v kostele Panny Marie Sněžné. 

„Jak toto vystoupení 60 německých sboristů tady v Olomouci, tak na něj navázaný výjezd našeho 
sboru do Lipska se podařilo uskutečnit díky finanční podpoře Olomouckého kraje a Česko-německého 
fondu budoucnosti,“ uvedl dirigent pěveckého sboru Ateneo doc. Pavel Režný.

Duchovní repertoár, který si Ateneo pro Německo připravilo, si vyslechly návštěvníci hned tří kostelů: 
se jménem Johanna Sebastiana Bacha neodmyslitelně spjatý Thomaskirche v Lipsku, Stadtkirche St. Wen-
ceslai ve Wurzenu a St. Johannes Nepomuk Kirche v Chemnitz. Ve svém koncertním programu olomoučtí 
zpěváci u této příležitosti oprášili například renesanční šestihlas Tu es Petrus od G. P. Palestriny, efektní 
severskou „meluzínovku“ Jaakobin isot pojat od P. Kostiainena nebo skladby A. Tučapského. Zcela nově pak 
pro německé posluchače nastudovali Missu Brevis Z. Lukáše a Černohorského barokní polyfonii Laudetur 
Jesus Christus. A sklidili s nimi úspěch, jak lze soudit z reakcí usměvavých posluchačů: „Sehr schön!“ 

Zmínku si jistě zaslouží ochotná spolupráce Ondřeje Horňase, studenta olomoucké konzervatoře, 
který Ateneo v Německu doprovázel na varhany 
a zpestřil dva z jeho koncertů svými sólovými var-
hanními vstupy. „Velké díky patří také naší bývalé 
člence Katce Byzovové, která se na celém projektu 
aktivně organizačně podílela a velice nám usnad-
nila komunikaci s německou stranou,“ dodal doc. 
Režný. Pěvecký sbor Ateneo děkuje také svým part-
nerům z Lipska, kteří vedle koncertů zabavili jeho 
30člennou výpravu prohlídkou svého města nebo 
grilováním na hřbitově. (Pozn.: Žádný úbytek členů 
nezaznamenán.)

Pavla Hernandezová, foto Magda Koukalová

Projekt E-Bezpečí má svou první aplikaci v prostředí Apple AppStore
 Projekt E-Bezpečí, realizovaný týmem Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP, 
vytvořil svou první aplikaci pro mobilní platformy iPhone a iPAD. Aplikace, kterou si zdarma můžete 
stáhnout v prostředí App Store, umožňuje rychlejší práci s odbornými i populárněnaučnými články, 
které jsou publikovány prostřednictvím centrálního portálu www.e-bezpeci.cz.

„Prostředí AppStore jsme zvolili z toho důvodu, že jej považujeme za jedno z nejrychleji rostoucích 
prostředí pro prodej a volnou distribuci aplikací všeho druhu. Abychom vyzkoušeli, zda i v univerzit-
ním prostředí lze vytvářet konkurenceschopné a funkční aplikace, vytvořili jsme v prostředí objek-
tového jazyka XCode aplikaci, která umožňuje snadný a rychlý přístup k informacím z jednotlivých 
částí portálu,“ uvedl Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., vedoucí projektu.

Tým projektu do budoucna plánuje vývoj dalších zajímavých aplikací zaměřených na studenty 
UP, ale také žáky ZŠ a SŠ a další cílové skupiny.           -kk-
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Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969. Co o něm víme?
V České republice není mnoho historiků, kteří by svou pozornost věnovali vývoji vysokých škol v soudobé historii. V tomto směru sbírá 
Univerzita Palackého pomyslné plusové body, neboť právě touto oblastí se dlouhodobě zabývá ředitel Archivu UP PhDr. Pavel Urbášek. Společně 
s PhDr. Jiřím Pulcem, ředitelem Archivu Masarykovy univerzity v Brně, vydal dílo, jehož cílem je provést komplexní rozbor legislativních, správních 
a institucionálních, organizačních i mocenskopolitických a ideologických podmínek existence českých vysokých škol v letech 1945–1969. Autoři 
monografie Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969 čerpali informace ze stranických materiálů jednotlivých fondů UV KSČ, materiálů 
ministerstva školství i úřadu tehdejší vlády. Jaké tedy československé vysoké školství v čase před tzv. normalizací (1969–1989) bylo? 
Od osvobození po nástup tzv. normalizace

„Bezprostředně po roce 1945 přichází na vyso-
ké školy zhruba jednou tolik studentů, než tomu 
bylo za první republiky, a vysoké školství je tak 
konfrontováno s první vlnou masizace,“ říká PhDr. 
Pavel Urbášek. Jeho kolega PhDr. Jiří Pulec, který 
se v knize tomuto období věnuje především, zdů-
razňuje, že příčinou masizace nebylo jen uzavření 
vysokých škol v období nacistické okupace. Ne-
malou roli sehrálo i odstranění poplatků za stu-
dium, spojené s existencí velkorysých stipendií. 
Tzv. nereformované studium také umožnilo reali-
zovat vysokoškolské studium bez jakékoliv regu-
lace. Absolvování studia pak přinášelo poměrně 
velké šance k uplatnění. „Období 1945–1948 bylo 
charakteristické výraznou regulací včetně začát-
ku plánování. Stát v té době potřeboval velký po-
čet kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných 
úředníků,“ říká historik Pavel Urbášek.

Specifické období, tzv. masizace 
Období, které historikové Pavel Urbášek a Jiří 

Pulec podrobili analýze, zahrnuje několik rela-
tivně samostatných etap. První 
etapa obsahuje léta 1945–1948, 
kdy je vysoké školství konfron-
továno s první vlnou masizace 
vysokého školství. „Kolega 
Jiří Pulec poukazuje také na 
skutečnost, že státní decizní 
sféra se stavěla k prudkému 
nárůstu studentů i vzniku no-
vých vysokých škol rozpačitě. 
Podstatný byl tedy především 
tlak zdola. Typickým příkla-
dem takového tlaku je pak 
i příběh obnovení olomoucké 
univerzity,“ říká Pavel Urbášek. 
Dodává, že už v roce 1947 exis-
toval poslanecký návrh zákona, 
který reguloval početní stavy 
studentů prostřednictvím při-
jímacích zkoušek. „Do roku 
1948 se vysoké školství řídí po-
mocí konglomerátu zákonů, které v naší zemi 
existovaly od poslední třetiny devatenáctého 
století. Právě díky těmto zákonům u nás existo-
vala tradiční akademická samospráva, která de 
facto zaniká v roce 1948 po únorovém puči a de 
jure pak v roce 1950, kdy byl kodifikován nový 
vysokoškolský zákon. S jeho příchodem jsou 
vysoké školy již bezvýhradně podřízeny státu,“ 
komentuje první etapu zkoumaného období 
PhDr. Pavel Urbášek. Doplňuje, že v období let 
1945–1948 vznikaly v tehdejším Československu 
výhradně univerzity nebo vysoké školy huma-
nitního směru. 

Reformy padesátých let
Následující desetiletí je naopak charakteris-

tické útlumem univerzitního vzdělání, naopak je 
důraz kladen na vzdělání technické. V této době 
vzniklo osm technických vysokých škol. Vysoké 
školství prošlo výraznými organizačními změna-
mi, přičemž tu nejvýraznější zaznamenala pří-
prava učitelů primárního a sekundárního škol-
ství. „V roce 1946 vznikají pedagogické fakulty, 
které v roce 1953 zanikají a jsou nahrazeny vyš-
šími a vysokými školami pedagogickými. Tyto 
změny měly dopad i na obě moravské univerzi-

ty. Především pak na olomouckou univerzitu, jež 
se zúžila na univerzitu s jednou fakultou,“ říká 
autor nové monografie Pavel Urbášek. Dodává, 
že na přelomu 50. a 60. let dochází k několika 
vlnám dalších organizačních změn, které do 
značné míry korigovaly chybná rozhodnutí 
z předcházejícího období.

Krizová první polovina 60. let a avízo 
o přicházející podpoře vysokých škol 

V polovině 60. let se československé vysoké 
školství nachází v hluboké krizi; ve druhé polovi-
ně tohoto desetiletí probíhala reforma terciární-
ho školství, která významně doplňovala ekono-
mickou reformu personifikovanou ekonomem 
Otou Šikem. „Ota Šik se tehdy pokoušel revitali-
zovat dosavadní ekonomický systém zaváděním 
omezených tržních principů. Reforma vysokých 
škol hodlala přeměnit dosavadní vzdělávání 
v široce pojatý vzdělávací systém, který usilo-
val o maximalizaci adaptace absolventa v pra-
xi. Současně v roce 1967 vzniklo postgraduální 
vzdělávání usilující o následnou specializaci ab-

solventa na základě požadav-
ků podnikové sféry. V zásadě 
se tak vytvářel dvoustupňový 
systém vysokoškolského stu-
dia charakteristický širokou 
základnou v podobě denního 
studia a následnou specializa-
cí v podobě postgraduálního 
studia. Již první reformní kroky 
vyvolaly řadu problémů. Hos-
podářská sféra v konfrontaci se 
zaváděním tržních prvků poža-
dovala od terciárního školství 

„hotového“ specialistu; oproti 
tomu emancipující se vysoké 
školy odmítaly radikálně přebu-
dovávat systém svého vzdělá-
vání. Ministerstvo školství však 
striktně vyžadovalo reformní 
kroky, protože bylo přesvědče-
no, že terciární školství nemůže 

reagovat na potřeby „tržní“ praxe „produkcí“ úz-
kých specializací.“

Po reformách přichází ostrá fáze normalizace 
V roce 1969 přichází na post českého ministra 

školství olomoucký profesor neurologie Jaromír 
Hrbek a s ním začíná ostrá fáze tzv. normalizace. 
Tehdejší režim odmítl reformu Oty Šika a vrátil 
se k centrálně direktivnímu hospodářství. V ná-
vaznosti na demografický regres z 60. let však 
nemá dostatek pracovních sil, aby opětovně 

„roztočil kola“ výroby uhlí a oceli, proto začíná 
podporovat střední vzdělávání. Navíc „babybo-
om“ ze 70. let nutil státní sféru věnovat pozor-
nost a příslušné finance dalšímu rozvoji před-
školního a primárního vzdělávání. Vysoké školy 
se tak ocitly na „druhé koleji“. Podle Pavla Urbáš-
ka není sporu o tom, že v kvantitativním ohledu 
došlo od roku 1945 do konce 60. let k mohutné 
explozi vysokoškolského vzdělávání. „V jednot-
livých kvantitavních ukazatelích – pochopitelně 
ve vztahu k počtu obyvatelstva – představovalo 
Československo evropskou špičku. Zaostávání 
začalo v 70. a 80. letech, kdy normalizační mo-
censké centrum vsadilo na středoškolské vzdě-
lání a přípravu vysoce kvalifikovaného dělníka.“

Vztah vysokých škol k tehdejší Akademii věd
„Až do vzniku Československé akademie 

věd v roce 1952 se základní výzkum pěstoval 
takřka výhradně na vysokých školách. Po roce 
1952 se rozhodujícím činitelem základního vý-
zkumu staly ústavy akademie věd a tento stav 
v podstatě trval až do roku 1989,“ říká ředitel 
Archivu UP Pavel Urbášek. Dodává, že během 
50. a na počátku 60. let se vytvořila tzv. vě-
deckovýzkumná základna, která sestávala 
ze základního výzkumu (akademické ústavy 
a vysoké školy) a aplikovaného výzkumu (pra-
coviště zřizovaná jednotlivými ministerstvy či 
přímo hospodářskými podniky). „Vědecká a vý-
zkumná základna po celou dobu značně rostla 
a byla velmi dobře financována. Na sklonku 
80. let v ní pracovalo asi 180 tisíc lidí. Měřeno 
počtem zaměstnanců a alokovanými finance-
mi Československo představovalo světovou 
vědeckou mocnost prvního řádu. Jenže pouze 
25 000 zaměstnanců disponovalo vysokoškol-
ským vzdělávání, přičemž počet vysokoškoláků 
reálně vykazujících vědeckou produkci byl ještě 
výrazně menší. Hlavní problém československé 
vědy a výzkumu spočíval v plánované centrál-
ně ekonomice. Ta se orientovala na výrobkovou 
kvantitu a vytvářela jen omezené impulzy pro 
inovace realizované prostřednictvím vědy a vý-
zkumu. Mohutná vědeckovýzkumná základna 
tak do značné míry „mlela na prázdno“. Dokon-
ce si myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů, 
proč tehdejší Československo začalo v 80. le-
tech ekonomicky zaostávat,“ doplňuje autor 
monografie Pavel Urbášek. „Pokud jsme se při 
výzkumu dostali k ingerenci Státní bezpečnosti 
v prostředí vědy, výzkumu a vysokých škol, tak 
se vždy jednalo o kontrarozvědku. Ukazuje se 
ale, že vědeckovýzkumné prostředí udržovalo 
čilé kontakty s vědeckotechnickou rozvědkou. 
Tato specializovaná zpravodajská služba po-
třebovala impulsy z vědeckých ústavů a vyso-
kých škol, aby věděla, co má v zahraničí získat. 
Když požadovanou dokumentaci dopravila do 
tehdejšího Československa, tak probíhala lega-
lizace cestou fiktivního výzkumu. Rozsah této 
spolupráce byl pro mne nemálo překvapující,“ 
doplňuje Pavel Urbášek.

Připravila Milada Hronová, foto archiv OK

PhDr. Pavel Urbášek,
ředitel Archivu UP, se 
v  rámci své vědecké 
činnosti věnuje oblasti 
soudobých dějin a orál-
ní historii. Je autorem 
a  spoluautorem mono-
grafií Univerzita v  Olo-
mouci 1573–2009 (2009), 
Vysokoškolský vzdělávací 
systém v letech tzv. normalizace (2008), Vítězo-
vé!? Poražení!? (2005), Kapitoly z dějin univer-
zitního školství na Moravě v letech 1945–1990 
(2003) a Vysokokoškolský vzdělávací systém 
v letech 1945–1969 (2012). Působí jako člen 
hodnotícího panelu GAČR (dějiny 19. a 20. sto-
letí); sám je řešitelem a spoluřešitelem několika 
projektů GAČR. Za monografii Vítězové!? Pora-
žení!? obdržel spolu s prof. Miroslavem Vaňkem 
ocenění Historická kniha roku 2005.

Monografie vznikla díky tříletému 
projektu GAČR. V  nákladu tři sta 
kusů ji v roce 2012 vydala a vytiskla 
Univerzita Palackého. Pořídit ji lze např. 
prostřednictvím www.e-shop.upol.cz.
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„těším se na všechno, co ještě může přijít,“ 
říká mUdr. Bohdan Pomahač, nejznámější plastický chirurg světa a absolvent UP
Málokdo mohl neslyšet v posledním roce jméno Bohdan Pomahač. Od Japonska po Turecko o něm informovala média téměř bez přestání. 
Přitom si jeho jméno většina lidí spojí s jinými tvářemi než je ta jeho. Daleko slavnější se staly totiž obličeje, které tento špičkový plastický 
chirurg vrátil svým pacientům, těm, kteří díky němu přestali přežívat a začali žít.

Dopočítal byste se, kolik rozhovorů jste po-
skytl médiím během posledního roku? 

Přesně nevím, řekl bych kolem stovky, ale hod-
ně je odmítnuto naší nemocniční kanceláři pro 
public relations.

Předpokládám, že poté, co se vaše jméno za-
čalo objevovat v desítkách médií po celém 
světě, se jistě zvýšil počet žádostí o vaši po-
moc ze strany pacientů. Existují nějaké po-
řadníky operací, nebo je na vašem rozhod-
nutí, kdo se ocitne „ve vašich rukou“?

Na nezájem pacientů si nemůžu stěžovat. Sna-
žím se ale pomoct všem bez nějakých filtrů, i když 
se soustředím vice na rekonstrukční a estetické 
problémy obličeje. Na operační rozvrh dáváme 
všechny různé typy operací. Určitě je plný na tři 
až čtyři měsíce dopředu, ale většina pacientů ne-
potřebuje naštěstí okamžitou pozornost. 

Ve většině interview mluvíte o tom, že ope-
race jsou společnou prací týmu lidí, nejen 
vaší. Kolik lékařů-chirurgů a pomocného 
personálu se podílí na jedné transplantaci 
obličeje? 

To je oblíbená otázka všech žurnalistů. Lidí je 
na sále opravdu hodně, řada z nich pracuje na 

směny (instrumentářky, sestry), čímž čísla rostou. 
Hlavně je ale celá operace tak zajímavá, že chce 
být na přítomen každý. Ačkoliv není potřeba více 
než pěti šesti chirurgů, na sále jich máme zhruba 
dvojnásobek – nikdo si nechce nechat něco ujít. 
Rozhodně nikoho nevyháním. Myslím si totiž, že 
je to dobrý způsob zpevňování týmového přístu-
pu a po pravdě řečeno, není až tolik operací, kdy 
bych se svými kolegy pracoval.

Jsou v takovém lékařském týmu i jiní Češi? 
Ne.

Jak dlouho trvá příprava jedné transplantace 
obličeje? A jak dlouho samotná operace?

Příprava prvních operací trvala léta. V této 
době už řada pacientů, které vidím, zapadá do 
podobné nebo stejné kategorie, a po pravdě 
řečeno, chirurgická příprava je minimální. Pří-
prava pacienta je ale dlouhá, trvá měsíce a za-
hrnuje důležitá vyšetření, stejně tak jako ohod-
nocení celkového psychického stavu pacienta 
a porozumění procedury. Samotná operace pak 
trvá mezi patnácti a dvaceti hodinami.

Vzhledem k  nasazení americké armády 
v  mnoha konfliktech po světě, je urči-
tě v USA velké množství lidí, kteří přišli 
například o horní nebo dolní končetinu. 
V jednom rozhovoru jste řekl, že se sám 
o problematiku transplantace končetin 
zajímáte. Do jaké míry? 

Provedli jsme už dvě oboustranné transplan-
tace horních končetin a připravujeme další paci-
enty, takže bych řekl, že se o tuto problematiku 
zajímám velice. 

V  USA je systém financování nemocnic 
poněkud odlišný od toho u nás. Panuje 
mezi americk ý mi nemocnicemi větší 
rivalita než v Česku?

Rozhodně. Je to v podstatě boj o pacienta. Náš 
systém nemocnic (Partners) zahrnuje krom Brig-
ham and Women’s Hospital kde pracuji, i dalších 
zhruba deset nemocnic různých velikostí a spe-
cializací. Představujeme dominantní systém 
v regionu a výraznou sílu i z hlediska celých USA. 
Bostonu se říká Mekka medicíny.

Mají vaše úspěchy vliv např. na výši vý-
zkumných grantů a dotací pro bostonskou 
nemocnici? 

To dozajista mají. Byli jsme schopni získat ce-
lou řadu grantů, dohromady zhruba ve výši ko-
lem šesti milionů dolarů. Nemocnice přitom díky 
fundraisingu vydělala přes deset milionů, jenom 
co já vím. 

Snad to není tajemství, ale dostal jste 
někdy nabídku na změnu zaměstnání od 

„konkurenční“ nemocnice? Uvažoval jste 
nad ní, nebo je Boston už vaším skutečným 
domovem?

Nabídky se začínají objevovat, ale zatím ne-
mám důvod nic měnit. Má práce je zajímavá 
a mám pro ni výborné podmínky. Všechno je roz-
jeté a asi bych nerad někde začínal úplně znova. 
Určitě ale dojde k momentu, kdy nabídky budou 
zajímavé, a tak nemůžu zcela jistě vyloučit, že 
bych někdy šel jinam. 

Vy sám jste do USA odešel hned po studiích. 
Pokud by chtěl mladý lékař v Česku jít za 
prací do zahraničí, tak byste mu doporučil 

„otrkat se“ nejdřív v českých podmínkách 
nebo rovnou vyrazit na zkušenou do ciziny? 

Lékařský trénink je v USA poměrně dlouhý, 
zejména pro chirurgické obory, a pokud začne-
te v jiné zemi, budete si muset úplně vše znovu 
zopakovat, takže „otrkávání“ se doma je podle 
mého názoru ztráta času. Navíc, v porovnání 
s mediky v USA jsou naše praktické znalosti po 
promoci daleko menší. Postarat se o základní 
péči chirurgického pacienta na JIPce nebo i na 
běžném lůžku jsem já například po příchodu do 
USA prakticky neuměl. 

Jak vzpomínáte na svá studia v Olomouci? 
Dala vám něco nad rámec praktických zna-
lostí a dovedností? 

Byla to nádherná léta, na která budu vzpomí-
nat celý život. Olomouc je úžasné město a doba 
studií se už prostě nevrátí. Zároveň nejsem člověk, 
který by si přál vracet čas. Co dělám teď, je vyni-
kající, moc si to užívám a baví mě to daleko více 
než to, co jsem dělal před pěti deseti lety. Těším 
se na všechno, co ještě může přijít!

V Česku se pohybujete relativně často. Sle-
dujete při svých návštěvách nebo i z Bostonu 
českou chirurgii a její vývoj? 

Sleduji publikace v časopisech svého oboru, ale 
obecně jen ty nejkvalitnější z oblasti medicíny, na-
příklad New England Journal of Medicine. Bohužel 
se v nich články českých chirurgů neobjevují, takže 
nevím, co se „doma“ děje. 

Myslíte, že se dá obecně říci, že kvality 
českých lékařů nijak nepokulhávají za 
kvalitami lékařů v západní Evropě či v USA? 
Dá se podle vás říct, zda existuje nějaký 
nevyužitý potenciál v českém lékařství? 

Otázkou je, jak kvalitu posuzujete. Lidé jsou 
v průměru stejně chytří jak v Čechách nebo v Evro-
pě, tak i v USA. Na druhou stranu špičkový americ-
ký postgraduální trénink nemá v Česku, ani i v Ev-
ropě obdoby. Stejně tak strukturovanost systému 
dlouhodobého vzdělávání. Takže i když vyberete 

MUDr. Bohdan Pomahač (*1971)
Rodák z Ostravy se stal 
mediální celebritou poté, 
co provedl vůbec první 
kompletní transplantaci 
obličeje ve Spojených 
státech (v květnu 2011) 
a celkově třetí na světě. 
V mládí vášnivý šachista 
vystudoval Lékařskou fa-
kultu UP, po jejímž absol-
vování v roce 1996 odjel 
do Bostonu, kde dodnes působí v Brigham 
and Women´s Hospital. V roce 2000 se oženil 
s Hanou Augustinovou, rovněž lékařkou a ab-
solventkou UP, se kterou mají dvě děti. V Bos-
tonu, kde strávil Pomahač výměnný pobyt již 
během studií, působí jako šéf popáleninové 
kliniky a provozuje vlastní praxi plastické, re-
konstrukční a estetické chirurgie. Do Česka se 
vrací alespoň jednou ročně.

Tým Bohdana Pomahače v Brigham and Wome-
n’s Hospital v Bostonu

V roce 2010 navštívil Bohdan Pomahač s manžel-
kou svou alma mater a při příležitosti natáčení 
dokumentu o jeho práci se setkal mj. s tedejším 
děkanem LF prof. Zdeňkem Kolářem

Volný čas tráví Bohdan Pomahač nejčastěji s rodi-
nou nebo na moři. Ostatně vody si s dětmi užíval 
i při dovolené v Česku před dvěma lety Dokončení na str. 7
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ty nejlepší absolventy a dáte jim ten nejlepší tré-
nink, tak si myslím, že je těžké s tím konkurovat 
kdekoliv na světě. 

Jak vypadá všední den Bohdana Pomahače? 
Vstávám brzo a domů se vracím pozdě. Dva-

náct hodin v práci denně je asi standard, ale to za 
předpokladu, že nejsou žádné mrtvé momenty 
a vše probíhá s maximální efektivitou. Snídaně ve 
výtahu po cestě na vizitu, a pokud je na oběd čas, 
tak asi deset minut. Následují meetingy, operace 
a někdy obojí zároveň. 

A co pro vás představuje slovo relaxace? 
Dlouho se vyspat, dát si v klidu kafe, přečíst 

noviny, zahrát si tenis nebo být u moře a užívat 

s windsurfing. Hrát si s dětmi, plánovat s man-
želkou...

A na závěr – jak vyslovují Američané vaše 
jméno? Vědí vaši kolegové, v jakém slovu 
má základ vaše příjmení?

Některým jsem to vysvětlil, ale většinou s vý-
slovností bojují. „Pomahač“ jimi vyslovený zní jako 
„tomahawk“, a to dodává mému jménu zcela jiný 
rozměr (smích).

Ptal se Ondřej Martínek, foto archiv UP, archiv 
FNO, archiv Bohdaba Pomahače

(Rozhovor byl publikován v plné verzi v Žurná-
lu+ č. 7; viz www.zurnal.upol.cz.)

„těším se na všechno…” Dokončení ze str. 4

Univerzitní pracoviště informují

Univerzita Palackého má novou, prestižní publikaci
Především pro tuzemské i zahraniční návštěvy rektora, prorektorů a děkanů olomoucké uni-

verzity vyšla v české i anglické verzi nová, moderně pojatá publikace Univerzita Palackého. Své 
čtenáře už na první pohled zaujme jak grafickým zpracováním a netradičním čtvercovým formá-
tem, tak kvalitními velkoformátovými doprovodnými fotografiemi. 

Texty rozdělené do jednotlivých kapitol popisují univerzitu jako celek. Popisují její činnost 
i nabídku studijních oborů jednotlivých fakult. „Pozornost jsme věnovali také vědeckovýzkum-
ným projektům a jednotlivým univerzitním zařízením. V závěru publikace se čtenáři mohou 
seznámit s historií naší alma mater,“ sdělila Žurnálu UP odpovědná redaktorka publikace Mgr. 
Lenka Skácelíková z Oddělení komunikace UP. „Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
proděkanům pro studijní zále-
žitosti za pomoc při korektu-
rách fakultních textů. Vyzved-
nout bych chtěla také rychlou 
a kvalitní práci pana profesora 
Jaroslava Peprníka, který se za-
sloužil o překlad publikace do 
angličtiny,“ dodala Lenka Ská-
celíková.

Publikace Univerzita Palacké-
ho vznikla v grafickém zpracová-
ní Studia Palec.              -map-

Čínština pro praxi: vzniká obsáhlý slovník i nabídka práce pro studenty
Vytvořením internetového Portálu čínských studií a inovací předmětů chce Katedra asijských studií Filozofické fakulty UP zvýšit možnosti 
uplatnění absolventů čínské filologie. K tomu jí pomáhá projekt „Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se 
zaměřením na uplatnění absolventů v praxi”, jenž spustila 1. listopadu 2010. Souběžně vzniká moderní čínsko-český slovník a encyklopedie. 

Portál čínských studií
Základem pro změny oboru se stal nový 

internetový Portál čínských studií. Pro účely 
katedry vznikl na základě volně šiřitelného 
softwaru s otevřeným kódem Moodle. Klasická 
nabídka Moodle je propojena s připravovanou 
encyklopedií hesel z oblastí čínské literatury, 
moderních dějin, geografie, jazyka, sémioti-
ky a myšlení. „Do portálu lze umístit výukové 
materiály či výukové moduly, jeho prostřednic-
tvím je také možné komunikovat se studenty, 
zadávat a kontrolovat seminární práce, eseje 
či úkoly. Umožňuje širokou škálu testování 
studentů; od cvičných po závěrečné zápočto-
vé testy a jejich vyhodnocení,“ vysvětlil hlavní 
řešitel projektu Mgr. Ondřej Kučera.

Na Portálu čínských studií (http://cinstina.
upol.cz) budou od začátku zimního semestru 
2012 k dispozici všechny výukové materiály, 
encyklopedická i slovníková hesla. Registrovaní 
uživatelé k nim budou mít volný přístup.

Výuka v novém duchu
Hlavním úkolem pedagogů je inovace stá-

vajících předmětů zaměřených na výuku ja-
zyka a reálií (propojení Audioorálních cvičení 
s náslechem, Četba textů propojená se slov-
níkovým modulem v portálu, encyklopedie 
pro Dějiny moderní Číny, Geografii Číny ad. 
předměty) a zařazení předmětů nových, smě-

řujících k praktickým dovednostem studentů 
nebo ke zvýšení jejich specializace. V akade-
mickém roce 2011/2012 se začala nově vyučo-
vat Pedagogika čínštiny, Ekonomická geografie 
Číny, Řízení znalostí v interkulturním prostředí 
a Čínská literatura ve filmu. 

Mezi nově zavedenými vyniká předmět Pra-
xe, který rozvíjí praktické dovednosti studentů. 

„Zájemci si na základě svých jazykových zna-
lostí a preferovaného oboru mohou zvolit mís-
to výkonu své praxe, a to ve firmách, školách 
nebo neziskových organizací zaměřených na 
práci s cizinci. Veškeré náklady spojené s pra-
xí, tj. náklady na dopravu, ubytování a stravné, 
jsou hrazeny z projektu, což je velmi výhodné 
jak pro studenty, tak pro jejich zaměstnava-
tele, a spolupráce tak funguje k oboustranné 
spokojenosti – studenti získají praktické zkuše-
nosti např. z firemního prostředí, zatímco firma 
může zdarma využít jejich jazykového a vědo-
mostního potenciálu,“ dodal Mgr. Kučera. 

Studenti již absolvovali praxe např. ve fir-
mách BAEST a ŠKODA AUTO, vyučovali čínštinu 
na gymnáziích Hejčín a Slovan, nahlédli do prá-
ce Sdružení občanů zabývajících se emigranty, 
podíleli se na organizaci kulturních a vzdělá-
vacích akcí v rámci Česko-čínské společnosti, 
ale také překládali z/do čínštiny počítačové hry, 
vypomáhali s nákupem a dopravou čínského 
zboží do České republiky.

Od zimního semestru 2012 se nabídka vy-
učovaných předmětů dále rozšíří o Úvod do 
čínského myšlení, Identitu v kulturní sféře 
Číny a Sémiotiku Číny. Nově vytvořené před-
měty budou zařazeny do studijních plánů 
a dále nabízeny i po skončení projektu.

Moderní encyklopedie a slovník
Součástí projektu je tvorba elektronické 

encyklopedie na základě wiki obsahující hes-
la k jednotlivým tematickým odvětvím oboru; 
k literatuře, historii, geografii, lingvistice i sé-
miotice, které studentům poskytnou základ-
ní i doplňující informace potřebné ke studiu. 
Souběžně vzniká moderní elektronický čín-
sko-český slovník: ve finále obsáhne přibliž-
ně 40 tisíc hesel. Tato nenápadná mravenčí 
práce je ve skutečnosti jedním z největších 
lexikografických počinů české sinologie po-
sledních let.

Akce: informace i zábava
Akce SPQO seznámila studenty 1. ročníku 

pomocí hry s důležitými místy Olomouce, ale 
také s nezbytnostmi, které by měl znát každý 
správný student čínské filologie. Katedra pra-
videlně pořádá Workshop praxí, kde studen-
ti mluví a diskutují o nabytých zkušenostech 
v praxi. Díky spolupráci s olomouckou po-
bočkou Česko-čínské společnosti se rovněž 
daří pravidelně organizovat SINOKINO, které 
výběrem filmů navazuje na nový předmět 
Čínská literatura ve filmu.

Projekt: Inovace oboru čínská filologie na 
Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením 
na uplatnění absolventů v praxi (zkrácený název: 
Čínština pro praxi) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289

J. Fiurášková, M. Rysová a L. Skácelíková

Využijte rekreačních pobytů
na Pastvinách! 

Fakulta tělesné kultury UP zve do Studentské 
zátoky v Orlických horách. Široká veřejnost tak 
může strávit část letních prázdnin, včetně mě-
síce září v pohodovém aktivním stylu ve výcvi-
kovém středisku Pastviny. K dispozici se nabízí 
lanové centrum, horolezecká stěna, tartanová 
hřiště pro všechny druhy míčových sportů, an-
tukové hřiště, stolní tenis, tenisová tréninková 
zeď, půjčovna jízdních kol, koloběžek a kánoí, 
sauna, společenské místnosti s audiovizuální 
technikou, paintball, ale i bufet s barem pro 
občerstvení a večerní posezení u ohně. FTK UP 
nabízí celkem 148 míst k ubytování v chatkách 
či v pokojích se sociálním zázemím. K pobytu je 
možné objednat i stravování formou plné penze 
či polopenze.
Více na http://www.upol.cz/; www.acpastviny.cz; 
renatavadurova@upol.cz.      -red-

Pro zájemce o „řidičák na počítač“
Centrum dalšího vzdělávání PF UP opět nabí-
zí studentům a zaměstnancům UP možnost 
získání mezinárodně uznávaného certifikátu 
počítačové gramotnosti a počítačových zna-
lostí a dovedností European Computer Driving 

Licence (ECDL). 
Právnická fakulta UP, Budova B, učebna č. 8

29. června, 9.30–13.30 hod.
Bližší informace na

www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/centra.
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K životnímu jubileu prof. RNDr. Josefa Mikeše, DrSc.
V letošním roce slaví své šedesátiny prof. Jo-

sef Mikeš, DrSc., vedoucí Oddělení geometrie 
Katedry algebry a geometrie Přírodovědecké 
fakulty UP, významná osobnost geometrické 
komunity.

Profesor Mikeš se narodil v r. 1952 ve Zlíně 
a v r. 1971 nastoupil ke studiu matematiky na 
Přírodovědeckou fakultu UP, avšak po prvním 
ročníku byl vybrán, aby v rámci mezinárodní 
výměny studentů ve studiu pokračoval na Me-
chanicko-matematické fakultě Oděské státní 
university I. I. Mečnikova, které s vyznamená-
ním ukončil obhajobou diplomové práce Geo-
detičeskij otobraženija polusimmetřičeskich 
rimanovych prostranstv. Jejím vedoucím byl 
N. S. Sinjukov, diferenciální geometr meziná-
rodního renomé. Josef Mikeš v Oděse zůstal 
i nadále a svou dráhu vysokoškolského učite-
le zahájil na Oděské státní univerzitě, kde v r. 
1979 obhájil kandidátskou práci na téma Geo-
detičeskije i golomorfno-projektivnyje otob-
raženija speciaľnych rimanovych prostranstv 
a v r. 1982 se na tamní Mechanicko-matema-
tiocké fakultě stává docentem katedry geome-
trie a topologie.

Své pedagogické a  vědecké působení 
v Oděse ukončil v r. 1994, kdy se vrátil do Čes-
ké republiky. 

Za dobu svého působení v Oděse se věno-
val vědecké výchově a vytvořil tak okruh di-
ferenciálních geometrů, s jehož členy udržuje 
úzké vědecké i osobní kontakty dodnes.

V  České republice působil nejprve krát-
ce ve svém rodišti – na Katedře matematiky 
VUT Brno-Zlín, aby po té „zakotvil“ – snad 
již nastálo – na Katedře algebry a geometrie 
PřF UP. V r. 1997 získal na MFF UK obhajobou 
disertace Geodetičeskije, F-planarnyje i golo-
morfno-projektivnyje otobraženija rimano-
vych i affinosvjaznych prostranstv, vědeckou 
hodnost doktora věd a r. 1998 byl jmenován 
profesorem. 

Vědecká práce prof. Mikeše je věnována 
aktuálním otázkám teorie geodetických a ho-

lomorfně-projektivních 
zobrazení a jejich zobec-
nění. K jeho nejvýznam-
nějším výsledkům patří, 
že ukázal uzavřenost 
Einsteinových prostorů 
vzhledem k  geodetic-
kým zobrazením. Z po-
sledních výsledků si za-
slouží zmínit ekvivalence 
prostorů s projektivní konexí s prostory s afin-
ní konexí se symetrickým Ricciho tenzorem.

Své vědecké výsledky publikoval prof. Mikeš 
ve více než 150 článcích ve vědeckých, převáž-
ně zahraničních periodicích a pěti monogra-
fických pracích. Lze říci, že do vědecké školy, 
soustředěné kolem něj, náleží na 50 diferenci-
álních geometrů, spoluautorů jeho prací.

Prof. Mikeš je členem několika vědeckých 
rad vysokých škol i členem redakčních rad vě-
deckých periodik v ČR i zahraničí.

Všem svým kolegům je prof. Mikeš znám 
jako laskavý člověk, ochotný vždy poradit, 
člověk inspirující svými myšlenkami své okolí. 

Je vědcem mezinárodního formátu, udržu-
jícím čilé kontakty s kolegy z řady vědeckých 
pracovišť v ČR i v zahraničí – od Asie, přes 
Střední východ, Rusko a země SNS, balkánské 
státy, Maďarsko, Německo až po USA. 

Profesor Mikeš je rovněž vysokoškolským 
učitelem v pravém smyslu tohoto slova – na 
svých přednáškách či seminářích i mimo ně 
se snaží studentům vždy ochotně přiblížit taje 
geometrie, podnítit v nich zájem o tuto dis-
ciplínu a směřovat je k jejímu dalšímu studiu. 

Je v neposlední řadě úspěšným školitelem 
doktorských prací a mezi jeho úspěšnými ab-
solventy najdeme dnes řadu nejen tuzemských, 
ale i zahraničních akademických pracovníků.

Přejeme milému Josefu Mikešovi hodně 
zdraví, dobré nálady a dalších úspěchů v pra-
covním i osobním životě.

Jménem všech kolegů Josefa Mikeše
prof. Radomír Halaš a dr. Marek Jukl

-placená inzerce-

Odborné semináře PF 
k novému občanskému zákoníku

Právnická fakulta UP pořádá 22. června odborný 
seminář Smlouvy uzavírané se spotřebitelem v no-
vém občanském zákoníku a 27. června odborný 
seminář Závazky v novém občanském zákoníku. 
Přednášet bude JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., Ka-
tedra občanského práva a pracovního práva PF 
UP, člen rekodifikační komise Ministerstva spra-
vedlnosti k novému občanskému zákoníku, vždy 
od 9:30 do 15:15 hod. v budově A – sál Rotunda.
Bližší informace na www.upol.cz/kalendar.

Přednáškový večer Spolku lékařů
Spolek lékařů v Olomouci a Ústav klinické a mo-
lekulární patologie ve spolupráci s Onkologickou, 
Neurologickou a Neurochirurgickou klinikou LF 
UP a FNOL pořádají další z přednáškových večerů, 
tentokrát na téma Novinky v diagnostice někte-
rých nádorů a neurodegenerativních onemocnění 
(koordinátor prof. Zdeněk Kolář, CSc.). Koná se 
ve středu 20. června od 16.00 hodin v poslu-

chárně Dětské kliniky FNOL.
Program viz www.upol.cz/kalendar.

Přírodovědecká fakulta UP
pořádá tradiční popularizační akce pro žáky 

a studenty základních a středních škol
Přírodovědný jarmark
Přírodovědecká fakulta UP

tř. 17. listopadu, 22.–23. června
Program viz www.projektmedved.eu/aktuality.php

zkušební přístup do databází 
vydavatelství adam matthew digital
Digitalizované materiály z každodenního živo-
ta, obchodu, politiky a kultury v Číně v minu-
lých staletích, život Židů v Americe v době od 
1654–1954, středověký způsob života v rodinách 
i zápisky velkých cestovatelů – to vše lze najít ve 
zkušebním přístupu do databází vydavatelství 
Adam Matthew Digital, které Knihovna UP nyní 
nabízí. Vstup do databází najdete v aktualitách 

na http://ezdroje.upol.cz. 
Zkušební přístup potrvá do 30. června 2012.

Provozní doba v útvaru stravování 
v období letních prázdnin

Menza 17. listopadu: od 2. července do 14. září 
bude zajištěn výdej obědů i minutkových jídel 
od 11.00 hod. do 14.00 hod.
Menza Neředín: od 2. července do 31. srpna 
bude provozovna uzavřena z důvodu provedení 
generálních oprav na vodovodním potrubí.
Výdejna RUP: od 16. července do 31. srpna 
bude provozovna uzavřena z důvodu provede-
ní malířských, natěračských prací a provedení 
sanitárního úklidu.
Výdejna Šmeralova: od 11. června do 31. srp-
na bude provozovna uzavřena z důvodu konání 
stravovacích akcí a provedení malířských, natě-
račských prací a provedení sanitárního úklidu.
Výdejna PřF Holice: od 2. července do 31. srpna 
bude zajištěn výdej obědů i minutkových jídel 
od 11.30 do 13.30 hod.

změna prodejní doby a uzavření 
prodejny skript a odborné literatury VUP
Upozorňujeme, že v letních měsících roku 2012 
bude v prodejně skript, učebnic a odborné lite-
ratury VUP upravena prodejní doba.
V termínech 11. června–20. července a 13. srp-
na–7. září bude otevřeno následovně:
 po–čt: 9.00–12.00 hod., 13.00–15.30 hod.
 pá: 9.00–12.00 hod., 13.00–15.00 hod.
Ve dnech 23. července–10. srpna bude 
v prodejně ZAVŘENO.
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Přírodovědecká fakulta UP pořádá
ve dnech 30. června–4. července

mezinárodní kongres 
natural anticancer druha (nad)

Jeho cílem je poskytnout vědeckým pracovní-
kům, studentům a výzkumným pracovníkům 
v průmyslu klíčové informace o špičkovém vý-

zkumu přírodních protinádorových léčiv.
Bližší informace na www.nad2012.com.

Katedra psychologie FF UP pořádá 
mezinárodní adiktologickou konferenci

„dokážu to?“
teorie a praxe léčby závislostí

k zakončení projektu OPLLZ „Dokážu to“.
Cílem projektu byla tvorba a realizace krátkého 
intervenčního programu pro osoby závislé na 
pervitinu. Účelem konference je kromě sdíle-
ní zkušeností s novou metodou také realizace 

přednášek, workshopů a panelových diskusí.
Umělecké centrum UP

21.–22. června, od 9.00 hod.

Katedra technické a informační výchovy PdF UP 
a hlavní manažer projektu 

„PROŠ– programování do škol“ zvou na 
slavnostní ukončení aktivit 

realizovaných v rámci projektu PrOŠ
Jeho cílem je shrnout přínos projektu pro rozvoj 
počítačové gramotnosti na zapojených partner-
ských gymnáziích, zkušenosti, výsledky a názory 
všech aktérů a účastníků projektu. Jedním z vý-
stupů projektu jsou elektronická Učebnice pro-
gramování a Metodika základů programování.

Uskuteční se 21. června od 10.00 hodin 
v zasedací místnosti Děkanátu PdF UP.

Více na www.upol.cz/kalendar.

Děkan Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 
vypisuje

výběrové řízení na obsazení míst:
 odborný asistent – se zaměřením na rekreo-

logii (úvazek 1,0)
 odborný asistent – se zaměřením na aktivní 

životní styl a podporu zdraví (úvazek 1,0)
 odborný asistent – se zaměřením na aktivní ži-

votní styl a podporu zdraví, MUDr. (úvazek 1,0)
 odborný asistent – se zaměřením na zážitko-

vou pedagogiku (úvazek 1,0)
 odborný asistent – se zaměřením na historii 

tělesné kultury, dějiny sportu (úvazek 1,0)
 odborný asistent – se zaměřením na sociolo-

gii sportu a volného času (úvazek 1,0)
 odborný asistent, asistent, lektor – se zamě-

řením na anglický jazyk v kinantropologii 
(úvazek 1,0)

 odborný asistent, asistent, lektor – se zamě-
řením na anglický jazyk v kinantropologii 
(úvazek 0,2)

 odborný asistent, asistent – se zaměřením na 
sportovní hry (úvazek 1,0)

 odborný asistent, asistent – se zaměřením na 
úpolové sporty a sebeobranu (úvazek 1,0)

 odborný asistent, asistent, lektor – se zamě-
řením na rytmickou gymnastiku (úvazek 0,5)

Datum předpokládaného nástupu od 1. září 
2012 nebo dle dohody.
Přihlášky do výběrového řízení doložené struk-
turovaným životopisem, dokladem o dosaženém 
vzdělání, přehledem praxe a publikační činnosti 
přijímá personální oddělení Fakulty tělesné kul-
tury UP, tř. Míru 115, 771 11 Olomouc nebo e-mail 
vera.holubova@upol.cz (v kopii zbynek.svozil@
upol.cz), a to nejpozději do 8. července 2012. 
Podrobné informace jsou umístěny na úřední 
desce Fakulty tělesné kultury UP www.upol.cz/
uredni-deska/pracovni-nabidky.

O H l é d n U t í

letní semestr katedry anglistiky a amerikanistiky ve znamení 
přednášek a workshopů 
Na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF UP bylo v letním semestru rušno. Lingvistická 
a literární sekce totiž přivítala několik zajímavých hostů. 
Živé diskuse na akademické půdě

V rámci lingvistického doktorského semináře 
vystoupil dr. Jan Chovanec z FF MU s přednáškou 
o jazyku sportovních reportáží „The Style of Live 
Sportscasting in Online Newspapers“ a dr. Zuzana 
Jettmarová z Ústavu translatologie FF UK s před-
náškou „Styl v překladu a v překladatelské teorii“. 
V květnu proběhl celodenní workshop „Jazykové 
korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů“. Kromě tři-
nácti účastníků s kratšími příspěvky hovořili na 
téma tvorba jazykových korpusů a metodologie 
práce s korpusy také dva hosté z Ústavu teoretic-
ké a komputační lingvistiky FF UK: doc. Vladimír 
Petkevič přednesl přednášku na téma „Morfolo-
gické značkování v korpusech současné češtiny“ 
a dr. Alexandr Rosen přednášku „Jak přidávat 
texty do paralelního korpusu InterCorp“. Živé 
diskuse po každém příspěvku ukázaly užitečnost 
takových setkání tvůrců jazykových korpusů s je-
jich uživateli – lingvisty a překladateli. Jak konsta-
tovali hosté workshopů, zájem o každý příspěvek, 
diskuse a otevřenost vytvořily pravou atmosféru 
akademické půdy. V červnu přijela z amerického 
Denveru profesorka Stephanie Quizarová a před-
nášela na téma jazykové postoje v USA „What Is 
a Monolingual? An American!“.

Pozvání přijali významní zahraniční hosté
Velkým přínosem pro KAA byla též vystoupe-

ní zahraničních hostů z oblasti literárního a kul-
turního života. Vědecky inspirativní a obsahově 
přínosná byla zejména videokonference s profe-
sorem M. Thomasem Ingem spojená s přednáš-
kou „Amerikanizace románu Mary Poppinsová 
Waltem Disneym“. O problematice překladu 

poezie debatovala se studenty také Bronislava 
Volková, která je nejen profesorkou sémiotiky 
v USA, ale i básnířkou. Pozvání dále přijali britsko-
-kanadský básník John Pass, nositel Ceny gene-
rálního guvernéra Kanady a Theresa Kishkanová, 
kanadská autorka poetických próz a básní. Pass 
s Kishkanovou diskutovali se studenty v rámci 
semináře současné anglofonní poezie o literár-
ních tradicích a trendech v soudobé literatuře. 
V rámci autorského čtení půdu FF UP navštívil 
také americký spisovatel Joe Sherman.

Přednášky a workshopy budou pokračovat 
Cyklus přednášek a workshopů bude pokra-

čovat. Už v týdnu od 18. června 2012 povede 
profesor Inge pětidenní seminář o filmových 
adaptacích děl Williama Faulknera. V příštím 
akademickém roce se seznam hostů na KAA 
rozroste o řadu dalších odborníků z českých 
i zahraničních univerzit. Pozvání přijaly takové 
osobnosti jako profesor Geoffrey Leech a pro-
fesorky Liliane Haegemanová a Juliane House-
ová. Ti nejenže přednesou své přednášky, ale 
především poskytnou cennou zpětnou vazbu 
jak doktorandům, tak všem ostatním, kteří už 
mají doktorát pár let za sebou.

Všechny tyto návštěvy se uskutečnily a budou 
moci uskutečnit díky dvěma novým projektům 
spolufinancovaným Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky: Jazyková 
rozmanitost a komunikace CZ.1.07/2.3.00/20.006 
a Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace 
v pluralitním prostoru CZ.1.07/2.3.00/20.0150.

P. Flajšarová, M. Martinková za KAA
ve spolupráci s M. Hronovou

Konference Edukace v porodní asistenci na FZV je za námi – nové úkoly před námi
Díky projektu FRVŠ č. 1801 Aktivizační a participativní pojetí výuky zdravotnické edukace byla 
v minulých dvou letech podpořena tradice studentských konferencí, které prezentují výstupy věd 
v oblasti léčení a podpory zdraví laické klientely. Na letošní konferenci „Edukace v porodní asistenci“, 
která se konala v závěru května, představily studentky Fakulty zdravotnických věd 31 edukačních 
opor pro laickou a profesionální klientelu oboru Porodní asistence. Při tvorbě textů autorky spolu-
pracovaly s odbornými konzultanty z řad lékařů, učitelů, nelékařských zdravotnických pracovníků.

Konference byla zařazena do celoživotního 
vzdělávání porodních asistentek a získala regist-
raci České konfederace porodních asistentek. Ma-
teriály budou k dispozici pracovníkům, klientkám 
Gynekologicko porodnické kliniky FNOL i širšímu 
spektru čtenářů, tj. rodičům dětí, teenagerům, 

ženám ve fertilním věku, dětským gynekologům, 
gynekologům v síti klinických zařízení. Studen-
tům oboru Porodní asistence doplní mozaiku 
tvorby plánu ošetřování klientek v předmětech 
věnovaných ošetřovatelským postupům. 

V průběhu diskuse se potvrdila důležitost 
rozvoje edukačních kompetencí porodních asis-
tentek a propojení profesních činností stávajících 
porodních asistentek v klinické praxi se studen-
ty oboru a využití ideje vzájemného vzdělávání. 
Zároveň se ukázalo, že veřejné prezentace a ob-

hajoby edukačních materiálů jsou jednou z per-
spektivních forem vzdělávání studentů bakalář-
ských studijních oborů. Setkání zástupců oboru 
z různých profesních prostředí, kteří si kladou 
otázky a k nim diskutují a argumentují, přispívá 
k přípravě novodobých porodních asistentek jak 
z hlediska odbornosti a profesní odpovědnosti, 
tak i samostatnosti a tvořivosti.

Konferenci s 53 účastníky otevřela Mgr. Věra 
Vránová, Ph.D., přednostka Ústavu porodní asis-
tence FZV UP, pověřená výkonem pravomocí dě-
kanky fakulty. Se zájmem byly přijaty přednášky 
Ing. Ireny Sedláčkové a Mgr. Magdaleny Volkové 
z Johnson&Johnson o výzkumných projektech 
firmy, a MUDr. Michala Holáska z Medical Adviser 
GSK Brno k verifikovaným kontextům očkování 
v prevenci rakoviny děložního čípku. Průběh 
jednání sledovala také přednostka Ústavu spo-
lečenských a humanitních věd Mgr. Šárka Ježor-
ská, Ph.D., která je hlavní řešitelkou projektu IGA 
UP v Olomouci (FZV_2012_002) Edukační proces 
onkologicky nemocných v pregraduální přípravě 
všeobecných sester FZV, PhDr. Dana Tomanová, 
CSc., jako garant výuky předmětů s edukační 
problematikou a Mgr. Jan Chrastina, proděkan 
FZV pro vědu a výzkum. Nechyběli pracovníci 
a spoluorganizátoři konference z Ústavu porod-
ní asistence Bc. Renata Hrubá a Mgr. Štěpánka 
Bubeníková.

PhDr. Dana Tomanová, foto archiv FZV
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Studenti Právnické fakulty UP 
úspěšně soutěžili na Maltě

V poslední době se studenti PF UP stále více za-
pojují do různých mimovýukových aktivit. Jednou 
z nejčastějších příležitostí jsou tzv. mootcourty, ve 
kterých účastníci simulují soudní jednání v růz-
ných právních odvětvích. Ač jde o simulaci, je zde 
snaha o co nejvěrnější zachycení praxe, včetně ob-
sahu případu, obsazení soudců či prostoru, ve kte-
rém jednání probíhají. Soudní jednání je přitom 
pouze vyvrcholením mootcourtu; předchází mu 
často několikaměsíční příprava, v jejímž průběhu 
studenti připravují písemná podání, vymýšlejí 
strategii pro žalující i žalovanou stranu a obecně 
zlepšují své znalosti o projednávané věci.

Ve dnech 3.–5. května se konalo na Maltě zá-
věrečné kolo Central and East European Moot 
Competition (CEEMC), jež se zaměřuje na oblast 
práva Evropské unie. Řešený případ byl tento rok 
neobyčejně komplikovaný a dotýkal se svobod-
ného pohybu pracovníků, občanství EU, azylové-
ho práva, ochrany veřejného pořádku nebo práva 
na informace. Soutěže se zúčastnilo 20 nejlep-
ších týmů z 12 členských i nečlenských zemí EU. 
Právnická fakulta UP byla zastoupena studenty 
Alešem Grocholem, Filipem Hlouškem, Jakubem 
Kánským a Davidem Kopalem, koučem týmu byl 
JUDr. Martin Kopa, odbornými poradci JUDr. Vác-
lav Stehlík, Ph.D., a JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Soutěž byla velmi tvrdá, k čemuž jistě přispěli 
nemilosrdní posuzovatelé, mezi nimiž nechyběli 
soudci Soudního dvora EU, generální advokáti 
téhož soudu či řada profesorů práva EU z elit-
ních britských a amerických univerzit. Tým PF 
UP porazil ve svých vystoupeních tým Sofijské 
univerzity a remízoval v klání s univerzitou z ru-
munské Iasi. Systém soutěže a možná i nervozita 
tváří v tvář nejobávanější hodnotitelce CEEMC, 
první generální advokátce Soudního dvora Ele-
anor Sharpstonové, rozhodující druhý souboj, 
bohužel o pár bodů překazily náš postup do 
závěrečného kola. Přesto si dovolím tvrdit, že 
tým PF UP zanechal velmi dobrý dojem, o čemž 
ostatně svědčí i zařazení Filipa Hlouška mezi 
nejlepší mluvčí celé soutěže.

Aktivity typu CEEMC výrazně rozšiřují odbor-
né a praktické dovednosti studentů. Účastníci 
mají příležitost porovnat se s vynikajícími studen-
ty z jiných zemí, vést soudní jednání v angličtině 
a čelit otázkám zkušených praktiků a akademiků. 
Úspěšná účast na moot courtech je vstupenkou 
pro získání pozic v elitních právních zaměstná-
ních, ostatně největší mezinárodní advokátní 
společnosti moot courty obvykle sponzorují 
(CEEMC např. Clifford Chance). Není třeba zastí-
rat, že jde zároveň o důležitou společenskou udá-
lost, využívanou k navázání cenných kontaktů. Ve 
světle uvedených výhod se jeví v rámci letošního 
CEEMC absolvovaná osobní audience účastníků 
u maltského prezidenta či ministra spravedlnosti 
pouze jako příjemný bonus.

Dr. Robert Zbíral, foto dr. Martin Kopa

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

První dvě místa celostátního kola studentské lingvistické soutěže 
patří posluchačkám Filozofické fakulty UP

Assalam Alejkum z Tadžikistanu
Bolo to približne pred rokom, keď som so zmie-

šanými pocitmi nastupovala do lietadla smeruj-
úceho do stredoázijského Tadžikistanu, krajiny 
o ktorej máme neuveriteľne veľa prevažne nega-
tívnych stereotypov.

Jedinou mojou istotou bolo pár e-mailov, kto-
ré som si vymenila s tamojšou pobočkou AIESECu 

– do hlavného mesta Dušanbe som totiž išla na 
rozvojovú stáž sprostredkovanú touto študent-
skou organizáciou, v ktorej ma Vavrouškovým 
štipendiom finančne podporila moja domovská 
Katedra rozvojových štúdií a takisto som obdr-
žala študentskú mobilitu od Prírodovedeckej fa-
kulty UP. Spolu so šiestimi dalšími stážistami som 
počas dvoch mesiacov pracovala na projekte 
Tajiktour, ktorý prebiehal na Technologickej Uni-
verzite v Dušanbe a jeho cieľom bolo zvyšovanie 
povedomnia študentov o turistickom potenciále 
Tadžikistanu.

Rozhodnutie ísť do Tadžikistanu chcelo poria-
dnu dávku guráže a vytrvalosti, no s odstupom 
času môžem povedať, že to bolo jedno z mojich 
doteraz najvydarenjších rozhodnutí. Bolo by tr-
úfalé pokúšať sa opísať Tadžikistan v stručnosti, 
no napriek tomu mi vždy zídu na um milí a ne-
uveriteľne pohostinní ľudia, súdržnosť rodiny, 
mohutné a všadeprítomné hory, pestrofarebné 
bazáre a ženičky so zlatými zubami ponúkaj-
úce tovar od výmyslu sveta, chytľavá a tempe-
ramentná hudba, neodolateľná chuť ovocia (či 
uz čerstvého alebo sušeného) a tradičné čajové 
domy Čajchany.

Najlepšiu výpovednú hodnotu o mojich bezpro-
stedných zážitkoch a kolorite Tadžikistanu má asi 
úryvok z mojich správ domov – veď posúďte sami:

25-03-2011 „Momentálne v Dušanbe zavládla 
sviatočná atmosféra vďaka sviatku roka ´Navruś . 
Trvaním a významnosťou je Navrus niečo ako 

naše Vianoce, no kedže je to oslava jari, zmysel 
sviatku je blízky skôr našej Veľkej Noci. Posledný 
týžden už bolo cítiť vo vzduchu, že sa niečo veľké 
chystá, pretože všetci sa pripravovali, čistili ulice 
a byty, obkopávali záhradky a sadili stromy na 
každom dostupnom mieste.

Deň D nadišiel 21.marca, kedy boli v Dušanbe 
veľké oslavy. Prišlo sa na ne pozrieť mnoho ľudí 
z iných častí Tadžikistanu, všetci slávnostne vyob-
liekaní v tradičných šatách. Ďalšie dni sa Navrus 
oslavuje v iných mestách a dedinách – ľudia majú 
voľno prakticky celý víkend, oddychujú doma, je-
dia tradičné jedlá, oslavujá, tancujú a každý ka-
ždému želá ´Nawrus muborok´ alebo po rusky 

´s prazdnikem .́ “
Na záver môžem len dodať: Tadžikistan je ne-

pochybne skvostom strednej Ázie, ktorý je síce 
ekonomicky najchudobnejšou krajinou v regi-
óne, no jeho bohatstvo spočíva v jeho ľuďoch, 
kultúre a tradíciách. Aj preto si tento kút sveta 
zaslúži obdiv. 

Veronika Korčeková, foto archiv autorky

Nejvíce zaujala porotu práce Ireny Pavlíč-
kové (KAA) nazvaná Jak nahlédnout do hlavy 
překladatele, aniž bychom ji museli rozbít. Na 
druhém místě se umístilo téma Jarmily Stří-
teské (KBH) Vybraná česká a slovinská slove-
sa a problém ekvivalence slovinské předlož-
ky „za“. Třetí pozice patří Tereze Sucháčkové, 
posluchačce Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity a její práci Slovní zásoba spojená 
s  technologií výroby tradiční houněné do-
mácí obuvi na Valašskokloboucku. Na čtvr-
tém místě se umístila Karolína Vyskočilová 
z Filozofické fakulty UK Praha s prezentací 
nazvanou K slovosledu mluvené češtiny v ru-
munském Bígru. Všechny umístěné studentky 
získají za své práce stipendijní ohodnocení.

Olomouckou univerzitu reprezentovala také 
Veronika Vázlerová (KAA) s tématem Problema-

tika audiovizuálního překladu se zaměřením 
na humor, která ve fakultním kole obsadila 
třetí místo.

V porotě zasedli za Jihočeskou univerzitu 
Mgr. Marie Nováková, za Ostravskou univer-
zitu doc. Eva Jandová, za Karlovu univerzitu 
dr. Robert Dittmann, za Univerzitu Palackého 
doc. Ludmila Veselovská a jako předsedkyně 
poroty dr. Ludmila Uhlířová z Ústavu pro jazyk 
český AV ČR.

Celostátní kolo proběhlo v rámci tradičního 
Mezinárodního setkání mladých lingvistů, kte-
ré se uskutečnilo 7. května na půdě Filozofické 
fakulty UP. Šlo o druhý ročník celostátního kola 
lingvistické sekce soutěže, obnoveného loni 
pod patronátem Katedry bohemistiky FF UP po 
mnohaletém odmlčení, kdy se konaly jen dílčí 
soutěže fakultní.              Anna Kadlecová, -red-

Symbol jari – naklíčená pšenica Sumanak je počas 
sviatkov Navrus prítomná všade

S t U d e n t S k á  r U B r I k a

Tým PF UP (zleva): dr. Robert Zbíral, Filip Hloušek, Jakub 
Kánský, David Kopal, Aleš Grochol, dr. Václav Stehlík

V celostátním kole lingvistické soutěže Student a věda si nejlépe vedly studentky Katedry ang-
listiky a amerikanistiky a Katedry bohemistiky FF UP. V konkurenci jedenácti studentů, kteří se 
nejlépe umístili v předchozích fakultních kolech čtyř českých univerzit, obsadily se svými pre-
zentacemi první dvě příčky.
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Pedagogická fakulta
Finková, D., Mitrychová, L., Stejskalová, K.: Tera-
peutické působení na osoby se zrakovým postiže-
ním. Vydáno na CD. Neprodejné
Finková, D., Růžičková, V., Stejskalová, K.: Mimo-
školní aktivity a speciálněpedagogické působení 
na osoby se zrakovým postižením. Vydáno na CD. 
Neprodejné
Finková, D., Miklíková, H., Růžičková, V.: Otázky 
rehabilitace osob později osleplých. Vydáno na 
CD. Neprodejné
Finková, D., Regec, V., Růžičková, V., Stejskalová, 
K.: Speciální pedagogika se zaměřením na mož-
nosti rozvoje a podpory osob se zrakovým posti-
žením. Vydáno na CD. Neprodejné
Finková, D., Mitrychová, L., Růžičková, V., Stej-
skalová, K.: Osoby se zrakovým postižením v pro-
cesu komunikace. Vydáno na CD. Neprodejné
Kopecký, K., Szotkowski, R., Krejčí, V.: Nebezpečí 
internetové komunikace III. 1. vyd., 60 s. Nepro-
dejné
Růžičková, V. at al.: Basics of special education 
of persons with visual impairment. 1. vyd., 194 s. 
Neprodejné
Bocáková, M.: Obecná zoologie pro učitele. Dotisk 
1. vyd., 78 s. Neprodejné
Ludíková, L., Kozáková, Z. a kol.: Základy speciál-
ní pedagogiky. 1. vyd., 108 s. Neprodejné
Ludíková, L., Kozáková, Z. a kol.: Specifika ko-
munikace s osobami se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 1. vyd., 74 s. Neprodejné
Ludíková, L., Kozáková, Z. a kol.: Poradenství 
pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 
1. vyd., 76 s. Neprodejné
Ludíková, L., Kozáková, Z. a kol.: Sborník z konfe-
rence. 1. vyd., 24 s. Neprodejné
Drobilová, L. (ed.): Venkovská krajina 2012. 1. vyd., 
245 s. Neprodejné

Filozofická fakulta
Svobodová, J.: Syntaktické rozbory v praxi. Vydá-
no na CD. Neprodejné
Marek, P.: Čeští křesťanští sociálové. 1. vyd., 390 
s. 250 Kč
Hradilová, D., Svobodová, D.: Survival Czech. 
2. vyd., 34 s. Neprodejné
Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature 
and Film Vol. 3, No.1 /2011. 102 s. 150 Kč
Černý, J. (ed.): Romanica Olomucensia Vol. 24, 
Supplementum. 156 s. 
Miller, J. (ed.): Czech and Slovak Journal of Huma-
nities – Historica. 2/2011. 148 s. 
Hradilová, D.: Ortografické cvičení pro bohemisty. 
Vydáno na CD. Neprodejné

Barešová, I., Zawiszová, H.: Současná hovorová 
řeč mladých Japonců. 1. vyd., 216 s. 229 Kč

Přírodovědecká fakulta
Tarkowski, P., Kubala, M.(eds.): 6. studentská 
konference mladých přírodovědců. 1. vyd., 28 s. 
Neprodejné
Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P., Opršal, Z., 
Syrovátka, M., Šafaříková, S. a kol.: Encyklopedie 
rozvojových studií. 1. vyd., 420 s. Neprodejné
Molnár, J. a kol.: Vybrané úlohy z matematiky. 
1. vyd., 108 s. Neprodejné
Maier, V. (ed.): AUPO Chemica 50S. 188 s. Nepro-
dejné
Toušek, V. (ed.): AUPO Geographica 42/1. 62 s. 
Neprodejné
Toušek, V. (ed.): AUPO Geographica 42/2. 60 s. 
Neprodejné

Lékařská fakulta
Kolářová, H., Sovová, E. (eds.): XLV. konference 
studentských vědeckých prací. 1. vyd. 100 s. Ne-
prodejné
Drábek, J. a kol.: Detekce nádorových biomarkerů 
v molekulárně biologické laboratoři. 1. vyd., 142 
s. Neprodejné
Adamus, M. a kol.: Základy anesteziologie, inten-
zivní medicíny a léčby bolesti. 2. dopl. vyd., 360 
s. 220 Kč. 
Procházka, M., Pilka, R. et al.: Obstetrics. 2. vyd., 
250 s. 291 Kč

Fakulta tělesné kultury
Janura, M. (ed.): AUPO Gymnica Vol. 41, No 4. 56 s. 
178 Kč

Právnická fakulta
Hamuľák, O.: Acta Iuridica Olomucensia 2011, 
Vol. 6, No. 2. . 154 s. Neprodejné

Rektorát UP
Urbášek, P., Pulec, J.: Vysokoškolský vzdělávací 
systém v letech 1945–1969. 1. vyd., 434 s. 250 Kč

Ostatní
Šiška, Z.: Naléhavost světla. 1. vyd., 74 s. Nepro-
dejné
Qapil, M.: Císařovy vousy. 1. vyd., 146 s. Nepro-
dejné
Kolář, B.: Netuctové myšlenky z Česka. 1. vyd., 68 s. 
Neprodejné
Trušník, R.: Podoby amerického homosexuálního 
románu po roce 1945. 1. vyd., 154 s. Neprodejné

-věch-
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Arakiáda v zoo
Příležitost pobavit se a zároveň poučit o tom, jak správně pečovat o svůj chrup, měli v sobotu rodiče 

s dětmi, kteří i přes vrtošivé počasí zavítali do Zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce. Usku-
tečnil se tu 1. ročník Olomoucké arakiády. Jak se starat o zuby, ukazovali návštěvníkům studenti Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého (UP), pro zájemce byla připravena řada atrakcí a nechyběl ani soutěžní kvíz. 
Akci připravila nezisková organizace Arak ve spolupráci se zoo a UP. 

In: Právo, rubrika Střední a východní Morava, 11. 6. (zpracovatel Anopress IT, a. s.)

Nápad z Olomouce dát obsahy knih do obrázků se šíří internetem
I za hranice Česka se už dostal nápad Zuzany Kelnarové z olomoucké univerzitní knihovny. Vměstnat 

děj knihy do tří obrázků ji napadlo minulý rok, ohlas, který to vzbudilo, rozhodně nečekala. S kolegou 
Jindřichem Jurášem jich už vytvořila více než šedesát. „ Na internetu je od nás přes Facebook převzaly 
i knihovny ze Slovenska či svaz, který sdružuje všechny české knihovny,“ usmívá se Kelnarová. „Teď uvažu-
jeme o tom, že některé stripy převedeme do angličtiny. Uvidíme, kam se pak ve světě dostanou.“ Na ukázku 
jsou zde od levého horního rohu stripy z knihy o Sherlocku Holmesovi a Čaroději ze země Oz, dále Hobit, 
cesta tam a zase zpátky, Hoši od Bobří řeky, horor Ptáci a Alenka v říši divů. Poslední tři vytvořili studenti 
v soutěži knihovny o nejlepší knihu ve zkratce. 

In: Mladá fronta Dnes, Střední Morava, 19. 5., a iDnes.cz – Olomouc, 10. 6. (zpracovatel Anopress IT, a. s.)

Diskriminace na UP
Podle posledního (5. 6. 2012) publikovaného 

průzkumu plných 46 procent lidí považuje za 
nejzávažnější diskriminaci založenou na věku 
(viz ht tp://zprav y.idnes.c z /diskriminace-v-

-cesku-0ri-/domaci.aspx?c=A120604_140003_
domaci_ jw). „Diskriminaci podle věku častěji 
za nejzávažnější považují lidé ve věku 45–59 let, 
respektive starší 60 let.“

Zdá se, že to je přesně případ Univerzity Palac-
kého, která vyhlásila nesmiřitelný boj profesorům 
a docentům starším 69 let. Už mi bylo sděleno, že 
prodloužení mé smlouvy o rok probíhá, takže další 
smlouva bude už jen na poloviční úvazek, na dok-
toráty. Osobně to chápu jako úlevu, neboť jsem 
dostal obratem nabídky jinde. 

Leč obecné zamyšlení nad možnými výsledky 
a důsledky je na místě. Jde-li o peníze, tj., chápe-li 
se, že se ušetří na „vysokém“ profesorském pla-
tě, který bude rozdělen mezi nastupující mládež, 
pak samozřejmě je možné se i radovat, že mladí 
dostanou nejen profesní, ale i finanční příležitost. 
Bohužel, perspektivy naznačují, že spíše půjde 
o snahu „vyšetřit“ nějaké peníze na budoucí post 
manažera, který je pak rozfofruje. O této sortě lidí, 
která nás řídila/zřítila do krize, jsem se už vyjádřil 
na stránkách Žurnálu UP (20, 2011, č. 13, s. 9–10).

Jde spíše ale o obecnější otázku. Neměla by být 
měřítkem odchodu do důchodu výkonnost? Je jas-
né, že člověk, který má vysokou publikační úroveň, 
překračující dvě desítky časopiseckých i knižních 
titulů za rok (měřítkem by mohl být např. RIV, i když 
se pak stejně nastoluje otázka, na kolik se hodnotí 
pedagogická činnost; osobně vidím dobrého pe-
dagoga minimálně tak důležitého jako badatele), 
a současně jeví určitou organizační schopnost, 
včetně mezinárodních kontaktů, svou hodnotu 
věkem neztrácí, ba naopak.

Dám jeden příklad: na Karlově univerzitě pů-
sobí např. více než osmdesátiletý prof. Král, starý 
čínský mistr, a všichni vědí, že to je ku prospěchu 
věci. Jeden z kolegů, kterého se odchod ještě 
zdaleka netýká, prohlásil při pracovní diskuzi, že 
i kdyby profesora přivezli do třídy na vozíčku, je-li 
schopen jasně přednášet, je stále ještě na svém 
místě. Nebo není?

Prof. Pavel Štěpánek, Katedra dějin umění FF

I když jsou obě skupiny tvořeny inteligentní-
mi, schopnými a pracovitými manažery, rozdíl je 
v získaných zkušenostech, které mohou vyústit 
v moudrost. Moudrost jsou informace a znalosti 
oplodněné vyšším smyslem a principy. Moud-
rost nás učí respektovat všechny lidi, mít je 
v úctě a nechat se vést jedinou morálkou – slou-
žit druhým. Manažeři – „asijští tygři“ jsou vysoce 

ambiciózní, vytvářejí vlastní postupy a systémy, 
které uspokojují jejich osobní cíle, ale chybí jim 
dostatek pokory a schopností vytvářet podmín-
ky pro činnost a úspěch ostatních. Je otázkou, 
zda je možná spolupráce „starců na chmelu“ 
a „asijských tygrů“ ve prospěch rozvoje lidských 
zdrojů a celoživotního vzdělávání. Odpovědi na 
tuto otázku nabízí odborný program Festivalu 
vzdělávání dospělých AEDUCA 2012, který pro-
běhne ve dnech 10.–12. září v Olomouci.

Srdečně zvou organizátoři.        -lc-

Dokončení ze str. 1
asijští tygři a starci na chmelu…

květnová produkce
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Historicky první „Den fascinace rostlinami“ se v Olomouci vydařil
Ve středu 23. května se otevřely brány sdru-

ženého botanického areálu Botanické zahra-
dy UP a Sbírkových skleníků Výstaviště Flora 
Olomouc a hanácká metropole se tak připojila 
k historicky prvnímu ročníku celosvětové akce 
s názvem Den fascinace rostlinami.

Pracovníci Botanické zahrady UP a Ka-
tedry botaniky PřF ve spolupráci s dalšími 
odborníky připravili na celý den bohatý 
program pro žáky, studenty, učitele a další 
zájemce o poznání pozoruhodného rostlin-
ného světa. Volně přístupné byly nejen Bo-
tanická zahrada UP, ale i palmový, kaktusový 
a tropický skleník v sousedním areálu Flory 
Olomouc, kde probíhaly komentované pro-
hlídky s odbornými průvodci.

V programové nabídce byly kromě před-
nášek a botanických exkurzí také ukázky 
pěstování rostlin v podmínkách in vitro nebo 
např. ochutnávka divoce rostoucích česneků. 
Návštěvníci si mohli také vyzkoušet rostlinné 
dekory, zhlédnout výstavu fotografií či stu-
dentských prací Katedry výtvarné výchovy 
PdF a seznámit se s novinkami současného 
biotechnologického výzkumu.

V průběhu dne předvedli odborníci z Ka-
tedry geoinformatiky vůbec poprvé geogra-
fický informační systém BotanGIS, který zpří-
stupňuje informace o rostlinách Botanické 
zahrady UP a Sbírkových skleníků Výstaviště 
Flora Olomouc.

První mezinárodní Den fascinace rostlina-
mi se rozhodla uspořádat Evropská organi-
zace pro rostlinnou biologii (European Plant 
Science Organisation, EPSO) právě v průbě-
hu letošního jara. Hlavním cílem organizá-
torů bylo přilákat co nejvíce návštěvníků, 
nadchnout je pro svět rostlin, seznámit je 
s prací odborníků, kteří jej zkoumají, a při-
spět k pochopení významu rostlinné biolo-
gie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví či 
pro udržitelnou produkci potravin. 

Do letošního prvního ročníku se zapojilo 
přes 450 institucí z 39 zemí. K iniciativě se při-
hlásily také české univerzity, výzkumné ústavy, 
botanické zahrady, neziskové organizace a fir-
my, které od 14. do 27. května uspořádaly řadu 
populárně-vědeckých akcí kromě Olomouce 
také v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hrad-
ci Králové, Průhonicích aj.        -mav-, foto-mo- 
(Více informací také na garden.upol.cz, bo-
tangis.upol.cz.)
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Ocenění pro předsedkyni
Akreditační komise 
Nadace Charty 77 udělila prof. Vladimíře Dvo-
řákové Cenu Františka Kriegla za rok 2012. 
Předsedkyně Akreditační komise a vedoucí 
Katedry politologie na Fakultě mezinárodních 
vztahů VŠE v Praze obdržela toto ocenění za 
příkladné občanské postoje a občanskou sta-
tečnost. Cena Františka Kriegla je udělována 
každoročně od roku 1987 na paměť českoslo-
venského politika Františka Kriegla. 

Izraelští nobelisté navštívili Prahu
Čtyři nositelé Nobelovy ceny z Izraele – Ada 
Yonathová (Weizmann Instiute, Rehovot, No-
belova cena 2009), Aaron Ciechanover (Tech-
nion, Nobelova cena 2004), Avram Hershko 
(Rappaport Institute, Haifa, Nobelova cena 
2004) a Dan Schechtman (Technion, Nobelova 
cena 2011) – navštívili v posledních květnových 
dnech Prahu. Zúčastnili se konference Prague 
Nobel Get-Together v pražské Národní technic-
ké knihovně. 

VUT představuje návrh 
nového vizuálního stylu
Vysoké učení technické v Brně se chce prezen-
tovat jako moderní, inspirativní a atraktivní 
vzdělávací a  vědecko-výzkumné centrum 
a dalo si za cíl vytvořit komplexní systém vizu-
ální identity univerzity. Vítězi soutěže o nový 
vizuální styl jsou Klára Kvízová a Petr Krejzek 
z grafického studia ReDesign. Prezentaci návr-
hu nové tváře VUT v Brně si můžete prohléd-
nout na http://logovut.ro.vutbr.cz.    -mav-

Zdroje a další informace http://www.cas.cz, http://
www.akreditacnikomise.cz, http://www.czu.cz/cs, 
http://www.vutbr.cz

Červen 2002
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  Tak jako na většině vysokých škol v ČR probí-
hají v červnu přijímací zkoušky i na UP, kde se do 
bakalářských, magisterských a magisterských 
navazujících programů letos hlásí téměř 18 000 
uchazečů. 

 Při příležitosti převzetí Ceny Františka Palacké-
ho, kterou zpravidla jednou za dva roky uděluje 
rektor UP jako ocenění vynikajících výsledků na 
poli vědy nebo kultury, přednášel v pátek 14. 6. 
v aule FF UP prof. S. Kratochvíl.

  Rekonstrukce jezuitského konviktu v těchto 
dnech vrcholí. Dokončují se stavební úpravy, 
elektrické rozvody, pokládají se podlahové kryti-
ny. Během letních měsíců bude budova vybavena 
nábytkem a postupně se do ní nastěhuje všech 
pět kateder Filozofické a Pedagogické fakulty UP.

 Po úspěšné olomoucké premiéře před třemi lety 
se letos uskutečnilo druhé setkání pracovníků vy-
sokých škol v oblasti public relations. Tentokrát 
převzala hostitelskou roli Univerzita Pardubice, 
v jejímž rektorském kongresovém sále ve dnech 
23.–24. 5. diskutovali zástupci 19 českých vyso-
kých škol, mezi nimi i UP.        Vybrala -mav-


