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Fakulta zdravotnických věd „loví“ docenty. Kvůli reakreditaci
Pavel Konečný

Pomoc zevnitř, ale především zven-
čí. Děkan fakulty zdravotnických věd 
Jaroslav Vomáčka se hned po nástu-
pu do funkce pustil do shánění do-
centů, aby mohl akreditovat obory 
ošetřovatelství a zdravotnického ma-
nagementu. V dubnu o jejich osudu 
rozhodne akreditační komise.

„Fakulta existovala pět let a problémů 
měla mnoho. Nakonec všechny obory, 
které se osamostatnily, měly a mají svo‑
je problémy. Jejich řešení je jedna z hlav‑
ních rolí děkana,“ připustil Vomáčka.

Za hlavní označil personální pro‑
blémy. „Je málo habilitovaných a uni‑
verzitních profesorů na jednotlivých 

oborech a někde chybí úplně, takže 
akreditace a reakreditace jsou tíživé. 
Získali jsme řadu odborníků odjinud. 
Museli jsme je získat tam, kde nejsou 
spokojeni nebo kde by neměli takovou 
perspektivu jako u nás,“ řekl děkan.

I v problémových oborech má fa‑
kulta tři docenty. „I když někteří jsou 
na malý úvazek, myslím, že bychom 
akreditaci Managementu zdravotnic‑
tví měli dostat,“ prohlásil Vomáčka. 

Brněnské posily
Management zdravotnictví vyučovala 
olomoucká fakulta jako první v repub‑
lice. Dnes jí akreditace chybí. Od roku 
2012 na něj nepřijímá uchazeče a obor 
se mezitím začal vyučovat ve Zlíně. 
„Jsem přesvědčen, že jde o společensky 

Tituly z krásy
S příchodem jara rozkvétá nejen příro-
da vůkol, ale v posledních letech také 
studentky v  roztodivných soutěžích 
krásy, které se hrdě prsí přívlastky aka-
demické nebo studentské. I letos si tak 
mohly dívky vysokou školou povinné vy-
bírat mezi zlínskou Miss Academia 
a pražskou Miss Studentka. Jedna sou-
těž testuje intelekt (krása samozřejmě 
podmínkou), druhá klikací schopnosti 
kamarádů té které dívky v internetovém 
hlasování (o  vítězce rozhoduje počet 
hlasů odpovídající většímu gymnáziu). 
Budiž. Komu je dáno, nechť korunku 
nosí. Otázkou však je, nakolik by tyto 
akce měly podporovat univerzity, včet-
ně té naší. Nakolik by měly posilovat 

stereotypy, proti kterým by 
svým posláním měly na-
opak brojit. Abychom 
nakonec necht ě li  po 
uchazečkách k přihláš-

ce ke studiu i fotogra-
fii v plavkách.

AsiJsKé zKušenosti
Rozhovor s Tomášem 
Kubíčkem.

nemoc X
Jak vzniká film mediků.

KAnoistA
Touží po mistrovství 
v Olomouci.
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potřebný obor. Ve zdravotnictví bude 
v nejbližších letech potřeba deset tisíc 
manažerů, tak si myslím, že těch pade‑
sát, které univerzity ročně vyprodukují, 
není moc,“ tvrdí Vomáčka.

V Olomouci by jej měl nově garanto‑
vat docent Antonín Stehlík z Masary‑
kovy univerzity. Spolu s ním bude eko‑
nomiku vyučovat i Jiří Blažek, bývalý 
děkan olomouckých práv. Nyní rovněž 
působící v Brně. „Chci tomu pomoci. 
Studijní plán bych dokázal vyzdvih‑
nout na úroveň, která je pro vysoko‑
školské vzdělání potřebná,“ řekl Steh‑
lík, který nyní učí v Brně management 
a logistiku. Podle něj má obor Manage‑
ment zdravotnictví nejlepší předpokla‑
dy pro rozvíjení právě na Univerzitě 
Palackého. „Absolventi si osvojí zna‑

losti a dovednosti pro kvalifikovaný 
výkon manažerských, ekonomických 
a finančních profesí pro zdravotnické 
instituce z pohledu domácího prostře‑
dí i z hlediska Unie,“ dodal Stehlík.

Třetím docentem pro tento obor 
bude Vladimír Hobza z rekreologie na 
fakultě tělesné kultury. „Beru to jako 
mezifakultní výpomoc a  spoluprá‑
ci v rámci dobrých vztahů,“ objasnil 
skromně svou motivaci Hobza.

mít vlastní docenty
Dalším horkým bramborem je obor 
Ošetřovatelství. Situace se zde zkom‑
plikovala odchodem Jany Marečkové 
z fakulty. Navíc ošetřovatelství se dá 
v celé republice habilitovat jen v Čes‑
kých Budějovicích. 

„Sehnali jsme dva docenty, jeden 
má našlápnuto i na profesuru,“ řekl Vo‑
máčka. Obor bude nově garantovat do‑
cent David Školoudík, který donedávna 
působil v Centru pro výuku odborných 
předmětů. Garanci oboru považuje 
svým způsobem i za výzvu.

„Mám k tomu pozitivní vztah. Je 
to nejmladší fakulta, která má per‑
spektivu a  je hodně věcí, které se 
dají zlepšit nebo zdokonalit. Rád se 
podělím o zkušenosti, aby i nemedi‑
cínské obory dosáhly dobrých nejen 
pedagogických, ale i vědeckých vý‑
sledků,“ uvedl Školoudík, který ne‑
medicínské obory vyučuje „bokem“ 
už 15 let. Jeho hlavní profesí je kli‑
nická neurologie.

Pokračování na straně 3

nižší ubytovací stipendium? 
Rozhodnutí státu
Přibližně jedenáct tisíc studentů Uni‑
verzity Palackého dostane méně peněz 
v ubytovacím stipendiu. Částka se sníží 
ze 750 na 540 korun měsíčně. Vychází 
z financí, které univerzitě posílá stát.

„V tomto případě fungujeme pouze 
jako přeposílatel peněz z ministerstva 
školství,“ uvedl rektor Jaroslav Miller. 
Ve vysvětlovací kampani, kterou vedl 
na Facebooku, nabídl nespokojeným 
studentům, že jim rozdíl vyplatí z vlast‑
ní kapsy. „Myslel jsem to vážně, man‑
želce se ale ulevilo, že u dveří nikdo ne‑
zaklepal,“ řekl rektor.

Podle prorektora Víta Zouhara, jenž 
má na starosti studijní záležitosti, do‑
razilo na stipendia letos od státu pouze 
54 milionů korun. „Pokud bychom sti‑
pendium vypláceli v původní výši, jen 
na půlrok od ledna do června bychom 
museli doplatit ze svého rozpočtu téměř 
čtrnáct milionů korun,“ vysvětlil Zouhar.

Přiznání stipendia se řídí poměrně 
složitým vzorcem, který bere do úva‑
hy místo bydliště a dojezdovou vzdále‑
nost. (caf)

teologové zvolili Petera tavela děkanem
Do čela cyrilometodějské teologické 
fakulty zvolil minulý týden její aka-
demický senát vedoucího institutu 
sociálního zdraví, terapeuta a du-
chovního Petera tavela. Výsledek 
volby musí ještě potvrdit Kongrega-
ce pro katolickou výchovu v Římě.

Pro jediného kandidáta na funkci dě‑
kana se vyjádřilo 8 z 11 přítomných se‑
nátorů v prvním kole volby. Ke zvolení 
bylo potřebných 6 hlasů, což je nadpo‑
loviční většina všech senátorů. Jedním 
z nich je i samotný Tavel, který se hla‑
sování vzdal.

Ke svému působení v čele fakulty 
přistupuje Tavel s respektem. „Chys‑
tám se v prvé řadě komunikovat s lid‑
mi, naslouchat jim a stavět na tom, co 
zde bylo v průběhu dvaceti let vytvo‑
řeno. Mám velkou výhodu v tom, že 
zde není třeba dělat žádná nepopulár‑
ní opatření. Spíše budeme přemýšlet 
o tom, k čemu chceme fakultu dovést 
v  příštích letech, jaké místo máme 
jako teologická fakulta ve společnosti, 

v církvi, v Olomouci,“ řekl bezpro‑
středně po svém zvolení. Jeho funkční 
období je vymezeno lety 2014–2018.

Vzhledem k provázanosti teologické 
fakulty s církevně‑právními předpisy 
schvaluje výsledek volby akademické‑
ho senátu Kongregace pro katolickou 
výchovu v Římě. Kontakt s ní zajišťuje 
Velký kancléř fakulty – olomoucký ar‑
cibiskup Jan Graubner, který je garan‑
tem fakulty z církevního hlediska. Na 
kongregaci se obrací s žádostí o nihil 
obstat – není námitek.

„V případě jmenování děkana posí‑
lám takovou žádost, když mi předseda 
senátu oznámí výsledek volby, dříve 
než rektor univerzity děkana jmenuje. 
V případě zvolení kandidáta, pro ně‑
hož se ještě nežádalo nihil obstat k pro‑
fesuře, to může trvat i několik týdnů. 
V zásadě ale podle letitých zkušeností 
problémy nečekám,“ uvedl Graubner.

Svá dosavadní působení v rolích 
prorektora Pražské vysoké školy psy‑
chosociálních studií a představeného 
Dominikánského kláštera v rakouském 

Retzu je Tavel ochoten v zájmu děkan‑
ské funkce redukovat.

Peter Tavel vystřídá ve funkci dosa‑
vadní děkanku Ivanu Vlkovou, která 
vede fakultu od roku 2006. V září kon‑
čí její druhé funkční období, kandido‑
vat už proto letos nemohla. V novo‑
dobé historii fakulty se v jejím vedení 
vystřídalo celkem pět děkanů. Od zno‑
vuobnovení v roce 1990 ji vedli Vojtěch 
Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Amb‑
ros a Petr Chalupa.  (mav)
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Vivant professores!
Šest z osmi nových profesorů dorazilo 
v pátek do Karolina převzít jmenovací 
dekrety z rukou ministra školství Mar‑
cela Chládka. Na snímku Jan Mareš, 
Rostislav Večeřa, Eliška Sovová, David 
Papajík a Ondřej Bábek (zleva). Poslední 
Jan Řídký ihned po ceremoniálu zmizel 
nenávratně v davu. 

„Bylo to úžasné, užil jsem si to, přál 
bych něco takového všem svým kole‑
gům,“ řekl čerstvý profesor Večeřa.

Jmenovací dekrety poprvé předá‑
val místo prezidenta ministr školství. 
Někteří kvůli tomu na jmenování če‑
kali dvakrát déle, než je obvyklé. „As‑
poň jsme se stali nejvíce sledovanými 
profesory,“ komentoval situaci s nad‑
hledem Jan Mareš. 

V Karolinu mělo dostat dekret 
85 profesorů ze všech českých vyso‑
kých škol. Na ceremoniál jich dorazi‑
lo jen 77. Ti absentující se omlouvali 
zpravidla z pracovních nebo zdravot‑
ních důvodů. (caf)Foto: Pavel Konečný
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tři krále české chemie přilákal prestižní přednáškový cyklus Rudolfa zahradníka
Martina Šaradínová

Přírodovědecká fakulta bude ve 
středu 26. března místem unikát-
ního setkání „tří králů“ současné 
české chemie. uskuteční se u pří-
ležitosti nulté přednášky prestižní-
ho cyklu Rudolf zahradník Lectu-
re series, kterou přednese právě 
zakladatel české kvantové chemie 
Rudolf zahradník. Příležitost vy-
slechnout si výklad svého bývalé-
ho učitele nazvaný slovo o chemii 
u nás a ve světě si nenechají ujít dvě 
další osobnosti světové vědy – Josef 
michl, dlouhodobě působící na uni-
verzitě v coloradu, a Pavel Hobza, 
nositel národní ceny Česká hlava. 

Přednáškový cyklus, jenž nemá v tu‑
zemsku obdoby, hostí mezinárodně 
uznávané vědce zejména z  oblasti 
chemie, nanotechnologií a materiá‑
lového výzkumu. Koná se pod zášti‑
tou generálního ředitele Regionál‑
ního centra pokročilých technologií 
a materiálů (RCPTM) Radka Zbo‑
řila. Ten vysvětlil, proč cyklus nese 
jméno bývalého předsedy Akademie 
věd ČR a zakladatele Učené společ‑
nosti ČR.

„Rudolf Zahradník je nestorem 
české chemie. Je za ním nejen spous‑
ta mimořádných vědeckých prací, ale 
i žáků, kteří vyrostli pod jeho vedením 
ve světově uznávané vědecké osob‑
nosti. Skutečnost, že právě profesor 
Zahradník propůjčil přednáškové‑
mu cyklu své jméno, je oceněním pro 
mě osobně, ale i pro celou univerzitu. 
Jsem si jist, že tento cyklus bude v bu‑
doucnu pevně spojen se jménem Uni‑
verzity Palackého podobně jako tře‑
ba festival Academia film Olomouc,“ 
uvedl Zbořil. 

michl by neváhal přijet ani 
z nového zélandu
K Zahradníkovým žákům patří i Jo‑
sef Michl – editor nejprestižnějšího 

chemického časopisu současnosti Che‑
mical Reviews. V přednáškovém cyklu 
vystoupil v Olomouci loni v říjnu, přijet 
ale neváhal ani nyní.

„Je to vzácná příležitost moci se zú‑
častnit oslav zahájení cyklu přednášek, 
který nese jméno mého ctěného učitele. 
Tu bych si nenechal ujít, i kdybych měl 
přiletět až z Nového Zélandu,“ prozra‑
dil Michl. 

Roli Zahradníka na vlastní vědec‑
kou činnost označuje jako klíčovou. 
Jelikož po roce 1968 Michl působil 
v zahraničí, byly jejich styky v době 
komunistické diktatury omezené. 

Prostředníkem mezi oběma vědci byla 
Michlova manželka, která jako Ame‑
ričanka mohla do Prahy jezdit každý 
rok. „Znala se s Rudolfem a jeho že‑
nou Milenou velmi dobře, přivážela 
jim zprávy od nás a zpět vozila zprá‑
vy o tom, jak se daří jim. Těsně před 
sametovou revolucí se poměry poně‑
kud uvolnily a manželé Zahradníko‑
vi směli přijet na návštěvu za námi do 
USA. Takže ten neuvěřitelný podzim 
roku 1989 jsme prožili spolu,“ vzpo‑
míná Michl. 

Pravidelné kontakty udržují dodnes. 
„V současné době trávím v Praze půl 

svého času a vidíme se velmi často. Ač‑
koliv se Rudolf už sám chemií aktiv‑
ně nezabývá, vždy mu rád vypravuji 
o tom, co se v laboratoři právě děje. On 
k tomu má vždy zajímavé poznámky,“ 
doplnil Michl. 

Hobza: zahradník určil mou 
vědeckou kariéru
Zahradník zásadně ovlivnil i  vě‑
deckou kariéru Pavla Hobzy, dnes 
nejcitovanějšího vědce působícího 
v Česku. „To nejdůležitější, co má 
školitel udělat, je vybrat téma dok‑
torské práce, které bude aktuální 

i po mnoha letech. Já jsem od pro‑
fesora Zahradníka dostal jako téma 
Nekovalentní interakce a tomu se 
věnujeme už čtyřicet let. Naše spo‑
lupráce byla a je skvělá, publikovali 
jsme spolu skoro sto prací a napsali 
dvě knihy,“ uvedl Hobza, který půso‑
bí mimo jiné na olomoucké katedře 
fyzikální chemie. 

ocenění vědeckého centra
Účast na slavnostní přednášce, na níž 
Zahradník převezme i pamětní me‑
daili Univerzity Palackého, chápou 
vědci také jako ocenění dosavadní 
práce Regionálního centra pokroči‑
lých technologií a materiálů. 

„Naší přítomností chceme ukázat, 
že se zde dělá velmi kvalitní věda. A to 
nejen aplikovaná, ale i základní,“ uve‑
dl Hobza. 

Jako velmi slibné hodnotí praco‑
viště i Michl. „Zatím se stále ještě 
rozvíjí, ale už v něm vznikla řada po‑
zoruhodných výsledků. Vždy si rád 
vyposlechnu, co je zde zase nového,“ 
připojil se s uznáním Michl.

Pochvalných slov si váží ředitel 
RCPTM. „Věřím, že prestižní setkání 
je oceněním kvality centra. Nakonec 
Pavel Hobza v něm působí a máme 
spoustu krásných společných pub‑
likací i projektů. Na podobné cestě 
jsme i v případě spolupráce s Josefem 
Michlem,“ řekl Zbořil. 

Jeho ambicí je prostřednictvím 
Rudolf Zahradník Lecture Series 
představit na české půdě nejslavněj‑
ší a nejúspěšnější světové vědce che‑
mického a materiálového výzkumu. 
V Olomouci již vystoupili kromě Jo‑
sefa Michla také Andrey Rogach, pů‑
sobící v Hongkongu, Mark Ratner 
z Northwestern University či Wolf‑
gang Lindner z  Vídně, kteří patří 
k nejvýznamnějším představitelům 
současné světové chemie. I mezi po‑
tvrzenými řečníky pro rok 2014 jsou 
velká jména ověnčená desítkami pres‑
tižních ocenění. 

 KrátceVítěz Podnikavé hlavy spustí v dubnu web sleduj divadlo.cz 
Loni v květnu vyhrál martin zava-
dil s projektem sleduj divadlo sou-
těž Podnikavá hlava. Letos v dubnu 
jej hodlá uvést do praxe. Čtyřia-
dvacetiletý student vděčí za úspěš-
ný rozjezd i Vědeckotechnickému 
parku univerzity Palackého, který 
klání o nejlepší podnikatelský zá-
měr pořádá. Letos se do něj mohou 
zájemci hlásit do 17. dubna. 

Mladík původem z Míškovic na Zlín‑
sku přišel jako první v Česku i ve střed‑
ní Evropě s nápadem prodávat zázna‑
my divadelních představení na adrese 
sledujdivadlo.cz. 

„Stránka bude spuštěna nejpozdě‑
ji počátkem dubna. Vše už je hotové, 
čekám jen na podpisy smluv. Budeme 
prodávat záznamy představení něko‑
lika způsoby. Buď online, kdy zákaz‑

ník za poplatek obdrží kód a bude se 
moci na představení podívat během 
30 hodin. Druhým způsobem je staže‑
ní do počítače, třetí možností je DVD 
v balíčku s programem a v některých 
příkladech i s plakátem,“ přiblížil pro‑
jekt Zavadil. Ceny za služby ale před 
spuštěním portálu neprozradil. 

Pomohly peníze i informace
Student teorie a dějin divadla na brněn‑
ské Masarykově univerzitě nijak neza‑
stírá, že bez vítězství v Podnikavé hlavě 
by byl začátek podnikání složitější. Ze 
získaných 50 tisíc korun uhradil práv‑
ní služby, grafiku a velká část padla na 
cestovní výlohy. „Bez těchto peněz by 
byl rozjezd o hodně horší. Musel bych 
si půjčit, nebo přistoupit na investora. 
Ten se mi na základě soutěže sice ozval, 

ale nakonec jsem se rozhodl pustit do 
podnikání sám,“ řekl Zavadil.

Ještě mnohem užitečnější pro něj 
ale byly informace od pracovníků či 
spolupracovníků Vědeckotechnické‑
ho parku. „Nejlepší na celé soutěži je 
to, že člověk může využít spousty věcí 
a kontaktů. Kdybych si měl zjišťovat vše 
sám, trvalo by to velmi dlouho. Zpro‑
středkování informací od odborníků 
pro mě bylo určitě tím nejdůležitějším,“ 
uvedl student, který k účasti v soutěži 
vyzývá i ostatní. Podle jeho zkušenos‑
tí je výhodou na myšlence dopředu za‑
pracovat a před komisi již předstoupit 
s jasnějšími představami o podnikání. 
Díky tomu Zavadil ovládl i jinou pod‑
nikatelskou soutěž – Rozjezdy roku ve 
Zlínském kraji. 

Divadlo v obýváku
Nápad prodávat záznamy divadel‑
ních představení souvisí se Zavadilo‑
vým zájmem o divadlo. Ročně navštíví 
zhruba 70 inscenací. „Nápad byl můj 
vlastní, ale podobná služba existuje ve 
Velké Británii. Tam se ale donedávna 
zaměřovali jen na Shakespearovy hry. 
Fungují zhruba dva roky, ale být druhý 
na světě, to taky jde,“ domnívá se Za‑
vadil. Součástí projektu bude i webová 
stránka PlaceForTheatre.com, kam se 
budou postupně přidávat i představení 
s anglickými titulky.

Svoji nabídku cílí nejen na zhruba 
pět až deset procent populace, které 

do stánku umění chodí, ale i na ostat‑
ní. Díky záznamu si inscenaci mo‑
hou v pohodlí vlastního gauče dopřát 
i lidé, pro něž je divadelní prostředí 
příliš formální, nebo se jim prostě po 
práci nechce už nikam chodit. Přesto 
Zavadil odmítá, že by aktivita mohla 
divadlům uškodit, neboť ji ubere divá‑
ky. „Naopak, celé je to ve prospěch di‑
vadla. Lidé se dozví, co se v divadlech 
hraje. Navíc sledování záznamu nelze 
srovnávat se zážitkem v divadle,“ sou‑
dí Zavadil. 

V  počáteční fázi se lidé mohou 
těšit na záznamy tří představení ze 
tří různých divadel. Kromě Ostravy 
a Brna prý na diváky čeká ještě jedno 
překvapení. Do budoucna hodlá Za‑
vadil nabízet divadla z Prahy i regio‑
nů. Výběr se bude řídit nejen zájmem 
diváků, ale i kvalitou a výjimečností 
inscenace v kontextu celého českého 
divadla.

Vědeckotechnický park letos pořá‑
dá pátý ročník soutěže Podnikavá hla‑
va. Nejlepší účastníci získají nejen fi‑
nanční odměnu, ale především cenné 
rady odborníků a zázemí při rozjezdu 
podnikání. Loňského klání se zúčast‑
nilo rekordních 67 projektů. Celkem 
již Podnikavou hlavou prošlo téměř 
200 soutěžících a někteří z nich uved‑
li své nápady do praxe. Vítěz letošního 
ročníku bude znám v květnu. Podrobné 
informace o soutěži jsou dostupné na 
webu podnikavahlava.cz (srd)

Rudolf ZahRadníK (*1928)

vystudoval vysokou školu che-
micko-technologickou v Praze, 
od roku 1961 byl pracovníkem 
Ústavu fyzikální chemie a elekt-
rochemie Jaroslava Heyrovského. 
Svoji vědeckou činnost zaměřil 
zejména na teoretickou kvanto-
vou chemii. v roce 1993 byl zvo-
len předsedou akademie věd čr, 
ve funkci působil do roku 2001. 
Byl rovněž zakládajícím členem 
a v letech 1994 až 1997 předse-
dou Učené společnosti čr. Je au-
torem více než 300 odborných 
článků a asi desítky odborných 
knih. 

Josef Michl (*1939)
vystudoval Přírodovědeckou fakul-
tu Univerzity Karlovy. Kandidátem 
věd se stal v roce 1965, poté vyrazil 
na dvouroční stáž do texasu. inva-
ze sovětských vojsk v roce 1968 ho 
zastihla v norsku, do českosloven-
ska se nevrátil. od roku 1991 působí 
v USa, je profesor coloradské univer-
zity. Zabývá se fyzikální organickou 
chemií – molekulárními stavebnice-
mi, fotochemií, chemií boru, fluoru 
a křemíku, teoretickou chemií a na-
nochemií. Je členem americké ná-
rodní akademie věd a držitel řady 
světových ocenění. Je autorem či 
spoluautorem více než 600 publika-
cí, které mají přes 22 tisíc citací.

Pavel hobZa (*1946)
Promoval v roce 1969 na Fakultě ja-
derné a fyzikálně inženýrské čvUt. 
nyní působí v Ústavu organické che-
mie a biochemie akademie věd čr a je 
profesorem Katedry fyzikální chemie 
PřF UP. Zabývá se výpočetní a teore-
tickou chemií. Přednáší na meziná-
rodních konferencích a univerzitách 
po celém světě. Za rok 2008 získal ná-
rodní cenu česká hlava za celoživot-
ní vědecký přínos v oblasti výpočetní 
a teoretické chemie. Publikoval více 
než 400 studií, má přes 25 tisíc citací. 
Je členem Učené společnosti čr a brit-
ské Královské společnosti chemické 
a redakčních rad několika evropských 
a českých chemických časopisů.

Česká televize podpoří vědu 
Věda a výzkum bude mít větší odezvu 
v pořadech České televize. Dohodli zá‑
stupci vysokých škol a veřejnoprávního 
média. Aktivity televize na poli popula‑
rizace vědy by měl posílit zvláštní porad‑
ní orgán. „Ve spolupráci vidí Univerzi‑
ta Palackého i Academia film Olomouc 
obrovský potenciál. Vědeckou kapacitu, 
kterou Česko disponuje, můžeme spo‑
lečně přetavit v divácky atraktivní po‑
řady. Věda je mezinárodně srozumitel‑
ná a společná produkce může uspět i ve 
světovém měřítku,“ komentoval jednání 
prorektor Petr Bilík. (srd)

Ájurvéda jako céčkový předmět
Indický velvyslanec Venkatesan Ashok 
hovořil při jednání s rektorem Jarosla‑
vem Millerem také o ájurvédě, tradičním 
systému alternativní medicíny. „Indická 
strana nabídla, že zajistí lektora a pro něj 
i finance. Univerzita by obstarala pouze 
ubytování,“ naznačil rektor.  (caf)

zlomek synagogy 
Malé vitrážové okno z vypálené olo‑
moucké synagogy se od poloviny 
března stalo součástí knihovny Cent‑
ra judaistických studií. Jeho instalaci 
doprovodil pietní akt. Olomoucká sy‑
nagoga stála na dnešním Palachově 
náměstí a židovské komunitě sloužila 
více než 40 let. První den po příchodu 
wehrmachtu byla nacisty 15. března 
1939 zničena. (map)
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Zprávy 

Dvě soutěže + dvě studentky = tři tituly 
souhlasíTe se souTěžeMi 
KRásy na aKadeMicKé Půdě? 

nela hladilová
1. ročník ff

Mám k tomu asi spíše 
neutrální postoj. Nej‑
sem pro ani proti. Ale 
když je nějaká holka 
pěkná a vyhraje, tak si to asi zaslouží.

Tomáš babůrek
5. ročník ff 

Nemám proti tomu 
nic, osobně se o tyhle 
věci ale nezajímám, 
přijde mi to zbytečné. 
Pokud někdo chce, ať do toho jde. Na 
akademickou půdu by to asi nemuselo 
úplně patřit, ale tyhle akce se vždycky 
někam vetřou. 

Martin lišaník
4. ročník ff

Nemyslím si, že se 
krása a  vzdělání vy‑
lučuje. Ale právě na 
univerzitě by se mělo soutěžit spíše ve 
vzdělání, to je prioritní poslání univer‑
zity, tak proč by tady měly být soutěže 
krásy? Pěkné dívky se mohou prochá‑
zet kdekoli jinde a každý to ocení.

Jana Černá
2. ročník Pdf 

Vzdělání je sice fajn, 
ale vůbec nic se ne‑
stane, když se nutnost 
učit se trochu rozvol‑
ní, například soutěží krásy. Soutěže 
krásy mi na akademické půdě tedy ne‑
vadí. Potřebu účastnit se takového zá‑
polení jsem však nikdy neměla. 

adam huspeka
1. ročník Pdf

Nic proti soutěžím 
krásy nemám, jestli to 
někoho baví, proč ne. 
Pokud by se taková 
soutěž měla uskutečnit na univerzitě, 
měli by ji ale organizovat studenti. Krá‑
sa je velmi povrchní záležitostí a má ji 
ten, kdo má štěstí. Hlavním posláním 
univerzit je však vzdělání, v tom vám 
štěstí nepomůže, toho musíte dosáh‑
nout snahou. Osobně bych se takové 
soutěže neúčastnil. 

 anketa

velena MaZocHová 
Martin viŠňa

Hned ve dvou soutěžích o nejkrás-
nější vysokoškolačku uspěly nedáv-
no studentky univerzity Palacké-
ho. titul první vicemiss v národním 
kole miss studentka České republi-
ky získala Dominika Fišerová z fa-
kulty tělesné kultury a posluchačka 
práv nikol Kovaříková se stala miss 
Academia online a miss obchodní-
ho centra zlaté Jablko. 

V soutěžích mezi studentkami vyso‑
kých a vyšších odborných škol zdůraz‑
ňují organizátoři vedle půvabu a krásy 
také inteligenci, šarm a přirozené cha‑
risma. Studentská soutěž Miss Aca‑
demia promítla toto pojetí i do svého 
motta Miss, která má (s)mysl. Celo‑
republiková soutěž Miss Studentka 
s podtitulem Jediná miss, která má 
tři S, hledala kromě „sexy“ studen‑
tek také sympatické a sebevědomé 
osobnosti.

Jde to i bez plavek
Právě koncept a slogan přilákal stu‑
dentku olomouckých práv Nikol Kova‑
říkovou do soutěže o Miss Academia. 
Na rozdíl od většiny ostatních je podle 
ní výjimečná tím, že nezdůrazňuje pou‑
ze vnější krásu. 

„Na castingu jsme nejprve psa‑
ly něco jako IQ testy, poté jsme absol‑
vovaly rozhovor za plentou a porota 
nás poprvé viděla až při promenádě 

v černých šatech,“ popsala budoucí 
právnička. Za ojedinělou přednost 
pokládá i letošní zrušení promenády 
v plavkách. „Chtějí tím ukázat, že sexy 
můžeme být, aniž by nás svlékali téměř 
donaha,“ dodala Kovaříková. 

Totéž potvrdil i koordinátor soutěže. 
„Podle reakcí diváků můžeme s klidem 
říci, že si rozhodně nepřipadali o coko‑
liv ochuzeni,“ řekl Michal Halačka.

Nikol Kovaříková oceňuje také mož‑
nosti využít získaných titulů a media‑
lizace soutěže ve prospěch pomoci 
druhým. „Momentálně mám v plánu 
věnovat se dlouho plánované dobročin‑
né činnosti v jedné zlínské organizaci. 
A samozřejmě škole, protože mám co 
dohánět,“ doplnila Kovaříková. 

Titulů Miss Academia Online i Miss 
obchodního centra Zlaté Jablko si váží. 
„Oba pro mne moc znamenají, protože 
u obou hlasovala široká veřejnost. Na‑
víc jsem oproti ostatním finalistkám 
neměla téměř žádné zkušenosti s mo‑
delingem či podobnými soutěžemi,“ 
podělila se o bezprostřední dojmy Ko‑
vaříková, které fanoušci poslali nejví‑
ce hlasů prostřednictvím sociálních sítí 
a na portálu Studenta.cz. 

V budoucnu by se modelingu ráda 
věnovala. Nyní jej bere jako příjemné 
zpestření, které jí studium zatím nijak 
nekomplikuje. „Zkoušky jsem měla ho‑
tovy brzy, v průběhu prvních dvou sou‑
středění jsem nemusela meškat školu. 
Až před samotným galavečerem jsem 
pár dní chyběla, ale všechno poctivě do‑
studuju,“ ujišťuje Kovaříková.

na prvním místě zpěv
To Dominika Fišerová, která v Olomou‑
ci dálkově studuje aplikované pohybové 
aktivity na fakultě tělesné kultury, meš‑
kala už při semifinále. Do Prahy totiž 
musela být uvolněna ze zimního kurzu 
v Dolní Moravě. „Nebyla jsem na to při‑
pravená, navíc cesta autobusem trvala 
asi pět hodin a mně se v autobuse dělá 
zle, takže cesta byla hrozná. Možná ale 
právě to, že jsem se nijak zvlášť nepři‑
pravovala, mi pomohlo k postupu do fi‑
nálové dvanáctky,“ připustila Fišerová. 

V průběhu finále pak prý pochopila, 
proč jsou dívky při vyhlašování tak do‑
jaté. „Když vyhlásili druhou vicemiss, 
myslela jsem si, že už nemám šanci. Ale 
když pak vyhlásili mne, pochopila jsem, 
proč na podobných soutěžích vždycky 
holky najednou brečí,“ prozradila své 
bezprostřední dojmy z vyhlašování vý‑
sledků soutěže Miss Studentka.

K získání titulu první vicemiss podle 
ní přispělo pěvecké vystoupení s muzi‑
kálovou skladbou od Lauryn Hill His 
Eye is on the Sparrow, které předvedla 
jako jediná z finalistek. Zpívání se vě‑
nuje od svých čtyř let, vystupuje s dixie‑
landovou kapelou a na pražské konzer‑
vatoři studuje prezenčně operní zpěv. 
Umělecká dráha je její životní sen. 

„Pokud by to ale nevyšlo, kdybych 
se nemohla uchytit nebo třeba ztratila 
hlas, chtěla bych organizovat volnoča‑
sové aktivity, propojovat sport a umění. 
Vedoucí animátor by byl ideální, třeba 
někde v Egyptě, mám ráda teplo,“ pro‑
zradila s úsměvem Fišerová. 

Přestože je už tři roky zaregistro‑
vaná v  modelingových agenturách 
a absolvuje módní přehlídky či foce‑
ní, modeling bere jen jako přivýdělek. 
„V prioritách je až na třetím místě, ne‑
chci se jím živit, je to krutý svět. Věnuji 
se mu, když mám čas, a tak mi to sta‑
čí,“ dodala.

Dominika Fišerová do celostátní‑
ho semifinále soutěže, které bylo cas‑
tingem na finálový večer, postoupila 
spolu s dvěma dalšími studentkami 
Univerzity Palackého jako vítězka lo‑
kálního kola virtuální soutěže krásy, 
které proběhlo na začátku letošního 
roku formou internetového hlasování. 
Šerpami a korunkami je v lednu deko‑
roval tehdejší rektor Miroslav Mašláň.

neutrální rektor
Současný rektor Jaroslav Miller k sou‑
těžím krásy na akademické půdě při‑
stupuje rezervovaně. „Nemám na tuto 
věc silný názor. Podobné akce nijak ne‑
podporuji, ale na druhé straně nevidím 
pádný důvod proti nim vehementně bo‑
jovat,“ uvedl pro Žurnál rektor.

Miss Academia je studentskou sou‑
těží krásy, kterou už osmnáctým rokem 
pořádají studenti Fakulty multime‑
diálních komunikací Univerzity Tomá‑
še Bati ve Zlíně. Letošní finále proběh‑
lo 11. března v Kongresovém centru ve 
Zlíně. Celorepublikovou soutěž Miss 
Studentka organizuje síť České stu‑
dentské unie spojující studenty vyso‑
kých a středních škol. Finále druhého 
ročníku se konalo 1. března v Praze.

dominika Fišerová
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nikol Kovaříková

Ošetřovatelství nemá problém s ba‑
kalářským, ale s magisterským a dok‑
torským studiem, kde je nutné do kon‑
ce roku doplnit údaje pro akreditaci. 
„Máme cíl zpracovat akreditační spis 
i pro habilitační řízení, abychom měli 
své docenty. První doktorandi již u nás 
vystudovali,“ dodal Vomáčka. Ošetřo‑
vatelství studuje dnes 250 z celkových 

asi 700 posluchačů fakulty zdravotnic‑
kých věd. 

Dodatečné přijetí studentů
Obory Management zdravotnictví ani 
Ošetřovatelství, nepřišly o akreditaci, 
jen se podle děkana musí reakredito‑
vat. „Problém by nastal až v případě, 
že by akreditační spis měl vady,“ za‑
myslel se.

Vomáčka tvrdí, že získání docentů 
je manažerská činnost. „Je to tvrdá 
práce. Musíte znát životopisy lidí a shá‑
nět je. Nabídnout jim kariérní postup, 
lepší podmínky. A i když se třeba do‑
hodnete, pak ten člověk dostane lepší 
nabídku a vše padne. I to se nám stalo,“ 
popsal. A považuje to i za otázku eko‑
nomickou. „Ústav, který má poslední 
ročník studentů a teprve bude otvírat 
nový, nemá ty zdroje. Rozhodli jsme se 

je proto podržet z centrálních zdrojů,“ 
objasnil strategické rozhodnutí. 

Vedoucí studijního oddělení fakul‑
ty Alena Cholinská potvrdila, že počí‑
tá ještě letos s vypsáním dodatečného 
přijímacího řízení v případě úspěšné 
akreditace. „Pro nový akademický rok 
by se mohly přijímací zkoušky konat 
v srpnu. Předpokládám, že na každý 
obor bychom přijali přibližně dvě de‑
sítky studentů,“ uvedla Cholinská. 

Fakulta zdravotnických věd „loví“ docenty. Kvůli reakreditaci

Proti kráse
O  posvátnosti akademické půdy je 
přesvědčeno 196 hlasujících v anketě 
Žurnálu Online. Všichni si na webu 
při odpovědi vybrali možnost, ve kte‑
ré soutěže krásy na akademické půdě 
považují za nevhodné. Otázkou je, kdo 
vlastně hlasoval. Akademici, méně 
švarné studentky, šprti? Nebo naopak 
krasavice inteligentní, které by podob‑
né soutěže považovaly za vlastní poha‑
nu a něco jako handl? Každopádně je‑
jich názor je většinový. 

V druhé polovině hlasovalo nejméně 
lidí pro odpověď „Proč ne“. Bylo jich 39. 
Vyloženě kladně se k soutěžím miss po‑
stavilo 58 hlasujících.

V nové anketě se ptáme na letní čas. 
Co vy na to? (brz)

Dokončení ze strany 1

Akademický senát schválil na Floře rozdělení peněz mezi fakulty
Na neobvyklém místě zasedal minulý 
týden akademický senát univerzity. Po 
41 letech se vrátil na Výstaviště Flora. 
Nejdůležitějším bodem programu bylo 
rozdělení 1,5 miliardy korun mezi fa‑
kulty a rektorát, které předchází přijetí 
rozpočtu. „Město Olomouc má dvě vý‑
razné ‚značky‘. Univerzitu Palackého 

a Floru – bez určení pořadí,“ prohlá‑
sil senátor za fakultu tělesné kultury 
a zároveň městský radní Aleš Jaku‑
bec. Opraveným pavilonem A senáto‑
ry provedl ředitel výstaviště Jiří Uhlíř.

Hlasování o změně metodiky, po‑
dle které fakulty odvádějí peníze 
rektorátu, předcházelo samotnému 

schválení rozdělení financí. „Jsou to 
kosmetické změny, hlavním důvo‑
dem je absence dat o zaměstnancích 
z ministerstva školství,“ komentoval 
změnu rektor Jaroslav Miller. Výpočet 
ovlivnily také body RUV za umělec‑
kou činnost, které jsou obdobné jako 
RIV body vědeckého výkonu.

Univerzita Palackého bude mít 
k dispozici asi o pět procent více fi‑
nancí než vloni. Přesná suma činí 
1,539 miliardy. O dvě procenta si po‑
lepší i  rektorát a  centrální jednot‑
ky univerzity. K dispozici budou mít 
262  milionů korun. 

Představitelé univerzity rokovali 
na výstavišti včera podruhé v historii. 
Poprvé to bylo při zasedání vědeckých 

rad v roce 1973, když univerzita slavi‑
la 400 let od svého založení. Letošním 
důvodem byla nová podoba ústředního 
pavilonu po rekonstrukci. (caf)

Rozpočet fakult v milionech korun
(zaokrouhleně)                    Zdroj: aS UP

Fakulta Kč

lékařská 261

zdravotnických věd 36

filozofická 207

přírodovědecká 421

pedagogická 143

tělesné kultury 101

cyrilometodějská teologická 42

právnická 64
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 Rozhovor

„cestovat znamená mít pokoru přijmout jiné principy a normy“
Pavel Konečný

Bohemista a naratolog Tomáš Kubíček 
se na sklonku minulého roku účastnil 
dvou asijských konferencí – v Šangha‑
ji a Soulu. „Už když jsem odlétal a na 
pražském letišti se informace o odletu 
objevily na tabuli v korejských znacích, 
získal jsem pocit, že angličtina není nej‑
lepším kolonizačním jazykem jedna‑
dvacátého století,“ prohlásil profesor 
Kubíček. Nyní má příležitost svou ná‑
vštěvu vrátit korejskému kolegovi Kyu‑
chin Kimovi, který je pozván na konfe‑
renci Fenomén cestopisu v literaturách 
střední Evropy. 

Korea, Čína a cestování byly proto 
i hlavním námětem hovoru.

Proč zajímá Korejce střední evropa?
Mapují si terén. Korea si uvědomuje 
strategický význam střední Evropy. 
Ta konference vlastně měla představit 
korejským kolegům základní otázky 
střední Evropy ve všech možných as‑
pektech, tedy oborech. Otázky, které si 
táhne z historie s sebou a které ovlivňují 
její současnou podobu, stejně jako otáz‑
ky, které souvisí s postmoderní dobou. 

Jaká je bohemistika na Hankuk 
university?
Spolupracujeme už delší dobu. Teď 
tam dokonce nastoupil jako lektor náš 
kolega Milan Orálek. Jejich bohemis‑
tika je silná, mají sto padesát studen‑
tů a obrovský zájem o jazyk. Zájem je 
vede k tomu, aby pak v Evropě našli 
zaměstnání, přestože nemají vysokou 
nezaměstnanost.

Překvapilo vás něco?
Byl jsem překvapený jejich poměrně 
dobrou znalostí českých spisovatelů, 
zvláště v komparaci s Čínou, kde jsem 
byl o měsíc později. V Koreji znají naše 
erbovní spisovatele, jakými jsou Ha‑
šek či Kundera, ale k nim jsou schop‑
ni vyjmenovat patnáct dvacet dalších 
jmen – Seifert, Nezval, ale i mladší To‑
pol nebo Kratochvíl. Byl jsem ale fasci‑
nován i tím, že více než třistastránkový 
sborník měl termín dodání příspěvků 
tři dny před konáním konference. Za 
tři dny na nás už čekal vytištěný sbor‑
ník. Všechno stihli, netuším jak. Člo‑
věk tam musí být pořád fascinovaný, 
jak jsou k sobě přísní a výkonní.

A k vám byli také přísní?
Byli. Laskavě přísní. Převezli nás tře‑
ba do kampusu padesát kilometrů od 

Soulu a my jsme museli po konferenci 
ještě večer vyučovat. A druhý den zno‑
vu. Ale bylo to úžasné, protože si člověk 
uvědomí, že je to pro ty studenty pod‑
statné, což vám dávají emocionálně 
najevo. S respektem se díváte na jejich 
entu ziasmus, s jakým se nadchnou pro 
nějakou kulturu, se kterou přitom ne‑
mají žádné zkušenosti. Umožňují vám 
ale uvědomit si, že v české kultuře je 
něco, co má internacionální rámec a co 
oni jsou schopni přijmout, absorbovat 
a zamilovat si.

takže jste zažil střet kultur?
Byl jsem v Koreji každodenně v ob‑
rovském úžasu. Korejci jsou strašně 
otevření, a přitom – jak to říct – tam 
funguje určitá primární slušnost, ur‑
čitý typ hierarchie, respektu, určitý 
typ subordinace, v pozitivním smys‑
lu. A zdá se mi, že tyto vzorce mezilid‑
ského chování umožňují, aby ta země 
tak skvěle fungovala. Země, která ze 
sedmnáctého století vstoupila rovnou 
do století jednadvacátého. Každý den 
mě v tomto smyslu něco překvapilo.

například?
Když jsme jeli s kolegou vlakem, který 
se prohání krajinou čtyřistakilomet‑
rovou rychlostí, a on telefonuje, proto‑
že tam se musí pořád telefonovat – to 
je známka toho, že člověk je součástí 
komunikační sítě – tak mi v pauzách 
vykládal o existenci zvláštní jednotky 
korejské armády s úkolem chodit po 
horách a vytahovat ze země kamenné 
stély, které tam zarazila japonská oku‑
pační armáda, aby porušila pozitivní 
tok energie v Koreji.

Pro nás skutečně zvláštní…
Nebo mi jiný kolega říkal, že univerzit‑
ní kampus je postaven na velmi dobrém 
místě s obrovskou pozitivní energií, 
o čemž svědčí i skutečnost, že součas‑
ná prezidentka si v této oblasti zakou‑
pila pohřební místo. 

má to pro nás nějaké poučení?
Respekt k tradici a snaha o harmoniza‑
ci skutečnosti. Přítomný čas je v Jižní 
Koreji složen nejenom z přítomnosti, 
ale i z minulosti a budoucnosti. To je 
něco, na co třeba u nás už zapomíná‑
me. Jim to však umožňuje uchovávat 
povědomí o významu hodnot. Zdá se 
mi, že je to jediná možnost, jak nebýt 
stržen do postmoderního splínu okci‑
dentální společnosti. A je to tato odliš‑
nost, s níž oni čtou naše texty. Věci, kte‑

ré my považujeme za nedůležité, čtou 
oni s mimořádným imperativem. 

univerzita Palackého zvažuje vy-
tvoření „poboček“ v Asii. měly by 
podle vás význam?
Je to důležité právě proto, že všech‑
ny programy jsou zatím nastaveny 
na evropský kontext nebo na Ame‑
riku. Ten Východ zůstává neprávem 
popelkou, i když je mimořádně zají‑
mavý a hospodářský rozmach tam na‑
startoval i zájem o kulturní kontakty. 
Pobočky, to je nápad, který by snad, 
alespoň v případě bohemistiky, měl 
vycházet z ministerstva zahraničí. 
Vždyť je to konkrétní podpora čes‑
ké kultury, českého jazyka a českého 
prostoru a implicitně tak české politi‑
ky někde, kde je o to zájem. A naši lek‑
toři tam udělají v jistém smyslu více 
práce než velvyslanci. Nebo třeba můj 
kolega Kyuchin Kim vydal průvodce 
po Praze, ne jen hloupý bedekr, ale 
knihu zahrnující i kulturně‑politicko‑
‑hospodářské zajímavosti. A je to bez‑
mála nejprodávanější kniha v Koreji. 
Profesor Kim je i autorem monografie 
o Kunderovi, psal o Havlovi a přeložil 

řadu věcí z české literatury. Který čes‑
ký velvyslanec udělal tolik pro českou 
kulturu…?

A jak je to s Čínou?
V Pekingu je silná a tradiční bohemisti‑
ka, v Šanghaji o ní uvažují. Na šanghaj‑
ské konferenci o moderně, kam jsem 
byl pozván jako keynote speaker, bylo 
vidět, že mají snahu komparativně vní‑
mat svoji vlastní kulturu. Ostatně to je 
nejpřirozenější cesta k vzájemnému po‑
znání. Je to tedy podobné jako v Koreji. 

takže žádný rozdíl?
Myslím, že čínští studenti kladou větší 
důraz na literaturu a kulturu jako ta‑
kovou, jazyk je pro ně pouze bránou ke 
kultuře, kdežto u korejských studentů 
je jazyk a literatura bránou k ekonomic‑
kému zajištění. 

znají tam Česko?
V Číně jen velmi malá hrstka lidí do‑
káže vůbec identifikovat adjektivum 
český. Když jsem řekl, že jsem z České 
republiky, tak nevěděli, kde to je. Zna‑
jí Německo a Sovětský svaz, tak jsem 
vysvětloval, že Česko je někde mezi. 

A oni říkali: kousek od Francie? Ano, 
přesně tam. 

Že by špatní zeměpisáři?
Vůbec ne, jen nesmíme být sebestřední. 
Z jejich perspektivy jsme na hranici roz‑
lišitelnosti. Ostatně díky tomu, že jsou 
velkou a sebevědomou kulturou, reali‑
zují evropský internacionalizmus více 
než my sami. Pro nás je evropský pro‑
stor plný rozdílů, ale oni ho vnímají jako 
prostor plný určitých shod a podobnos‑
tí. My se identifikujeme přes rozdíly, oni 
nás identifikují přes to, co máme s ostat‑
ními evropskými národy společné.

Liší se nějak znalost české literatu-
ry mezi Koreou a Čínou?
Číňané jsou jiným národem. Korejci 
vědí, že je třeba vyjít vstříc, Číňané če‑
kají, že se vyjde vstříc jim. Tak tu situaci 
aspoň čtu já. Ale oni na to mají právo. 
Z českých autorů znali studenti sice 
pouze Kunderu a Haška, ale zeptej‑
me se opačně: Co my známe z té velké 
čínské kultury? A neměli by oni právo, 
abychom o nich věděli více?

Jaká je tedy Čína?
Na letmý pohled: Čína je moderní svět 
plný západního zboží, který řeší jiné 
problémy, než které jsou mediálním ob‑
razem Číny. Jsou dvě Číny. Jedna, kte‑
rá je tam, a druhá, kterou si přivážíme. 
Jestliže zůstaneme u své představy, ni‑
kdy skutečnou Čínu nepochopíme. Své 
představy musíme umět revidovat. Jest‑
li za nic jiného, za tento kritický sebere‑
flexivní moment bychom měli být vděč‑
ní. Projevit pokoru a umět přijmout jiné 
normy a principy. Ostatně tento aspekt 
cestovatelské zkušenosti je jedním z té‑
mat naší konference o cestopisech. 

prof. Phdr. Tomáš Kubíček, Ph.d.
(*1966) – vedoucí Katedry bohemis-
tiky FF UP

Pochází z  Brna, kde dosud bydlí. 
Masarykovu univerzitu absolvoval 
v roce 1991. Pracoval v Ústavu pro 
českou literaturu akademie věd čr. 
Habilitoval se na Univerzitě Karlově, 
profesuru získal na Jihočeské univer-
zitě v českých Budějovicích za no-
vější českou literaturu. 
Má osmiletého syna, kterému čte 
před spaním pohádky.

městské zemědělství v zambii 

svět očima zkušeností studentů 
katedry rozvojových studií.

Ve Ndole, půlmilionovém centru zam‑
bijské provincie Copperbelt, jsem za 
podpory Vavrouškova stipendia Kated‑
ry rozvojových studií a Mobilit Přírodo‑
vědecké fakulty UP strávila v létě 2013 
necelé tři měsíce na výzkumném poby‑
tu zaměřeném na komunitní městské 
zemědělství. 

Každý den jsem se probouzela do 
světa absurdit. Žila jsem ve čtvrti, kde 
má každý člověk obrovský dům, obrov‑
ské auto, zahradníka, služku, pradle‑
nu. Spíš než v Africe jsem si kolikrát 
připadala jako na americkém před‑
městí. Když jsem ale cestou za „svý‑

mi“ farmáři překročila koleje (asi) ne‑
funkční železnice, rázem se všechno 
změnilo. Polonahé děti, odpadky, do 
nosu bijící zápach piva vyráběného 
z melasy. Ocitla jsem se v Chipuluku‑
su, největší chudinské čtvrti ve městě, 
kde svůj domov nalezlo asi 15 procent 
jeho obyvatel. Většina lidí zde žije pod 
hranicí chudoby, tedy za méně než 
1,25 dolaru na den.

Chipulukusu obklopuje rozsáhlá 
zelená plocha. Je to idylická krajina 
s množstvím malých políček, která jsou 
oddělena důmyslnými zavlažovacími 
kanály. Právě tady nalezlo svou obživu 
na několik stovek lidí. Nezáleží na tom, 
jestli byli farmáři dříve učitelem, pra‑
dlenou nebo dělníkem. Teď se všichni 
věnují stejnému – něco vypěstovat, část 
toho sníst a zbytek prodat. 

Městské zemědělství má ve Ndole 
obrovský význam. Nejenže obstará‑
vá obživu pro tisíce lidí, ale zároveň je 
schopné nakrmit i velkou část tamní 

populace. Pěstuje se téměř všechno, 
od listové zeleniny přes dýně a rajčata 
až po kukuřici. I když farmáři obdělá‑
vají půdu ilegálně, protože patří měs‑
tu, o svou budoucnost se nebojí. Díky 
protékající řece, zatopeným lomům 
a prudkému zvedání hladiny vody v ob‑
dobí dešťů je totiž prostor z komerční‑
ho hlediska nevyužitelný, a tak radnice 
nemá potřebu zemědělce vyhánět. 

Přestože sami farmáři tvrdí, že 
městské zemědělství jim zajišťuje sta‑
bilní příjem, stále tito lidé žijí ze dne 
na den. Díky tomu, že část svých vý‑
dajů ušetří, protože nemusí tolik utrá‑
cet za jídlo, mají alespoň šanci posílat 
své děti do školy. Na druhou stranu by 
se jim přeci jen mohlo vést lépe. Vět‑
šinou totiž neobchodují své zboží pří‑
mo, ale využívají služeb překupníků, 
kteří od nich nakupují plodiny za niž‑
ší cenu, než za jakou by je sami mohli 
prodat na trhu. Zároveň je pro farmá‑
ře nemožné vstoupit na oficiální trhy. 

Netvoří totiž žádné formální uskupení 
a kvůli ilegálnímu záboru půdy jím ani 
být nemohou.

Tento problém se snažila vyřešit me‑
zinárodní organizace RUAF Founda‑
tion, která si Ndolu zvolila za své part‑
nerské město a od roku 2005 se zde 
přičiňuje o rozvoj městského země‑
dělství. Díky této organizaci vznikla 
schválená Strategická agenda o měst‑

ském zemědělství a zároveň zde byly 
realizovány dva projekty na podporu 
místních farmářů. Jeden z projektů ale 
zkomplikovaly rozpory ve farmářské 
komunitě a mocenské ambice. To, zda 
farmáři své spory vyřeší, závisí přede‑
vším na posunu v jejich vlastní mentali‑
tě a překonání překážek zakořeněných 
v místní kultuře. 

Lenka Voleníková

tomáš Kubíček s korejskými suvenýry. Foto: Pavel Konečný

Fenomén cestopisu v literaturách 
střední evropy. Konference se koná 
na filozofické fakultě 25. a 26. března.
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Čtyři měsíce s komiksem 
Milada Hronová 

Retrospektivní výstava krále českého 
komiksu expozice Hommage à Kája 
saudek v muzeu umění přitahuje po-
zornost. Je největší přehlídkou auto-
rovy tvorby a k její výjimečnosti při-
spívá i bohatý doprovodný program 
včetně odborného kolokvia připrave-
ného s badateli z filozofické fakulty. 

„Kája Saudek dokázal ve své době dě‑
lat komiks jako nikdo jiný u nás. Suve‑
rénně ovládal komiksovou řeč a vytvo‑
řil si osobitý styl. Kdyby na přelomu 
60. a 70. let dostal příležitost na někte‑
rém z velkých komiksových trhů, jistě 
by se stal mimořádnou hvězdou i v glo‑
bálním měřítku,“ uvedl Martin Foret 
z katedry žurnalistiky. 

Přestože je jméno Kája Saudek té‑
měř padesát let spojováno s bravurní 
kreslířskou tvorbou, nezaměnitelným 
komiksem nebo významným podílem 
na filmech dua Vorlíček‑Macourek 
a Oldřicha Lipského, nevznikala olo‑
moucká retrospektiva jeho tvorby jed‑
noduše. Odbornou veřejností jsou díla 
vynikajícího ilustrátora, malíře a auto‑
ra kultovních komiksů totiž často od‑
souvána na periferii výtvarné kultury. 
Podstatná část jeho tvorby tedy není 
uložena ve veřejných sbírkách. 

Při přípravě Saudkovy výstavy spo‑
lupracovalo Muzeum umění s rodinou 
Káji Saudka a asi dvacítkou sběratelů, 
kteří výstavu pomohli doplnit o zásad‑
ní exponáty.

Na výstavě se podílí i Centrum pro 
studia komiksu Ústavu pro českou 
literaturu Akademie věd ČR a olo‑
moucké filozofické fakulty, které 
k retrospektivě připravilo odborné 
kolokvium Český komiks (a vizuální 
kultura) 60.–80. let 20. století. Martin 
Foret, který je koordinátorem činnosti 
centra, vede na katedře žurnalistiky 
i seminář, v němž přibližuje mimo jiné 
dějiny komiksu.

„Studenty mediálních a kulturál‑
ních studií seznamuji s tvorbou otce 
moderního komiksu Rodolpha Töpf‑
fera. Někdy v roce 1827 začal vydávat 
komické obrázkové romány, kreslené 
série s texty včleněnými do obrázků, 
které nazýval literatura v obrazech. 
Tohoto dosud neobvyklého prostřed‑
ku vyjádření si obdivovaně považoval 
i Goethe,“ přiblížil Foret. 

Odborné kolokvium je určeno všem 
zájemcům z řad akademické obce i ši‑
roké veřejnosti, částečně naváže na 
olomoucké kolokvium z  roku 2011 
Studia komiksu: možnosti a perspek‑
tivy. Uskuteční se 24. dubna. „Budeme 
se věnovat tvorbě Káji Saudka a jejímu 
kontextu. Naším cílem je detailněji 
zmapovat a v rozličných dílčích exkur‑
zech analyzovat tuto klíčovou etapu 
vývoje českého komiksu, s přesahy do 
souvisejících oblastí domácí vizuální 
a populární kultury,“ uzavřel Foret. 

Výstava Expozice Hommage à Kája 
Saudek potrvá v  Muzeu umění do 
18. května. Každou neděli a první stře‑
du v měsíci vstup zdarma.

Gentlemen singers oslaví narozeniny 
společně s univerzitním sborem Ateneo
Své desetiletí oslaví v kostele sv. Mi‑
chala královéhradecký vokální soubor 
Gentlemen Singers. Během slavnost‑
ního koncertu vystoupí i smíšený sbor 
Univerzity Palackého Ateneo a ostrav‑
ský Ženský pěvecký sbor Duha.

„Výjimečnost spočívá v tom, že do 
Olomouce přijede autor Missy brevis 
skladatel a dirigent Stephen Hatfield, 
který svou mši bude i dirigovat. Missu 
brevis nelze –s výjimkou části Gloria 
– bez Gentlemen Singers provést a do‑
mnívám se, že by byl i velký problém na‑
jít za Gentlemen Singers vůbec náhra‑
du,“ řekl sbormistr Atenea Pavel Režný.

Soubor Gentlemen Singers je pro 
svůj nezaměnitelný zvuk a stylovou in‑
terpretaci moderní klasické hudby oce‑
ňovaný domácí i zahraniční kritikou. 
Absolvoval přes 500 vystoupení ve 20 
zemích na čtyřech kontinentech, vydal 
šest CD a účinkoval v desítkách rozhla‑
sových a televizních pořadů. 

Během své desetileté historie měli 
Gentlemen Singers možnost spolu‑
pracovat s předními českými i zahra‑
ničními umělci. S uměleckým vedou‑
cím olomouckého Atenea a ostravské 
Duhy Pavlem Režným se do kontaktu 
dostal v roce 2012. 

„Tehdy jsem se s Ženským komor‑
ním sborem Duha Ostrava, který také 

vedu, zúčastnil slavnosti Czech Choir 
Festival Hradec Králové. Právě tam za‑
zněla Missa brevis Stephena Hatfielda 
ve své premiéře. Hatfield ji pro tento 
festival složil,“ doplnil Režný. 

Přestože bude z pozice smíšeného 
univerzitního sboru Ateneo spoluprá‑
ce s Gentlemen Singers na slavnostním 
olomouckém koncertě premiérou, vazba 
tohoto královéhradeckého souboru na 
město Olomouc není jediná. „Gentle‑
men Singers provedli téměř všechny mé 
mužské sbory, většinou v premiérách, 
neboť byly komponovány právě pro ně. 
Také na mém nedávno vydaném CD Ej, 
Janku! je jejich nahrávka Zpěvů z Kopa‑
nic a Gurale,“ zdůraznil skladatel a pe‑
dagog muzikologie Jan Vičar. I na jeho 
skladby hodlá sestřih desetiletého reper‑
toáru Gentlemen Singers vzpomenout.

Program narozeninového koncer‑
tu nabídne tři části. V první vystoupí 
se samostatným programem smíše‑
ný komorní sbor Ateneo, ve druhé se 
představí Gentlemen Singers a ve tře‑
tí vystoupí všechna zúčastněná tělesa 
společně, aby pod taktovkou autora 
provedla Missu brevis, kterou naroze‑
ninový koncert vyvrcholí. 

Koncert 10 let Gentlemen Singers 
se uskuteční v kostele svatého Michala 
v úterý 25. března od 19:00. (map) 

repro: Žurnál UP

PřednášKy cenTRa PRo sTudia 
KoMiKsu 
(café 87, vždy od 17 hodin)
 26. března
Pečlivě přečíst panely: výzva 
k analýze komiksu
Pavel Kořínek
Přednáška nabídne nástroje, jak „číst komiks 
jinak“ – jinak než jako literaturu, do níž komiks 
bývá nejčastěji řazen jako její dětská/infantil-
ní/braková podkategorie. 

 2. dubna
ukaž mi to. Kája saudek a světový 
undergroundový comix
Michal Jareš
Saudkovo souznění s některými jevy a trendy 
komiksového undergroundu. Nebát se erotiky 
v komiksu znamená pochopit jeho nadsázku, 
ironii a karikaturu. 

 9. dubna
Pokračovatelé, žáci, epigoni: vliv 
tvorby Káji saudka na dvě generace 
českých komiksových tvůrců
Tomáš Prokůpek 
V 70. a 80. letech představovala v komikso-
vě (i jinak) izolovaném Československu tvor-
ba Káji Saudka nepřehlédnutelný fenomén, 
s nímž se prakticky všichni mladší tvůrci mu-
seli vypořádat – buď (méně často) jeho radi-
kálním popřením, anebo snahou na něj krea-
tivním způsobem navázat. 

 16. dubna 
Český komiks 1989–2013: programy, 
projekty, problémy
Pavel Kořínek
Uplynulých 25 let představovalo ve vývoji do-
mácího komiksu překotné období plné dříve 
nepředstavitelných vrcholů i strmých pádů 
do neznáma. Proměnlivý „obraz českého ko-
miksu“.

 23. dubna 
saudkovi „vnuci“: současné české 
knižní komiksy
Martin Foret
Nový komiksový formát graphic novel. V po-
sledních letech se tento formát „komiksového 
románu“ etabloval i v domáckém prostředí 
a přinesl řadu pozoruhodných děl. 

Deset minut slávy à la James Bond
Vlastní film je v posledních letech ty-
pickým rozloučením se studiem na 
lékařské fakultě. ten letošní s ná-
zvem m-team natáčeli „šesťáci“ tři 
dny, příprava a postprodukce zabra-
la další dva měsíce. Premiéru měl na 
plese mediků.

Desetiminutový film je inspirován 
Jamesem Bondem a dalšími akčními 
filmy. Sugestivní hudba, ruchy, zvuko‑
vé efekty. Profesionální záběry, profe‑
sionální střih. Černá saka, černé brýle… 

„Dlouho jsme uvažovali o parodii 
na Dr. House, ale pak jsme si uvědo‑
mili, že by to byla více oslava doktora 
House než medicíny. První myšlenka 
byla, že medik přece 
chce na začátku dě‑
lat medicínu strašně 
akčně, proto jsme se 
inspirovali akčními 
filmy. Prostě jsme se‑
děli a prošlo to z jedné 
hlavy do druhé. A pro‑
tlo se to,“ popsal za‑
čátky student Vojtěch 
Novák. K  natáčení 
pak přizval kamaráda 
Jakuba Vengláře, kte‑
rý se filmováním živí. 

Role pro čtvrtinu 
ročníku
Ve filmu M‑team, do‑
stupném na YouTu‑
be, hraje přes třicet 
mediků a docent To‑
máš Papajík. Spolu 
se štábem se na jeho vzniku podílela 
necelá třetina závěrečného ročníku. 
Ústřední zápletkou je rychlá likvida‑
ce nemoci X.

„Vyvíjelo se to hodně dynamic‑
ky. Od pátku do neděle jsme natáče‑
li. Tři dny od sedmi ráno do půlnoci. 
Vlastně v pátek jsme začali později,“ 
lovil v paměti Novák. Nejtěžší podle 
něj bylo skloubit státnice a volný čas. 
„Najít správný víkend, kdy spolužáci 

nemají před státnicemi ani těsně po 
nich, kdy už odjedou,“ vysvětlil.

Scénář chystalo asi pět lidí. Někdo 
více, někdo méně. „Po skajpu, na fakultě, 
po telefonu, u piva i na privátu. Vznikal 
průběžně, protože v šesťáku se už tolik 
nepotkáme. Snažili jsme se najít propo‑
jení medicíny a akčního filmu – třeba 
z Bonda vychází scéna s rentgenem za‑
budovaným v autě,“ popsal Novák. 

„Chytili ho u praktika. Tvrdil, že mu 
nic není, ale má záznam v rejstříku. Na-
posledy ležel kvůli těžké rotavirové gastro-
enteritis complicat,“ hlásí jedna z agentek 
před výslechem. Když se pacient vymlou-
vá, že si jen přišel do čekárny číst časopisy, 

předhodí před něj vyšetřovatelka pestro-
barevný bulvár se slovy – „tohle by rozhod-
ně nikdo dobrovolně nečetl.“

Samotné natáčení bylo tak únavné, 
že si žádnou „veselou historku“ nevy‑
bavil. „Měli jsme harmonogram po 
minutách se spoustou přesunů. Třeba 
jsme byli na jednom place a před námi 
už jiný štáb připravoval jiné scény. Byl 
jsem v  neděli tak unavený, že jsem 
si nepamatoval jedinou minutu. Jeli 

jsme bez klapky, jeden zvukař a kame‑
raman, který si dělal klapku i režiséra. 
Některé scény jsme jeli i desetkrát. Točí 
se napřed detail, potom široký záběr... 
Na repliky bylo kolem pěti, šesti poku‑
sů,“ vzpomínal na natáčení Novák.

Zdůraznil, že medici nejsou herci. 
Na kameru si museli všichni zvyk‑
nout, uvolnit se. „Role jsme si rozda‑
li ve čtvrtek před tím. Moc replik tam 
není. Původní scénář jsme seškrtali, 
aby to bylo více obrazové a méně mlu‑
vené,“ zdůvodnil.

Rhinitis acuta horribilis 
maligna masculina

Reakce při plesové 
premiéře byly kladné. 
„Myslím, že se to po‑
vedlo. Spokojenost,“ 
usmíval se pod vou‑
sy Novák. Přiznal ale, 
že nervózní byl. „Film 
předtím nikdo nevi‑
děl. Byla to skutečná 
premiéra. Ale vtipy, 
které tam jsou, vyšly, 
jak měly. Lidi se smáli 
a na konci tleskali,“ li‑
boval si Novák. Práce 
desítek lidí tak nevyšla 
nadarmo.

„Rýmečka i  závěr 
příběhu, vše vyniklo. 
Stejně jako na začát‑
ku anamnéza, která 
jako tento výslech ni‑
kdy neprobíhá. I když 

by občas mohla, bylo by to s pacienty 
rychlejší,“ poznamenal Novák. Úspěch 
prý slavila také parodie na protidrogové 
jednotky, které jsou schopny ochutná‑
ním poznat drogu. „My jsme tak ve fil‑
mu diagnostikovali moč,“ řekl.

Na výrobě „bondovky“ z dílny Ham‑
meln Production Jakuba Vengláře se za 
štáb mediků podíleli ještě Václav Dlou‑
hý, Tomáš Petrů, Zuzana Slezáková, 
Adam Vašura a Gréta Směšná.  (caf)
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Germanisti v Palermu
Pětice studentů Katedry germanistky 
Univerzity Palackého v olomouci se zú-
častnila čtrnáctidenního semináře o stře-
dověké literatuře konaného v Palermu.

Sekce medievistiky při Katedře ger-
manistiky již řadu let úzce spolupracuje 
s mezinárodním programem GliteMa 
(German literature in the european Mi-
ddle ages), jenž zájemcům o medievis-
tiku zprostředkovává dva roky studia 
tohoto oboru v různých zemích evropy. 
Kromě jiného také každoročně organi-
zuje čtrnáctidenní seminář pro příznivce 
německé středověké literatury z celého 
světa. letošní seminář se konal v ob-
dobí 16. 2. – 1. 3. 2014 v hlavním městě 
Sicílie, Palermu. téma semináře „litera-
tura a historie“ mělo studenty sezná-
mit s problematikou historičnosti a fik-
ce v literárních dílech z období raného 
středověku až po raný novověk. Během 
dne probíhaly dvě přednášky, ve kterých 
se studenti seznámili se základními poj-
my a informacemi o dílech. dále také 

jeden seminář, ve kterém se rozebíraly 
středověké literární texty. Přednášeli zde 
odborníci z různých koutů světa, napří-
klad profesoři z anglie, Kanady, Švédska, 
německa či rakouska, ale i domácí pro-
fesoři z univerzity v Palermu. 

Kromě studia celý pobyt studentům 
zpříjemnily i dva výlety. Jeden do centra 
hlavního města Palerma a druhý do ne-
dalekého středověkého městečka cefalu. 

Jedna z českých účastnic o semináři 
říká: „Byla to pro mě skvělá příležitost 
seznámit se blíže s tímto oborem a se-
tkat se s odborníky, kteří se medievis-
tice intenzivně věnují. dozvěděla jsem 
se spoustu nových a zajímavých infor-
mací, které se mi budou nadále hodit 
v mém studiu. nejlepší ovšem bylo, že 
jsem měla možnost setkat se i s dalšími 
studenty z celého světa, kteří mají stejné 
studijní zájmy jako já. navíc byly všech-
ny semináře v němčině, takže jsem moh-
la aktivně využít své jazykové znalosti. 
všem zájemcům o medievistiku, ale i ně-
meckou literaturu a historii tento semi-
nář doporučuji.“

všichni budoucí zájemci, kteří by se 
programu chtěli zúčastnit třeba již příš-
tí rok, kdy se bude seminář konat prav-
děpodobně v Portu, mají možnost se 
informovat o podmínkách přihlášení 
u Mgr. Kristýny Solomon, Ph.d., na Ka-
tedře germanistiky.

veronika Uhrová | eva Hnidáková

významná osobnost se dožívá 80 let
doc. Mudr. věra Krčová, csc.
Paní docentka věra Krčová, cSc., se 
narodila 18. března 1934 v olomouci. 
Po maturitě na Slovanském gymnáziu 
zahájila v roce 1952 studium medicí-
ny na lékařské fakultě UP. Po promoci 
v roce 1958 nastoupila na interní od-
dělení nemocnice v Hranicích na Mo-
ravě. vnitřnímu lékařství zůstala věr-
ná celý život. Po čtyřech letech praxe 
v hranické nemocnici byla roku 1962 
přijata na i. interní kliniku Fn olo-
mouc, kde díky své píli, jazykovým 
znalostem a intenzivnímu studiu do-
mácí i zahraniční literatury své prak-
tické zkušenosti z Hranic rychle obo-
hatila o teoretické znalosti a získala 
hluboký přehled v problematice ce-
lého vnitřního lékařství. ten potvrdila 
ziskem atestace i. a ii. stupně z vnitř-
ního lékařství. Získané vědomosti 
uplatňovala nejen při diagnostice 
a léčbě nemocných, ale i v pedago-
gické a vědecko-výzkumné činnosti. 
Postupně se začala stále více věno-
vat problematice hemostázy, která 
se stala jejím dominantním celoži-
votním odborným tématem. v koa-
gulaci se věnovala jak problematice 
diagnostiky a léčby krvácivých stavů, 
tak problematice trombóz a pozdě-
ji i vrozených a získaných trombofil-
ních stavů, jejich diagnostice a léčbě. 
v práci jí významně pomohly, vedle 
znalosti celého vnitřního lékařství, 
nejnovější literární znalosti – dlou-
hodobě patřila a stále patří k nej-
aktivnějším návštěvníkům lékařské 
knihovny lF UP – „čich“ na směrování 
moderních trendů v oboru a její ko-
munikační schopnosti, díky kterým 
byla schopna úspěšně rozvíjet širo-
kou mezioborovou spolupráci. 

Základy své vědecké činnosti po-
ložila v letech 1969–70 v Blood re-
search Foundation center v italské 
Pavii. v roce 1972 obhájila svou kan-
didátkou dizertační práci na téma 
„Klinický obraz a diagnostika plicní 

embolie“ a získala vědecký titul cSc. 
Svou klinickou práci paní docentka 
provázala s  prací pedagogickou. 
Již dlouhá léta přednáší studentům 
všeobecného i  stomatologického 
lékařství a též studentům bakalář-
ských oborů komplexní problemati-
ku vnitřního lékařství a v posledních 
letech zvláště problematiku hemo-
stázy. nejen studenty, ale i spolu-
pracovníky je vnímána jako výbor-
ná a oblíbená učitelka. v roce 1988 
se stala docentkou v oboru vnitřní 
lékařství. tématem její habilitační 
práce byly Žilní trombóza a kompli-
kující plicní embolie. 

Hned po ustanovení samostat-
né Hemato-onkologické kliniky MZ 
čr v roce 1996 přijala paní docent-
ka na této klinice pracovní úvazek. 
na hemato-onkologické klinice stá-
la u zrodu a rozvoje moderní hemo-
koagulační laboratoře, která sem 
byla po mnoha letech stagnace, pře-
vedena z i. interní kliniky. na klinic-
kém poli položila základy meziobo-
rové spolupráce s řadou odborností, 
zvláště s porodníky, neurology, oftal-
mology, internisty – kardiology, an-
giology či diabetology, s ortopedy či 
radiology a s pracovníky nu kleární 
medicíny. Právě přestup na hemato-
-onkologickou kliniku umožnil paní 
docentce naplno uplatnit a dále roz-
vinout hluboké odborné znalosti mo-
derní problematiky hemostazeologie 
a také vědecké i pedagogické schop-
nosti. Pod jejím vedením byly polože-
ny základy moderní péče o pacienty 
s hemofilií, podílela se na řadě me-
zioborových grantů iGa a vychova-
la 4 doktorandy (cSc. a Ph.d.). také 
publikační činnost paní doc. Krčové 
je bohatá, zahrnuje několik desítek 
prací v domácí a zahraniční literatu-
ře, nespočet přednášek na domácích 
a zahraničních konferencích a sjez-
dech. Paní docentka je spoluautorkou 

výukových skript vnitřního lékařství 
a hematologie, několika kapitol v re-
petitoriu Hematologie a transfuzní lé-
kařství a v řadě dalších učebnic. 

Paní docentka vyniká mimořád-
ným elánem a  vysoce aktuálním 
přehledem odborné problematiky 
(podloženým intenzivním studiem 
zahraniční literatury a účastí na všech 
dostupných odborných akcích nejen 
oboru hematologie), o který se ne-
zištně dělí se všemi zájemci – nejen 
kolegy na mateřském pracovišti, ale 
i s lékaři z dalších pracovišť v celé fa-
kultní nemocnici v olomouci či s ko-
legy z terénu. 

Životního jubilea se paní docent-
ka Krčová dožívá ve výborné fyzic-
ké i psychické kondici, její odborný 
i životní entuziasmus zůstává stále 
velmi nakažlivý a bez její účasti si 
dnes práci v koagulační problemati-
ce na HoK v olomouci neumíme ani 
představit. 

Přání, aby s námi vydržela spolupra-
covat ještě řadu příštích let, mají

kolegové z Hemato-onkologické 
kliniky Fnol a lF UP olomouc
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Hála: Rád bych startoval na mistrovství světa v olomouci
Martin viŠňa

o úspěších kanoistů sportovního 
klubu univerzity Palackého se toho 
napsalo už hodně, týmová kronika 
ovšem zdaleka není dopsaná. Jed-
ním z posledních zápisů je vítěz-
ství talentovaného Richarda Hály 
v  anketě o  nejlepšího sportovce 
olomoucka za loňský rok. A Hála 
to chce dotáhnout daleko. 

Jednadvacetiletý kajakář vloni vybo‑
joval bronzovou medaili na mistrov‑
ství světa ve sjezdovém sprintu na di‑
voké vodě, později jeho krk ozdobilo 
ještě zlato pro mistra světa v závodě 
družstev, které si vyplul společně s To‑
mášem Slovákem a Karlem Slepicou. 
A právě týmové kolegy vystřídal na olo‑
mouckém sportovním trůnu. 

„Ocenění mě velmi potěšilo. V Olo‑
mouci trávím hodně času, mám zde 
školu, sportovní zázemí, mohu to tu 
považovat za druhý domov. Ten první 
je ale určitě ve Veselí nad Moravou, do‑
konce jsem se před dvěma lety stal čest‑
ným občanem města. Bydlíme hned 
u Moravy, často jsem viděl kluky, jak 
pod naší zahradou trénují. Jednoho dne 
mě taťka přivedl na loděnici a tam to vše 
začalo. Bylo mi asi osm let,“ připomněl 
mladý vodák svůj původ a začátky. 

Nyní je součástí úspěšné olomoucké 
vodácké kliky, která letošní vyhlášení 
sportovních cen Olomoucka doslova 
ovládla, cenu bral vedle Hály i oddíl 
a trenér. „Je super, že se tu v poslední 
době sešli čtyři nejlepší kajakáři z re‑
publiky. Velkou zásluhu na tom má náš 
reprezentační trenér Robert Knebel, 
díky němu tvoříme silnou tréninkovou 
skupinu. Jde vidět, že olomoučtí kano‑
isté patří mezi světovou špičku. Mys‑
lím, že nadvláda kanoistů na vyhlášení 

nekončící sezona
Po návratu ze soustředění už kajaká‑
řům začíná závodní sezona. „To zna‑
mená každý víkend závody a ještě ně‑
kolik soustředění na trati mistrovství 
světa. V červnu sezona vrcholí světo‑
vým šampionátem, vzápětí se jede série 
světových pohárů, na podzim pak seri‑
ál říčních maratonů. Poslední závody 
se jedou v listopadu, pak už zase začíná 
příprava na další rok, na vodě a na běž‑
kách. Vlastně se dá říci, že naše sezona 
nikdy nekončí,“ uvedl Hála. 

V cílech pro letošní rok se přitom 
drží při zemi, rád by znovu získal 

richard Hála má rád přírodní vodní toky a plochy. „Kamenice, lipno, líbí se mi také italská řeka ada, kde se letos jede 
mistrovství světa,“ vyjmenoval. Přesto plně podporuje vznik umělého kanálu v olomouci. Foto: archiv rH

medaili v  individuálním závodě ve 
sprintu a také by si přál, aby s týmem 
na světovém šampionátu dosáhli hat‑
tricku. „Pokud bude zdraví a štěstí 
přát, tak ve sportovní kariéře mám 
vysněné zlato z individuálního závodu 
a start na olympijských hrách,“ prozra‑
dil kajakář své sny. 

Když je čas, není energie
Sám ale připouští, že spojit vrcholový 
sport a školu dost dobře nelze. Proto 
změnil své profesní zaměření. Původ‑
ně absolvoval střední zdravotnickou 
školu. „Po maturitě jsem šel na zá‑
chranáře, jenže účast na praxi musí být 
stoprocentní a to v mém případě nešlo. 
Trénink a veškerá příprava na závody 
zaberou hodně času, proto jsem nako‑
nec volil rekreologii, kde se dá studi‑
um a sport skloubit dohromady. Ov‑
šem času na studium je opravdu málo, 
a když už je čas, tak mi chybí energie,“ 
vysvětlil Hála. 

světový šampionát na Hané
Spoustu času, sil a financí přitom za‑
bere dojíždění na tréninky. V Olomou‑
ci totiž nejsou podmínky pro kvalitní 
trénink ideální, proto reprezentanti 
univerzitního sportovního klubu vy‑
jíždějí „za lepším“ do Čech na jarní 
řeky anebo do zahraničí, kde jsou řeky 
sjízdné po celý rok. Hodně se v této 
souvislosti poslední dobou mluví o vy‑
budování kanoistického areálu v Olo‑
mouci. „Kanál s divokou vodou bych 
tu určitě uvítal. Věřím, že by se o ka‑
noistiku v Olomouci začalo zajímat 
více lidí a přitáhlo by to i nové nadějné 
sportovce. Doufám, že se kanoistic‑
ký areál v Olomouci vybuduje a bude 
se na něm konat mistrovství světa, na 
kterém bych rád startoval,“ komento‑
val vodácký projekt Hála. 

je zasloužená a na místě. Doufám, že 
tomu tak bude i nadále,“ komentoval 
Hála úspěchy olomoucké kanoistiky.

intenzivní příprava
V době předávání cen ovšem nebyl ani 
v Olomouci, ani ve Veselí, nýbrž na 
šestitýdenním soustředění ve Španěl‑
sku. „Jsou to první kilometry na vodě 
v nové sezoně,“ řekl. Za šest týdnů naje‑
de asi 900 kilometrů na hladké vodě. Je 
to ideální místo pro trénink. „Jezdíme 
v přístavním městě, které je protkané 
vodními kanály, takže sem nejdou vlny 
z moře. První týden byl takový sezna‑
movací, hodně se hledělo na techniku 

pádlovaní. Pak začaly přibývat měřené 
úseky, od třetího týdne už rubeme na‑
plno. Trénujeme šest dní v týdnu, v osm 
vstáváme, po snídani vyrážíme na tré‑
nink na vodě, většinou už po něm jsem 
úplně mrtvý a šel bych spát,“ popsal 
Hála podobu soustředění.

Ale odpočinek se koná vždy až po in‑
tenzivní hodině a půl v posilovně a jen 
dvě hodiny, aby během odpoledne stihli 
ještě další trénink na vodě a běh. „Večer 
trávíme doma nebo regenerací v sauně 
či na bazéně, dost času nám zabere ku‑
linářské umění. Na jídle si dáváme zá‑
ležet, není to žádný Babica styl, spíše 
Pohlreich,“ podotkl s úsměvem. 

můj pobyt České republice
V České republice žiji déle než čtyři roky, od září 2009. Poznal jsem zde spoustu krásných 
míst, kulturu, historická města i úchvatnou přírodu a kultivované, přátelské a vstřícné lidi. 

Pokud jde o českou kuchyni, jako člověku z Indie, kde je koření nedílnou součástí ka-
ždodenní stravy, mi připadá jednodušší a s mnohem menším podílem čerstvé zeleniny. 
Ale u piva a jiných nápojů je zde mnohem větší pestrost a výběr, než jsem si dokázal 
představit. Překvapilo mě, že Češi jsou ohledně značky piva dosti vybíraví.

V České republice mě nadchla kavárenská kultura. Povídat si celé hodiny s přáteli 
v kavárně zde patří k běžným zvyklostem. Jinak se ale káva nebo čaj ve vaší zemi pijí 
velmi rychle při krátké přestávce v práci. Studenty a mladé lidi často potkáte s kelímkem 
kávy v ruce, jsou zvyklí pít kávu i za chůze.

Během svého dlouhého pobytu a při cestování na fakultu tramvají pozoruji lidi s dět-
mi a domácími zvířaty. Děti sedí pohodlně v kočárcích a rodiče s nimi velmi pečlivě 
nastupují a vystupují. Spíš než tahle běžná věc mě ale překvapuje, že pokud má někdo 
(často žena) děti a současně zvířata (často „kapesního“ psa), pejsek se vždycky uvelebí 
v náručí ženy a dítě klidně leží v kočárku. Tohle byste asi v Indii nikdy neviděli.

Řekl bych, že Česká republika patří k nejlepším místům k životu a věřím, že člověk, 
který zde nějakou dobu žije, se do této země a jejích lidí zamiluje. I když se jednoho dne 
rozhodnu kvůli své další životní dráze tuto zemi opustit, zůstane blízká mému srdci, 
protože jsem zde prožil okamžiky, které patří k nejlepším v mém životě.

ankush Prasad
biofyzik, centrum regionu Haná

Dina štěrbová chtěla vždycky do vysokých hor, aby skutečně žila
Hory jsou pro ni to nejkrásnější, co 
ji v životě potkalo. Když o nich Dina 
Štěrbová vypráví, čas se stane relativ‑
ní. Dnes hlavní důvod jejího každoroč‑
ního návratu do velehor spočívá v péči 
o provoz české nemocnice v Baltistánu.

Označení za dobrodruha bere za 
vlastní, protože všechny její cesty byly 
pohnuté. 

Do roku 1989 přednášela Dina Štěr‑
bová na přírodovědecké fakultě mate‑
matiku, kterou do dneška považuje 
za důležitou konstantu svého života. 
Druhou jsou pro ni hory. „ V matema‑
tice neplatí žádná hesla. Buď se něco 
dokázat dá, anebo ne. Hory jsou pak 
něčím, co člověka přesahuje. Ve srov‑
nání s lidským životem jsou pro mne 
konstantou stabilní, věčnou,“ vysvět‑

lila Štěrbová. O horolezectví snila už 
ve svých 14 letech, v sedmnácti lezla ve 
Vysokých Tatrách. Ty byly její horole‑
zeckou školou. 

Vystoupila i na šestou nejvyšší horu 
světa. Na Tyrkysovou horu – Čo Oju 
do výšky 8201 m vylezla v roce 1984. 
„O Čo Oju jsem přemýšlela už v še‑
desátých letech, v době, kdy na ní za‑
hynuly dvě Francouzky. S Věrou Ko‑
márkovou se nám ji podařilo vylézt 
s odstupem dvaceti pěti let. V česko‑
slovenských poměrech je to jediná ze 
čtrnácti osmitisícovek světa, kde jsme 
měli primát. Domů jsem se však vra‑
cela v ilegalitě a o výstupu hlásala pou‑
ze Svobodná Evropa,“ řekla Štěrbová, 
která nikdy nebyla součástí oficiální 
československé výpravy. 

„Za socialismu byly ženy mimo sou‑
těž. Horolezectví nebylo vnímáno jako 
ženský sport,“ vzpomněla. Historii 
prvních ženských výstupů na osmiti‑
sícovky se chystá zmapovat ve své kni‑
ze, která vyjde v květnu.

Štěrbová o sobě říká, že se vždy 
snažila lézt tolik, kolik byla schopná 
vlastními silami. V náročných výstu‑
pech dávala přednost ženám. Svůj ži‑
vot chce horolezkyně Štěrbová prožít 
v tom, co považuje za správné. Nyní 
je jejím hlavním motorem horská ne‑
mocnice v Baltistánu. „Nikdy jsem 
netoužila po slávě, chtěla jsem být 
v horách, abych skutečně žila. Při je‑
jich velikosti a nádheře mi lidské hem‑
žení připadá nepodstatné,“ uzavřela 
Štěrbová. (map) Foto: archiv dŠ



8

 události

Právnická fakulta vyslala do reálného života další absolventy

Promoce. Přes sedmdesát čerstvě promovaných studentů olomouckých práv obdrželo 14. března vysokoškolský diplom a složilo promoční slib. Se svou 
alma mater se v aule právnické fakulty slavnostně rozloučili absolventi magisterského a bakalářského studia. „Po době, kdy se člověk snažil a dřel po nocích, 
je to velká úleva a satisfakce. a konečně se dostávám do reálného života, takže teď to teprve začíná,“ prozradil své bezprostřední dojmy absolvent oboru 
Právo, který se hned po studiu ocitne v roli jednatele a podnikového právníka. (mav)  Foto: velena MaZocHová

Univerzita Palackého přijala bezmála 31 tisíc přihlášek ke studiu. Toto číslo ale 
ještě není konečné, neboť na některé obory se uchazeči mohou stále hlásit. Nej‑

žádanějšími obory jsou tradičně všeobecné lékařství, právo, psychologie a zubní 
lékařství. (Český rozhlas, Deník, mF Dnes, novinky, Právo, První zprávy | 

7.–11. 3.) Kvalita se neslučuje s masovostí. ale abychom mohli vybírat kvalitu, po-
třebujeme přihlášené masy.  Před sedmdesáti pěti lety byla vypálena olomoucká 
synagoga. Stalo se tak v noci z 15. na 16. března roku 1939. Z židovské modliteb‑
ny se zachovalo několik vitráží a jedna z nich od včerejšího odpoledne zdobí okno 
knihovny Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových olomoucké 

filozofické fakulty na třídě Svobody. Vitráž byla symbolicky nainstalována do 
okna, které je otevřené směrem na Palachovo náměstí, kde synagoga stála. 

(Český rozhlas, Deník, mF Dnes | 11.–16. 3.) okno do dějin (a) svědo-
mí národů.  Olomoucký magistrát zadal Univerzitě Palackého provést 

průzkum dopravní situace, jaká nastala v městské hromadné dopravě 
po zrušení autobusové linky číslo 23. Jeho výsledky by měly sloužit 
jako podklad k případným úpravám. Radní tak reagovali na protesty, 
které zrušení linky vyvolalo zejména u obyvatel v městských částech 

Nové Sady a Povel. Protestní petici adresovanou vedení města pode‑
psalo bezmála tisíc lidí. (Právo | 19. 3.) výzkumné pracoviště tudíž 

bude hledat odpověď na otázku, zda je možné vytíženou autobusovou 
linku nahradit tramvajovou tratí, která vede odnikud nikam (rozuměj od 
Šantovky na okraj sídliště).  Dle výzkumu mezinárodní vydavatelské 

organizace Elsevier, která hodnotila dynamiku nárůstu publikací vědeckých pra‑
covníků v letech 2002 až 2011, patří Univerzitě Palackého šestá příčka. Lépe se 
vědě daří jen v Akademii věd, na Karlově a Masarykově univerzitě a pražské i br‑
něnské technice. (Deník | 11. 3.) všichni mají rádi žebříčky. Zejména ty, ve kterých 
se dobře umisťují.  Lákavými a neobvyklými obory se vysoké školy snaží přivábit 
nové studenty. Žádat chtějí například o akreditaci polární ekologie, uvažují také 
o aristologii, která spojuje gastronomii s uměním. Univerzita Palackého plánuje ote‑
vřít obor korejština pro hospodářskou praxi. Mimo jiné proto, že továrna Hyundai 
v Nošovicích potřebuje více českého personálu znalého korejštiny a korejské kul‑
tury. (mF Dnes | 12. 3.) trh si žádá, trh dostane…  Tomáš Zábranský, adiktolog 
působící v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, kroutí hlavou nad tím, jak se čes‑
ká společnost dlouhodobě staví k léčbě konopím. „Nevidím jediný důvod, proč by 
nevyléčitelně nemocné děti, které trpí zvracením a bolestmi, nemohly konopí uží‑
vat. My jim podáváme morfin, ale konopí nesmíme? To přece nedává smysl!“ říká 
absolvent olomoucké lékařské fakulty. (Kondice | 21. 2.) na „smysl“ bych se ptal 
u významných hráčů působících ve farmabyznysu.  Další model pro interaktivní 
muzeum vědy Pevnost poznání vzniká v bývalém dělostřeleckém skladu v areálu 
Korunní pevnůstky poblíž centra Olomouce. Dvoumetrový exponát oční bulvy z ex‑
trudovaného polystyrenu bude sloužit návštěvníkům muzea k názorným ukázkám 
očních vad. (České noviny, Český rozhlas, e15, Haló noviny, mF Dnes, Právo | 
11.–18. 3.) Které si často způsobujeme mnohahodinovým zíráním do monitorů. 
Srovnat zrak je dle odborníků vhodné čtením tištěného textu. ideálně Žurnálu UP.

erasmus skončil. Ať žije erasmus+

U n i v e r s i t a s  P a l a s c a k i a n a
Mediální obraz univerzity v odrazu zpětného zrcátka tiskového mluvčího Radka Palaščáka

Stane se
 pondělí 24. března (20:30)
Leviathan boří hranice žánru dokumen‑
tu. Rutina rybolovu na světových mořích 
je proměněna v cosi nadpozemského za 
absence hudby i komentářů. Filmový sál 
UC UP

 úterý 25. března (13:15)
Pražské jaro v kontextu českých a svě-
tových hudebních festivalů. Přednáška 
Romana Bělora, ředitele Pražského jara. 
UC UP, 239

 úterý 25. března (18:00)
Veřejný přebor uP ve šplhu na laně. 
Závod je vypsán pro kategorie: ženy 4 m, 
muži 4 m, „open“ 8 m. Startovné: 10 Kč. 
Tělocvična T1, FTK UP, Hynaisova 9

 úterý 25. března (19:00)
Přednášky s cestovatelskou tématikou. ivo 
Petr: Velké Rusko a Burjatsko. Na něj 
naváže Rudolf švaříček: indie a dalajla-
ma. Vstupné 70 Kč na místě. UC UP, K3

 středa 26. března (9:45)
Přednáška Vasyla Čury současný stav 
ukrajinské kultury – pozůstatky „so-
větské éry“ v ukrajinské kultuře. Kate‑
dra slavistiky FF UP, 4.19 

 středa 26. března (19:30)
Filmový klub. Bronson – životopisný 
film inspirovaný britským vězněm, kte‑
rý po vykradení pošty v roce 1974 strávil 
většinu svého života na samotce. Filmový 
sál UC UP.

 čtvrtek 27. března (19:00)
Benátský karneval. První maškarní ples 
v duchu benátského karnevalu. Vstup 
v masce nebo škrabošce. 170 Kč na mís‑
tě, 150 Kč v předprodeji v restauraci Kon‑
vikt. Atrium UC UP

 pátek 28. března (19:00)
improvizační zápas KL.i.KA. vs o.
Li.V.Y. Hráči budou za doprovodu živé 
hudby improvizovat na témata zadaná 
od diváků. Vstupné 100 Kč. Divadelní 
sál UC UP

 sobota 29. března (18:00)
Absolventský koncert studentů celost-
ní muzikoterapie – zpěv, hra na bubny 
djembe, didgeridoo, koncovky, brumle, 
perkuse, tibetské mísy. Atrium UC UP

 úterý 1. dubna (15:00)
Přednáška Veroniky Čurdové teorie vý-
znamových profilů a výzkum soma-
tismů v češtině. FF UP, Křížkovského 
10 (zadní trakt, posluchárna 18)

 středa 2. dubna (17:00)
Přednáška Michala Jareše ukaž mi to. 
Kája saudek a světový undergroun-
dový comix. Nebát se erotiky v komiksu 
znamená pochopit jeho nadsázku, ironii 
a karikaturu. Café 87

 pátek 4. dubna (19:00)
Tématem Karnevalu APA 2014 je „Ze 
století do století“. Večerem provede Ro‑
man Pastorek, zahraje kapela Pavel He‑
lan band. Vyhlášení APAče roku. Regio‑
nální centrum  (lsk)

V doprovodu hudby a rozkvetlých tu‑
lipánů vstoupil minulý týden do olo‑
mouckých ulic nový program Evrop‑
ské unie s názvem Erasmus+. Aktuální 
informace o možnostech zahraničních 
studijních výjezdů připravila olomouc‑
ká pobočka mezinárodní studentské 
organizace Erasmus Student Network 
(ESN).

Program Erasmus+ plně nahrazuje 
předchozí program a zahrnuje všechny 
dosavadní dílčí aktivity včetně student‑
ských mobilit. Znaménko plus v jeho 
názvu přibylo také s ohledem na navý‑
šení finančních prostředků Evropské 
unie, které studentům umožňují vyces‑
tovat vícekrát za sebou. 

„Doposud mohli studenti v rámci 
programu vyjet jen jednou v průběhu 
bakalářského nebo magisterského stu‑
dia. Nyní mají možnost vyjet jako ba‑
kaláři i magistři, a to na dva až dvanáct 
měsíců. Dobu pobytu si navíc mohou 

rozdělit do dvou etap,“ vysvětlila jedna 
z organizátorek Barbora Petrů. Sama 
by měla jako studentka nizozemštiny od 
září strávit zimní semestr v Antverpách.

Veronika Marčíková, která na stano‑
višti roadshow u menzy na třídě 17. lis‑
topadu obdržela základní informace 
i červený tulipán, je už přihlášena na 
zahraniční pobyt a v příštím letním se‑
mestru se podívá na půl roku do Itálie. 
„Nejraději bych ale jela do Španělska, 
jehož kultura mne při předchozí ná‑
vštěvě velmi oslovila,“ dodala Marčíko‑
vá, která na pedagogické fakultě studu‑
je anglický jazyk a výtvarnou tvorbu.

Erasmus+ v letech 2014–2020 pod‑
poruje spolupráci a mobilitu ve všech 
sférách vzdělávání, v odborné přípra‑
vě a sportu. Je nástupcem programu 
Erasmus. Do jeho aktivit se mohou 
zapojit studenti, učitelé, učni, dobro‑
volníci, vedoucí mládeže a funkcionáři 
amatérských sportovních organizací.

Na podporu studia, odborné přípravy 
či dobrovolnické činnosti v zahraničí 
budou z jeho prostředků hrazeny sti‑

pendia pro více než čtyři miliony osob. 
Pobyt v zahraničí může přitom trvat od 
několika dnů až po jeden rok.  (mav)

Putovní show propagující nový program probíhala i v dalších univerzitních 
městech republiky. Pro olomoucké studenty startovala u centrální menzy.
 Foto: velena MaZocHová


