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Milí přátelé, čtenáři Žurnálu
Univerzity Palackého v Olomouci!

Ať již jste součástí akademické obce naší aka-
demie, partnerem univerzity, nebo náhodný-
mi návštěvníky těchto stránek, rádi bychom 
vás v půli semestru upozornili na řadu novi-
nek, kterými Univerzita Palackého v posled-
ních měsících přímo hýří.

Jednu z nich právě držíte v rukou: Je jí sám 
univerzitní časopis, u kterého změnou pe-
riodicity reagujeme na zvýšení informační 
schopnosti webových stránek UP a zároveň 
mu přisuzujeme více reprezentativní roli, kte-
rou doposud zastával Žurnál+. Vedle těchto 
proměn počítáme s rozšířením prostoru pro 
otevřenou diskuzi, ať už na plánovaných se-
tkáních vedení univerzity s akademickou obcí, 
nebo prostřednictvím blogů a sociálních sítí.

Grafická podoba Žurnálu připomíná po-
stupné převlékání naší instituce do dlouho 
očekávaného a řadu let diskutovaného jed-
notného vizuálního stylu, o jehož účelu a po-
době se zde dozvíte první detaily. Zatím tiše, 
s o to větší nadějí v úspěšnou realizaci může-
me už nyní přislíbit vznik univerzitního ob-
chodu v samém centru Olomouce.

Byl bych ovšem rád, kdyby atraktivní obal 
vždy reprezentoval výrazné kvality ve stěžej-
ních aspektech, které k prestižní vysoké ško-
le patří. Proto i nadále budeme poukazovat 
na úspěchy našich vědců, pedagogů, studen-
tů i absolventů v akademických a praktických 
sférách, v nichž dosahují světových výsledků. 

Osobně mám radost rovněž z postupného 
prorůstání univerzity do města a města zpět 
do nitra akademického prostředí. V ekono-
mické, společenské i propagační rovině je UP 
stále více značkou ovlivňující vnímání Olo-
mouce jako historického a zároveň moderní-
ho (nejde o protimluv) vzdělávacího centra 
a ohniska vědy, které přitahuje stále více tu-
zemské i mezinárodní pozornosti.

Potěší mne, budete-li snahu o postupnou 
proměnu Univerzity Palackého podrobně sle-
dovat a zpětně nám nabízet svůj, třeba i kri-
tický, pohled.

Jaroslav Miller
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
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Jednotný vizuální styl 
symbolizuje dynamickou 
univerzitu s tradicí

téma

Po půlroce práce oddělení komunikace s předními českými gra-
fiky má Univerzita Palackého k dispozici svůj jednotný vizuální 
styl. Obrazně řečeno, má svůj dres.

„Vizuální styl je nástroj. Pomůcka. A  je 
určen pro každého,“ řekl vedoucí oddě-
lení komunikace a  mluvčí univerzity Ra-
dek Palaščák. Použít ho může kterýkoliv 
zaměstnanec, akademik nebo student. 
Zjednoduší mu přípravu grafických ma-
teriálů i  elektronických prezentací, ale 
hlavně  – vždy budou všechny vypadat 
jednotně, stejně.

„Jsem přesvědčen, že brzy nastane 
doba, kdy použití nesprávného loga nebo 
fontu bude působit nepatřičně. Stejně ne-
patřičně, jako kdyby Slavia hrála v zeleno-
bílých dresech se zelenou hvězdou,“ uvedl 
Palaščák. Nový vizuální styl se podle něj 
stane jednoznačnou identifikací univerzity.

Aplikace jako poslání
V posledních dvaceti letech jde na univer-
zitě o několikátý pokus zavést jednotný vi-
zuál. „Poprvé jsou k  němu ale k  dispozi-
ci i  jeho konkrétní aplikace, k  nimž mají 
všichni přístup. Stačí si je stáhnout,“ zdů-
raznil Palaščák. V  současné první fázi jde 
o  vizitky, hlavičkový papír či šablony pro 
powerpointové prezentace. „Například 
hlavičkový papír lze pro každého individu-
alizovat v  zápatí,“ dodal Palaščák. K  nim 
ale brzy přibudou další, včetně reklamních 
předmětů v budoucí univerzitní prodejně.

Univerzita jednotný vizuální styl potře-
buje, přestože bývá vnímán spíše jako kor-
porátní než akademická identita. „Svět je 
zamořen neuvěřitelným množstvím lo-
gotypů a  sloganů. V  té záplavě potřebuje 
univerzita být jednoduše, ale jednoznač-
ně identifikovatelná. Svou nejednotnos-
tí zatím tuto záplavu rozšiřujeme. Když si 
vytváří každá fakulta, každá katedra nebo 
pracoviště své logo, svou vizitku, svůj styl, 
univerzita se tím v  komunikaci poněkud 
rozpouští,“ uvedl prorektor Petr Bilík.

Tradice a dynamika
Spojovat jednotný styl pouze s  komerč-
ním světem je podle Bilíka mýlkou. „Ma-
nuálem přebíráme z  komerčního světa 
metodu, ne obsah,“ zdůraznil prorektor. 
Jednotný styl jako komunikační nástroj 
musí vyvolávat kladné spojení se značkou 
UP, kladnou emoci. „Je to náš obraz pro 
vnější svět,“ dodal.

Vizuál zachovává znak Aljo Berana po-
prvé použitý v  roce 1947. „Nevymýšleli 
jsme nové logo, nevyhlašovali nové soutě-
že. Nechceme nutit třem a půl tisícům za-
městnanců a dvaceti tisícům studentů, aby 
se identifikovali s novými prvky. Znak jsme 
jen graficky vyčistili a určili, jak s ním na-
kládat,“ vysvětlil mluvčí Palaščák.

Jednotný vizuální styl je 
souborem vizuálních prvků, 
které usnadňují vnější 
i vnitřní komunikaci orga-
nizace a vytvářejí dobrý ob-
raz o ní. Svou jednotností, 
komplexností a estetikou se 
významně podílí na snadné 
a nezkreslené identitě orga-
nizace.

Manuál jednotného vizuál-
ního stylu kodifikuje všechny 
důležité prvky vizuálního stylu 
Univerzity Palackého, čímž 
současně stanovuje závazná 
pravidla, způsoby, příklady 
a doporučení, jak postupovat 
při jejich aplikaci.

text: Pavel Konečný | foto: Martin Višňa | repro: Žurnál
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Znak je doplněn o název univerzity. „Pro 
tento text bylo speciálně vytvořeno nové 
písmo, abychom nepoužívali historizující 
font,“ dodal Palaščák. Záměr je jasný: vyjá-
dřit tradici školy, ale zároveň zdůraznit její 
současnou dynamiku. „Univerzita určitě 
nechce být vnímána jako kamenná institu-
ce, kde se zastavil čas, přesto znak odkazu-
je k tradici,“ objasnil Palaščák.

Hlavní autorkou manuálu je úspěš-
ná a  talentovaná grafička Věra Marešo-
vá, která je mimo jiné autorkou manuálu 

města Brna. Oddělení komunikace se s ní 
podařilo navázat spolupráci po předcho-
zí soutěži z roku 2008, kterou vyhrála, ale 
její návrh univerzita nerealizovala. Zpra-
covaný manuál myslí i na nejmenší detai-
ly od vizitky přes navigační systém až po 
označení budov.

Jedna univerzita
„Užití vizuálu bude jistě ukládat i příslušná 
směrnice, ale řekl bych, že více půjde o ja-
kési souznění akademické obce. Oddělení 

Aplikace prvků nového vizuálního stylu – nové vizitky, obálky, hlavičkové papíry.

„Archaický styl kresby bez dalšího opodstatnění, nedotáhnuté propojení s moderní typografií u navi-
gačního systému, naopak dobře zvolený font Dederon Sans.“ To by k novému vizuálnímu stylu UP 
možná řekl grafik. To já ale nejsem – stejně jako většina studentů olomoucké univerzity. Ti chtějí 

být na svou školu prostě hrdí. A logo mě v tomto ohledu oslovuje velmi „uklidňujícím“ dojmem. 
Žádná (post)moderní křeč či úlet, ale jednoduché spojení tradice s univerzitou ve 21. století. 
Nový vizuál Univerzity Palackého na mě působí stejně, jako když se (čas od času) procházím 

v Olomouci od náměstí Republiky přes Konvikt do Bezručových sadů. Vznešeně, uvolněně, zasně-
ně. A o čem jiném je vlastně život na vysoké?

Otto Bohuš, copywriter (ottocopy.cz)
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komunikace nechce být supervisorem, 
který bude dohlížet na jediné správné uži-
tí, spíše chce být rádcem a hlavně bude po-
skytovatelem různých forem aplikace vizu-
álu,“ prohlásil Palaščák.

Některé základní prvky manuálu již fa-
kulty obdržely a od léta je začaly používat. 
Mezi prvními začal nové vizitky používat 
profesor Pavel Hradil z  katedry organické 
chemie nebo děkan filozofické fakulty Jiří 
Lach. 

„Zrovna dnes jsem je dostal a líbí se mi, 
neměl jsem z nich špatný pocit. Je to pros-
tě univerzitní styl a tak to beru. Je dobrý,“ 
řekl Hradil. Spokojen byl i Lach. „I když mi 
písmo připadá trochu malé,“ uvedl k vizit-

kám Lach. Je ale přesvědčen, že jednotný 
vizuální styl by se měl dodržovat.

Podobně reagovala proděkanka Marti-
na Pračkeová z cyrilometodějské teologic-
ké fakulty. „Jednotný vizuální styl určitě 
budeme respektovat. Jsme jedna univerzi-
ta, sjednocení má opodstatnění. Líbí se mi 
ta univerzitní modrá barva i  jak je to cel-
kově zpracované,“ zhodnotila Pračkeová. 
Pro vedení fakulty a šéfy kateder bude ob-
jednávat nové vizitky na oddělení komuni-
kace hromadně.

Už v  listopadu začne s  aplikací nového 
manuálu filozofická fakulta v  budovách, 
kde jsou nyní ještě řemeslníci. Na adre-
sách Křížkovského 12 a  14 se po Novém 
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roce otevřou opravené pracovny a  poslu-
chárny, k nimž bude studenty a akademi-
ky směrovat nový orientační systém. Jeho 
grafická podoba vychází z  nového manu-
álu. „Myslím, že jednotný vizuální styl je 
správná volba. Mně jako laikovi se líbí. Bu-
deme podle něj také označovat opravené 
budovy zvenku,“ prohlásil Vladimír Po-
lách, proděkan filozofické fakulty pro in-
frastrukturu.

Z  postupného zavádění jednotného vi-
zuálu má radost i vedoucí oddělení komu-
nikace. „Jsem přesvědčen, že zavedení 
stejného formálního stylu by mohlo napo-
moci k tomu, aby osm fakult skutečně tvo-
řilo jednu univerzitu,“ doufá Palaščák.

Aplikace prvků nového vizuálního stylu – složka a jedna z tabulí orientačního systému.

Aplikace prvků nového vizuálního stylu – kampaň pro uchazeče o studium.
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8 fakult / 1 univerzita

Peter Tavel se ujal vedení cyrilometodějské teologické fakulty

Ortopedický výzkum na lékařské fakultě 
dosáhl letos dvou významných úspěchů. Na 
konferenci EFORT 2014 v  Londýně vědci 
získali ocenění Jacques Duparc Award za po-
sterové sdělení, v srpnu přijal prestižní orto-
pedický časopis Osteoarthritis and Cartilage 
jejich článek. Publikovaná zjištění by mohla 
v  budoucnu přispět k  omezení komplikací 
u pacientů s endoprotézou kolena či kyčle.

S  původní prací se prosadili olomouč-
tí odborníci v  Osteoarthritis and Cartil-
age poprvé. Publikace vznikla ve spoluprá-
ci ortopedů, imunologů a  histologů. „Jde 
o  výrazný úspěch. Tento časopis je druhý 
v oborovém pořadí a patří k nejlepším ča-

sopisům publikujícím práce o pohybovém 
aparátu,“ uvedla jedna z autorek a vedoucí 
týmu imunologů Eva Kriegová.

Práce srovnává molekulární procesy 
v oko lí asepticky odloučených endoprotéz 
kolen a kyčlí a současně porovnává i mo-
lekulární děje ve tkáních získaných od pa-
cientů s osteoartrózou kolena a kyčle.

„Nejvýznamnější částí publikace je pre-
zentace imunogenetických dat pro asep-
ticky uvolněnou endoprotézu kolena, která 
zatím ve světě nebyla publikována,“ uvedla 
první autorka článku Tereza Tománková. 

Ačkoliv z pohledu operatéra se „oba pří-
běhy,“ tedy aseptické uvolnění endoprotézy 

kyčle a kolene, velmi podobají, zdejší vědci 
dokázali odhalit na molekulární úrovni vý-
znamné rozdíly mezi procesy v obou loka-
litách. Popsali také klíčové molekuly, které 
se podílejí na zánětu a procesech podmiňu-
jících odbourávání kosti v okolí kloubní ná-
hrady.

„Detailní znalost procesů vedoucích 
k  aseptickému uvolnění endoprotézy, kdy 
je nutno přistoupit k nákladným a kompli-
kovaným reoperacím, může v budoucnosti 
významně přispět k  návrhu preventivních 
a  terapeutických přístupů, které těmto 
komplikacím zabrání,“ zdůraznil přednos-
ta ortopedické kliniky Jiří Gallo. (srd)

Srovnání tkání z okolí 
asepticky odloučených 
endoprotéz kolen 
a kyčlí.

Ortopedický výzkum na lékařské fakultě letos boduje

Jmenovací dekret obdržel Peter Tavel v po-
lovině září od rektora Jaroslava Millera 
a  ujal se funkce děkana cyrilometodějské 
teologické fakulty. Výsledek březnové vol-
by akademického senátu fakulty čekal na 
souhlas nihil obstat od Kongregace pro ka-
tolickou výchovu v Římě. 

K  prvním krokům nového děkana pat-
řilo jmenování užšího vedení fakulty a slo-
žení nové vědecké rady. Jedinou změnu na 
proděkanských postech představuje nová 
proděkanka pro rozvoj a organizaci Marta 

Lucie Cincialová, která ve funkci vystřídá 
Damiána Němce. 

Také vědecká rada prošla pouze částeč-
nou obměnou. Přispět by měla především 
k  dosažení maximální možné účasti na 
jednáních fakultního grémia. „Moje idea 
byla zachovat stav, který byl,“ komentoval 
děkan.

Za děkana si Petra Tavela senátoři zvolili 
19. března jako jediného kandidáta. „Mám 
velkou výhodu v tom, že zde není třeba dě-
lat žádná nepopulární opatření. Spíše bu-

deme přemýšlet o tom, k čemu chceme fa-
kultu dovést v  příštích letech, jaké místo 
máme jako teologická fakulta ve společ-
nosti, v církvi, v Olomouci,“ uvedl bezpro-
středně po svém zvolení. 

Vzhledem k provázanosti teologické fa-
kulty s církevně právními předpisy schva-
luje výsledek volby akademického sená-
tu Kongregace pro katolickou výchovu 
v Římě. S žádostí o nihil obstat se na ni ob-
rací velký kancléř fakulty a olomoucký arci-
biskup Jan Graubner. (caf, mav)

Děkan
Peter Tavel.
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Olomoucký model klinického právního vzdělávání je 
vzorem pro celou Evropu

Světově uznávaný právní klinik a olomoucký 
garant mezinárodního fóra Neil Gold a Maxim 
Tomoszek (zleva).

Univerzitní paměť obohatily memoáry 
historika Miloše Trapla
Na cestu ke svému čtenáři vyrazil pátý sva-
zek ediční řady Paměť Univerzity Palacké-
ho. Můj život s  historií zachycuje životní 
příběh uznávaného historika a emeritního 
profesora filozofické fakulty Miloše Trapla. 

Slavnostní uvedení memoárů ve zce-
la zaplněném Besedním sále Muzea umě-
ní doprovodila upřímná vyznání jeho ně-
kdejších studentů a  přátel. Právě k  nim 
se přihlásili i  průvodci setkání – bývalý 
a současný děkan filozofické fakulty Josef 
Bieberle a  Jiří Lach, editor pamětí a  ředi-

tel univerzitního archivu Pavel Urbášek 
a rektor Jaroslav Miller. Ten svého někdej-
šího učitele přiřadil k  několika málo ido-
lům ve svém akademickém životě a  cha-
rakterizoval jej jako učeného bonvivána.

„Bonvivána proto, že si dokáže užívat ži-
vota ve všech jeho podobách, což je i mně po-
měrně blízké, a učeným proto, že za dobu, kdy 
jsem byl studentem, jsem si nikdy nevšiml, že 
by přednášel nebo vedl seminář z poznámek. 
Vždy s námi hovořil nádherným, inspirativ-
ním a intelektuálně stimulujícím způsobem, 

především o moderních dějinách,“ vyznal se 
rektor s respektem.

V souvislosti s ojedinělým přínosem Tra-
plových přednášek vzpomněl na svá stu-
dentská léta také Jiří Lach, který vyzdvihl 
způsob, jakým je nový svazek univerzitních 
pamětí zpracován. „Oceňuji předně smysl 
pro humor, který je v nich přítomen a niko-
ho nešetří – ani sebe. Naopak na některých 
lidech, kteří se v  průběhu změny poměrů 
stávají méně zajímavými, najde Miloš vždy 
něco laskavého. Je to člověk, který hledá 
v lidském osudu dobro,“ zdůraznil Lach.

Osobní vzpomínky Miloše Trapla, kte-
rý v  příštím roce oslaví osmdesátku, vydalo 
univerzitní vydavatelství. Trapl se v nich vra-
cí do období dětství, středoškolských a  vy-
sokoškolských let na olomoucké univerzitě 
a k dlouholetému působení na její katedře his-
torie až do poloviny devadesátých let minulé-
ho století. „Nebylo to jednoduché napsat, člo-
věk musel hodně zavzpomínat, ale na to mám 
paměť celkem dobrou,“ doplnil autor.

V  praxi českých vysokých škol předsta-
vuje knižnice Paměť UP ojedinělý edič-
ní počin. Univerzita jím rozšiřuje poznání 
vlastní historie o unikátní vzpomínky svých 
učitelů a vědeckých pracovníků. (mav)

Největší světové setkání právních kliniků 
hostila letos v  červenci právnická fakulta. 
Jako uznávaný lídr v oblasti klinického práv-
ního vzdělávání přivítala přes dvě stovky od-
borníků z třiceti zemí světa na mezinárodní 
konferenci International Journal of Clinical 
Legal Education. Olomouc se tak zařadila 
mezi hostitelská města, jako je Londýn, Mel-
bourne, Johannesburg nebo Valencie, kde se 
prestižní událost v minulosti konala. 

Odborné setkání s  jednotícím tématem 
Klinika bez hranic přilákalo řadu světo-
vě uznávaných expertů, například Jamese 
E. Moliterna z Washington and Lee Univer-
sity School of Law nebo emeritního děkana 
právnické fakulty University of Windsor 
Neila Golda. Ten zdůraznil, že olomoucký 
model právních klinik je už několik let ev-
ropským vzorem. „Olomoucká fakulta je 
na velmi pokročilé úrovni, proto je pro nás 
pozvání do Olomouce cenné,“ dodal Gold. 

Koncept právních klinik obohacu-
je výuku práva o  jeho praktickou aplika-

Miloši Traplovi (vlevo) 
a jeho pamětem připili 
také Pavel Urbášek, 
Jaroslav Miller a Josef 
Bieberle.

ci a umožňuje překonat propast mezi law 
in books – právem v knihách a law in ac-
tion – právem v  akci. „Zahrnuje nácvik 
právních dovedností i přímý kontakt stu-
dentů s klienty už v průběhu studia. Sou-
časně poskytuje bezplatné právní pora-
denství sociálně a  jinak znevýhodněným 
klientům z řad široké veřejnosti, “ přiblí-
žil vzdělávací model vedoucí pořádající-
ho Centra pro klinické právní vzdělávání 
olomouckých práv Maxim Tomoszek. 

Dvanáctý ročník mezinárodní konferen-
ce se uskutečnil ve spolupráci s Northum-
bria University of Newcastle. Jeho součás-
tí bylo také setkání členů Evropské sítě pro 
klinické právní vzdělávání, jejímž historic-
ky prvním předsedou byl loni v říjnu zvolen 
právě vedoucí olomouckého centra.

Právnická fakulta nabízí nejpropraco-
vanější systém dovednostního a praktické-
ho vzdělávání v České republice. Její právní 
klinika byla v roce 1996 založena jako první 
ve střední Evropě. (mav)

fotografie: Pavla Lužná,
Velena Mazochová, Pavel Konečný
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Pavel Hobza mezi třemi tisícovkami nejcitovanějších 
vědců světa

lo vymezení základních kompetencí, kte-
rými by měli být logopedi vybaveni. 

„Olomoucké studium vyšlo z hodnocení 
jako jedno z  nejkvalitnějších a  nejlepších, 
protože na rozdíl od jiných zemí garantu-
jeme celistvé magisterské studium. Zabez-
pečujeme teoretickou i praktickou výuku. 
Jsme oceňováni i za to, že naše výuka na-
vazuje na speciálněpedagogické základy, 
což nebývá ve světě zvykem. Ukazuje se to 
ale jako potřebné,“ uvedla vedoucí odděle-
ní logopedie Ústavu speciálněpedagogic-
kých studií Kateřina Vitásková, která fa-
kultu i univerzitu v projektu zastupovala. 

Díky účasti v projektu vznikla rozsáh-
lá akademicko-profesní síť vzdělavatelů 
a zaměstnavatelů logopedů, s nimiž bude 
fakulta v  kontaktu i  do budoucna. Olo-
moučtí odborníci také snáze proniknou 
se svými publikacemi do impaktovaného 
prestižního časopisu Pholia Phoniatrica 
et Logopedica, studentky mohou vyjíždět 
na studijní pobyty do zahraničí. 

 O  studium logopedie je velký zájem. 
Každoročně se na něj hlásí asi 300  zá-
jemců, přijato jich ale může být kolem 
patnácti. Absolventi jsou na trhu práce 
vyhledávaní. (srd) 

V mezinárodním srovnání uspělo studium logopedie 
na jedničku
Obor Logopedie na pedagogické fakul-
tě udává trendy na mezinárodním poli. 
Potvrdil to nedávný mezinárodní pro-
jekt NetQues za účasti 31 zemí, do něhož 
se fakulta zapojila. K  jeho závěrům pat-
ří mimo jiné i zjištění, že olomoucké stu-
dium patří k  nejkvalitnějším a  také nej-
náročnějším. Toto uznání otvírá zdejším 
odborníkům cesty k  dalším významným 
výzkumům. 

Cílem projektu byla analýza požadavků, 
které jsou kladeny na pregraduální vzdě-
lávání logopedů v  zemích Evropské unie 
a dalších státech, včetně USA. Následova-

Chemik Pavel Hobza, který vedle svého pů-
sobení v  Ústavu organické chemie a  bio-
chemie Akademie věd ČR patří k vědeckým 
oporám přírodovědecké fakulty a jejího Re-
gionálního centra pokročilých technologií 
a materiálů (RCPTM), se dostal na seznam 
nejcitovanějších světových vědců podle da-
tabáze Web of Science.

„Být uveden v databázi Highly Cited Re-
searchers je pro mě samozřejmě velkou ctí 
a  také zadostiučiněním. Znamená to, že 
když naše práce našla tak významnou ode-
zvu ve světové literatuře, je více než smys-
luplná,“ uvedl Hobza.

Proslulost si profesor Hobza získal pře-
devším díky objevu nepravé vodíkové vaz-

by. Tím vzbudil ve světové vědecké obci vel-
ký ohlas, neboť do té doby se předpokládalo, 
že v  oblasti vodíkových vazeb není možné 
dojít k  novým poznatkům. Jeho teorii brzy 
potvrdily i laboratorní experimenty. K jeho 
dalším významným vědeckým počinům pa-
tří také objasnění role patrových interakcí 
v DNA a proteinech a také vysvětlení úlohy 
disperzní energie v biomakromolekulách.

Zařazení do společnosti horního procen-
ta nejcitovanějších vědců si zhruba 3000 ba-
datelů vysloužilo díky velkému množství 
odborných prací i  jejich ohlasu ve vědec-
kém světě. U  Hobzy Web of Science uvádí 
486 článků, které se dočkaly více než 25 tisíc 
citací. Jeho H-index dosahuje 87.  (srd)

Pavel Hobza.

fotografie: Pavel Konečný, Martin Višňa
vizualizace: Atelier-r

Studentky logopedie při nácviku 
správné artikulace.
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8 fakult / 1 univerzita

Konferenci Analýza pohybu zaštítil 
přední světový odborník Mark Latash

Poklep na základní kámen zahájil stavbu centra BALUO 
Podle děkana fakulty tělesné kultury Zbyň-

ka Svozila přispěje BALUO také ke zdravému 
životnímu stylu v  nejbližším okolí, protože 
bude veřejnosti přístupné. „Průřezově je ur-
čeno pro všechny generace, od nejmladší po-
pulace až po seniory,“ vysvětlil Svozil.

Centrum BALUO bude dokončeno v příš-
tím roce. Náklady na výstavbu dosáhnou 
160 milionů korun, přičemž 120 milionů zís-

kala Univerzita Palackého z programu pod-
pory Prosperita Operačního programu Pod-
nikání a  inovace, jehož poskytovatelem je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pře-
stavba bývalé prádelny, která zbyla po od-
sunu sovětských vojsk, na moderní kinant-
ropologické centrum přijde na 125 milionů. 
Celý sportovně-výzkumný komplex má být 
dokončen v roce 2016. (caf)

Poklepání základního kamene centra BALUO. Zleva: proděkan FTK Radek Hanuš, Jan Březina, 
hejtman Jiří Rozbořil, rektor Jaroslav Miller, tehdejší primátor Martin Major, děkan FTK Zbyněk 
Svozil, Jaromír Uhýrek (Gemo) a arcibiskup Jan Graubner.

Ve sportovním duchu zahájili na konci 
srpna představitelé univerzity, města a re-
gionu výstavbu aplikačního centra BA-
LUO (Bases of Application Life Utilities 
Olomouc) fakulty tělesné kultury. Prolne 
se v něm výzkum lidského pohybu s praxí 
při vývoji nových sportovních a  rehabili-
tačních pomůcek a zařízení. 

„Vědecký výkon fakulty tělesné kultury 
je největší mezi obdobnými fakultami v re-
publice. Tento potenciál BALUO a budou-
cí Centrum kinantropologického výzkumu 
ještě rozšíří,“ nastínil rektor Jaroslav Mi-
ller. Dodal, že vznikající Kampus Neředín 
také zkrášlí tuto městskou lokalitu.

Výstavbou aplikačního centra získá fa-
kulta více než 4000 metrů čtverečních 
sportovišť, testovací halu, bazén, laborato-
ře, prototypové dílny a další zázemí. Na no-
vostavbu v příštím roce naváže rekonstruk-
ce objektu někdejší vojenské prádelny, kde 
vzniknou moderní laboratoře pro Centrum 
kinantropologického výzkumu.

„Srdcem kampusu bude padesátimet-
rová testovací běžecká dráha. Bude to ta-
ková housenka, která všechny ostatní ob-
jekty propojí,“ uvedl Miroslav Pospíšil 
z  olomouckého Ateliéru-r, jeden z  autorů 
architektonické podoby projektu.

V  dalších objektech vznikne pěta-
dvacetimetrový bazén s  testovací pla-
veckou dráhou a  bazén s  protiproudem, 
sportovní hala nebo menší víceúčelo-
vá tělocvična s  tatami, trampolínovou 
jámou či horolezeckou stěnou. Testovací 
prostory budou vybaveny nejmodernější 
záznamovou technikou.

Americký profesor Mark L. Latash z Penn 
State University (na snímku) vedl workshop 
pro fyzioterapeuty na konferenci Analý-
za pohybu, kterou pořádala fakulta zdra-
votnických věd. Latash byl na konferenci 
hlavním řečníkem. 

„Jeho workshop i  přednáška jsou příno-
sem pro náš výzkum a  naši další vědeckou 
práci. Ale hodně účastníků má svou i klinic-

kou praxi, kam znalosti přenesou také. Na-
víc část přednášky se věnovala změnám kon-
troly a řízení pohybu u různých onemocnění, 
takže to nebyla jen teorie,“ uvedla za pořada-
tele Petra Bastlová z Ústavu fyzioterapie.

Latash má H-index 61 a  na svém kontě 
přes 15 tisíc citací. Svůj obor nazývá 
fyzikou živých systémů. Do Evropy jezdívá 
na konference zhruba třikrát ročně, ale 

v  Olomouci byl poprvé. Mezi jeho dokto-
randy patřil i ředitel firmy Nike.

Ústav fyzioterapie organizoval velkou 
mezinárodní konferenci po pěti letech. Při-
jelo na ni 150 účastníků z Česka a Slovenska. 
Program byl zaměřený na analýzu pohybu 
a  zahrnoval přednášky z  kinetické analýzy, 
posturografie a z povrchové elektromyogra-
fie, včetně jejich aplikace do praxe. (caf)
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rcptm text: Martina Šaradínová | foto: Viktor Čáp, archiv RCPTM

Studium nanočástic železa vyžaduje měření při nízkých 
teplotách. Petr Novák připravuje Mössbauerův 

spektrometr pro měření vzorků při teplotě 5 kelvinů.
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Průlomové nanotechnologie 
pro životní prostředí 
pocházejí z Olomouce

„Věnujeme se základnímu i aplikovanému 
výzkumu. Problematiku řešíme komplex-
ně od vývoje nových nanomateriálů přes 
jejich optimalizaci, transfer do výrobní 
praxe až po pilotní ověření na konkrétních 
lokalitách se specifickým typem znečiště-
ní,“ řekl Jan Filip z RCPTM. 

Badatelé jsou zapojeni do několika ná-
rodních projektů. Koordinují národní Cen-
trum kompetence s názvem Ekologicky še-
trné nanotechnologie a biotechnologie pro 
čištění vod a půd.

„Jde o největší tuzemský environmen-
tální projekt, který podpořila Technolo-
gická agentura České republiky částkou 
316 milionů korun. Vedle tří akademic-
kých institucí se ho účastní i  šest prů-
myslových firem, zejména sanačních. Již 
dnes jsou technologie vyvinuté v  tomto 
centru běžně používány v sanační praxi,“ 
uvedl ředitel Centra kompetence a ředitel 
RCPTM Radek Zbořil. 

Obdobné zaměření má i  projekt Na-
norem financovaný ze 7. rámcového pro-
gramu Evropské unie. Své síly v  něm 
spojilo 28 partnerů převážně z  evrop-
ských zemí. Olomoucká skupina je zod-
povědná právě za vývoj nanomateriálů, 
které jsou následně testovány na řadě 
evropských lokalit při čištění podzem-
ních vod .

Prim hrají nanočástice železa
Olomoučtí badatelé nejčastěji pracu-
jí s  nanočásticemi železa. Ty mění fyzi-
kálně-chemické parametry podzemních 
vod, reagují s  určitými typy znečišťují-
cích látek. Mohou je chemicky zcela od-
bourat, případně přeměnit z vysoce toxic-
kých rozpustných forem do méně toxické 
pevné fáze. 

Díky nanotechnologiím dokáží věd-
ci z  vody odstranit desítky toxických lá-
tek a  mohou přispět k  likvidaci starých 
ekologických zátěží souvisejících s  dří-
vější neekologickou výrobou nebo s  po-
bytem vojsk bývalé sovětské armády. 
Vysokou účinnost prokázaly nové tech-
nologie v  pilotních sanacích i  v  reálné 
praxi. Pomohly vyčistit například are-
ál průmyslového komplexu v  Hořicích 
v Podkrkonoší, kde byla podzemní voda 
kontaminovaná chlorovanými uhlovodí-
ky. V  areálu trutnovského závodu Kara 
přispěly zase k  odstranění kontaminace 
podzemní vody šestimocným chromem, 
který se v  kožešnickém průmyslu hojně 
využívá. 

Zatočí nanotechnologie 
i se sinicemi?
Podle vědců by nanočástice železa moh-
ly přispět i  k  vyčištění povrchových vod 

od sinic. Spolu s  brněnskými kolegy v  pi-
lotním měřítku testují technologie, které 
s nežádoucím „vodním květem“ umí zato-
čit. „Materiály na bázi železa dokáží z vod 
vyvázat fosfor, který je pro sinice klíčovou 
živinou. Navíc degradují buňky sinic a sou-
časně zachytí uvolněné toxiny, které tyto 
organismy produkují,“ popsal Zbořil. 

Univerzita Palackého patří mezi lídry evropského environmentál-
ního výzkumu. Vůdčí pozici jí zajistily aktivity Regionálního cent-
ra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), které je zapoje-
no do klíčových projektů na čištění vod či sanaci půd. Společným 
jmenovatelem jsou nanomateriály. Tedy objekty hmoty o rozmě-
rech 100 až 1000krát menších, než je průměr lidského vlasu.

Příprava vzorků nanočástic železa pro jejich 
fázovou analýzu pomocí RTG práškového 
difraktometru.
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Na nanotechnologie vědci spoléhají 
také při řešení jednoho ze závažných eko-
logických problémů současnosti, kterým 
je přítomnost arzenu v  pitné vodě v  řadě 
asijských zemí, Evropě, USA a Jižní Ame-
rice. Nežádoucí kov by mohly poměrně 
snadno odstranit filtry s  nanočásticemi 
železa, vyvinuté na pracovišti RCPTM. 
Jinou variantu představují sloučeniny 
železa ve vysokých oxidačních stavech 
(železany), které dokáží arzen nejen od-
stranit s vysokou účinností, ale také pev-
ně chemicky ukotvit do struktury vzni-
kajících oxidů. Nemůže tak dojít k  jeho 
zpětnému uvolnění do prostředí, což je 
největší nevýhoda stávajících sorpčních 
technologií. Brněnská společnost Asio 
spolu s  olomouckými vědci již vyvinu-
la reaktory, které by s  pomocí železanů 
mohly být využity nejen k likvidaci arze-
nu ve vodách, ale i  zbytků farmaceutic-
kých látek, hormonální antikoncepce, 
herbicidů, těžkých kovů nebo mikroor-
ganismů.

„Tyto materiály jsou cíleny především 
pro čištění a  dezinfekci pitných, povrcho-
vých a odpadních vod nebo půd. Mají vel-
ký potenciál i  pro likvidaci bojových che-
mických a biologických látek. V budoucnu 
chceme výzkum zaměřit na testování těch-
to materiálů pro využití při průmyslových 
haváriích nebo únicích toxických látek. Že-
lezany totiž účinkují rychle,“ vysvětlil Filip. 

Kde nepomohou klasické metody, 
nastoupí nanotechnologie
Potenciál nanomateriálů v  technologiích 
čištění vod je obrovský. „Mohou likvido-
vat kontaminaci, kterou nelze odstranit ji-
nou běžnou technikou. Třeba pod továrnou 
nebo v  nepřístupných terénech. Nanočás-
tice se do podzemních vod vpraví pomocí 
soustavy vrtů a pak už pracují samy. Není 
potom nutné separovat a  složitě propírat 
velké objemy půdy či hornin nebo čerpat 
vodu na povrch a tam ji nákladně čistit,“ ob-
jasnil Filip. 

V  dalších projektech se olomoučtí od-
borníci věnují optimalizaci současných 
materiálů používaných pro filtraci vod. 
Jejich patentovaná technologie dovoluje 
úpravu filtračních prostředků a membrán 
pomocí nanočástic stříbra, které mají an-
tibakteriální charakter. Nanostříbro je 
přitom pevně ukotveno do struktury ma-
teriálu, takže nedochází k  jeho uvolně-
ní do prostředí. Takto modifikované filtry 
a  membrány jsou mnohem odolnější vůči 
zarůstání biofilmem a  výrazně se prodlu-
žuje jejich životnost, což má zásadní eko-
nomický dopad. 

Aplikací nanočástic výzkum 
nekončí
Vědci se nevěnují jen samotnému pro-
cesu vyčištění vody či půdy, ale zvažují 
také dopad nových technologií na život-

Shluk nanočástic železa v transmisním elektronovém mikroskopu.

ní prostředí. V  jejich zorném úhlu jsou 
i  reakční produkty pro použití nových 
technologií. 

„Je třeba pochopit, co po aplikaci na-
nočástic v  životním prostředí zůstává. 
Musíme dávat pozor, abychom do pří-
rody nevpravovali něco, co tam napáchá 
více škody než užitku. Díváme se proto 
detailně na chemii procesů v  podzem-
ních vodách s využitím nejmodernějších 
prostředků včetně výpočetní chemie 
nebo radioaktivního značení. Zajímá 
nás chemické složení a  toxicita produk-
tů i  migrační vlastnosti materiálů, aby-
chom dokázali modelovat rozsah jejich 
účinku a případné následné sanační kro-
ky. Zjistili jsme, že po aplikaci nanože-
leza zůstávají ve vodách zcela netoxické 
oxidy železa, které mají podobný cha-
rakter jako minerály, jež se v  horninách 
a  půdách přirozeně vyskytují,“ doplnil 
Filip. 

Pro pracovníky RCPTM je hlavní 
výzvou úspěšná komercionalizace do-
savadních patentovaných technologií 
v podobě licenčních smluv. „Myslím, že 
velký prostor je v použití těchto techno-
logií na zahraničních trzích. Osmdesát 
procent světové populace žije v  lokali-
tách s  vysoce problematickou kvalitou 
pitné vody. Poptávka po nových účin-
ných technologiích je proto obrovská,“ 
konstatoval Zbořil. 
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portrét

Jiří Langer
Přestože v jeho rodině nebyl nikdo 

se sluchovým postižením, Jiří Langer 
se celý život věnuje surdopedii. 

A celou akademickou kariéru 
je senátorem. Nyní i předsedou 

Akademického senátu UP.

„Neslyšícím se někdy těžce vysvětlují 
i pojmy, jako je modulace hlasu nebo 

intonace. Nedovedou si to představit. 
Zesílený hlas ve znakovém jazyce 

vyjádřím tak, že znak předvedu 
energičtěji, rychleji. “

text: Pavel Konečný | foto: Vladislav Galgonek, archiv JL a LORM
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„Jablko nepadá daleko od stromu, táta pra-
coval jako učitel a  později ředitel školy pro 
sluchově postižené na Svatém Kopečku. Od 
malička jsem v té škole trávil spoustu času 
s dětmi, jezdil jsem s nimi na tábory, na lyžá-
ky, na školy v přírodě. Měl jsem s nimi i prak-
tické zkušenosti z  komunikace, když jsem 
s nimi spal na pokoji, byl s nimi sám, museli 
jsme se nějak domluvit. Proto mi po gymná-
ziu přišlo logické zvolit si svět, který znám.“

Neslyšící učil Jiří Langer jen v rámci pra-
xe na pedagogické fakultě. „Zvažoval jsem 
mezi doktorátem a  praxí, ale tlumočení 
a bádání o znakovém jazyce mě lákalo víc, 
což mi právě akademická sféra umožňuje.“ 
Měl totiž další zkušenost, ve druhém roční-
ku nastoupila do téhož oboru po mateřské 
neslyšící spolužačka. „Prakticky jsem se 
stal jejím dvorním tlumočníkem. Tlumočil 
jsem jí všechno, od přednášek a cvičení až 
po jednání se studijním oddělením. Uměl 
jsem znakovat a univerzitní Centrum pod-
pory hendikepovaných studentů tehdy te-
prve zahajovalo svou činnost.“

Naučit se znakový jazyk je podle něj stej-
ně složité jako se naučit jakýkoli cizí jazyk. 
Pro slyšícího Čecha je český znakový sys-
tém úplně jiným jazykem, založený na zce-
la odlišných principech. A znakování je od-
lišné v  různých zemích, není mezinárodní. 
Dokonce anglická, americká, kanadská 
a  australská znakovací sada je jiná přesto, 
že mluvený jazyk je v daných zemích téměř 

identický. To je podle Langera důkazem, že 
znakový jazyk nesouvisí s  mluveným jazy-
kem. „Kdyby vycházel z  angličtiny, byl by 
stejný.“ Podobně je jiný německý a rakous-
ký znakový jazyk, stejně jako český a sloven-
ský. Úplně naopak je to ve Švýcarsku, kde se 
sice hovoří čtyřmi jazyky, ale znakový jazyk 
mají jen jeden. Pokud je Švýcar neslyšící, 
domluví se snadněji. On sám se cíleně český 
znakový jazyk v různých kurzech pořád učí. 
„Asi patnáct let a zdaleka nejsem na úrovni, 
na které bych si představoval být.“

Ve své vědeckovýzkumné a pedagogické 
činnosti se zaměřuje na komunikaci osob 
s  hluchoslepotou, translatologii – tlumo-
čení a  lexikografii –tvorbu slovníků čes-
kého znakového jazyka. „Lidé se mě ptají, 
jestli není škoda, že neslyšící nemají jeden 
znakový jazyk. Na to odpovídám otázkou: 
A není škoda, že my slyšící nemáme jeden 
univerzální světový jazyk? To jednoduše 
nejde kvůli kulturním odlišnostem – Esky-
máci mají jiné potřeby domlouvat se o typu 
sněhu než Afričané.“

To platí i  u  neslyšících. Výhodou pro ně 
ale je, že jednotlivé národní znakové jazyky 
jsou si principiálně bližší, protože jsou vizu-
álně-motorické a mnohem více než mluvené 
jazyky napodobují realitu. Takže když se po-
tkají dva uživatelé znakových jazyků, třeba 
Čech a Američan, během pár minut si jsou 
schopni mezi sebou dohodnout jakýsi kon-
taktní znakový jazyk, v němž se domluví.

SURDOPEDIE
Speciálněpedagogická 
disciplína zabývající se 
výchovou a vzděláváním 
neslyšících a jejich 
začleněním do společnosti. 

Jiří Langer se zabývá 
i taktilním znakovým jazykem 
pro hluchoslepé. V Česku 
patří mezi pět lidí, kteří jsou 
schopni pro hluchoslepé 
tlumočit. „Začínáme z nuly. 
Teprve vymýšlíme, jak znaky 
modifikovat do hmatem 
vnímatelné podoby.“

Jiří Langer s rodinou.
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Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. 
(*1979)

Na kontě má 55 citací, 
60 článků a publikací. 

Pochází ze Štěpánova, ale 
nyní bydlí v Samotiškách. 
Do Olomouce dojíždí od 
šesté třídy, protože tehdy 
nastoupil do prvního 
osmiletého studia na 
Slovanském gymnáziu. 
„Od roku 1990 jsem tedy 
prakticky na jednom místě.“

Má dva syny Vojtěcha (5) 
a Honzíka (1,5). Manželka, 
kdyby nebyla momentálně na 
mateřské, učí na Slovanském 
gymnáziu.

Má rád sjezdové i běžecké 
lyžování, jezdí na kole 
a věnuje se horské turistice.

Eva Souralová
Ústav speciálněpedagogických studií

Jirku znám velmi dlouho, měla jsem možnost 
se s ním setkávat v opravdu velmi různých si-
tuacích. Byl mým studentem, doktorandem, 
kolegou, nadřízeným, spolupracovníkem ve 
společnosti hluchoslepých Lorm.

Je nekonfliktní, nevyvolává spory ani 
hádky, nicméně vždy dokáže prosadit 
věc, o níž je přesvědčen. Nevím, jak to 
dělá! Způsob, jakým své názory prosazu-
je, je přitom korektní. On sám je přístup-
ný názorům druhých a často dokáže, že 
se lidé svých názorů bezbolestně vzdají 
ve prospěch toho jeho.

Mám dojem, že kapacita jeho mozku 
snad nemá limity, protože množství infor-
mací souvisejících s agendou ústavu, které 
je schopen aktivovat, je někdy udivující. Ak-
ceptují ho nejen všichni kolegové bez rozdílu 
věku i akademických hodností, ale „berou“ 
ho i osoby se sluchovým postižením.

Počet uživatelů znakového jazyka se 
v Česku odhaduje na 20 tisíc. Nepřesně se 
jim říká hluchoněmí. „Tento termín mi trhá 
uši. Už ve třicátých letech minulého století 
lidé se sluchovým postižením požádali ve-
řejnost a média, aby je takto neoznačovaly. 
Je to zavádějící, ani při úplné hluchotě ne-
jsou němí, protože jsou schopni komunika-
ce. Správně se jim říká neslyšící, přestože je 
mezi nimi hodně takových, kteří mají zbyt-
ky sluchu a s využitím kompenzačních po-
můcek slyší třeba hudbu. 

Jiří Langer se přátelí s neslyšícími kama-
rády z dětství dál. „Žijí úplně normální ži-
vot, milují sport, kulturu... stýkáme se a za-
jdeme si třeba na pivo. Jenom večer nesmí 
dojít elektřina, to bychom si moc nepoke-
cali. Dá se s  nimi bavit o  běžných věcech 
a mají podobné problémy jako slyšící lidé.“

Tlumočí ale poslední dobou jen výjimeč-
ně, z  časových důvodů bere prakticky jen 
svatby a  křtiny. „Je důležité rozlišovat roli 
kamaráda a  tlumočníka. Neslyšící má ten-
denci chtít rady či doporučení a to tlumoč-
ník nesmí dělat, musí být nestranný. Bráním 
se tlumočit kamarádům, protože nestranný 

být nedokážu.“ Navíc mu situaci kompliku-
je pracovní vytížení a vlastní rodina.

Jiří Langer je patrně nejdéle sloužícím 
senátorem na univerzitě. V  samospráv-
ných orgánech pedagogické fakulty i  uni-
verzity je od roku 2002. Senátorovat začal 
v době, kdy byl doktorandem. 

Být předsedou je časově náročnější než 
být jen členem senátu. Co všechno za tím 
stojí? Nastudování dokumentů, které se 
netýkají přímo vlastního oboru, vyřizování 
nejrůznějších podnětů, jednání v komisích, 
jednání senátu, každý týden porady vedení 
univerzity.

„Mně osobně to současně umožňuje ori-
entovat se v tom, co se zrovna na univerzi-
tě děje, nejsem tak uzavřený ve své oboro-
vé škatulce. Umožňuje mi to komunikovat 
s řadou zajímavých a podnětných lidí, což 
docela otevírá obzory, a  dokonce zažehlo 
některé společné interdisciplinární projek-
ty a výzkumné aktivity.“

A hlavně: je zase i trochu tlumočníkem. 
Týdně přijímá pět až šest různých podnětů 
z celé akademické obce. Nebývá to lobbing, 
spíše to, co lidi trápí nebo pálí.

Veronika Švecová
doktorandka

S docentem Langerem, jako 
mým školitelem, se pravidelně 
setkávám v rámci svého doktor-
ského studia. Domnívám se, že 
je opravdu člověk na svém místě, 
jelikož má příjemné vystupová-
ní, výborné komunikační schop-
nosti a velké znalosti v oboru, 
v němž působí. I přes značné pra-
covní vytížení a kariérní úspěchy 
zůstává stále lidský a přátelský. 
Jako svého školitele si jej velmi 
vážím pro jeho vstřícnost, ocho-
tu pomoci a časovou flexibilitu. 
Jeho rady a slova povzbuzení mi 
často dodávají energii pro další 
studium. 

Rovněž na něm obdivuji to, 
jak dokáže skloubit svůj rodinný 
a profesní život. Jiří Langer (vlevo) jako trasér na lyžařském 

pobytu pro hluchoslepé. 

Předseda Jiří Langer řídí schůzi 
Akademického senátu UP. 
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jazykové okénko

Vliv cizích jazyků na češtinu se právem dokumentuje na desítkách přejatých slov, zejména 
na hojných anglicismech z  poslední doby (například happy hour „doba snížených cen“, 
headhunters „náboroví pracovníci“, rating „odborné hodnocení“ nebo supervizor 
„dohlížitel, odborný poradce“). Daleko nenápadnější, ale o to významnější a rozsáhlejší je 
však vliv cizích jazyků na větší jazykové a komunikační celky, než je jen slovo – na skladbu 
české věty a souvětí, na českou frazeologii a vůbec i na normy české komunikace. 

Vždycky platí, že nejefektivnější je vliv čehokoli na cokoli tam, kde žádný vliv nečekáme 
a nejsme na něj připraveni. Angličtina a další cizí jazyky na češtinu asi nejvýrazněji působí 
prostřednictvím dabingu zahraničních seriálů a filmů. Dabing vzniká rychle, jeho autoři 
musejí český text psát doslova „do pusy“ jednajícím postavám a není vůbec neobvyklé, že 
překladatel z  jazykově adekvátních variant překladu vybírá tu, která mu více připomíná 
originální znění. Frekvence různých „otisků“ cizích syntaktických a frazeologických 
konstrukcí tímto způsobem stoupá a z  dabingu se cizí jazykové prostředky postupně 
dostávají do běžného užívání. Tím spíš, když dabované pořady zabírají asi polovinu ze tří 
hodin denně, po které průměrný Čech sleduje televizi. 

Příkladem takového nenápadného anglicismu může být nadbytečné užívání 
přivlastňovacích zájmen (Moje nádobí je úplně čisté!), zvýšená frekvence oslovení pane 
(oslovení sir je v anglosaské komunikaci užíváno častěji než jeho ekvivalent v komunikaci 
české), dále citově vypjatá zvolání typu Ó můj Bože! (podle anglického Oh my God!) nebo 
citoslovce „potěšeného údivu“ wow!, které by se bez dabingu do češtiny snad ani nedostalo. 
Dabing a vůbec překlady přispívají i k ustalování slovosledu podmětu, přísudku a předmětu 
v češtině.

Není to však nic nežádoucího a ani nového – čeština se podobným způsobem, byť ještě 
bez dabingu, formovala v kontaktu s němčinou během uplynulých sedmi staletí. Lze tedy 
říct, že jazykové „otisky“ všeho druhu mají u nás dlouhou tradici.

Asi 50 procent programu 
českých televizí tvoří 
dabované seriály a filmy. 
I když má dabing většinou 
dobrou jazykovou úroveň 
a nic „nečeského“ v něm 
nepozorujeme, je to jistě hlavní 
kanál, kterým do češtiny 
proudí cizí jazykové prvky.

Ondřej Bláha
jazykovědec, FF UP

Autorův pořad Okolo češtiny vysílá 
Český rozhlas Olomouc každé úterý 
v 9:45 a 14:45.

Evropský patent pro CRH

Centrum regionu Haná pro biotechno-
logický a  zemědělský výzkum (CRH) 
se může pochlubit novým evropským 
patentem. Ve spolupráci s  Freie Uni-
versität v  Berlíně ho získalo na látku 
s pracovním názvem PI-55, která doká-
že příznivě ovlivnit růst rostliny, její ko-
řenový systém i odolnost proti stresům. 
Podle vědců zatím obdobný „pomoc-
ník“ zemědělcům chybí. 

V celé řadě procesů, které souvisí s re-
gulací růstu a vývoje rostlin, hrají důleži-

tou roli hormony, konkrétně cytokininy. Přínos olomouckých a berlínských odborníků 
spočívá v objevu látek, které v rostlinách vnímání cytokininů naruší, a tím se pozmění 
jejich vývoj i růst. Technologii cytokininových antagonistů a první látku založenou na 
tomto principu popsali v roce 2009. Letos v červenci se celý proces udělení evropského 
patentu završil.

„Rostlina má svoje receptory, jimiž vnímá vlastní chemické signály – hormony. 
Naše látka ale receptory zablokuje, rostlinu zjednodušeně řečeno oslepí pro vnímání 
jejích vlastních hormonů. Pokud by se látka použila jako agrochemikálie, není nut-
né ji podávat ve velkých dávkách,“vysvětlil člen vědeckého týmu Lukáš Spíchal (na 
snímku).

Přípravky založené na technologii cytokininových antagonistů zatím na trhu chybě-
jí. Patentovaná látka nepředstavuje žádné ekologické riziko, podporuje růst kořenové 
soustavy, zvyšuje výnos plodin i jejich odolnost vůči stresovým podmínkám. (srd)

kaleidoskop

Medaile od olympioničky

Stříbrná olympionička v  biatlonu ze 
Soči Gabriela Soukalová navrhla me-
daile pro Akademické mistrovství světa 
v orientačním běhu. Jeho spolupořada-
telem byla v létě i Univerzita Palackého. 

Soukalová, která absolvovala me-
dailérskou školu, je vytvořila v  době 
olympiády. Lícní strana zachycovala 
mapu a střelku, rub tvořily dominanty 
Olomoucka. „Nechtěla jsem na před-
ní straně použít obvyklý motiv běžce. 
Ráda dělám věci netradičně, snažila 
jsem se spíše o jednoduchost a čistotu,“ 
uvedla Soukalová.

Více než tři stovky účastníků z 32 zemí 
světa přivítalo na slavnostním ceremoni-
álu nádvoří Zbrojnice. Po týdnu sportov-
ního zápolení si nejvíce medailí vytvo-
řených Soukalovou odvezli Švýcaři. Ve 
sbírce všech kovů jich měli devět. Česká 
reprezentace skončila na celkovém pá-
tém místě s šesti medailemi, nebyla však 
mezi nimi žádná zlatá. (caf)
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Na rok v Olomouci

Od září studuje na Univerzitě Palac-
kého sedm stipendistů z  Ukrajiny. Po-
cházejí z partnerských univerzit z Odě-
sy, Záporoží a  Kyjeva. Všichni jsou na 
doktorských studijních programech na 
právnické, lékařské a filozofické fakultě.

„Je to gesto solidarity s  Ukrajinou, 
protože v  rozjitřené atmosféře ve své 
zemi se nemohou soustředit na svůj vý-
zkum. Nabídli jsme jim proto, že v něm 
mohou pokračovat na naší univerzitě. 
Byli bychom rádi, kdyby se za ten rok 
dostali k  dílčím výsledkům, které by 
byly přetaveny do vědeckých studií,“ 
řekl rektor Jaroslav Miller.

Studenti se mohou spolehnout na 
finanční a  sociální zabezpečení. Mě-
síční stipendium pro ně činí 13 tisíc 
korun. „I když jsem byla dvakrát v Pra-
ze, Olomouc se mi líbí víc. Lidé jsou 
tady příjemní a  jsou ochotní pomoci,“ 
podělila se o  první dojmy onkoložka 
Alona Chasovská. Se svým kolegou Pe-
trem Škrobotkem ocenili také vysokou 
úroveň Ústavu molekulární a translač-
ní medicíny. (caf)

Proděkan primátorem

Složení koalice, která vznikla v  Olo-
mouci po komunálních volbách, ještě 
více propojila město s univerzitou. No-
vým primátorem se na základě doho-
dy stal Antonín Staněk, proděkan pe-
dagogické fakulty. Jeho náměstky Aleš 
Jakubec z fakulty tělesné kultury a Pa-
vel Urbášek, ředitel Archivu Univerzity 
Palackého. (caf) 

kaleidoskop

Trendy dějepisectví 
v rektorově podání

Začal nový akademický rok a učit začal 
i  rektor Jaroslav Miller. Neporušil tak 
tradici svých předchůdců, kterým nej-
vyšší akademická hodnost nezabráni-
la v pedagogickém poslání. „Chtěl bych 
si udržet kontakt se studenty,“ podotkl 
Miller před seminářem Trendy součas-
ného dějepisectví.

Nabitá seminární pracovna jej po-
slouchala se zaujetím. „Byl to můj prv-
ní seminář s ním. Je pořád stejně zábav-

ný jako na přednáškách,“ prohlásil po semináři Petr Pavelek. Že jej učí rektor, mu nijak 
zvláštní ani výjimečné nepřipadá.

Žádnou roli to nehraje ani pro Vendulu Hofmanovou. „Má výborné publikace. Hodi-
ny budou mít zajímavou náplň a určitě se to bude hodit ke zkoušce,“ řekla. V úmyslu má 
přečíst si doporučenou literaturu. Za tím stojí Millerův apel, který vystrašil i Pavelka. 

„Říká vám něco jméno Francis Fukuyama?“ Ticho. „Můžu si dovolit jednu uštěpač-
nou poznámku? Omlouvám se za ni dopředu: musíte víc číst, přátelé.“ Pronesl na semi-
náři Miller. Poté, co studentům doporučil jeho knihu Konec dějin a poslední člověk, při-
dal i bonmot, že mu Fukuyama přebral dívku.

Millerův styl mají studenti rádi. Ale mají i jinou motivaci. „Vybral jsem si tento se-
minář proto, že bude dobrý ke zkoušce. Vím, že v tom loni studenti plavali,“ prozradil 
Pavel Hašek.  (caf)

Špicberky, ideální místo pro rozvoj osobnosti
a životního stylu

Možnosti sail trainingu, environmentální turistiky a aktivního pohybu v přírodě se na 
přelomu září a října vydali prozkoumat na souostroví Špicberky v Severním ledovém 
oceánu Radek Hanuš a Michal Kalman z fakulty tělesné kultury.

Spolu s dalšími třemi desítkami lidí z Nizozemí, Německa, Spojených států či Belgie 
se zúčastnili průzkumné expedice holandské plachetnice Antigua podél západního po-
břeží ostrovů. Během plavby navštívili celou řadu přírodních lokalit a vědeckých zákla-
den či se zúčastnili pracovních setkání na Svalbardské univerzitě. 

„Otevírá se nám tady obrovské pole působení na programy aktivní turistiky podle jejich 
modelu friluftsliv, což je koncept pobytu v přírodě charakteristický aktivním environmen-
tálním pobytem a pohybem v krajině. Když tam člověk přijede, intervence prostředí a pod-
mínky lodi jsou učícím a  adaptačním 
procesem. Arktida ani plachetnice není 
totiž nic, co bychom jako suchozemci ze 
střední Evropy měli v malíku. Naše na-
učené sociální modely jsou v divoké pří-
rodě, kde je pánem lední medvěd, k niče-
mu,“ uvedl proděkan Hanuš. 

Špicberky jsou podle něj ideální 
příležitostí pro rozvojové a  intervenč-
ní programy v rámci rozvoje osobnos-
ti a  aktivního životního stylu. „Spolu-
práci jsou tam otevření, stačí jen tuto 
nabídku uchopit a dotáhnout do konce 
v podobě konkrétního projektu,“ dodal 
Hanuš. (vim)

fotografie:
Vladislav Galgonek
Pavel Konečný
archiv RH
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objev

Rychleji a  mnohem přesněji než dosud si 
budou moci lékaři na online kalkulačce 
spočítat, jakou prognózu má před sebou 
jejich pacient s  difuzním velkobuněčným 
lymfomem, v  tuzemsku nejčastějším dru-
hem nádorového onemocnění mízních uz-
lin (maligního lymfomu). Umožní jim to 
nový klasifikační systém neboli skóre, kte-
rý vytvořili hematoonkologové a matema-
tici z lékařské a přírodovědecké fakulty. 

Nový systém vychází z  dosud nejkom-
plexnější analýzy údajů o pacientech s tou-
to diagnózou. Roztřídí nemocné do tří sku-
pin podle toho, jak velké riziko úmrtí jim 
hrozí. „Tato informace umožňuje lékaři 
lépe se rozhodnout, jak stanovit či upravit 
léčbu. Je to ale zpráva i pro pacienta, kte-
rý by měl být poučen,“ uvedl Vít Procház-
ka z hemato-onkologické kliniky. Kvalitní 
prognóza je důležitá pro volbu léčebného 
postupu. Správná a včasná léčba zase zvy-
šuje šance nemocných na uzdravení. 

Přínos hlavně pro starší pacienty
Přesnější prognózy se dočkají hlavně paci-
enti starší 60 let, které tato nemoc postihu-
je nejčastěji. Paradoxně právě pro ně neby-
ly dosavadní klasifikační systémy ideální. 

„Základními faktory pro výpočet skó-
re je věk pacienta, objem nádoru i celko-
vá tělesná kondice. Když máte k  dispo-
zici dostatek kvalitních dat, zjistíte, že 
u  starších pacientů mají některé faktory 
jinou váhu než u  mladších nemocných. 
K  tomu jsme při vytváření systému při-
hlédli, a proto u starších pacientů funguje 
lépe než dosud používaná skóre,“ vysvět-
lil Procházka. 

Klíčová byla spolupráce onkologů s ma-
tematiky. „Využili jsme standardní predikč-
ní metody. Matematické řešení nebylo až 
tak složité. Náročné bylo najít s lékaři spo-
lečnou řeč, vnořit se do jejich problemati-
ky. Konečný výsledek je ale poměrně jedno-
duchý, v tom je jeho síla,“ řekl Tomáš Fürst 
z  katedry matematické analýzy a  aplikací 
matematiky přírodovědecké fakulty. 

Bez kvalitní databáze by to nešlo
Výsledek společného snažení olomouc-
kých akademiků by nebyl možný bez využi-
tí kvalitních údajů. Poskytla je Kooperativ-
ní lymfomová skupina pod vedením Marka 
Trněného, jejíž členové databázi aktualizují 
již 15 let. Olomoučtí vědci z ní využili data 
o  400 pacientech s  difuzním velkobuněč-
ným lymfomem, kteří podstoupili obdob-
nou léčbu. 

Článek o  novém systému vědecký tým 
publikoval v  odborném časopisu Plos One. 
Nyní autoři očekávají nejen širokou disku-
zi, ale i využití skóre v celosvětovém měřítku. 

„Postavit prognostické skóre je takový 
svatý grál. Je to složitý a  také ambiciózní 
úkol. Pokud se ve světě uchytí, přinese to 
obrovské renomé. Motivem celé práce ale 
bylo umět přesněji stanovit prognózu ne-
mocného, a  díky tomu přistoupit k  cílené 
léčbě,“ podotkl Procházka. 

Výskyt maligního lymfomu v  populaci 
stoupá s věkem. Projevuje se mimo jiné zvět-
šením mízních uzlin. Ročně v Česku přibu-
de kolem 1500 pacientů s touto diagnózou, 
z nichž přes 40 procent tvoří nemocní s di-
fuzním velkobuněčným lymfomem. Šanci 
na uzdravení má zhruba 75 procent z nich. 

Olomoucké know-how 
na určení prognózy u lidí 
s maligním lymfomem

Tomáš Fürst
Pracuje na katedře 
matematické analýzy 
a aplikací matematiky 
přírodovědecké fakulty. 
Domnívá se, že matematika 
je jazykem přírodních věd 
a podle toho se i chová 
– baví se matematickým 
modelováním různých 
přírodních jevů a procesů.

Vít Procházka
Působí na lékařské fakultě 
a hemato-onkologické 
klinice olomoucké fakultní 
nemocnice. Věnuje 
se především klinické 
praxi, ve vědecké práci 
se zaměřuje zejména na 
výzkum prognostických 
faktorů u maligních 
lymfomů.

text: Martina Šaradínová | foto: archiv VP
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noc vědců

Univerzita Palackého
pátek 26. září

fotografie:
Robert Mročka
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Hattrick olomouckých fyzikálních talentů 
umocnil zisk první ceny

„Jde o práce publikované ve vědeckých ča-
sopisech, v nichž jsem se věnoval zdokona-
lování existujících principů tomografických 
metod. Zároveň je to téma mé dizertace,“ 
objasnil zaměření vítězné práce Stoklasa, 
který zazářil v konkurenci sedmnácti mla-
dých talentů z  Univerzity Karlovy, České-
ho vysokého učení a ústavů Akademie věd.

Hned tři ocenění včetně toho nejvyššího putovala k doktorandům katedry optiky při vyhlášení 
výsledků letošního ročníku soutěže mladých fyziků O  cenu Milana Odehnala. Vítězem se stal 
Bohumil Stoklasa, třetí místo a čestné uznání přidali jeho kolegové Martina Miková a Ivo Straka.

Prvenství v prestižní soutěži vnímá pře-
devším jako povzbuzení pro další vědeckou 
práci na katedře. „Znamená to pro mne, že 
pokud se tématu budu věnovat i nadále, a to 
budu, jeví se jako perspektivní oblast pro 
další bádání,“ potvrdil Stoklasa, který prá-
vě úspěšně završil své doktorandské studi-
um na přírodovědecké fakultě.

Třetí místo vynesla Martině Mikové prá-
ce věnovaná kvantovému zpracování in-
formace, Ivo Straka obdržel čestné uznání 
za studium kvantového zpracování infor-
mace. Předání letošních cen proběhlo při 
zahájení Konference českých a  sloven-
ských fyziků v polovině září v olomouckém 
Arcibiskupském paláci. (mav)

Ivo Straka, Martina Miková a Bohumil Stoklasa (zleva) v laboratoři optiky. 

Ministr kultury a  sociálních věcí Spoje-
ných arabských emirátů šejk Nahyan Bin 
Mubarak Al Nahyan předal v  září v  Du-
baji mezinárodní ocenění The Scientist of 
the Year profesorovi Karlu Indrákovi z olo-
moucké lékařské fakulty. Cenu získal za 
výsledky výzkumu vrozených genetických 
chorob.

„Jedná se o prestižní cenu, která pro mě 
má hodnotu olympijské medaile,“ prohlá-
sil po návratu do Olomouce Indrák. Těší ho 

hlavně proto, že jde o uznání mezinárodní 
komunity vybrané nezávislou komisí. Ta 
hodnotila 24 kandidátů.

„Je uznáním, že si všimli výsledků ze 
země, kde se jedná o  vzácné onemocně-
ní a do zahájení naší práce v roce 1990 se 
předpokládalo, že se zde vůbec nevysky-
tuje,“ dodal. Indrák s olomouckými spolu-
pracovníky ve svých pracích popsali nové 
mechanismy způsobující talasemie a iden-
tifikovali nové hemoglobinopatie. (caf)

Karel Indrák obdržel v Dubaji 
prestižní cenu Vědec roku

Cenu přirovnal Karel Indrák k olympijské 
medaili.

úspěch



žurnál 2014 21

úspěch
Vědecký úspěch na „první 
dobrou“

První účast na mezinárodní konferenci 
s vlastním posterem a hned prestižní oce-
nění! Tento husarský kousek se povedl stu-
dentovi experimentální biologie Vladimíru 
Skalickému z přírodovědecké fakulty, kte-
rý na konferenci Nové trendy ve výzkumu 
přírodních produktů v  Olomouci získal 
cenu časopisu Phytochemical Analysis 
prestižního nakladatelství Wiley. Mezi 13 
laureáty byl jediným českým zástupcem. 

„Poster byl o mé bakalářské práci, v níž 
jsem se věnoval separaci proteinů, které in-
teragují s  rostlinnými hormony cytokini-
ny,“ řekl Skalický. (srd)

Chemici nadchli gymnazistku 
pro vědu

Odborníci z  Regionálního centra pokroči-
lých technologií a materiálů nadchli pro vědu 
přerovskou gymnazistku Michaelu Kajšovou 
natolik, že ve vědeckých kláních sbírá jednu 
cenu za druhou. V celostátním kole Středo-
školské odborné činnosti dosáhla mety nej-
vyšší, zabodovala i v soutěži Badatel.

Přestože soutěžila v  kategorii chemie, 
do laboratoře chodit nemusela. Její hlavní 
pomůckou byl počítač. „Zkoumala jsem, 
jaký vliv má cholesterol na různé lipidy. 
Vše se provádělo na počítačích pomo-
cí molekulové dynamiky a  mechaniky,“ 
uvedla Kajšová. (srd)

Pohár rektora
zůstal doma

Finálovým vítězstvím nad běloruským 
Žemčužina Polesja Mozyr obhájily volejba-
listky SK UP svůj loňský úspěch a  znovu 
získaly prvenství v turnaji O pohár rektora 
UP. Zároveň tak úspěšně otestovaly kondi-
ci na začátku nové extraligové sezony. 

S finálovým zápasem byl trenér Jiří Tep-
lý spokojen nejen kvůli výsledku, ale i s na-
sazením a taktikou. „Byl to kvalitní týmový 
výkon,“ uvedl Teplý, podle něhož se druž-
stvo během turnaje stmelilo. 

O  pohár rektora bojovalo osm týmů 
z Česka, Slovenska a Běloruska. (caf) 

Díky jedinému studentovi 
darovali lidé stovky hraček

S ojedinělým ohlasem se setkala osobní ini-
ciativa studenta pedagogické fakulty Kryš-
tofa Pokorného, který zorganizoval chari-
tativní sbírku hraček pro olomoucké děti. 

Plyšová zvířata, autíčka, panenky nebo 
dětské knihy se během léta nahromadi-
ly v  60 pytlech na třech sběrných mís-
tech. Osobní iniciativou chtěl Pokorný na-
dchnout své okolí pro dobročinnou akci 
a zároveň prověřit vlastní síly a schopnosti. 

Hračky jsou určeny pro zařízení, která 
navštěvují děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. (mav)

fotografie:
Velena Mazochová
Martina Šaradínová
Pavel Konečný
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Academia Film Olomouc (AFO) čeká v  roce 2015 padesátý roč-
ník. Významnou evropskou přehlídkou audiovizuální komunika-
ce vědy se festival populárně-vědeckých filmů stal ale mnohem 
rychleji. 

afo text: Pavel Konečný, foto: AFO

Padesátkrát víc než festival

Do půlstoletí povede AFO ředitel festiva-
lu Matěj Dostálek, který se na jeho organi-
zaci začal podílet ještě jako student v roce 
2007. „Byl to první ročník, který organizo-
vala katedra divadelních a filmových studií 
filozofické fakulty. Tehdy se festivalu podle 
dostupných statistik zúčastnilo rekordních 
670 akreditovaných návštěvníků,“ vzpo-
mněl Dostálek.

O dalších sedm let později je číslo při-
bližně šestkrát vyšší. Letos se na AFO 
akreditovalo 4067 diváků, nepočítaje více 
než 300 zahraničních i tuzemských hostů 
z řad vědců a profesionálů z audiovizuál-
ního průmyslu. 

„Jsem přesvědčený, že všechny aktivi-
ty univerzity spjaté s festivalem se zúroču-
jí. Kdo by to býval před padesáti lety řekl do 

akce, která se odehrávala v malé univerzit-
ní učebně s jedním projektorem a několika 
diváky,“ řekl Dostálek.

Jeho štáb stále častěji také s předstihem 
promýšlí programová témata a hosty. „Ne-
dávno jsme se nechali unést daleko do ves-
míru při povídání o  programovém bloku 
pro rok 2016. Přitom jsme ještě oficiálně 
nezveřejnili ani hlavní téma jubilejního pa-
desátého ročníku, které se bude týkat naší 
planety. V rámci sekce Zánik a počátek to-
tiž díky poutavým snímkům přiblížíme 
vzestupy i  pády kultur a  živočišných dru-
hů. Diváci tak nahlédnou do starověkého 
Egypta, budou putovat s  dinosaury, pro-
zkoumají vikingskou kulturu anebo pood-
halí tajemství života,“ naznačil programo-
vý ředitel festivalu Jakub Ráliš.

„Se zvýšením zájmu o festival se 
postupně rozšiřovala organiza-
ce a jeho přípravy jsou časově 
stále náročnější. Podle intenzity 
by se daly rozdělit přibližně 
na čtyři fáze, které v podstatě 
kopírují roční období. Některé 
věci je však nutné chystat více 
jak rok dopředu, především 
plánovat zajištění mimouni-
verzitních zdrojů, na kterých 
je financování AFO primárně 
závislé,“ popsal ředitel AFO 
Matěj Dostálek.
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Vědět, ale hlavně vidět
Padesátileté výročí festivalu sofistikova-
ným způsobem reflektuje jeho vizuál. „Sé-
rie plakátů přiblíží výdobytky technologic-
kého vývoje za posledních padesát let hned 
ve dvou verzích – jak si je lidé dle dostup-
ných zdrojů představovali v  roce vzniku 
festivalu a jak dnes skutečně vypadají,“ vy-
světlil Dostálek.

Vedení festivalu dlouhodobě pracuje 
s grafickým designem a vizuální identitou. 
Návrh studia ReDesign po tři roky počí-

tá se stálou typografií a  layoutem, do ně-
hož bude každoročně zasazen nový slogan 
a grafický motiv. 

„Při práci se značkou nám to dává po-
třebnou variabilitu. Pro výstupy, které mají 
mít trvalejší, popřípadě konzervativnější 
charakter, používáme hlavičku doplněnou 
fotografiemi. Toho jsme se drželi v situaci, 
kdy jsme publikovali magazín o AFO 2014 
pro hosty a partnery festivalu. Pro kampaň 
v ulicích a inzerci ale využíváme právě slo-
gany a grafické motivy, které mají vzbuzo-

vat pozornost, otázky a do jisté míry i kon-
troverze,“ uvedl Dostálek. Podle ředitele 
bude nadcházející jubilejní ročník festivalu 
záměrně prezentován odlehčeným srovná-
ním představ a reality.

Platforma AFO
Academia Film Olomouc dnes není pouze 
festival. Několik let funguje jako vzděláva-
cí platforma pro studenty filozofické fakul-
ty. Za organizaci AFO a  za spolupráci na 
dramaturgii nebo za přípravu publikací 



Ředitel Matěj Dostálek
v čele týmu AFO.

Zleva:
Jakub Korda
Ondřej Čížek
Jan Jendřejek
Martina Juříková
Petr Vlček
Matěj Dostálek
Jakub Ráliš
Jana Jedličková
Lucie Klevarová
Diana Gallasová
Marek Čermák
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dostávají kredity, ti nejúspěšnější stipen-
dia. Studenti se také stále častěji obra-
cí k  žánru populárně-vědeckého filmu při 
hledání témat svých diplomových prací. 

Poslední dva roky fungoval na katedře 
divadelních a filmových studií projekt s ná-
zvem AFO: Praktický networking audio-
vizuální popularizace vědy, díky němuž se 
studenti dostali do českých i zahraničních 
produkčních společností a  institucí zabý-
vajících se popularizací vědy. 

„Přivezli si nejen podklady pro své další 
vlastní bádání, ale i zkušenosti a cenné kon-
takty, které klíčovým způsobem pomáhají 
dalšímu rozvoji festivalu. Díky tomuto uni-
kátnímu projektu jsme také mohli navštívit 
světoznámé festivaly, kongresy a konferen-
ce zaměřené na komunikaci vědy. Na nich 
jsme měli možnost setkat se osobně se špič-
kami vědy i filmového průmyslu a mohli je 
tak snáze přesvědčit, aby na AFO zavítali,“ 
objasnil Ráliš.

AFO Distribution
V listopadu se tým AFO počtvrté vydává na 
World Congress of Science and Factual Pro-
ducers, nejvýznamnější akci svého druhu, 
která se tentokrát bude odehrávat v  Hong 

Kongu. Setkávají se na něm špičky oborů, ře-
ditelé televizních a  produkčních společnos-
tí BBC, PBS, ABC, Discovery nebo Atlantic. 

„Krom šance vidět nejaktuálnější novin-
ky z  vědeckého dokumentu a  získat osob-
ní kontakty na producenty tu letos poprvé 
i my sami budeme vystupovat jako produ-
centi a  distributoři. Právě na poli filmové 
distribuce jsme v poslední době zazname-
nali hned několik významných úspěchů,“ 
řekl Dostálek.

Univerzita Palackého začala prostřed-
nictvím AFO vybírat a distribuovat snímky 
pro česká science centra. „Osobně to po-
važuji za významný milník našich i univer-
zitních aktivit, díky němuž populárně-vě-
decké filmy mají potenciál stát se do dvou 
let nejnavštěvovanějšími dokumenty v čes-
kých kinosálech,“ prohlásil Dostálek.

První zakázkou bylo dodání pětice špič-
kových dokumentů pro ostravské vzdělávací 
centrum Svět techniky, kde tyto filmy poběží 
v největším českém nekomerčním 3D kině. 

„Konkrétně jsme měli na starosti od-
borný výběr filmů, pro něž jsme zprostřed-
kovali i  licence a dabing. To vše na zákla-
dě výběrového řízení, které jsme vyhráli,“ 
přiblížil Ráliš.

Diváci se podle Ráliše mohou těšit na 
3D dokumenty Létající monstra s Davidem 
Attenboroughem, v němž proslulý přírodo-
vědec odhaluje tajemství života méně pro-
bádaného druhu pravěkých ještěrů, dobro-
družné putování s  prehistorickými Titány 
doby ledové či snímek Poslední útes, jenž 
korálové útesy vykresluje jako organická 
podvodní města, která lze spatřit až z ves-
míru. 

„Promítat budeme i  slovenský doku-
ment Vlčí hory, který ojedinělá setkání 
s plachými zvířaty v nedotčeném ekosysté-
mu líčí natolik sugestivně, že si na letošním 
AFO vysloužil Cenu diváků. Nevynecháme 
ani český televizní dokument Čí je moje dítě 
o problematice dopadů genetického testo-
vání rodičovství, jenž na AFO 2014 bodo-
val v konkurenci dalších dvanácti českých 
počinů a odnesl si Cenu RWE pro nejlepší 
český populárně-vědecký dokumentární 
film i Cenu časopisu Dějiny a současnost,“ 
doplnil Dostálek.

Díky zakázce pro science centra získalo 
AFO od producentů exkluzivní podmínky 
pro standardní kinodistribuci atraktivních 
3D přírodopisných dokumentů, známé 
pouze z  IMAX kin. Pod hlavičkou Uni-

Programový ředitel Jakub Ráliš při letošní projekci.
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verzity Palackého by se tak mohly objevit 
v  digitalizovaných kinosálech po celé re-
publice. Už teď se promítají vybrané popu-
lárně-vědecké snímky například v  Hvěz-
dárně a  planetáriu v  Brně a  v  pražském 
kině Světozor v  rámci dokumentárních 
pondělků.

Made in AFO
U  nákupu a  prodeje zahraničních snímků 
aktivity AFO nekončí. Díky kontaktům, 
které si v  posledních letech organizátoři 
festivalu vytvořili, se přímo podílejí na vý-
robě australské třídílné televizní série Ura-
nium: Twisting the Dragon‘s Tail. 

„Na projektu spolupracujeme s  re-
nomovanou produkční společností Ge-
nepool Production, v  jejímž čele sto-
jí producentka a  držitelka Emmy Sonya 
Pemberton. V  září tak strávil náš pro-
dukční tým pět natáčecích dní v  lázních 
a těžební oblasti v Jáchymově, kde se to-
čily úvodní scény i  další části ke všem 
třem epizodám chystané minisérie,“ po-
tvrdil Dostálek.

Tým AFO zajišťoval vše kolem vybrané 
lokace, produkci na místě, osoby pro natá-
čení i  veškeré překladatelské služby. Vše-
mi třemi epizodami bude diváky provázet 
jeden z  hlavních hostů letošního ročníku 

AFO moderátor a videoblogger s miliono-
vou sledovaností Derek Muller. 

První hodinová epizoda této série by se 
na televizních obrazovkách měla objevit 
v průběhu roku 2015. 

Prostřednictvím zavedené značky AFO se 
také pravidelně setkávají odborníci z vědec-
kých center s veřejností v neformálním kavá-
renském prostředí v pořadech Science Café.

Všechny aktivity festivalu Academia 
Film Olomouc bezpochyby přispívají ne-
jen k lepší komunikaci vědy směrem k ve-
řejnosti, ale rovněž zviditelňují značku 
Univerzity Palackého a  její status progre-
sivní české univerzity. 

Uranie.
Jakub Ráliš a Jiří Slavík

(za kamerou).

3D kino.
Svět techniky Ostrava.
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Stodůlka patří mezi velkoobjemové chirur-
gy. Operuje čtyři dny v týdnu třeba 20 ope-
rací denně. 

Jeho medicínská dráha začala na olo-
moucké lékařské fakultě, a protože byl z Ha-
vířova, bydlel na kolejích. „Nejdřív jeden rok 
na Nejedlého kolejích a pak na Leninkách, 
kterým jsme říkali Lennonky. Ty byly na Le-
ninově třídě nad děkanátem nahoře v pod-
kroví. (Dnes třída Svobody a Nejedlého ko-
leje se jmenují Fischerovy – pozn. redakce.) 
A poslední rok jsme bydleli na Václavkách,“ 
vyjmenoval své studentské domovy.

rozhovor text: Pavel Konečný | foto: Vladislav Galgonek a archiv PS

Oční virtuos Pavel Stodůlka:
„U VIP pacienta máte jediný úkol – udělat 
to stejně jako každý den“

 — Po čtvrtstoletí jste organizoval 
sraz se spolužáky z lékařské fakulty 
na vlastní klinice. Jaký to byl pocit?
Být opět pohromadě jako za dob studia 
bylo moc fajn. Srazu se podařilo dát urči-
tou dynamiku tím, že měl dvě části – out-
doorovou a  večírek. Někteří jeli na kola, 
část cvičila jógu a  jiní šli na volejbal. No 
a v šest hodin začal večírek projekcí fotek 
z dob studia.

 — Jeden váš spolužák je primátorem 
Zlína, druhý ředitelem olomoucké 

Pavel Stodůlka. Věhlasný oční lékař, který vrátil před několika 
lety umělou rohovkou zrak pacientce, která byla 16 let slepá, což 
jej mediálně proslavilo. 

fakultní nemocnice, vy máte svou 
kliniku, jak jsou na tom ostatní?
Většina dělá poctivou každodenní lékař-
skou práci a  to je dobře. Proto jsme přeci 
studovali medicínu. Ale jeden podnikavý 
spolužák si založil firmu na poskytování 
služeb domácí péče a  rehabilitace doma. 
Má osmdesát zaměstnanců a službu provo-
zuje v několika městech. 

 — Z vašich dob přetrvala na fakultě 
mimo jiné „svočka“ a je o ni enormní 
zájem...
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A to je bezvadná věc. Už tehdy se mi líbila, 
protože člověka dostane ke konkrétnímu té-
matu do prostředí, kde se dělá klinický nebo 
základní výzkum. Sám něco zpracuje pod 
vedením někoho zkušenějšího. Myslím, 
že by to měli studenti dělat skoro povinně. 
Já dělal tři svočky a většinou jsme postou-
pili až do celostátního kola. Dnes, když se 
k nám na kliniku hlásí absolventi, tak se jich 
ptám, jestli dělali nějakou svočku.

 — Jaká byla tehdy vaše témata?
Já jsem dělal evokované potenciály slucho-
vé. V oftalmologii se pro diagnostiku pou-
žívají zrakové evokované potenciály, tak-
že hlubší znalost evokovaných potenciálů 
mně přijde občas vhod. A dělal jsem jednu 
svočku i na meniskus kolene.

 — Jak to?
Tehdy všichni chtěli být ortopedy – je to ta-
kový chlapský obor a v televizi běžel seri-
ál Nemocnice na kraji města. Ortopedy se 
stali i oba moji spolužáci, se kterými jsem 
bydlel na koleji po většinu studia. Jeden 
z nich se mě dokonce ptával: „A ty to fakt 
myslíš vážně s  tou očařinou?“ V  té době 
byla oftalmologie spíše obor pro ženy a pro 
lidi, kteří nebyli ambiciozní. Byl to jeden 
z mála chirurgických oborů, kam se člověk 
mohl dostat a uspět, aniž by byl angažován 
v komunistické straně. Vadilo mi, že ve vel-
ké chirurgii bych se musel prosazovat jiný-
mi motivy než prací a schopnostmi. Navíc 
oční chirurgie spojuje manuální zručnost 
s technikou, která mě vždycky fascinovala.

 — Vy jste vlastně končil v létě roku 1989.
Těsně před revolucí. O  prázdninách jsme 
odjeli s mou nastávající paní a dalšími čtyř-
mi spolužáky vlakem do Číny. Pak jsem na-
stoupil na vojnu a přišla revoluce.

 — Kdo z kantorů na fakultě vás zaujal?
Většina mi jich nějak splynula. Jen několik 
bylo takovými osobnostmi, že nás dokázali 
zaujmout jako lidé a o to více nás dokázali na-
učit. Na fakultě to byl pan profesor Josef Pet-
řek na fyziologii, u kterého jsem dělal svočky, 
a pan asistent Jaroslav Karhan, který je také 
očař. Dodnes se s  ním potkávám na odbor-
ných akcích a  považuji ho za svého učitele, 
kolegu i přítele. Myslím, že dnes je ve školství 
obecně nedostatek učitelů – osobností, kteří 
jsou pro studenty přirozenou autoritou.

 — Díváte se na lidi profesionálně, 
když se jim díváte do očí?
Určitě se dívám lidem do očí jako člověk člo-
věku a ne jako lékař pacientovi. A mám pří-
mý pohled do očí rád. Pokud ale je na oku 
něco patologického, tak si toho všimnu, 
protože mám pro to vybroušenější postřeh. 
V Česku je oční péče na vysoké úrovni, tak-
že se nestává, že byste potkal jen tak něko-
ho, kdo má bílou kataraktu. Je výjimečné, 
že bych během rozhovoru mimo kliniku ob-
jevil něco, co potřebuje zdravotní péči.

 — Máte radši hnědé nebo modré oči?
Moje paní má modré, což je odpověď. Ale 
oči jsou krásné tak jako tak.

 — Nepůsobí vaše klinika tak trochu 
jako Lurdy, že lidé tady najednou 
prozřou?
Je pravda, že do Zlína se jezdilo vždycky 
s  očima. Tuto tradici založily už genera-
ce mých předchůdců. Já jsem na ni navá-
zal a řekněme, že ji dále rozvíjím. Dnes do 
Zlína jezdí za oční chirurgií nejen pacien-
ti, ale jezdí se sem nové operace učit oční 
chirurgové doslova z  celého světa. Téměř 
každý týden máme na klinice nějakého 
zahraničního hosta. 

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. 
(*1965)

Oftalmolog, přednosta 
a majitel zlínské kliniky 
Gemini s 8 pracovišti v ČR 
a Rakousku.
Manželka Jana je zubní 
lékařka a věnuje se i čínské 
medicíně.
Syn Jiří Jonáš studuje 
management, dcera Dorota 
má před maturitou a ráda 
by studovala medicínu 
v Olomouci.
Mezi jeho koníčky patří 
cestování a sporty – 
lyžování, snowboard, 
plavání a cyklistika.

„Mám film na osmičce, který 
chci promítnout na srazu za 
dalších pět let. Snad ho nebudu 
muset organizovat.“
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 — Vzpomenete si na některého 
výjimečného návštěvníka?
Vloni se přijel na nové laserové operace 
podívat z Bahrajnu osobní oční lékař bah-
rajnského krále. Když viděl naše operace 
na nejnovějším laseru Victus, tak mě požá-
dal, jestli bych operoval i jeho oči. Následu-
jící den jsem mu operoval laserem obě oči 
a další den jsme společně odjeli na meziná-
rodní kongres, kde mně pomáhal učit mla-
dé lékaře. Byl už bez brýlí. Dodnes jsme 
v kontaktu a potkáváme se na očních kon-
ferencích v zahraničí.

 — Nevnímáte vpravování umělých 
očních čoček a dalších technických 
součástek do lidského těla jako robo-
tizaci člověka?
Možná to je předzvěst něčeho takového. 
Obecně si myslím, že od přírody nebo od 
Pánaboha člověk dostal do vínku dost, aby 
mohl fungovat bez lékařů. Jsou ale stavy, kdy 
zdraví selže a lékař může být užitečný. 

 — Umělé čočky přitom implantujete 
i lidem, kteří nejsou nemocní, ale 
chtějí se vyhnout brýlím.
Oko vybočuje z  běžného procesu stárnutí 
těla vetchozrakostí, která přijde po čtyřicá-
tém roce věku, ať jste zdravý, nebo nemoc-
ný. Je načasovaná precizně plus minus rok 
nebo dva, kdy lidem slábne schopnost čoč-
ky zaostřovat na různé vzdálenosti. Pokud 
k tomu mají lidé ještě jinou vadu zraku do 
dálky a musí mít dvoje brýle, tak často vý-
měna čočky může pomoci být opět na brý-
lích nezávislý. 

 — A je to už dnes standardní operace?
Ano, provádíme jich ročně několik tisíc. 
Oční čočku připravíme femtosekundovým 

laserem a  do oka implantujeme trifokální 
čočku, která umožní vidění na různé vzdá-
lenosti bez brýlí.

 — Jak se změnila oční chirurgie za 
poslední dobu?
Patří mezi nejdynamičtější obory díky lase-
rům, počítačům nebo čočkám. Lasery dnes 
nahradily ultrazvuk. Na oko se přiloží pří-
stroj OCT, který zjistí přesně tvar čočky, její 
hloubku a umístění v oku. A do toho místa 
nasměruje laserový paprsek, který čočku 
připraví k operaci. A pak přichází chirurg, 
který práci dokončí. Před patnácti lety by 
to bylo sci-fi, dnes je to rutina. Operace se 
tím zpřesňují a  stávají se dokonalejšími. 
Do toho přicházejí stále dokonalejší čočky 
a léky, které umožňují modifikovat procesy 
hojení v oku.

 — Je těžké držet krok s překotným 
vývojem v oboru?
Asi ano. Lékaři si musí nejen doplňovat 
znalosti nových operačních postupů, ale 
zároveň si musíme vybrat z nových laserů 
a přístrojů ty perspektivní a zajistit si jejich 
financování. Zkrátka umět dostat novou 
metodu ve správný čas do praxe. A taky ji 
vysvětlit spolupracovníkům i pacientům.

 — Vy teď máte 6D laser?
Ano. Je nejrychlejší na světě. Na oko umís-
tí přes tisíc bodů za jednu sekundu a sledu-
je i mikropohyby oka a kompenzuje podle 
toho polohu těch bodů. 

 — Prý pomáháte vyvíjet i nové chi-
rurgické nástroje.
Trochu. Ale dnes spíše spolupracujeme 
s firmami vyvíjejícími lasery. Jsme většinou 
první na světě, kdo dostává novou generaci 

softwaru, protože dopředu říkáme výrob-
ci, co a  jak chceme zlepšit nebo změnit, 
a poté jsme první, kdo jim poskytuje zpět-
nou vazbu. Někteří přední světoví výrob-
ci naslouchají oční klinice Gemini ze Zlína 
a na to jsem hrdý.

 — Nakolik je taková klinika posta-
vena na jednom člověku, na jednom 
Stodůlkovi?
Dávno nejsme one man show. Na klinikách 
Gemini pracuje asi padesát lékařů a celkem 
dvě stovky zaměstnanců. Na jednotlivých 
klinikách fungují kolektivy, které mají vel-
kou míru samostatnosti. Já operuji větši-
nou ve Zlíně a  často ještě v  Praze. Na kli-
niky do ostatních měst jezdívám už méně 
často. Vnesli jsme tam svou filozofii a vybu-
dovali samostatné týmy.

 — Přesto hodně pacientů chce, abys-
te je operoval právě vy. Zvládáte to?
Operuji až čtyři dny v  týdnu běžně třeba 
dvacet operací denně. Za rok je to několik 
tisíc, takže se dostane téměř na každého.

 — Když přijde VIP pacient, operujete 
ho jinak?
Snažíme se práci každodenně dělat co nej-
lépe. U  VIP pacientů, ať už operujete ně-
koho, na kom vám záleží, protože je to váš 
známý, příbuzný nebo nějaký věhlasný člo-
věk, nemůžete operovat jinak. Kdybych si 
řekl, že teď to udělám lépe než každý den, 

„Dodnes si pamatuji menzu, jak 
jsme tam balili holky, co jsme si 
vyhlídli. A po koncertě v S-klubu 
jsme poprvé odešli se svou 
budoucí ženou spolu.“
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tak to je nejlepší cesta, jak přivodit kom-
plikace. Když děláte denně dvacet opera-
cí a  snažíte se všechno vycizelovat, cítíte 
všechno šestým smyslem. U  toho důleži-
tého VIP pacienta pak máte jediný úkol – 
udělat to stejně jako každý den. Jinak to 
nefunguje. Já to často přirovnávám k hou-
slistovi.

 — Jak?
Musí mít talent, musí mít dobré housle, ale 
nejdůležitější je, aby denně poctivě hrál. 
Tak jako třeba Václav Hudeček, který je 
můj přítel.

 — Zavedl jste v Česku řadu nových 
laserových operací, ale prý jste na 
klinice vyvinuli i vlastní operační 
postupy.
Naposledy jsme si vyvinuli vlastní postup 
na fixaci nitrooční čočky do očí, které jsou 
po úrazech a  nemají takzvaný zonulár-
ní aparát, který přirozenou čočku udržuje 
v  oku. Naše bezuzlíková metoda využívá 
šicí materiál používaný v  kardiochirurgii. 
Tento steh je možno zachytit do stěny oka 
bez uzlíku, což je rychlejší a  bezpečnější. 
Pacient se pak lépe zotavuje. A šicí materi-
ál se nerozpadne ani po třiceti letech. Dnes 
tento postup vyučujeme na mezinárodních 
kongresech.

 — Nešetříte si ho pro sebe?
Je to jedna z pěkných věcí na medicíně a já 
si říkám, jak dlouho ještě vydrží, že si lékaři 
ochotně sdělují novinky a  poznatky, které 

někdy těžce nabývají celá léta. To v technic-
kých oborech neexistuje. V medicíně se lé-
kařský postup ani nedá patentovat, což je 
správné.

 — Jaký typ operace provádíte nej-
častěji?
Je to určitě laserová korekce očních vad 
metodou lasik. Její hlavní přínos je v tom, 
že je bezbolestná a poskytuje stabilní výsle-
dek. Za dvacet let byly touto metodou u nás 
operovány desetitisíce pacientů. Před osmi 
lety jsem metodu lasik zdokonalil femto-
sekundovým laserem, který ji učinil ještě 
přesnější a  bezpečnější. No a  nyní prová-
díme každoročně několik tisíc laserových 
operací šedého zákalu, které jsem v Česku 
zaváděl před dvěma lety. 

 — Prý si s pacienty při operaci 
povídáte. Máte nějakou startovací 
otázku?
Zpravidla se jich ptám, odkud jsou a jak se 
o nás dozvěděli. Někdy jsou to strašně zají-
mavé a nečekané věci, co se dozvím. I celé 
životní příběhy. Většinou to lidi odpoutá od 
toho strachu. Někdy ale vycítím, že si poví-
dat nechtějí, tak to respektuji. 

 — Co všechno nemůžete dělat ve 
volném čase? Jste i v tomto ohledu 
jako houslista a chráníte si ruce?
Běžně sekám dříví a řežu motorovou pilou, 
sportuji. Nemám nějaká omezení. Ale ne-
ponocuji. Dbám na pravidelný životní re-
žim. Asi byste nechtěl být operován někým, 

kdo se nevyspal a ještě si předtím přihnul. 
I o tom srazu jsem o půlnoci všechny odsud 
vyhnal.

 — Jak jste se vlastně dostal do Zlína?
To byla jedna z  rad doktora Karhana – 
vyberte si obor, který vám bude sedět. 
Já jsem chtěl něco technického, bavila 
mě technika a  rodiče se dokonce divili, 
že jdu na medicínu. Tento obor to krásně 
propojuje. A druhá rada byla – najděte si 
pracoviště, kde se ten obor dělá dobře, je 
tam vybavení a ochota učit mladé dokto-
ry. Zvažoval jsem Banskou Bystrici a Zlín, 
ale do Zlína jsem se hned nedostal. Na-
stoupil jsem před vojnou na oční oddělení 
v nemocnici v Opavě k primáři Meiselso-
vi, kterého jsem si moc vážil. A  pak při-
šla revoluce. Napsal jsem prvnímu pore-
volučnímu řediteli nemocnice ve Zlíně, že 
bych tam moc chtěl a zmínil jsem své svo-
čky. A  on mi odepsal, že mě přijímá. Byl 
jsem moc rád. Navíc rodina je původně ze 
Zlínska, maminka se narodila v Holešově 
a tatínek je z Boršic u Buchlovic. No a od 
té doby ve Zlíně bydlím. Postupně jsem se 
stal přednostou očního oddělení v krajské 
nemocnici a  pak založil soukromou oční 
kliniku Gemini.

 — Potřebuje špičkový lékař i kompli-
kovaný případ, jako byla vaše Hana 
Charvátová?
Je to vyústění každodenní práce a snahy 
ji zlepšovat. Určitě by na něj lékař neměl 
čekat. 

„Olomouc je kompaktní město. 
Za deset minut jsem byl na 
kole nebo tramvají na fakultě. 
Fakticky mi to připadalo jako 
moravská Cambridge. Já jsem 
z Havířova znal jen široké 
prospekty. Ty uličky, to byl pro 
mě jiný svět.“
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doporučuji

kavárna
Zuzana Řezníčková, šéfredaktorka 
studentského rádia UP AIR

Zajdu si na kávu do kavár-
ny  Střední formát na Žerotí-
nově náměstí. Její zvláštností je její 
specializace na pravou tureckou kávu, 
kterou zde mají v několika variantách. 
Klasické espresso zde tedy nečekej-
te, ale o to zajímavější a intenzivnější 
kofeinový zážitek vás může očekávat. 
Dalším plusem je taky přísně mini-
malistický, a přesto útulný interiér 
kavárny. 

Ivo Überall, Ústav klinické a molekulární 
patologie 

Ke zhlédnutí doporučuji Pěnu 
dní podle předlohy Borise Viana. Jde 
o netradiční filmovou kuriozitku, skvěle 
převedená předloha na filmovém plátně. 
Samozřejmě nezapomenutelná je Audrey 
Tautou. 
Chystám se zhlédnout Stoletého staříka, 
který vylezl z okna a zmizel. Hodně jsem 
o filmu slyšel a rád bych si udělal vlastní 
názor. Obecně dávám přednost adaptacím 
literárních děl. Jejich zdařilost je jedním 
z kritérií hodnocení filmu a kritice dává 
další rozměr. 

Ladislav Daniel, katedra dějin umění 

Navštívil jsem vernisáž a  následujícího 
dne znovu výstavu Ivana Theime-
ra Cesta světla v Arcidiecézním mu-
zeu Olomouc. Vřele doporučuji ke 
zhlédnutí! Instalace dokumentuje Theime-
rovy pomníkové realizace a skici, precizní 
akvarely z cest po světě i jeho scénografic-
kou a kostýmní tvorbu pro inscenace v ev-
ropských divadlech. 

výstava

kino

Musím zajít…
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Zuzana Taxová, studentka filozofické 
fakulty

Mám ráda zpěváky a zpěvačky s výrazným 
hlasem a  širokým hlasovým rozsahem. 
Nyní se chystám na koncert Chan-
tal Poullain, která mne zaujala svými 
šansony. Koná se 23. října v  olomouckém 
U-klubu. Ale jsem téměř pro všechnu mu-
ziku, mám ráda jak Edith Piaf, právě kvů-
li jejím šansonům, písničkářku ze skupiny 
Jananas, také Janis Joplin nebo Ettu James. 

koncert

doporučuji

Helena Sedláčková, ředitelka Ústřední 
knihovny

Knihy a četba jsou mou srdeční záležitostí. 
Poslední dobou ani mě neminula vlna se-
verské školy detektivek. Červenku od 
Jo Nesboa, která je rozhodně víc než 
pouhý thriller či detektivní román, jsem 
přečetla jedním dechem. Doporučuji! 
Zabíhá do nedávné historie a  připomíná 
kromě krutosti současného života i morál-
ní a etické problémy, které přinesl fašismus 
a  2. světová válka. Má oblíbená Agatha 
Christie používala pro své příběhy motto: 
„Staré hříchy mají dlouhé stíny“ – směle 
by se mohlo použít i na úvod románu Čer-
venka, přesahujícího svou psychologickou, 
historickou a  společenskou rovinou to, co 
jsme zvyklí vnímat pod nálepkou detektiv-
ka. Skvělý styl a jazyk jsou další devizou. 

Juraj Ševčík, katedra analytické chemie 

Určitě si nenechte ujít předsta-
vení U  pokladny stál od Jiřího 
Vernera. Dávají jej v  Moravském divadle 
v úpravě Nikolaje Peneva. Těším se na něj, 
je to hravá klasika, ve které se každý z nás 
určitě najde!

kniha

divadlo
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univerzitní město

Obyvatelé Olomouce si velmi silně uvědomují, že je univerzita 
nedílnou součástí hanácké metropole. Prokázal to nedávný vý-
zkum katedry politologie a evropských studií filozofické fakulty.

Na církev lidé zapomněli
Ve výčtu jmenovaných symbolů chybí cír-
kev, přestože v  Olomouci sídlí jedno ze 
dvou arcibiskupství na českém území. Cír-
kev byla zmiňována jako silný symbol měs-
ta pouze 44 procenty respondentů. 

„Pro mne je to překvapující zjištění. 
Osobně totiž vnímám Olomouc jako měs-
to, kde se historie snoubí s  univerzitou 
a církví. Univerzita a církev vytvářely his-
torii Olomouce a  je zajímavé, že dnes lidé 
takto církev nevidí,“ prohlásil Lebeda. Vy-
světlení tohoto výsledku výzkumu podle 
něj však může mít i souvislost s politickými 
kampaněmi, které v nedávné době směřo-
valy proti církevním restitucím. 

Přínos pro obě strany 
Univerzita byla a je nedílnou součástí Olo-
mouce. Je největším zaměstnavatelem, jed-
noznačně i nejsilnější institucí a podle po-
litologa Lebedy by na své síle ještě získala, 
kdyby dokázala lépe spolupracovat se sta-
tutárním městem. 

„Především by bylo přínosem, kdyby se 
obě strany dostaly z  deklaratorní roviny 
k  reálné spolupráci. Město by z  ní mohlo 
vyjít atraktivněji a univerzita konkurence-
schopněji,“ prohlásil Lebeda. 

Výzkum Postoje občanů statutárního 
města Olomouce 2014 vznikl na zakázku 
radnice. Odborníci z  katedry politologie 
a evropských studií na něm pracovali zhru-
ba půl roku. 

Olomoučané mají univerzitu 
spojenou s identitou města

text: Milada Hronová | foto: Milada Hronová, Jan Andreáš 

Politolog Tomáš Lebeda

V  dotazníkovém šetření ohledně vnímá-
ní Olomouce se na prvních třech místech 
umístily památky, historické město a  uni-
verzita. Jednoznačně za univerzitní pova-
žovalo město 78 procent lidí z více než tisí-
cového vzorku respondentů. Lidé si mohli 
vybrat z deseti alternativ, kterými byly i ze-
leň, církev nebo fotbal. 

Univerzita jako symbol města 
Každoročně se koncem září zaplní olo-
moucké ulice více než dvaceti tisíci studen-
ty Univerzity Palackého. Jde o  ohromný 
potenciál mladých lidí, který ovlivňuje ži-
vot ve městě a bezesporu má i vliv na jeho 
životní styl. 

„Z  hlediska univerzity je dobré, že si 
obyvatelé města silně uvědomují její vý-
znam a deklarují, že univerzita k městu ne-
odmyslitelně patří,“ uvedl vedoucí katedry 
politologie a evropských studií Tomáš Le-
beda. Společně s kolegy Pavlem Šaradínem 
a  Michalem Kudělou jednotlivé postoje 
Olomoučanů podrobil speciální faktorové 
analýze. Univerzita obstála mezi deseti na-
bízenými atributy v nejsilnějším poli. 

„Atributy v  postojích respondentů vzá-
jemně silně korelují, právě v těchto symbo-
lech lidé vidí město Olomouc nejzřetelně-
ji,“ zdůraznil Lebeda. 

Identita Olomouce jako historického měs-
ta s  univerzitou a  plného památek je podle 
Lebedy tou nejsilnější identitou, s kterou se 
ztotožňuje největší podíl Olomoučanů. 

Skrytý poklad
Třetím rokem se v žebříčku 
prestižního průvodce Lonely 
Planet umístila Olomouc na 
prvním místě mezi nejkrásnější-
mi, leč málo známými turistic-
kými destinacemi. 
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zkušenost

Nepřeberné množství informačních zdrojů, inspirativní každodennost akademického života a pře-
devším nerušené tvůrčí volno –  takový je stručný výčet zkušeností a  postřehů, se kterými se 
v závěru minulého semestru vrátil z Fulbrightova stipendijního pobytu v USA odborný asistent 
katedry politologie právnické fakulty Robert Zbíral. 

Fulbright 
znamená 
mít konečně čas 
na své téma

text: Velena Mazochová | foto: archiv RZ | koláž: Žurnál

Jako visiting scholar strávil šest měsíců 
v  Centru pro mezinárodní a  srovnávací 
právo na Právnické fakultě Michigan Uni-
versity v Ann Arbor.

Prestižní stipendium Fulbrightova pro-
gramu obdržel Zbíral na základě projek-
tu zaměřeného na přenos pravomocí z Ev-
ropské unie na členské země. Pobyt mu 
umožnil především detailní seznámení 
s  americkým právním řádem a  s  novými 
metodologickými postupy. 

Na rozdíl například od kolegů přírodo-
vědců, kteří se zapojují do týmu v laborato-
ři, je podle něj právnický výzkum poměrně 
osamocený. „Jednoduše sedíte v  kancelá-
ři, píšete, konzultujete s tamními profeso-
ry a  využíváte toho, že je tam nepřeberné 
množství informačních zdrojů,“ charakte-
rizoval svůj každodenní program.

Konkrétní náplň a průběh pobytu se při-
tom odvíjely od jeho vlastní režie. „Čas-
to jsem navštěvoval semináře v  různých 
předmětech a  plnil  roli neformálního ko-
mentátora – odborníka na situaci mimo 
Spojené státy. Zajímaly mne ale také před-
měty, o kterých vím málo. Na přednáškách 
z amerického ústavního práva jsem byl té-
měř v pozici studenta,“ doplnil Zbíral.

Sabbatical aneb Splněné přání
Hlavním přínosem bylo pro Zbírala spl-
něné očekávání: nerušené studium a  vý-
zkum osvobozený od obvyklých pedago-
gických povinností. Odjet na šest měsíců, 
souvisle bádat a  posléze publikovat mu 
umožnilo skutečně se koncentrovat na 
odborná témata.

„Ve srovnání s  dvaceti hodinami výuky 
týdně, které člověk v  Olomouci odučí, je 
to téměř sabbatical – prostor, kdy si člověk 
konečně může taky něco přečíst, prostudo-
vat a věnovat se svým věcem systematicky,“ 
zdůraznil Zbíral.

Nevyčerpatelné informační zdroje 
versus plánované výstupy
K pozitivům výzkumného pobytu řadí rov-
něž možnost využít množství zdrojů, které 
nabízely tamní knihovnické systémy a da-
tabáze. Jejich rozsah včetně servisních slu-
žeb je podle něj s českými poměry nesrov-
natelný. 

„V Michiganu byla knihovna na mnohem 
lepší úrovni než kterákoli v  Evropě i  co se 
týče evropských témat a literatury. Knížky 
si přitom objednáte na internetu a přinesou 
vám je přímo do kanceláře,“ dodal Zbíral.

Nevyčerpatelný objem informací záro-
veň pozměnil původní představy o  kon-
krétních publikačních výstupech. „My-
slel jsem si, že když člověk vyjede na půl 
roku do zahraničí, vypadne mu z toho ně-
kolik článků a  pomalu i  jedna knížka. Ale 
když jsem postupně načerpával informa-
ce například o  rozdělení pravomocí mezi 
federací a  jednotlivými státy, zjistil jsem, 
že ta problematika je natolik rozsáhlá a do 
hloubky rozpracovaná, že o tom není mož-
né po dvou měsících psát. Bral jsem to tedy 
především jako možnost určité problémy 
prozkoumat,“ objasnil Zbíral.

Česko-americký vládní stipendij-
ní program spravovaný Komisí 
Jamese Williama Fulbrighta nabízí 
stipendium zájemcům o vědecký, 
pedagogický nebo studijní pobyt 
v USA. Umožňuje výzkum na 
špičkově vybavených pracovištích, 
studium, přednášky a spolupráci se 
světově uznávanými vědci. Amba-
sadorem Fulbrightovy komise pro 
Univerzitu Palackého je její rektor 
Jaroslav Miller. 
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Elitní záležitost
Jeho konkrétní zkušenosti ovlivnilo také 
prostředí prestižní univerzity, která pat-
ří do první desítky nejvýše hodnocených 
amerických vysokých škol. „V  Americe je 
právnické vzdělání elitní a  nejlepší práv-
nické fakulty jsou až na výjimky poměrně 
málo otevřené lidem z vnějšku,“ uvedl Zbí-
ral. Z  obdobných důvodů podle něj není 
zvykem umožnit přístup k publikaci v tam-
ních právnických odborných časopisech 
(Law Reviews) odborníkům mimo USA.

Dojem výlučnosti se promítá i do vztahů 
uvnitř akademické obce. „Profesoři i  stu-
denti mají o sobě – často oprávněně – velmi 
vysoké mínění. Mezi studenty funguje silná 
konkurence, mají proto ‚drive‘ něco dělat, ať 

už v rámci studentských spolků, nebo vede-
ní časopisů. Životopis bez podobných akti-
vit vypadá podezřele,“ doplnil Zbíral.

A čím elitnější fakulta, tím větší extrém. 
„V Michiganu se například zavedlo naříze-
ní, že se nebude zveřejňovat průběžné hod-
nocení v  semestru. Studenti ve snaze do-
stat se do pěti procent nejúspěšnějších byli 
natolik soutěživí, že to začalo ovlivňovat 
vztahy na škole,“ poznamenal Zbíral.

Inspirace 
Jako vedoucí katedry a  člen akademické-
ho senátu pokládá za cennou i  zkušenost 
z  kaž dodenního vnitřního univerzitního 
provozu. Některé podněty lze podle něj im-
plementovat i v olomouckých podmínkách.

Na zápase NHL Winter Classic odehraném na stadionu Michiganské univerzity, největším v USA. Zápas Detroit–Toronto.

S kolegou Jimmy Stevensem před kolejemi Law School: sníh a teplota –15 stupňů.

„Líbí se mi, jak se michiganská fakulta 
snaží co nejvíc udržet lidi ve svých prosto-
rách. Ráno přijdete a jste tam skoro do ve-
čera, protože se myslí i na možnosti skvě-
lého stravování, prostorů pro setkávání 
a odpočinek či volnočasové aktivity. Lidé 
tam žijí a  neodbíhají pouze z  kolejí,“ po-
psal Zbíral. 

Přínos pobytu je podle něj individuální 
a zcela určitě jej nelze kvantifikovat. „Není 
to jako při testu z angličtiny, kdy se zjistí, 
o kolik bodů jsem se zlepšil. Proto je Ful-
bright dobrý, že toto nechce – berou to jako 
obohacení, které se nějak projeví. Nejdůle-
žitější je možnost zažít, jak to funguje jin-
de, prodiskutovat svá témata, mít čas na 
sebe,“ shrnul stipendijní pobyt Zbíral.
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absolventtext: Velena Mazochová | foto: David Raub / Česká televize

Návraty Jakuba 
Železného: „Olomouc mám 
navždycky v srdci“

Výběr olomoucké univerzity pro stu-
dium žurnalistiky dodnes považuje za 
ideální variantu pro svou bakalářskou 
přípravu na novinářské povolání. A věr-
nost olomoucké alma mater potvrzuje 
i po letech – návratem na zdejší katedru 
historie v  roli doktoranda i  jako host 
přednáškových cyklů nebo workshopů. 
Respektovaný televizní a  rozhlasový 
moderátor Jakub Železný se prostě do 
Olomouce vrací rád.

Volbu studijního oboru považuje za 
logické vyústění rodinné tradice. „Mé 
směřování k  žurnalistice coby povolání 
bylo dáno asi geneticky – jsem třetí no-
vinář v přímé rodinné linii: můj dědeček 
– můj otec – já,“ objasnil Železný.

Olomoucká univerzita se pro Želez-
ného stala šťastným spojením studijní 
nabídky a  záruky kvality. „Bakalářská 
studia jsem začínal v  Praze na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy, ale 
z  vážných důvodů jsem je nemohl do-
končit. Když jsem si po nějakém čase 
chtěl vzdělání doplnit, byla olomoucká 
filozofická fakulta jediným místem, kde 
se obor žurnalistika vyučoval kombino-
vanou formou, což pro mě kvůli časové-
mu vytížení byla ideální varianta,“ vy-
světlil Železný. 

Volbu školy ovlivnila i  vážnost, které 
se Univerzita Palackého těší jako druhá 
nejstarší česká univerzita. „Je to slovut-
ná, tradiční a  zároveň moderní vzdělá-
vací instituce. A já docela dám na tradi-
ce a  kontinuitu,“ zdůraznil moderátor. 
Pro neopakovatelnou atmosféru starých 
uliček a zákoutí v historickém centru je 
podle něj Olomouc navíc jedním z  nej-
krásnějších měst v Česku.
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Chvála přísných češtinářů
Ze vzpomínek na žurnalistická studia 
vybírá především mnohostranný přínos 
pedagogů. „Od každého z nich si člověk 
něco vzal – ať to byli Viktor Jílek, Ma-
rek Lapčík, Petr Orság, nebo Alexandr 
Mencl,“ uvedl. 

Jako současný vedoucí moderátorů 
zpravodajství České televize oceňuje zá-
roveň kvalitní průpravu mluveného pro-
jevu. „Přednášelo nám tam hodně přís-
ných češtinářů, což bylo jen dobře. Když 
dnes třeba trošku peskuju své podřízené 
za některé výslovnostní chybičky, tak si 
vždy vzpomenu na paní doktorku Hono-
vou a její poučky z fonetiky a fonologie,“ 
popisuje Železný. 

Studentský život jej ani přes nároč-
nost dálkového studia zcela neminul. 
„Měl jsem možnost poznat nejednu olo-
mouckou hospůdku. Snad to není moc 
nevýchovné, že to říkám, ale patří to 
k tomu, přece!“ 

Novinařina se ve škole nenaučí
Využití studia žurnalistiky v  novinář-
ské praxi je pro něj „velké téma“. Je pře-
svědčen, že „naučit se být žurnalistou“ 
ve škole nelze. „Škola by měla spíš uka-
zovat na jedné straně opravdovou reál-
nou praxi a  na té druhé dát studentům 
nějaký mix jazykového a  společensko-
vědního základu, na kterém pak žur-
nalista může dál pracovat,“ uvedl. Za 
zcela něco jiného považuje především 
teoretické obory, jako jsou mediální 
studia. „Bohužel se řada studentů do-
mnívá, že jim to dá praktické schopnos-
ti, ale to se mýlí. Mediální studia jsou 
především teoretickou bází pro zkou-
mání médií obecně, nejen novinářské-
ho řemesla,“ dodal. A Železný ví, o čem 
mluví – po ukončení studií v  Olomou-
ci přidal k  titulu bakaláře také magist-
ra a PhDr. na pražské fakultě sociálních 
věd právě v oboru mediálních studií.

„Studium vždycky nabídne nové ob-
zory. Nemusí to být jen látka, kterou 
vám někdo odpřednáší a nalije do hlavy. 
Mohou to být myšlenky, které vás nějak 
inspirují, témata, k  nimž si pak člověk 
sám hledá něco dalšího, podněty k vlast-
nímu kritickému myšlení, což považuji 
asi za nejdůležitější,“ objasnil.

Velký doktorát
Další studijní dráhu znovu nasměroval 
do Olomouce, kde si pro doktorská stu-
dia zvolil obor České dějiny. „Právě pro-
to, že mám Olomouc navždycky v srdci, 

mi přišlo logické, že se sem vrátím a vel-
ký doktorát si udělám tady. Navíc zdejší 
katedra historie má velmi dobrou pověst 
a já ji ze své osobní zkušenosti mohu jen 
potvrdit,“ řekl Železný.

Vedle architektury je právě historie 
jeho největším koníčkem. „Chtěl bych 
jej přetavit i v profesní specializaci. Ko-
neckonců bakalářskou, magisterskou 
i  rigorózní práci jsem věnoval dějinám 
českých médií,“ připomněl Železný. 
Propojení obou oborů se promítá i  do 
tématu jeho dizertační práce, v  níž se 
věnuje médiím v  období komunistické-
ho režimu a  osobnosti Oldřicha Švest-
ky. „Je jednou z  mála opomíjených po-
stav roku 1968, které sehrály v tehdejší 
politice a  médiích klíčovou roli. Žádný 
jiný český novinář nepodepsal v historii 
tak zásadní dokument jako pan Švest-
ka – zvací dopis. I na jeho základě sem 
vstoupila v  roce 1968 okupační vojska, 
která mají na svědomí 108 životů nevin-
ných a neozbrojených Čechů a Slováků, 
včetně dětí. Dost důvodů pro zkoumání 
osobností tohoto typu…“ 

Obohacující přitažlivost 
akademické dráhy
V současné době vyučuje v Praze na fa-
kultě sociálních věd předmět Televizní 
zpravodajství veřejné služby a  v  akade-
mické dráze by rád pokračoval i  v  bu-
doucnu. „Je to sice náročné, ale ne-
smírně obohacující. Své studenty vedu 
k  tomu, aby se mnou diskutovali, pole-
mizovali, aby o  věcech sami přemýšle-
li. A je to skvělá zkušenost, jak se naučit 
předávat své myšlenky dál. Určitě to ješ-
tě neumím dokonale, ale díky studen-
tům se to učím,“ podotkl Železný.

Také na olomouckou univerzitu se 
už několikrát vrátil na druhou stranu 
katedry. Vedl pro žurnalisty workshop 
k  televiznímu zpravodajskému mode-
rování, historikům přednášel o  pre-
zentaci událostí z moderních dějin v te-
levizi. „Vystoupil jsem i  s  přednáškou 
o  dějinách prezidentských voleb pro 
studenty Univerzity třetího věku. A  to 
jsem měl zvlášť velkou radost a  pocit, 
že dělám věci, které mají smysl,“ vzpo-
mněl Železný.

V  Olomouci jej v  nejbližší době čeká 
absolventská přednáška a dokončení di-
zertace. „Na přednášku už se moc těším 
a s dizertací jsem už docela daleko. Když 
půjde vše podle předpokladů, mohl bych 
jít teoreticky ke státní doktorské zkouš-
ce příští rok.“ 

Jakub Železný (*1973)

Český novinář a televizní 
moderátor. Svou 
novinářskou kariéru 
začínal v roce 1993 
v Českém rozhlase, kde 
strávil bezmála dvacet 
let. V 90. letech externě 
spolupracoval s firmami, 
dodávajícími pořady 
soukromým televizím. 
V České televizi poprvé 
moderoval v roce 1999, 
od roku 2002 pracuje ve 
zpravodajství ČT, pro které 
připravoval například 
pořady Špona, Dobré ráno, 
Studio ČT24 nebo Události, 
komentáře. V současnosti 
působí jako vedoucí 
moderátorů Redakce 
zpravodajství ČT a uvádí 
hlavní zpravodajskou relaci 
Události.
V roce 1989 byl od ledna 
několik měsíců trestně 
stíhán za účast na 
Palachově týdnu, v závěru 
roku stál v čele stávkového 
výboru pražského 
Gymnázia Na Zatlance.

Jakub Železný je hlavní tváří 
nového cyklu přednášek 
úspěšných absolventů 
Univerzity Palackého s názvem 
UPsolvent. Zahajovací 
přednášku na téma Profesní 
a kariérní zkušenost uvede 
ve středu 5. listopadu 
od 19 hodin v univerzitním 
Uměleckém centru.
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životní styl

„Projekt Zaparkuj funguje skoro čtyři 
měsíce a připravuje ho včetně mě šest lidí,“ 
řekl jeho koordinátor Ondřej Martínek. 
Ve svém diáři napočítal dvaadvacet akcí, 
na jejichž zajištění stačilo pouhých 45 tisíc 
korun.

Za ně se dalo pořídit osm projekcí filmů, 
dvě latinskoamerické tancovačky, čtyři 
tancovačky u piana, tři výtvarné worksho-
py a dvě sportovní akce.

„Studovala jsem v  zahraničí, takže 
jsem zvyklá na parky v  obležení lidí, což 
v Olomouci až tak běžné není. Při akcích 
Zaparkuj se to ale tomu velmi přibližova-
lo. Líbí se mi, že Zaparkuj je pro všechny 
generace a spojuje opravdu různé věci. Já 
jsem si třeba vyzkoušela jezdit na spor-
tovním vozíku, žonglovat, lézt na basy od 
piva, s jištěním samozřejmě, a hodně věcí 
mě ještě čeká. Navíc jsem přes léto viděla 

nové filmy a  to pokaždé na jiném místě. 
Přitom stačilo jen jít do parku,“ poděli-
la se o  dojmy studentka angličtiny Klára 
Henzlová.

I  student teologické fakulty Jakub Sa-
decký existenci Zaparkuj uvítal. „Tanco-
vačky nebo promítání v parku jsou zajíma-
vé nápady. Sám jsem si tam se svou slečnou 
zatančil polku a  valčík,“ prohlásil Sadec-
ký. Že se při projekci sedí na zemi na dece, 
podle něj k parkům patří.

„Zaparkuj má jedinečnou atmosféru. 
Když nám na Kopečku spadlo plátno, tak 
návštěvníci neremcali, ale sami ho pomá-
hali držet,“ uvedla Hana Tulinská ze štábu 
projektu.

Průměrná návštěvnost každé akce se 
podle Martínka pohybuje kolem čísla 150. 
Nejvíce lidí přišlo na projekci Hanebných 
panchartů – čtyři stovky.

text: Pavel Konečný | foto: Martin Višňa

Chystá se:
drakiáda, literární čtení 
a večer básníků, velká 
sportovní sobota nebo 
nordicwalking

Zcela nový rozměr vdechla olomouckým parkům univerzitní ini-
ciativa nazvaná Zaparkuj. Bezručovy, Smetanovy, Čechovy, ale 
i okolí baziliky na Svatém Kopečku nebo koupaliště Poděbrady. 
Všude tam se najednou vyrojili mladí lidé, kteří tančili, sledovali 
filmy, žonglovali, hráli na boso fotbálek nebo jen tak posedávali 
uprostřed zeleně.
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1989

Petr Zatloukal prožil před pětadvaceti lety 
bouřlivý listopad. Že se stal ústředním olo-
mouckým fotografem sametové revoluce, za 
to mohly dvě náhody. „V  červnu 1989 jsem 
absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě. 
V oboru dokumentární fotografie. Takže lis-
topad pro mě přišel naprosto přesně, byl jsem 
na dokument naladěn. Pracovat s  aparátem 
bylo pro mě stejně samozřejmé jako dýchat. 
No a také jsem se znal se skupinou studentů 
filozofické fakulty, kteří si říkali Komuna. Já 
měl původně vystudovanou technickou ky-
bernetiku, filozofický náhled na svět byl pro 
mě úžasně nový, “ vzpomněl Zatloukal. Právě 
tito lidé se pak postavili do čela revoluce.

Probíráme fotografie, které zaplnily pu-
blikace vydávané při kulatých výročích. Ke 
čtvrtstoletí nevyšlo nic. „Nevím, kterou mám 
nejradši. Možná tu s  balonky,“ zamyslí se. 
Sousoší bolševických vůdců stávalo u Terez-
ské brány, na místě synagogy. Tam, co je dnes 
parkoviště. „Ještě před těmi balonky jim lidé 
navlékli katovskou kápi. To tady není vidět. 
Fotil jsem to v noci, mělo to zvláštní atmosfé-
ru. Vlastně je to jediná fotka na barevném ne-
gativu. A  ráno byly pryč,“ popsal Zatloukal. 

Sousoší se tehdy stalo obětí happeningu Od-
leťte do teplých krajin. Ráno přijel jeřáb a za 
jásotu vznesl stalinisty někam pryč.

„A tuhle fotku jsem měl dokonce na novoro-
čence – Něco si přejte, padá hvězda...“ ukazuje 
na snímek, kde z fasády padá horolezci shoze-
ná kovová pěticípá komunistická hvězda. Teh-
dy byly na každém rohu, na každé lokomotivě.

„Ty nápady, ty happeningy, ty byly tako-
vým originálem jen v  Olomouci. Ani v  Pra-
ze to nebylo pojato tak humorně. Třeba ko-
runovace lvů před soudem nebo krabicová 
zeď kolem okresního výboru strany. To bylo 
úžasné! Komu se to líbí, zatrubte, stálo na 
transparentu u silnice a všichni houkali...“

Na happeningu Vítězný únor byli kromě 
Fidela Castra zastoupeni i  další socialistič-
tí diktátoři jako Klement Gottwald nebo Mao 
Ce-tung. „Z balkonu radnice, kde dnes bývají 
korunovace krále majálesu, pronesli plamenný 
projev, ale prakticky nikdo z toho davu dole ne-
viděl, že pod balkonem je plachta. Takže když 
skočili, vyvolalo to obrovský údiv. Takové sbo-
rové huuu...“ listuje Zatloukal fotografiemi.

Když přejde k  další kapitole, zastaví se. 
„Ale nejraději mám asi ty z okupační stávky,“ 

uvědomí si. „Všechny jsou autentické. Chodil 
jsem tam v noci, třeba kolem třetí, padali vy-
čerpáním a únavou. Padli a spali.“

Zpravidla fotil kamarády. „Hned zkraje 
mě napadlo, že nebudu fotit davy v ulicích a ty 
viktorky, ty véčka dvou prstů. Žádné emoce, 
ale spíše to, co se děje v pozadí. To mě fasci-
novalo. Když si na to vzpomenu, dodnes mi 
z  toho běhá mráz po zádech. S  jakou samo-
zřejmostí a  s  jakou radostí se to dělo čtyřia-
dvacet hodin denně. Ten pocit mám pořád 
pod kůží. Třeba jak se dovezla první kopírka 
z Vídně na tisk letáků... A toto je první setkání 
večer na kolejích. Tam se to rozjelo,“ ukazuje.

Už tehdy Zatloukala podvědomě fascino-
vala nalezená zátiší. Staré a  nové ikony. Le-
nin, Dubček, Havel. „Nejkrásnější dárek pod 
stromeček – Havel! No... tak takové to bylo,“ 
povzdechne a je v tom pětadvacet listopadů. 

„Jestli to mělo smysl? Nejsem politolog ani 
sociolog. Neříkám, že to byla revoluce. Byl to 
přirozený vývoj a myslím, že si to nikdo nedo-
mluvil. Jsem přesvědčený, že všechno je tak, 
jak mělo být. A myslím tím i následky toho lis-
topadu. Máme, co si zasloužíme. Nejsem z lis-
topadu ani dalšího vývoje nijak zklamaný.“

Listo(pado)vání

text a foto: Pavel Konečný
archivní snímky: Petr Zatloukal
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Dalles
Il y a environ 6–7 ans, on a pu lire en première page d’un jour-
nal: les trottoirs à Olomouc vont tous être changés. Jusqu’à au-
jourd’hui on attend encore... 

Certes quelques années après cet article, certains ont été rem-
placés comme près de la gare centrale, mais la majorité est restée. 
La plupart du temps ces dalles instables ne posent pas vraiment 
de problème. Il faut juste prendre l‘habitude de bien lever les pieds 
pour ne pas trébucher dedans (sans exagérer, la démarche tarée 
de John Cleese des Monty Python n’est pas, ici, nécessaire).

Cependant, par temps de pluie, c’est une autre histoire. Vous 
ne savez jamais ce qui peut se passer. C’est encore pire la nuit et 
les chances de recevoir un litre d’eau dans chaque chaussure sont 
démultipliées. On peut même dire qu’une personne qui n’aurait ja-
mais vécu cela n’est pas un vrai habitant d’Olomouc, c’est comme 
une sorte de baptême, un passage obligé, pour faire pleinement 
partie de la communauté des Olomouciens.

On peut se demander si les dalles ne font pas partie du patrimo-
ine de la ville et que c’est pour cela qu’elles ne sont pas toutes rem-
placées. Une sorte de spécialité pour les touristes, au même titre 
que Dóm ou les tvarůžky. On en vient même à imaginer que si le 
film Forrest Gump avait eu lieu en République tchèque, la réplique: 
«La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur 
quoi on va tomber.» se serait tranformée en: «La vie c’est comme 
un trottoir à Olomouc, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.»

Dlaždice
Asi před 6–7 lety vyšlo na první straně jedněch novin, že všude 
v Olomouci budou vybudovány nové chodníky. Čekáme na to ješ-
tě dnes... 

Je sice pravda, že pár let po vydání toho článku na několika 
místech k opravám skutečně došlo, například před hlavním ná-
dražím, ale většina chodníků zůstala v  původním stavu. Jejich 
pohyblivé dlaždice většinou velké problémy nepůsobí. Člověk si 
jen musí zvyknout dobře zvedat nohy, aby nezakopl (a není tře-
ba to nijak přehánět, švihlá chůze Johna Cleese z Monty Pythonů 
zde nutná není). 

Když ovšem prší, je to něco jiného. Nikdy nevíte, co se může 
stát. Zvláště v noci, to se šance, že se vám do každé boty nabe-
re litr vody, násobí. Dalo by se snad dokonce říct, že člověk, který 
tohle nikdy nezažil, není pravým Olomoučanem; je to něco jako 
křest, nevyhnutelný rituál, bez něhož mezi obyvatele Olomouce 
nezapadnete. 

Možná jsou ty dlaždice součástí kulturního dědictví měs-
ta, a  proto tu pořád zůstávají. Atrakce pro turisty, podob-
ně jako dóm nebo tvarůžky. Dokonce mě napadá, že kdyby se 
film Forrest Gump odehrával v České republice, známá repli-
ka „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš,“ by 
mohla znít „Život je jako chodníky v Olomouci, nikdy nevíš, 
kam šlápneš.“

zrcadlenífoto: Pavel Konečný

Benjamin Hildenbrand (*1981) Narodil se ve francouzském městě Toul (Lotrinsko). „Je v té části, která zůstala 
francouzská i v letech 1871–1918. Ale i tak mám německé jméno.“ Vystudoval dějepis a zeměpis na Univerzitě Nancy 2 (dnes se 
jmenuje Université de Lorraine). Poprvé byl na týden v Česku v roce 1995. Pak v letech 2004-2005 na Erasmu v Olomouci. Od 
roku 2008 v Česku vyučuje. Nejprve dva roky na gymnáziu v Hradci Králové, poté v Olomouci. Na česko-francouzské sekci Slo-
vanského gymnázia dějepis a zeměpis ve francouzštině a od roku 2011 také francouzštinu na filozofické fakultě. V doktorském 
programu momentálně studuje francouzskou literaturu.
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Na počátku bylo slovo, připomněl mi 
s vytrčeným ukazováčkem opilec, když se 
nahnul ke mně přes recepční pult hotelu 
Palác. Byl konec října roku 1989 a já, stu-
dent filozofické fakulty, jsem tam po no-
cích chodil na brigádu. A jaké? nedalo mi 
ho nepopíchnout. 

„To kdybych, pane, věděl, tak jsem 
Bůh.“ Jedinou větou mě dvojnásob pře-
kvapil. Lidé si tehdy říkali soudruhu 
a o Bohu se mluvit nesmělo... 

Nikdy více jsem ho nepotkal, ale čas od 
času si na něj vzpomenu. Stejně jako na tu 
dobu o  měsíc později. Listopad si každý 
pamatujeme asi trochu jinak a někteří by 
dokonce možná rádi zapomněli. 

Jak fádní bývají poslední dobou listo-
pady, skoro jako za povinné velké říjno-
vé. Zelené listí se zbarví napřed oranžově, 
potom rudě... A pak padne. Nezbyde nic. 
Dívám se na černobílé fotografie Petra 
Zatloukala, ale vidím to v barvách. Pořád 
vím, jak je slastné shodit okovy. A jak zá-
zračné je být součástí dějin. To se na tom-
to území pojmenovaném každých čtyři-
cet let jinak daří tak každé třetí generaci. 
A pak si to ještě dobrá polovina rozmyslí 
nebo přeformuluje. 

Lidé, kteří mají vždy poslední slovo, 
bývají nesnesitelní. A toho jsem se dnes-
ka bál. Ale ještě více se bojím těch, kteří se 
smějí naposled. A že jich přibývá.

Poslední slovo

Pavel Konečný
vedoucí redakce médií UP



1. a 3. strana obálky – foto: Kristýna Erbenová
Zadní strana obálky – Marie Fialová: Cesta (výřez). Jedno 
z velkoformátových pláten magisterské diplomové práce cyklu 
Cesta, který se věnuje úvaze o vývoji vlastní osobnosti. Jako 
inspirativní médium dvou realistických maleb využila autorka 
fotografie. 




