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V ČÍSLE:

EXPO 2005: stížnost na postup Kanceláře generálního komisaře • Ateneo
oceněn na mezinárodní soutěži •
Prof. J. Rostropowicz o římských katakombách • O čem se mluví: Dodatek
k diplomu obdrží jen někteří absolventi
Pro rok 2005 převzal 3. 5. „štafetu“ krále
Majáles student Pedagogické fakulty UP J. Prudký (ve výřezu vpravo). I když loňský král J. Kovář,
posluchač FF UP (ve výřezu vlevo), preferoval
ve svém posledním královském vyjádření královnu, i letos bude „vládnout“ muž: vzhledem
k neočekávanému odstoupení přihlášených kandidátů převzal královskou zodpovědnost sám
organizátor studentského veselí. Svým poddaným mj. slíbil asistenta pro složitý studijní
systém či více kultury a zábavy ve městě.
-map-, foto -dan-4

Slavnostní akty v aule FF UP
g V pátek 29. 4. se v aule FF UP
uskutečnily slavnostní akty přiznání
práv emeritním profesorům Filozofické fakulty UP a udělení Ceny
Klubu absolventů a příznivců UP.
Jako výraz ocenění celoživotního vědeckého působení na pracovištích FF UP obdrželi právo užívat
titul emeritní profesor lingvista prof.
M. Komárek, DrSc. (na snímku
nahoře), a literární vědec prof. PhDr.
Eduard Petrů, DrSc. (krátké portréty viz str. 5).
Přiznání práv emeritního profesora – právo pokračovat v tvůrčí vědecké činnosti v rámci
UP, uděluje rektor UP na návrh děkana
fakulty, na níž emeritní profesor pracoval a kde ukončil svůj pracovní poměr
odchodem do starobního důchodu nebo
plného invalidního důchodu.
Cenu Klubu absolventů a příznivců
UP za původní vědecký přínos v práci
Importance of competition for food
and nest-sites in aggressive behaviour
of Collared Flycatcher Ficedula albicollis, publikovanou v ornitologickém
časopise Bird Study, převzal Mgr.
M. Krist, Ph.D. (na snímku dole). Těžištěm jeho odborného zájmu byl možný vliv konkurence v boji o potravu a o hnízdní dutiny na vyvolání
Přednášky italských hostů
g Na pozvání italské sekce Katedry

agresivního chování u dutinového
hnízdiče – lejska bělokrokého. Mgr.
M. Krist, Ph.D., je v současné době
pracovníkem Vlastivědného muzea
Olomouc a spolupracuje s Katedrou zoologie a antropologie PřF UP.
Soutěž pro pregraduální a postgraduální studenty UP v oblasti
vědeckého výzkumu a bádání vyhlašuje Klub absolventů a příznivců
UP každoročně; mezi podmínky
soutěže patří věk do 30 let, publikace (separátní výtisk
či xerokopie) nebo strojopis práce s potvrzením
redakce časopisu o přijetí práce do tisku
(publikace v impaktovaném časopisu je
bonifikována).
V průběhu slavnostního zasedání vědeckých rad UP byly dále předány jmenovací dekrety docentům, kteří se habilitovali na Lékařské fakultě, Filozofické
fakultě, Přírodovědecké fakultě a Pedagogické fakultě. Uskutečnily se rovněž
další promoce absolventů doktorského
studijního programu Cyrilometodějské
teologické fakulty, Lékařské fakulty, Filozofické fakulty, Přírodovědecké fakulty
a Pedagogické fakulty UP (více viz str. 2).
-red-, foto -map-

romanistiky FF UP navštívili v týdnu od
25. do 29. 4. UP dva italští hosté: I. Sardo působící na univerzitě v Lovani, která
přednášela o předchůdci evropského modernistického románu Italu Svevovi,
a literární historička a filoložka S. Brambilla (na snímku) ze soukromé milánské
univerzity Universita Cattolica del S. Cuore, jedné z nejprestižnějších světových
center studia starší italské literatury. S. Brambilla se specializuje na rukopisnou
tradici náboženské a morální literatury v prostředí florentských kupců v období
14. a 15. století. O této problematice publikovala dvě monografie, řadu studií
a objevila cenné archivní dokumenty a rukopisy. Její návštěva je výsledkem spolupráce v rámci dohody
Socrates, která byla uzavřena s Universita Cattolica loni a která umožnila již v tomto semestru pobyt některých
našich studentů v Miláně.
-jš-, foto -tj-

České akademické hry
v Olomouci
g Pod záštitou ministryně školství ČR JUDr. P. Buzko-

vé, rektorky UP prof. J. Mačákové, CSc., hejtmana
Olomouckého kraje RNDr. I. Kosatíka, primátora Města
Olomouce Ing. M. Tesaříka a předsedy Českého olympijského výboru MUDr. M. Jiráska byly 1. 5. v Uměleckém centru UP slavnostně zahájeny České akademické hry 2005, jejichž 4. ročník letos uspořádala
Fakulta tělesné
kultury UP (na
snímku nahoře doc. D. Tomajko při uvítacím projevu).
V průběhu
týdne se tak
na olomouckých sportovištích utkali
posluchači a posluchačky všech akreditovaných vysokých škol v ČR v jednotlivých individuálních a kolektivních sportovních; hned 2. 5. se v olomouckém
bazénu soutěžilo v kategorii plavání (viz snímek dole).
Soutěžící, kteří se umístili na prvních místech,
získávají titul Akademický mistr a Akademická mistryně
pro rok 2005, účastníci, kteří obsadili 1.–3. místo,
obdrží medaile a diplomy, vysoká škola,
která v bodovací soutěži dosáhne
nejvyššího
počtu bodů
za umístění
svých závodníků, získává
putovní pohár věnovaný Českou asociací univerzitního
sportu.
(O průběhu a výsledcích 4. ročníku Českých
akademických her 2005 v Olomouci budeme informovat v některém z příštích čísel.)
-red-, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
EXPO 2005: studentky si stěžují na postup Kanceláře generálního komisaře
g K rukám ministra zahraničních věcí České repub-

liky byla v nedávných dnech odeslána stížnost osmi
posluchaček Japonské filologie Filozofické fakulty UP.
Poté, co společně s dalšími uspěly v dvoukolovém
výběrovém řízení, na základě čehož jim byla přislíbena účast na světové výstavě EXPO 2005, se těsně
před odjezdem dověděly, že se s nimi nepočítá.
Stížností tak poškozené studentky vyjadřují znepokojení nad postupem Kanceláře generálního komisaře
při výběrovém řízení na pozice asistentek a hostesek
na světové výstavě EXPO 2005. Zároveň žádají
o prošetření činnosti Kanceláře generálního komisaře
a poskytnutí pravdivých informací. Postup zvolený
generálním komisařem pokládám za krajně neseriózní a nepřijatelný, uvedl již dříve prof. I. Barteček,
děkan FF UP. Ve svém vyjádření následně dodal, že
studentky mohou při svých dalších krocích počítat jak
s jeho plnou podporu, tak s podporou vedení Univerzity Palackého.
Kancelář generálního komisaře, státní příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR,
vypsala výběrové řízení na pozice asistentek a hostesek na světové výstavě v říjnu 2004. V této souvislosti
byla oslovena i Katedra asijských studií FF UP.
Studentkám UP, které v konkurzu, jehož součástí byl
i osobní pohovor s generálním komisařem Mgr.
V. Darjaninem, uspěly, bylo ústně přislíbeno, že se
světové výstavy v době od 25. 3. do 25. 9. 2005
účastní. V této návaznosti s nimi Kancelář dále jednala
o pracovní náplni, pracovní době, finančním ohodnocení, ubytování či jednotném ošacení. Posluchačky,
které se začaly připravovat na půlroční stáž, získávaly
další informace od manažerů pro styk s veřejností.
Přes apel na nedostatek informací a zarážející neexistenci příslušné smlouvy mezi oběma stranami, byly
studentky ujišovány o serióznosti a kladném průběhu
vyřizování všech formalit a dále např. navštěvovaly
zkoušky kostýmů šitých na míru. V polovině února –
tedy přibližně měsíc před plánovaným odletem –
znovu poslaly na e-mailovou adresu jednoho z manažerů znepokojivý dotaz, následně oslovily generálního
komisaře. Koncem února 2005 – po tříměsíčním
jednání o podmínkách účasti – obdržely posluchačky
doporučení, aby se s dotazem týkajícím se návrhu

smluv obrátily na ředitele Kanceláře generálního komisaře Ing. V. Válkyho. Pátrání po informacích se
uzavřelo 1. 3. 2005. Toho dne obdržely od Ing.
V. Válkyho prostřednictvím e-mailu odpově, v níž
studentkám sdělil, že byl od celé akce nucen z legislativních důvodů ustoupit. Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO
je příspěvkovou organizací MZV ČR, a jako taková je
financovaná ze státního rozpočtu. To znamená, že na
rozdíl od organizací, které nejsou financované
z veřejných prostředků, se Kancelář musí řídit daleko
přísnějšími pravidly při nakládání s prostředky ze
státního rozpočtu. Tato pravidla kanceláři mnohdy
nedovolují samostatně se rozhodovat a operativně
řešit různé problémy, sdělil mj. ředitel Kanceláře
generálního komisaře studentkám v elektronickém
dopise ze dne 1. a poté i 3. 3. 2005. Osobní návštěva
Ing. V. Válkyho (o den později), v jejímž průběhu
studentky navrhly možnost účasti na světové výstavě
za podpory Univerzity Palackého, situaci již nezvrátila.
Proč v telefonickém hovoru s jednou ze studentek
zmiňoval Ing. V. Války potom finanční motivy a proč
pro ČTK vysvětlovala následně situaci Kancelář tím,
že na úkor českých hostesek musela přijmout japonské kolegyně, protože to požadoval pořadatel akce,
není dosud jasné. Jak zmínil děkan FF UP, transparentní konečné vysvětlení Univerzita Palackého ani osm
poškozených posluchaček Japonské filologie dosud
nezaznamenali.
Po celou dobu výběrového řízení a kostýmových
zkoušek dojíždělo zmiňovaných osm studentek do
Prahy na vlastní náklady. S Filozofickou fakultou UP
také projednaly úpravu studijních podmínek tak, aby
byl tento pobyt umožněn v rámci rozšíření praktických
znalostí japonského jazyka a reálií. Dnes studentkám
chybí složené zkoušky, nezapsaly se k účasti na
přednáškách, seminářích atp., některé studentky odsunuly bakalářské zkoušky, nevyužily poslední možnosti erasmovských stipendií, odhlásily se z ubytování na vysokoškolských kolejích, nemohly se zúčastnit
výběrového řízení na stipendijní pobyty do Japonska
na příští rok, některé navíc kvůli této příležitosti odmítly
nabídku firmy Dreyer (prostřednictvím této firmy již
zbylá část z původně 16 v konkurzu úspěšných

Noví docenti a doktoři
g Kromě slavnostních aktů přiznání práv emeritním

profesorům FF UP a udělení Ceny Klubu absolventů
a příznivců UP (viz str. 1, 5) proběhly v aule FF UP 29. 4. také
předání docentských dekretů a promoce absolventů doktorských studijních programů.
Dekrety docentů, kteří se habilitovali na Lékařské fakultě, Filozofické fakultě, Přírodovědecké fakultě
a Pedagogické fakultě UP, převzali
(v závorce za jménem uvádíme
obor habilitace): doc. I. Oborná,
Ph.D. (obor gynekologie a porodnictví), doc. S. Kolář, Dr. (obor dějiny anglické
a americké literatury), doc. Z. Vychodilová, CSc.
Pod patronací Francouzského velvyslanectví v ČR,
Města Olomouce a Olomouckého kraje pořádají
Francouzské centrum a Univerzita Palackého
ve dnech 9.–23. 5. 2005

Dny francouzské kultury/Rendez-vous
à Olomouc 2005
Slavnostní zahájení spojené s vernisáží
výstavy sbírky Audabiac
proběhne 9. 5. od 18 hod. v Galerii Zbrojnice
(Biskupské nám. 1).
Součástí Dnů francouzské kultury 2005 v Olomouci
bude seminář na téma
Práce ve frankofonním prostředí,
který se uskuteční 10. 5. v Divadelním sále UC UP
(10.00–18.30 hod.).
(Podrobný program viz příloha tohoto čísla.)
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(obor lingvistika konkrétních jazyků – srovnávací
slovanská jazykověda), doc. P. Barták, Ph.D. (obor
analytická chemie), doc. D. Lazár,
Ph.D. (obor biofyzika), doc. A. Hošpesová, Ph.D. (obor pedagogika),
doc. E. Souralová, Ph.D. (obor
speciální pedagogika).
Promováni byli tito absolventi
doktorských studijních programů
CMTF, LF, FF, PřF a PdF UP (v závorce za jménem uvádíme název
studijního oboru a příslušnost k fakultě): Mgr. R. Lapko, Th.D. (biblická teologie, CMTF), Mgr. Ing.
C. J. Špiřík, Th.D. (praktická teologie, CMTF), MUDr.
D. Stejskal, Ph.D. (lékařská chemie a biochemie, LF),
MUDr. T. Strnadel, Ph.D. (stomatologie, LF), Mgr.
J. Kubica, Ph.D. (německá literatura, FF), Mgr.
M. Kupka, Ph.D. (klinická psychologie, FF), PhDr.
S. Lemrová, Ph.D. (pedagogická psychologie, FF),
Mgr. S. Onderková, Ph.D. (německý jazyk, FF), Mgr.
I. Rucková, Ph.D. (německá literatura, FF), Mgr.
K. Slámová, Ph.D. (německá literatura, FF), PhDr.
E. Smékalová, Ph.D. (pedagogická psychologie, FF),
Mgr. M. Dziechciarková, Ph.D. (botanika, PřF), Mgr.
J. Janda, Ph.D. (botanika, PřF), RNDr. T. Matyáštík,
Ph.D. (zoologie, PřF), Mgr. J. Říha, Ph.D. (obecná
fyzika a matematická fyzika, PřF), Mgr. B. Sedláková,
Ph.D. (botanika, PřF), Mgr. K. Tománková, Ph.D.
(botanika, PřF), PhDr. J. Fořtíková, Ph.D. (pedagogika, PdF), Mgr. J. Juřicová, Ph.D. (pedagogika, PdF),
Mgr. L. Kvapil, Ph.D. (pedagogika, PdF), Ing. Mgr.
H. Martinek, Ph.D. (pedagogika, PdF), PhDr. Z. Sikorová, Ph.D. (pedagogika, PdF).
-red-, foto -map-

studentů UP působí na EXPO). Celý projekt byl rovněž
prezentován jako příklad spolupráce mezi vysokou
školou a praxí a jako doklad kvalitní úrovně našeho
vysokého školství, řekla mj. V. Kratochvílová – jedna
z poškozených studentek. Nastalá situace je problematická také pro japonskou sekci Katedry asijských
studií FF UP. Počítali jsme, že nám bude chybět
16 posluchačů, což je v našem malém oboru hodně.
Proto jsme dělali změny ve výuce, připravili individuální studijní plány, uvedla již dříve vedoucí sekce
Mgr. I. Schieldová ČTK.
Nad jednáním Kanceláře vládne studentské rozhořčení, které ještě zesiluje zjištění, že z dvanácti
vybraných neodjely pouze posluchačky UP. Studentky, které měly v tuto dobu působit v japonské
prefektuře Aichi, se dnes vyrovnávají se studijními
„schodky“. Aby svým studijním povinnostem některé
dostály, musejí svůj „pobyt“ na UP dokonce prodloužit.
Jednáním Kanceláře, jehož generálního komisaře
jmenuje vláda, se cítí nyní podvedeny. Podle nich
Kancelář nebyla schopna korektně realizovat výběrové řízení. Právní oddělení UP vstoupilo do jednání,
protože jednání Kanceláře generálního komisaře je
v rozporu s dobrými mravy i v rozporu s právním
stavem v ČR. Proběhlo několik elektronických i telefonických jednání s Ing. Válkym. Tato jednání vyústila
dne 3. 3. 2005 negativním vyjádřením týkajícím se
odjezdu zmiňovaných studentek, když předtím jsme
byli ujišováni, že celá situace je stále řešena
a údajně byly vyvíjeny snahy o zajištění účasti našich
studentek. Celá tato záležitost také vzbuzuje důvodné pochybnosti o správném hospodaření Kanceláře
s rozpočtovými prostředky státu, o objektivním přístupu odpovědných zaměstnanců Kanceláře a vnuká
myšlenku parciálních zájmů některých zúčastněných, sdělil k situaci vedoucí právního oddělení UP
JUDr. L. Antonů. V případě nevyjasnění celé záležitosti
zvažují studentky možnost podání trestního oznámení
a případné uplatnění náhrady škody.
Do Japonska odjelo 21. 3. sedm posluchačů
olomoucké Japanologie, kteří na světové výstavě
působí jako referenti prostřednictvím soukromé firmy
Dreyer (o tématu jsme informovali v ŽUP č. 18 a 22).
Výstavy EXPO 2005, která se koná od března do
25. září v japonské prefektuře Aichi, se účastní
125 zemí a osm mezinárodních organizací.
M. Hronová

Návštěva z Normandie
g V rámci programu Leonardo

da Vinci III se
uskutečnila v Olomouci 29. 4. 2005 návštěva 34 zdravotnických pracovníků z Normandie ve Francii. Na
Lékařské fakultě UP byli přivítáni proděkanem prof.
V. Kolkem, DrSc. (viz snímek).
Poté následovala prohlídka nového oddělení mikrobiologie včetně výukové místnosti. Sílu k odpolední akci načerpali
v jídelně FN Olomouc.
Na olomoucké
radnici byli přivítáni prvním náměstkem primátora města Ing. Pokorným. Z radniční
věže si prohlédli
celou Olomouc včetně okolí. Zbytek odpoledne věnovali prohlídce města a nákupu upomínek. České
dřevěné hračky, český křišál a český granát mají
stále své dobré jméno. Příjemným překvapením byla
pro Francouze studentka francouzského gymnázia
Paluchová, která tlumočila na radnici.
A jak konstatovaly pracovnice oddělení mikrobiologie, všichni příjemně voněli. Byli to přece
Francouzi. Ti rovněž vyslovili obdiv a úctu nad
pěkným a čistým prostředím LF UP v Olomouci.
Všem, kteří mi pomohli zajistit tuto akci, patří můj
dík.
RNDr. I. Matoušková, Ph.D.,
Ústav preventivního lékařství LF UP, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Olomoucký pěvecký úspěch: Ateneo oceněn
na mezinárodní soutěži
g Smíšený pěvecký komorní sbor Ateneo, jehož
řady tvoří studenti různých fakult Univerzity Palackého, se o víkendu zúčastnil soutěže ve slovenské Banské Bystrici.
Zpěvákům pod vedením P. Režného se dařilo a domů si přivezli
první cenu.
Festival sborového zpěvu na
počest hudebního skladatele Viliama Figuša-Bystrého, místního
rodáka, se v Banské Bystrici
koná každý rok na jaře. Tradičně
bývá jeho součástí i pěvecká
soutěž, přičemž soutěžní kategorie se střídají pravidelně v rozmezí dvou let: jednou se
vybírá mezi sbory dětskými, podruhé mezi sbory
smíšenými. Letošní 27. ročník pěveckého klání byl
věnován dospělým a účast byla opravdu pestrá.
O pomyslný titul festivalového krále bojovalo celkem
šest souborů ze všech koutů středoevropského regionu: kromě Čechů a Slováků přijeli zazpívat i maarští,
polští a dokonce srbští hosté. Porota byla oproti tomu
složená pouze ze slovenských odborníků – výkony
zpěváků posuzoval například bystrický dirigent a pedagog doc. M. Pazúrik, CSc., dirigent J. Leporis nebo
bratislavský hudební skladatel I. Bázlik.
Studenti PdF o výchově
k toleranci a porozumění
g O víkendu 22.–24. 4. pořádala Britská

rada
mezinárodní konferenci Inter-Act, která se zabývala
problémem výchovy k toleranci a porozumění v multikulturní společnosti. Vzhledem k tomu, že účastníci
byli učitelé angličtiny z mnoha zemí, kteří působí na
různých typech
škol, soustředily se workshopy na různé jazykové aktivity,
které byly především dramatického charakteru.
Úvodní částí
konference byl
tzv. Drama Day, kterého se zúčastnili i studenti
4. ročníku primární pedagogiky a angličtiny PdF UP.
Šest olomouckých studentů pracovalo pod vedením
pedagogů C. Tofta z Velké Británie a M. Vodičkové
z PdF UP a spolu se skupinkou převážně zahraničních
učitelů angličtiny dokázali během několika hodin připravit dramatické scénky s multikulturní tematikou. Na
základě pohádky O třech prasátkách uvedli téma
běženců, a tak reflektovali pocity azylantů a dilema
imigračních pracovníků. Studenti prokázali, že mají
nejen dobré jazykové znalosti, ale i jejich kreativita si
zasloužila uznání, které získali od svých starších
kolegů.
-dl-, foto archiv katedry

Literární soutěž bude znát své vítěze
koncem května
g Ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů

Univerzity Palackého a umožnit tvůrcům dialog
s posuzovateli jejich práce vyhlásila rektorka UP prof.
J. Mačáková, CSc., již 11. ročník literární soutěže
studentů UP. Závěrečný termín odevzdání prací vypršel datem 31. 3. 2005 a jak Žurnálu UP potvrdil
předseda čtyřčlenné poroty Mgr. E. Gilk, Ph.D. (FF UP),
soutěže se letos účastní celkem 39 posluchačů
a posluchaček UP, z nichž dva usilují o cenu v kategorii
drama, 16 se snaží uspět v kategorii próza a 21
v kategorii poezie.
Slavnostní vyhlášení literární soutěže se uskuteční
24. 5. 2005.
-map-

Olomoucký sbor se v mezinárodní konkurenci
neztratil a získal si sympatie poroty. Kromě celkového
prvního místa se Ateneo stalo
i laureátem absolutního ocenění – ze sta možných totiž olomoučtí studenti obdrželi devadesát devět bodů, zatím nejvyšší
ohodnocení v celé historii soutěže. Na oslavy nebo navazování
popřípadě obnovování bývalých
federálních kontaktů mnoho času
nezbylo, ihned po skončení večerního galakoncertu se spěchalo zpět do Olomouce ke studijním povinnostem, a tak se Ateneo s Banskou Bystricí
rozloučilo po svém – tedy zpěvem, a to přímo
uprostřed bystrického hlavního náměstí, těsně před
začátkem nočního klidu a za nevěřícné a pobavené
asistence náhodných kolemjdoucích. Naštěstí bez
právních následků… Všichni členové doufají, že se
olomoucký sbor do Bystrice příští rok vrátí, by pouze
jako festivalový host, a těší se, že za dva roky pojedou
obhajovat své prvenství.
M. Janatová, foto archiv autorky

K výsledkům diplomových prací
budoucích učitelů 1. stupně ZŠ
g Poslední dubnovou středu se konala na Pedagogic-

ké fakultě UP panelová diskuse, na níž prezentovaly
studentky absolventských ročníků oboru učitelství pro
1. stupeň ZŠ výsledky svých diplomových prací, a to
před studenty nižších ročníků i před svými pedagogy.
Panelovou diskusi řídila doc. D. Holoušová, CSc.
Diskutovaná témata byla zaměřena na širokou škálu
problematiky v oblasti primární pedagogiky. Veřejná
diskuse umožnila nejen motivaci a inspiraci pro
úspěšné dokončení diplomových prací studentů nižšího ročníku, ale potvrdila i schopnost referujících
studentek sdělit výsledky své práce.
Diskuse proběhla pod garancí Katedry primární
pedagogiky. Letos se opět potvrdilo, že o panelovou
diskusi k výsledkům diplomových prací studentů je
zájem a vzhledem ke kladnému hodnocení celé akce
se můžeme už nyní těšit na setkání v příštím akademickém roce.
-kpv-

Stručně
V přednáškovém
sále Uměleckého
centra UP uspořádala Moravskoslezská křesanská akademie Olomouc ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým
hnutím a s Katedrou dějin umění FF UP 26. 4.
přednášku, kterou pronesl Mons. V. Malý, pražský
světící biskup, na téma „Křesané v totalitních
režimech současného světa“.
***
V posluchárně č. 1 CMTF UP se 29. 4. uskutečnilo
přednáškové odpoledne na téma „Rabínská exegeze
žalmů“; přednášel J. A. Haidler, hebraista a ředitel
divadla v Ústí nad Labem.
***
Interpretací klavírních skladeb L. Janáčka, C. Debussyho a S. Prokofjeva se v Kapli
Božího Těla UC UP
na svém absolventském koncertě 26. 4. představila absolventka Katedry muzikologie FF UP M. Komárková.
-red-, foto -tj-

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Centrum interdisciplinárních studií UP
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a Agenturou rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o. p. s., pořádají
v Olomouci ve dnech 28. 8.–2. 9. 2005

8. Letní školu
rozvojové pomoci a spolupráce.
Letní škola je určena zájemcům
o problematiku rozvojových zemí včetně programů
rozvojové a humanitární pomoci.
Vítáni jsou účastníci ze všech oborů,
účast není věkově omezena.
Uchazeči se mohou přihlásit dopisem se stručným
životopisem, který zašlou (možno i v elektronické
podobě) do 15. 6. 2005 na adresu: M. Jahoda,
Centrum interdisciplinárních studií,
Univerzita Palackého Křížkovského 8, 771 47 Olomouc,
e-mail: jahoda@rupnw.upol.cz.
Další informace na www.development-studies.org.
Olomoucká pobočka České společnosti chemické
vás zve na
2. setkání chemických pracoviš na UP

Pokroky ve vědě a výzkumu 2005
pracovních skupin a chemických pracoviš,
které se uskuteční v pátek 13. 5.
v aule Přírodovědecké fakulty UP.
Druhé setkání navazuje na setkání chemických
pracoviš UP (z 26. 11. 2003), kde jednotlivá pracoviště představila svou činnost v oblasti vědy i výuky
a také své experimentální vybavení. Letošní setkání
bude zaměřeno na pokroky ve vědě a výzkumu
jednotlivých pracovních skupin či celých chemických
pracoviš, zejména na úspěchy z posledních let,
současný výzkum a výhledy pro blízkou budoucnost.
Setkání slouží nejen pro prezentaci aktuálních směrů
výzkumu, ale může pomoci navázat nové kontakty pro
„home“ spolupráci v dalších letech. Během setkání
bude k dispozici zasedací místnost pro případná
jednání. Na setkání vystoupí zástupci sponzorujících
firem s krátkými příspěvky, firemní materiály budou
k dispozici v zasedací místnosti.

HABILITACE A PROFESURY
Přírodovědecká fakulta
Ve středu 11. 5. 2005 proběhnou před Vědeckou
radou PřF UP v zasedací místnosti Děkanátu PřF UP
(tř. Svobody 26) následující řízení ke jmenování
profesorem a habilitační řízení:
Řízení ke jmenování profesorem:
– 10.30 – doc. RNDr. Jiří Bajer, CSc. (Katedra
optiky PřF UP), v oboru Optika a optoelektronika.
Habilitační řízení:
– 11.30 – Mgr. Radim Filip, Ph.D. (výzkumný
pracovník Výzkumného centra pro optiku s působností na Katedře optiky PřF UP), v oboru Optika
a optoelektronika;
– 13.45 – RNDr. Pavel Knopel, Ph.D. (odborný
asistent Katedry anorganické chemie PřF UP),
v oboru Anorganická chemie.
Fakulta tělesné kultury
Děkanka a Vědecká rada FTK UP zvou všechny
zájemce na následující habilitační přednášky, které se
uskuteční v průběhu veřejné části zasedání Vědecké
rady FTK UP dne 23. 5. 2005 v posluchárně NA401
FTK UP:
– 10 hod. – MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., odborný
asistent 1. ortopedické kliniky LF MU Brno a lékař
Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně: Využití
echografie v diagnostice pohybového systému
v tělovýchovném lékařství;
– 11.30 hod. – RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.,
odborná asistentka Katedry funkční antropologie
a fyziologie FTK UP: Somatodiagnostika – jedno
z východisek hodnocení aktuálního fyzického stavu.
Přednášky se konají v rámci habilitačních řízení
v oboru Kinantropologie. Předložené habilitační práce jsou vystaveny od 15. 4. 2005 v knihovně FTK UP.
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
VI. mezinárodní setkání mladých lingvistů
Ve dnech 16.–18. 5. se na FF UP uskuteční tradiční
olomoucké setkání mladých lingvistů, které pořádají
Katedra bohemistiky FF a olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky. Ústředním tématem letošního setkání, jež hodlá rozvíjet tradici
slibně započatou v roce 2000 v Praze a pokračující
v letech 2001–2004 v Olomouci, je Funkce – funkčnost – funkcionalismus.
Kontakt: e-mail: bozenabe@hotmail.com, tel.
585 633 145, 585 633 143, 585 011 109, 605 133 849.
Oční klinika FN Olomouc
pořádá dne 24. 5. v 16 hod.

Olomoucký oftalmologický seminář,
který se koná v restauraci U Kapličky, Břetislavova 3,
Olomouc-Řepčín.
Akce, která je zařazena do kontinuálního postgraduálního vzdělávání, je určena pro spádové oční
lékaře a tématy budou: moderní léčba glaukomu,
diferenciální diagnostika keratitid (FN Brno) a možnosti léčby non-exusadivní formy věkem podmíněné
makulární degenerace. Dále budou prezentovány výsledky studie o rohovkovém astigmatismu po operacích katarakty a poznatky o přípravku „Indocollyre“(FN HK). Seminář a slavnostní večeři sponzoruje
firma Bausch & Lomb-Chauvin. Další informace, jako
i přihlášky naleznete na adrese: http://www.
ocniklinikaol.cz.
Termín závazných přihlášek je do 12. 5. 2005.

Pozvánka CMTF UP na přednášky
Katedra filozofie a patrologie CMTF UP srdečně zve
všechny zájemce na přednášky:
– úterý 10. 5. ve 14.00 hod. v místnosti U0/1
CMTF UP: RNDr. A. Kliková, Ph.D. (Centrum
teoretických studií UK v Praze): K mezím pojmu
identity ve filosofické antropologii;
– středa 11. 5. ve 14.00 hod. v místnosti U0/1
CMTF UP: Mgr. D. Heider (Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze, Katedra filozofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích): Karteziánský kruh a některá jeho možná řešení.

Workshop pro mladé novináře
a studenty žurnalistiky
Již počtvrté proběhne ve dnech 31. 7.–7. 8. 2005
UNIQA College, seminář pro novináře a studenty
žurnalistiky a mediálních studií 4. a 5. ročníků, který
pořádá společnost UNIQA a který se koná v rakouském Salzburgu. Motto semináře je Máte schůzku
s Violettou – jedná se o ohlédnutí za jednou z hlavních
postav opery La Traviata.
Přihlášky lze nejlépe zaslat prostřednictvím online
přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na
internetových stránkách http://www.uniqa-college.
com nebo poštou na uvedenou adresu: UNIQA pojišovna, a.s., Bělohorská 19, 160 12 Praha 6, tel.
225 292 491, fax 225 393 777, email: petra.
strejckova@uniqa.cz, www.uniqa.cz.

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Přednášky o římských katakombách
Ve dnech 20.–22. 4. navštívila CMTF UP zw. dr. hab.
Joanna Rostropowicz, vedoucí Katedry Cywilizacji
Śródziemnomorskiej Historického institutu Opolské univerzity. Ve čtvrtek 21. 4. přednesla na fakultě dvě
přednášky o problematice katakomb a jejich archeologického výzkumu. První přednášku připravila pro studenty CMTF a zaměřila se v ní na výzkumy katakomb;
odpoledne pro ostatní zájemce z naší univerzity i širší
veřejnost hovořila o katakombách obecně. Dopolední
přednášku zahájil děkan CMTF doc. P. Chalupa, Th.D.,
který prof. Rostropowicz oficiálně
přivítal na půdě fakulty.
Pojem katakomb je u nás
stále v široké veřejnosti, a často
i v odborných kruzích, chápán
v romantickém pojetí slavného
polského autora románu Quo vadis H. Sienkiewicze jako úkryty
prvních křesanů v Římě. Rovněž
nesprávně se tento výraz používá
pro veškeré podzemí, u nás např.
pohřebiště pod kostely nebo dokonce chodby v podzemí města Znojma nebo Tábora.
Katakomby představují podzemní pohřebiště z doby
pozdní antiky v celém středomořském prostoru, kde
pro jejich budování byly vhodné geologické podmínky. Podzemní chodby byly kopány v tufu, který se pro
tento účel velmi dobře osvědčil již Etruskům při
kopání jejich hrobek (tumuli) např. ve Vejích, v Caere
(dnešní Cerveteri) a na mnoha dalších místech Toskánska. Známe sice katakomby „pohanské“, židovské
(např. při Via Nomentana v Římě), ale v naprosté
většině se povědomí vztahuje ke katakombám křesanským. Katakomby pocházejí z doby přibližně od
1. století n. l. do konce 5. století.
Je třeba připomenout, že název „katakomby“ je
novodobý a o jeho etymologii není mezi specialisty
názorové jednoty. Původní pojmenování těchto křesanských podzemních pohřebiš byl stejný jako pro
všechna ostatní pohřebiště v římské říši: coemeterium. Slovo, které pochází z řečtiny, v archaické době
znamenalo ložnici, tedy místo, kde se odpočívá, spí.
V antické i křesanské kultuře byly pohřebiště, hřbitovy skutečně chápány jako místa odpočinku (Requiescat in pace – A odpočívá v pokoji nebo Sit tibi terra
levis – A je ti země lehká).
První křesané v oblasti pohřbívání vycházeli
z judaistické tradice, a proto pochovávali své mrtvé
inhumací, tedy do země. Etruskové, Římané a některé
další starověké kultury používaly jak inhumace, tak
cinerace (kremace). Přitom nelze vymezit hranice
mezi těmito dvěma způsoby pohřbívání ani z hlediska
sociálního, náboženského nebo kulturního. Pohřbívání
do země v judaistickém a křesanském prostředí je
zdůvodňováno daleko vyvinutější představou o posmrtném životě člověka, zejména v křesanské víře ve
vzkříšení mrtvých a věčný život. Pohanské, ale
i židovské představy o „životě po smrti“ byly daleko
méně zřetelné a konkrétní. V judaistickém pojetí
zůstávala tato záležitost spíše tajemstvím než předmětem náboženské spekulace.
Raně křesanská coemeteria kopaná za hradbami
měst (katakomby známe totiž nejen v Římě, nýbrž i na

mnoha dalších místech: v Bolseně, v Neppi, v Neapoli, ale také v Alexandrii nebo Syrákúsách) bývala při
konzulárních silnicích. V Římě se katakomby nacházely při většině silnic, nejznámější a nejrozsáhlejší
jsou však při Via Appia, při níž se nacházejí katakomby Šebestiánovy a zejména Kalixtovy. Jejich spletitá
sí podzemních chodeb asi v pěti podlažích pod sebou
má délku přes 25 km.
Nejjednodušší forma hrobů jsou loculi, hrobové
výklenky vysekané do vertikálních stěn chodeb často
v několika v řadách nad sebou.
Výklenek po uložení zemřelého
byl zakryt velkými římskými cihlami nebo střešními taškami (tegulemi), kryt pak přetažen štukovou vrstvou, na niž bylo možno
rýt nebo malovat křesanské
kryptogramy, monogramy nebo
nápisy se jmény zemřelých. Dvě
nebo i více loculi obsahovala
arcosolia, jejichž vnitřní štukované plochy v oblouku i na zadní
stěně nesly často nástěnné malby s biblickým obsahem, který měl vždy připomínat naději na vzkříšení.
Časté jsou proto tyto výjevy: Vzkříšení Lazara, Tři
mládenci v peci ohnivé, Daniel v jámě lvové nebo
příběh Jonášův, tj. takové, na něž se přímo odvolává
Ježíš: Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše ryby,
tak Syn člověka bude tři dny a tři noci v lůně země
(Mt 12, 40). Můžeme se však setkat i s výjevy římské
mytologie (Amor a Psyché, Orfeus aj.), jejichž známost a obliba byla všeobecná a křesané je snadno
mohli transformovat do své naděje na věčný život.
Obdobně křesané používali často symboliky Fénixe
nebo páva. Třetím typem hrobů (hrobek) byla cubicula pro celé rodiny s větším počtem jednotlivých loculi
nebo i arcosolií.
Nejčastěji křesané používali monogram CR (Christos – Pomazaný, Mesiáš, Vykupitel) nebo kryptogram
ryby (řec. ICQUS – Iesos Christos Theu Hyos
Soter = Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel), a to v kresbě
nebo nápisu. S křížem se v katakombách nesetkáme,
stejně jako s výjevy Kristova Vzkříšení nebo Ukřižování.
Katakomby byly nejspíš prvním společným majetkem
křesanských sborů (obcí) a jsou pro nás také zdrojem
poznání jejich nejstarších výtvarných projevů.
Pro křesany prvních století byly pohřebištěm,
později zdrojem hrobů mučedníků pro baziliky a kaple
(memoria), pro lupiče a barbarské nájezdníky cílem
drancování a po staletích předmětem archeologického bádání. Na počátku amatérského výzkumu stojí
známá osobnost Giovanni Battista de Rossi na přelomu 19. a 20. století. Jeho zásluhou došlo k prvnímu
popisu a výzkumu katakomb. Mezi početnou řadu
badatelů se zařadil i slezský kněz a učenec J. Wilpert.
Právě jemu věnovala prof. Rostropowicz nedávno
vydanou knihu Muza nie da umrzeć mężowi godnemu chwały. O śląskim badaczu katakumb Josefie
Wilpercie (1857–1944), Opole 2004.
Škoda jen, že odpolední přednáška byla jen minimálně navštívena.
Prof. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních
dějin a dějin křesanského umění CMTF; foto -tj-

Rekondiční pobyty pro děti

Burza pracovních příležitostí a setkání studentů LF s absolventy

Český červený kříž pořádá pod záštitou Ministerstva
zdravotnictví letní rekondiční pobyty pro děti do 14 let
(včetně) spojené s odbornou péčí:
– pobyt pro děti se záchvatovými onemocněními,
lehkou mozkovou dysfunkcí, bolestmi hlavy; termín: 3. 7.–17. 7.; místo: Lázně Jeseník; poplatek:
3 400 Kč;
– pobyt pro děti s onemocněním dýchacích cest;
termín: 17. 7.–31. 7.; pobyt s dechovým cvičením; místo: Lázně Jeseník; poplatek: 3 350 Kč;
– pobyt pro děti s vadami páteře; termín: 3. 7.–17. 7.;
pobyt s cvičením pod vedením rehabilitačního
pracovníka; místo: Lázně Jeseník; poplatek 3 400 Kč.
Přihlášky najdete na www.oscck-olomouc.wz.cz.
Kontakt: tel. 585 222 965, oscck.olomouc@
seznam.cz.

Na poslední tréninkovou akci Profesně poradenského centra UP (PPC UP) Co Vás čeká při přijímacím
pohovoru? navazuje PPC UP nabídkou následujících aktivit:
Jedná se o burzu pracovních příležitostí, na které budou v souvislosti s koncem akademického roku
regionální personální agentury prezentovat aktuální možnosti pracovního uplatnění v regionu i okolí. Nabídka
je určena jak pro absolventy (regulérní pracovní nabídky), tak studenty (možnosti letních krátkodobých
brigád). Burza proběhne ve středu 11. 5. 2005 v 15.30 v Galerii Informačního centra UP, Zbrojnice,
2. patro.
Další akcí bude setkání studentů Lékařské fakulty UP s absolventy a zástupci FNO. Tímto PPC UP
pokračuje v cyklu diskusních podvečerů, které byly započaty v minulém semestru Setkáním studentů
a absolventů FF se zaměstnavateli. Účelem setkání bude prostřednictvím diskuse mezi zúčastněnými
stranami předat praktické zkušenosti spojené se vstupem a uplatněním absolventů LF na trhu práce,
identifikovat oblasti, kde jednotlivé strany vidí nedostatky a problémy a následně nastínit konkrétní návrhy
jejich možného řešení. Setkání se uskuteční ve středu 18. 5. 2005 v 16.30 v prostorách Teoretických
ústavů LF UP. Konkrétní místo bude upřesněno na informačních plakátech a v Aktualitách na www.upol.cz.
Další informace obdržíte v PPC UP a na adrese taraprofessionals@yahoo.com.
-rakm-,-tahi-

/4/

PŘEDSTAVUJEME

Emeritní profesoři Filozofické fakulty UP
Přiznání práv emeritním profesorům převzali 29. 4. lingvista prof. M. Komárek, DrSc., a literární vědec prof.
PhDr. Eduard Petrů, DrSc.

Prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc. (1924)
Prof. M. Komárek studoval od r. 1945 v Praze na
Filozofické fakultě UK, v letech 1947–1949 na Filozofické fakultě obnovené Univerzity Palackého v Olomouci. Zde také začal působit hned po ukončení
studia, a to na Katedře bohemistiky a slavistiky
(od r. 1952 jako docent; v r. 1968
bylo navrženo jeho jmenování profesorem, ale z politických důvodů
bylo realizováno až v r. 1989); po
několik let byl jejím vedoucím. Na
UP byl v různých obdobích členem
vědecké rady Filozofické fakulty
a Vědecké rady univerzity. Řadu let
byl také členem Mezinárodního komitétu slavistů i paralelního komitétu českého, předsedou gramatické
komise Mezinárodního komitétu slavistů i paralelní komise české, členem vědecké rady Ústavu pro jazyk
český ČSAV (později AV ČR), členem různých komisí
ČSAV (např. komise pravopisné, hodnotitelského grémia AV ČR) nebo ministerstva školství (mezirepubliková oborová komise MŠ ČSR a SSR pro češtinu
a slovenštinu) aj. Je rovněž členem prestižní organizace Pražský lingvistický kroužek a Jazykovědného
sdružení ČR, společností Societas Linguistica Europaea, International Society of Phonetic Science, členem redakčních rad několika jazykovědných časopi-

sů, akademické Mluvnice spisovné češtiny, Slovníku
staré češtiny.
Prof. M. Komárek pracuje zejména v oboru české
jazykovědné bohemistiky synchronní i diachronní,
srovnávací slavistiky a obecné lingvistiky. Má za
sebou vedle několika uznávaných
knižních prací z oboru české historické mluvnice a české morfologie
řadu vědeckých článků v časopisech nebo sbornících domácích
i zahraničních a vystupoval na lingvistických konferencích a mezinárodních kongresech. Přednášel
krátkodobě i na univerzitách v zahraničí (Rusko, Ukrajina, Švédsko,
Dánsko, Polsko, Jugoslávie, Bulharsko, Německo, Rakousko).
Prof. M. Komárek vykonal rozsáhlou a významnou práci nejen
pro olomouckou univerzitu, ale jejím prostřednictvím
i pro Olomouc. Jako předseda gramatické komise
Mezinárodního komitétu slavistů pořádal v Olomouci
mezinárodní slavistické konference, na které rádi
přijížděli do našeho města zahraniční slavisté a Olomouc se tak dostávala do mezinárodního povědomí.
Podobný význam má i Letní škola slovanských studií,
jejímž zakladatelem byl v Olomouci právě prof.
M. Komárek.

Prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. (1928)
Prof. E. Petrů, DrSc., absolvoval bohemistiku a romanistiku na Filozofické fakultě UP, kde získal také doktorát
na základě disertace s názvem Petra Chelčického Řeč
o šelmě a obrazu jejiem. V letech 1952–1964 pracoval
v olomoucké Univerzitní knihovně jako odborný bibliograf a správce rukopisného fondu. Od roku 1964
působí na Katedře bohemistiky FF UP, kde přednáší
starší českou literaturu a teorii literatury. Titul kandidáta
věd obdržel prof. E. Petrů za práci
Vývoj českého exempla v době předhusitské. Habilitačním spisem Studie o Petru Chelčickém získal roku
1968 titul docenta a v roce 1983 titul
doktora věd za práci Husitství, reformace, humanismus a renesance
v české literatuře. Roku 1986 byl
jmenován profesorem pro obor teorie a dějiny české literatury.
Hlavním předmětem vědeckého
zájmu prof. E. Petrů je starší česká
literatura a její specifika. Řadu studií věnoval rozboru a interpretaci
jednotlivých děl staročeské literatury (Literární hodnota Zbraslavské kroniky, Symbolika drahokamů
a barev v Životě svaté Kateřiny, Löwenklauova Kronika nová o národu tureckém v kontextu české historiografické prózy ad.). Jeho zájem o genologickou
problematiku je patrný z četných pojednání jednak
o konkrétních žánrech, jednak o genologických systémech jednotlivých období. Již od počátku své badatelské činnosti se prof. E. Petrů zabýval osobností
Petra Chelčického, jemuž kromě již zmíněného věnoval větší počet studií. Jeho trvalý zájem o parodii
a parodické postupy ve starší české literatuře vyústil
po několika dílčích studiích v syntetickou práci Zrcadlo skutečnosti. Kniha o středověké, renesanční
a barokní parodii (2002).
Prof. E. Petrů je též autorem několika studií
o literatuře novější, např. K poetice titulu v díle Petra
Bezruče, Literárněvědná relevance Čepových esejů,
Kámen a bolest mezi renesancí a barokem aj.
Významná je rovněž jeho činnost v oblasti editorské, která zpřístupnila dnešním čtenářům řadu literárních památek (Mikuláš Dačický z Heslova: Prostopravda; Copak to ale za mozeka hraje? Hanácké

zpěvohry 18. století; Alžběta Johanna Westonia:
Proměny osudu aj.)
Další badatelské zaměření prof. E. Petrů představuje teorie literatury a literárněvědná metodologie.
Svá teoretická východiska shrnul např. ve skriptech
Exaktní metody v literárněvědné práci (1968), nejnověji pak v příručce Úvod do studia literární vědy
(1999).
Významnou část práce zasvětil
prof. E. Petrů popularizaci starší
literatury. Ve svých knihách Zašifrovaná skutečnost. 10 otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky (1972) a Vzrušující skutečnost. Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře
(1984) odkrývá před čtenářem pozoruhodné možnosti porozumění
a výkladu starších literárních děl.
Dlouhodobě se prof. E. Petrů
věnuje starší české literatuře na
Moravě. Přispěl do publikace Přehledné dějiny literatury a divadla v Olomouci (1981),
spolu s I. Hlobilem je autorem knihy Humanismus
a raná renesance na Moravě (1992), studiemi přispěl
např. do sborníku Od gotiky k renesanci. Výtvarná
kultura Moravy a Slezska 1400–1550 (1999). Je
navrhovatelem a hlavním řešitelem rozsáhlého výzkumného záměru Výzkum historie a kultury Moravy,
který má za cíl zmapovat kulturní a literární dějiny
moravského regionu.
Zájem prof. E. Petrů vzbuzoval vedle literatury
rovněž film. Jeho jméno je spojeno se soutěžní
přehlídkou vědeckých, populárně naučných a didaktických filmů Academia film Olomouc, řadu let byl
lektorem olomouckého Filmového klubu a spolutvůrcem koncepce semináře Film a škola v Olomouci.
Vedle rozsáhlé a mnohostranné odborné a badatelské práce Eduarda Petrů nelze opomenout ani jeho
činnost pedagogickou. Jeho přednášky a semináře na
Katedře bohemistiky FF UP patřily vždy k nejoblíbenějším. Své studenty i kolegy si dokázal získat vzácným
spojením vědecké erudovanosti se schopností sdělovat fakta, vstřícným a tolerantním přístupem i laskavým humorem.
-red-, foto -map- a archiv A. Jankovského

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Děkan Filozofické fakulty UP vypisuje

výběrové řízení
na obsazení míst vysokoškolských pedagogů
s nástupem od 1. 9. 2005.
Na místo:
– profesora pro obor ekonomie (Kabinet aplikované
ekonomie);
– docenta nebo odborného asistenta, asistenta,
lektora pro obor dějiny středověku (Katedra
historie); dějiny starověku a latina (Katedra historie); polská jazykověda (Katedra slavistiky);
– odborného asistenta pro obor český jazyk se
spec. na současnou češtinu a na českou gramatiku s editorskou praxí (Katedra bohemistiky);
historická mluvnice a dějiny spisovného jazyka
českého (Katedra bohemistiky); analytická filozofie a epistemologie (Katedra filozofie); anglický
jazyk se zaměřením na politicko-ekonomickou
sféru (Katedra anglistiky a amerikanistiky); anglická literatura (Katedra anglistiky a amerikanistiky);
hudební historiografie a systematická muzikologie (Katedra muzikologie); psychodiagnostika dětí
a dospělých (Katedra psychologie); kvantitativní
a kvalitativní metodologie (Katedra psychologie);
divadelní dramaturgie (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií);
– vedoucího katedry aplikované lingvistiky;
– vedoucího katedry klasické filologie (nástup
1. 1. 2006);
– asistenta/asistentky pro zahraniční záležitosti
(VŠ, znalost AJ a dalšího jazyka, znalost práce
s PC, organizační schopnosti) – Děkanát FF UP;
– sekretářky (znalost AJ a NJ, znalost práce na PC;
Katedra asijských studií.
Požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru, praxe, publikační činnost, Ph.D., případně započaté
doktorské studium, jmenování docentem, jmenování
profesorem.
Přihlášky do výběrového řízení, doložené stručným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělání,
přehledem praxe a publikační činnosti přijímá personální oddělení Filozofické fakulty UP v Olomouci,
Křížkovského 10 (PSČ 771 80) nejpozději do čtyř
týdnů po uveřejnění.
Umělecké centrum UP a Katedra anglistiky
a amerikanistiky FF UP ve spolupráci
s Filozofickou fakultou MU v Brně pořádají
představení jednoho herce s texty
Shakespearových Sonetů
Sam Dastor: Shakespeare’s Loves
(Performance of the Sonnets)
S. Dastor, člen prestižní Royal Shakespeare
Company ve Stratfordu, s tímto programem
vystupoval mj. ve Stratfordu, ve Westminsterském
opatství v Londýně, v Německu a Rakousku,
jeho pozvání do České republiky inicioval
prof. Hilský, překladatel Shakespearova díla.
12. 5. 2005 v 17 hod.,
Divadelní sál Uměleckého centra UP.

Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa
Začínající učitelé veřejných vysokých škol mají možnost ucházet se o stipendium Vzdělávací nadace Jana
Husa. Stipendium je jednoroční a přiznává se na
akademický rok 2005/2006 ve výši 60 000 Kč. Bude
uděleno vybraným uchazečům do 35 let, kteří působí
v humanitních a společenskovědních oborech.
Žádosti budou přijímány do 30. 6. 2005.
Podrobnosti jsou dosažitelné na http://www.vnjh.sk/
cz/index.php?include=aktprog_rvv_stip.

Za tajemstvím dračích jezdců
Akademik sport centrum UP pořádá letní tábor pro
mládež od 12 do 16 let s názvem „Za tajemstvím
dračích jezdců“. Termín: 1.–12. 7. 2005. Místo:
Penzion Zátiší – Karlov (Jeseníky). Cena: 3 550 Kč.
Přihlášky: Akademik sport centrum UP, tř. Míru 115,
Olomouc, číslo telefonu a záznamní linky.: 585 636 452,
51, číslo mobilního telefonu: 775/91 20 40, e-mail:
hana.vyroubalova@upol.cz.
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Dodatek k diplomu obdrží jen ti absolventi UP, kteří o něj požádají – prozatím
Podle rozhodnutí MŠMT ČR se od r. 2005 má na
všech českých vysokých školách vydávat ke stávajícím dokladům o vysokoškolském vzdělání tzv. Dodatek k diplomu (Diploma supplement). Jde o dokument, který má popsat stupeň dosažené kvalifikace
a obsah vzdělání, jehož nositel vysokoškolského
diplomu nabyl. Obecný model Dodatku navrhla Evropská komise, Rada Evropy a UNESCO, obsahová
předloha, z níž se vycházelo, byla schválena na
summitu ministrů školství EU a přistupujících zemí
v Berlíně v září 20031.
I když Diploma supplement (dále jen DS) neznamená automatickou nostrifikaci v zahraničí, stane se
bezesporu dokumentem, jenž uplatnění nositele v zahraničí usnadní. Univerzita Palackého však v roce
2005 tzv. Berlínskému komuniké z roku 2003 ve
všech bodech nedostojí: Kolegium rektorky UP se
myslím v únoru tohoto kalendářního roku usneslo, že
Dodatek k diplomu bude Univerzita Palackého vydávat jako doposud na požádání, protože není zatím
možné zajistit jeho automatické vydávání všem.
Důvody nejsou neochota nebo zanedbání na straně
fakult nebo kohokoli jiného, ale jsou zcela objektivní:
letos budou absolvovat mj. studenti, kteří v počátcích svého studia nastoupili do programu, jenž
neměl kreditové ohodnocení (informace o počtu
kreditů u každého kurzu je na Dodatku povinná).
Pokud kterýkoli student však bude na vydání DS trvat,
bude mu jistě vydán, a to v takové podobě, která
bude v danou chvíli dostupná, komentovala možnost
týkající se získání uvedeného dokumentu doc. M. Hirschová, prorektorka pro zahraniční styky a záležitosti
vnějších vztahů. Podle tohoto sdělení mohou DS
získat především ti absolventi, kteří od počátku studovali v kreditovaných programech. Ve výsledku se tedy
jedná především o vysokoškolské posluchače, jež
studovali v bakalářských programech. Názor, že
Diploma supplement bude vydáván na požádání
absolventům bakalářských programů, vyšel z jednotlivých fakult Univerzity Palackého, doplnila informaci
doc. M. Hirschová. Shodné stanovisko v uvedené
záležitosti potvrdil Žurnálu UP i doc. V. Řehan, prorektor pro studijní záležitosti UP: V roce 2005 se
nepočítá s plošným vydáváním Dodatku. Ten bude
zájemci vystaven pouze na vyžádání. Podstatným
momentem je skutečnost, že ve STAGu nejsou starší
ročníky (tzn. 2002 a méně), což omezuje automatický tisk všech disciplin. Tyto se musejí zadávat vlastně
ručně, což situaci výrazně komplikuje. Výhledově se
situace stabilizuje, nebo bude možné tisknout přímo
ze STAGu. Rozdílný úhel pohledu na totožnou záležitost však Žurnálu UP prezentoval člen národního týmu
Bologna Promoters Mgr. M. Kohajda: Myslím si, že
není nutné, aby v Dodatku k diplomu bylo bezpodmínečně uváděno kreditové hodnocení jednotlivých

Bývalým stipendistům DAAD!
Informační centrum DAAD v Praze se obrací
na všechny své bývalé stipendisty s žádostí
o účast na projektu, jehož cílem je vyhodnotit
výsledky vzájemné spolupráce.
DAAD si přeje zlepšit, resp. znovunavázat kontakty
se svými bývalými stipendisty.
DAAD se zajímá o to, zda byl pro stipendisty pobyt
v Německu prospěšný a kde působí nyní.
DAAD chce své bývalé stipendisty v budoucnu
zvát na zajímavé akce.
Pro tento účel je nutné nejprve aktualizovat
databázi adres bývalých stipendistů, následně
proběhne dotazníkové šetření a další akce.
Proto si Vás dovolujeme požádat o sdělení Vaší
aktuální poštovní a e-mailové adresy, případně také
telefonního čísla na níže uvedenou kontaktní adresu.
Vaše osobní údaje využijeme při rozesílání
dotazníku. Osobní údaje nebudou poskytnuty
žádnému třetímu subjektu.
Těšíme se na budoucí spolupráci!
Informační centrum DAAD, Goethe-Institut,
Masarykovo nábřeží 32,110 00 Praha 1, kontakt
pro aktualizaci adres: M. Myslivcová, myslivcova@
quick.cz, tel.: +420/ 737 268 915.
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předmětů (částí studia). Pokud se podíváte na
vzorový Diploma supplement na www.bologna.
msmt.cz (i ten je ovšem jen doporučením), uvidíte,
že je tam často napsáno „např. počet kreditů,
známky“ atp. – počet kreditů tedy není nezbytnou
součástí. Vzhledem k závazku ČR, že bude v tomto
roce dávat Diploma supplement ke každému diplomu bez požádání a bezplatně, bude tak UP stejně
muset učinit nejpozději u studentů, kteří úspěšně
ukončí svá studia v akademickém roce 2005/2006.
Opravdu nevím, jestli tedy ročník, který absolvuje
v akademickém roce 2004/2005, je na všech oborech na UP ten poslední, který absolvuje nekreditové
studium… Prorektorka UP doc. M. Hirschová k tomuto
komentáři o nutnosti kreditového hodnocení v Dodatku
k diplomu závěrem však dodala: Co se týká kreditového ohodnocení, obávám se, že musím trvat na
tom, že v DS být musí – všechny udělované tituly se
zároveň „ohodnocují“ počtem získaných kreditů,
známka není v mezinárodním měřítku považována za
dostatečné vyjádření získaného „objemu“ studia.
Dále bych ale ráda zmínila i další důvod, proč letos
neobdrží Diploma supplement všichni absolventi UP:
při pokusném tisku DS se např. zjistilo, že v označení
programů se některé z nich mezifakultně překrývaly.
To vše se tedy zatím dolauje a dokončuje.
Studentská komora Rady vysokých škol přijala na
svém březnovém zasedání v Ostravě usnesení (viz
zápis na http://www.skrvs.cz), v němž doporučuje
vysokým školám, aby Dodatek k diplomu vydávaly
nejpozději na konci akademického roku 2004/2005.
Podle informací, které zazněly na jednání Kolegia
rektorky UP dne 20. 10. 2004 (viz zápis http://
oldwww.upol.cz/intranet/Zapisy/zapis_KR_04-05_2.
htm), Univerzita Palackého tento časový mezník
splní – však s výše uvedeným omezením. Příslušný
dokument by měla vydávat bezplatně s koncem
června 2005. Moje úloha spojena s vydáváním
Dodatku skončila ve chvíli, kdy byly dokončeny

a revidovány překlady názvů jednotlivých předmětů.
(Databáze ovšem musí být průběžně doplňována!)
Protože tyto anglické soubory jsou navázány na
STAG, přešla celá záležitost pod studijní oddělení
jednotlivých fakult a celou věc dále sleduje prorektor
UP doc. V. Řehan, sdělila závěrem prorektorka UP
a znovu zdůraznila: Je ovšem důležité si uvědomit, že
bude ještě chvíli trvat, než bude možné tento dokument vystavit každému studentovi zcela automaticky.
A jaký byl aktuální stav pro možné žadatele na
konci dubna? Jak Žurnálu UP potvrdil prorektor pro
studijní záležitosti doc. V. Řehan, oficiální dokumenty
se státním znakem, podtiskem a ochrannými prvky
v počtu tři tisíce kusů, které budou následně rozděleny
na jednotlivé fakulty UP, již byly objednány. O technickou stránku výběru a objednávky se nyní stará
Centrum výpočetní techniky UP. Trval bych skutečně
na tom, že požádá-li o Dodatek k diplomu student,
který nyní v létě absolvuje, a to i v nekreditovém
programu, musí mu být bezplatně vydán. ČR se
zavázala, že od roku 2005 bude Diploma supplement
bezplatně vydávat – zmiňovaný dokument by měli
obdržet tedy všichni absolventi (Bc., Mgr., Ph.D.).
Některé vysoké školy – např. VUT Brno nebo Západočeská univerzita – již tento dokument poskytují,
uzavřel k aktuální problematice Mgr. M. Kohajda.
Připravila
M. Hronová
1

Ve svém komuniké z konference, konané dne 19. 9. 2003
v Berlíně v rámci tzv. Boloňského procesu, stanovili ministři
zodpovědní za vysoké školství cíl, že „od roku 2005 každý
absolvent obdrží automaticky a bezplatně Dodatek k diplomu.
Tento dodatek bude vydáván v některém z široce používaných
evropských jazyků.“ Zároveň ministři vyzvali vysoké školy i zaměstnavatele, aby „Dodatku k diplomu plně využívaly, aby tak
mohly těžit ze zdokonalené transparentnosti a flexibility systému
akademických hodností pro podporu zaměstnatelnosti a pro usnadnění akademického uznání za účelem dalšího studia.“ Viz http://
www.bologna.msmt.cz/?id=DodatekUvod.

Diploma Supplement obecně
„(Ministři) Stanoví cíl, že od roku 2005 každý absolvující student obdrží automaticky a bezplatně dodatek
k diplomu. Tento dodatek bude vydán v některém z široce používaných evropských jazyků.“
Berlínské komuniké, 2003
Co Dodatek k diplomu je?
Společně vytvořený dokument RE, UNESCO a EK v roce 1998. Vznikl na základě Lisabonské úmluvy
o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997 (Convention on the Recognition of Qualifications concerning
Higher Education in the European Region). Dokument obsahuje popis charakteru, úrovně, obsahu, statutu
a kontextu absolvovaného studijního programu, který daný student/ka úspěšně ukončili. Je detailním popisem
získané kvalifikace. Je zdrojem informací, nástrojem ke snazšímu akademickému i profesionálnímu uznávání
studia, lepší mobilitě.
Co není?
Životopis, nenahrazuje doklad o získané kvalifikaci, není nástrojem, který zaručí automatické uznání.
Proč jej potřebujeme?
Z důvodů rostoucích počtů nových VŠ, nových kvalifikací, vznikajících rámců kvalifikací. Mnoho hodnotných
kvalifikací není uznáváno nebo je uznáno na nižší úrovni. (Originální diplomy a vysvědčení neposkytují dostatek
informací.) Dokument podporuje mobilitu, mobilní občané hledají spravedlivé uznání svých kvalifikací. Pomáhá
mobilitě i celoživotnímu konceptu vzdělávání.
Co nabízí studentům?
Sjednocený formát nabízí snazší „čitelnost“ a srovnatelnost v různých zemích. Nabízí přesný, objektivní
a spravedlivý popis studijního programu a kompetencí, které absolvent získal. Přináší popis národního systému VŠ
a udává postavení VŠ, kterou student absolvoval. Usnadňuje přístup k práci nebo dalšímu studiu v zahraničí. Má
význam v otázce zaměstnatelnosti – zaměstnavatelé se dozvědí více o odborném profilu a kompetencích uchazeče.
Co nabízí vysokým školám?
Posiluje akademické uznávání, přináší větší transparentnost do kvalifikací. Podporuje přesné a kvalifikované
vyjádření o kvalifikaci, kterou VŠ poskytla. Zvyšuje visibilitu VŠ v zahraničí. Zvyšuje visibilitu VŠ mezi
zaměstnavateli – podporuje zaměstnatelnost jejich absolventů. Dokument vydávaný ve všech zemích
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, v do značné míry standardizovaném formátu, pomáhá VŠ při
uznávání zahraničních kvalifikací.
Jakou roli může hrát v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání?
Dodatek k diplomu je uveden v Boloňské deklaraci a zejména Berlínském komuniké. Dodatek k diplomu
podporuje přijetí srozumitelných a srovnatelných titulů lepší zaměstnatelnost, lepší přístup k dalšímu studiu,
mobilitu.
Závěrem
Diploma supplement k diplomu přesáhne Evropskou unii, do roku 2005 by jej měly vydávat všechny země tzv.
Boloňského procesu (Evropského prostoru VŠ vzdělávání), 40 zemí včetně např. Ruska. Má být vydáván
automaticky, bezplatně, v široce užívaném jazyce – dvojjazyčně. Může přispět k lepší informaci o vzdělávání
poskytovaném v různých zemích, na různých VŠ, může přispět k modernizaci VŠ vzdělávání na domácí VŠ.
Ze semináře věnovaného problematice Dodatku k diplomu a zavádění ECTS, Dnipropetrovsk, National
Mining University, Ukraine, 15.–16. 4. 2004. (Česká verze – V. Šastná, MŠMT ČR), viz http://www.bologna.
msmt.cz/?id=DodatekUvod vybrala
-map-

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
10. MERIDIES (Poledne) Georgius (Jiří), S.J. (* kolem roku 1579 Gliwice v Horním Slezsku – † 30. 8. 1639 Praha),
rektor od 10. 1. 1622 do 3. 3. 1626
(I) Když ke dni 10. ledna 1622 ukončil své druhé
působení ve funkci rektora olomoucké koleje a akademie TJ Petr Ximenius, stal se jeho nástupcem Jiří
Meridies. Jeho latinské příjmení vzniklo zřejmě překladem příjmení otcovského, nebo latinské substantivum „meridies“ znamená po česku „poledne“. Poněvadž se Jiří Meridies narodil kolem roku 1579
v městečku Gliwicích v Horním Slezsku (v dnešní
době jednom z center hornoslezské průmyslové oblasti), jeho mateřštinou byla nejspíše polština, nazývající polovinu dne „południe“. O rodičích a mládí
Jiřího Meridia prozatím nic nevíme. Do Tovaryšstva
Ježíšova přišel Meridies údajně roku 1595 v koleji
U Sv. Klimenta na Starém Městě Pražském, tedy ve
svých 16 letech, jenže v personálních katalozích této
koleje z tohoto roku i z let dalších se Meridiovo jméno
nevyskytuje. Zato v personálním katalogu jezuitského
noviciátu v Brně z roku 1598 se pod záhlavím „Novitii
anno 1598“ nalézá mj. záznam „Georgius Meridies
silesius, 31 martii“, tzn. „Jiří Meridies, Slezan, [vstoupil do noviciátu] 31. března“, shodný záznam obsahuje dotyčný katalog z počátku roku 1600 pod záhlavím
„Novitii ingressi anno 1598“, tzn. „Novici přišedší
roku 1598“.
Po noviciátu a studiu teologie byl P. Jiří Meridies
pověřován misionářskou činností. Blíže jsme informováni o Meridiově účasti na misii ve městě Ratiboři
(polsky Raciborz) v Horním Slezsku. Zdejší katolický
farář přestoupil roku 1609 k protestantismu a odlákal
do evangelického ovčince na tři sta svých oveček.
Katolická městská rada požadovala po vratislavském
biskupovi, jímž byl od roku 1608 arcivévoda Karel
Habsburský (1590–1624, šestý syn arcivévody Karla
II. Štýrského a Marie Bavorské, pověstný sběratel
církevních prebend, od roku 1613 také biskup v Brixenu
a od roku 1619 velmistr Řádu německých rytířů), aby
odpadlíka potrestal a odstranil ho z města. Teprve
v roce 1614 poslal biskup arcivévoda Karel Habsburský na ratibořskou katolickou faru dva jezuitské
misionáře, Jiřího Meridia a Baltazara Guldena, s úkolem, aby pobloudilé farníky navrátili do lůna katolické
církve. Z podnětu misionářů vyhlásila ratibořská městská rada povinnost měšanů obnovit svou přísahu
věrnosti městu; přísaha ale obsahovala také pasus
o věrnosti katolické církvi. Ze tří set obyvatel města,
které bývalý katolický farář přesvědčil o konverzi
k protestantismu, pouze 60 odmítlo složit novou
přísahu, zbytek přísahal s ostatními měšany. Od
císaře Matyáše pak Ratiboř získala privilegium, že těm
obyvatelům města, kteří se nepřihlásí ke katolické
církvi, může městská rada zamítnout přijetí do městského společenství a udělení mistrovství v jejich
řemesle.
Po tomto úspěchu své misijní aktivity (třebaže by
uplatněný postup mohl být příkladem obmyslnosti
a lstivosti, vlastností nezřídka jezuitům předhazovaných) se páter Meridies vrátil do Prahy, kde na
klementinské akademii působil od 7. listopadu 1611
jako profesor filozofie. V roce 1617 vydal v Praze své
jediné známé literární dílo, spisek pod názvem Theoremata philosophica quae post exactum philosophiae
curriculum […] proponit […] Michael Udalricus Spitaler […], tj. Filozofická teorémata, jež po dokonaném
filozofickém běhu navrhuje Michal Oldřich Spitaler. Od
24. srpna 1621 stál J. Meridies jako regent v čele
pražského jezuitského konviktu. Po pražské defenestraci 25. května 1618, jíž započala česká protihabsburská
„rebelie“ a po vypovězení jezuitů z Čech dvěma dekrety
stavovských direktorů (z 2. a 9. června) nalezl J. Meridies
útočiště ve vídeňské jezuitské koleji; zde se také, když
složil 8. července 1618 čtyři slavné sliby, stal jezuitským profesem. Byl tak kvalifikován k vyšším hodnostem v Tovaryšstvu Ježíšovu, tedy i k postavení olomouckého rektora magnifika v letech, kdy po vítězství
katolické strany v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620
narůstala nejen moc, ale i majetek jezuitského řádu.
Významné události Meridiova olomouckého rektorátu musíme rekonstruovat z jiných pramenů a s pomocí jezuitských dějepisců, poněvadž Meridiovo olo-

moucké diarium, jež by mělo reflektovat dobu od
s páterem Blažejem Slaninou (v letech 1633–1636
10. ledna 1622 do 3. března 1626, nemáme zatím
zastávajícím úřad rektora olomoucké koleje a akak dispozici (právě zjištěný údaj naznačuje možnost
demie TJ) právě staral o dopravu velkého nákladu vína
uložení tohoto diaria ve fondech Rakouské národní
dvěma páry silných koní do čejkovického zámku. Uhři
knihovny ve Vídni). Po návratu jezuitů, vypovězených
vypřáhli čtveřici koní z vozu, oba pátery obrali o šaty
z Moravy během protihabsburského povstání stavova za vyhrožování s koňmi i s dalším lupem zmizeli. Po
skými direktory, do Olomouce dne 18. ledna 1621 se
této události se rektor Meridies časně ráno následujícízdejší jezuitská komunita ocitla v tíživém ekonomicho dne vydal s většinou řádových spolubratří na
kém postavení, poněvadž ustaly příjmy plynoucí
zpáteční cestu do Olomouce; sotva jezuité opustili
jezuitům z biskupského panství vyškovského, jež bylo
Čejkovice, přepadla zámek tlupa Bethlenových Uhrů
za „rebelie“ zcela zdevastováno. Proto se rektor
lačných kořisti, vylomila zámecká vrata a vedrala se do
Meridies obrátil na olomouckého biskupa kardinála
zámku. Páter Urbani, který zůstal v zámku se dvěma
Františka z Dietrichštejna s prosbou, aby byly dlužné
laickými bratry, byl „zle ztlučen“ a utrpěl čtyři těžká
činže koleji uhrazeny a aby též byly nahrazeny škody,
zranění na pažích a ramenou, bratr Vít Weismann byl
které kolej během „rebelie“ utrpěla a které spočítala
vyvlečen ze zámku, vysvléknut ze šatů a sat, druhý
na 21 218 zlatých 40 krejcarů. Biskup sice doporučil
bratr Jan Körner, kolejní kuchař, měl být Uhry odvlečen
v dopisech z 31. ledna a 1. dubna 1622 rektorovi, aby
jako zajatec. Stejný osud měl postihnout i pátera
se se svou prosbou obrátil na císaře Ferdinanda II.,
Urbaniho, ale jistý uherský šlechtic se postaral o to, aby
ale později přislíbil, že dlužjak páter Urbani, tak fráter
né činže z vyškovského
Körner mohli Čejkovice
panství budou koleji vyplaopustit. Své řádové spoluceny. Jako náhradu za vábratry dostihli oba příslušlečné škody přiřkl Ferdiníci Tovaryšstva v Divácích
nand II. olomouckým jezuia vrátili se s nimi do Olotům panství Čejkovice
mouce. V příštích týdnech
u Hodonína, konfiskované
byly Čejkovice i s širokým
jednomu z předních staokolím vyplundrovány a čejvovských vůdců, Janovi
kovický zámek včetně hosAdamovi Prusinovskému
podářských budov pohltily
z Víckova, uprchlému
plameny.
k sedmihradskému kníÚsilí biskupa kardinála
žeti Gáboru Bethlenovi
Dietrichštejna o velkou na(1580–1629), jenž usilodaci, z níž by bylo možné
val o obnovu Království
financovat zvýšení počtu
uherského, nezávislého na
chovanců olomouckého
Habsburcích a Osmanské
konviktu, bylo v roce 1624
říši. Hodnota čejkovického
korunováno úspěchem,
panství byla konfiskační kokdyž císař Ferdinand II. pomisí odhadnuta na 91 342
depsal 16. července tohokopy grošů s tím, že císař
to roku donační listinu, ktejezuitům pomůže zaplatit
rou daroval konviktu pandluhy panství, které činily
ství a město Nový Jičín,
původně 7 600 zlatých;
které se sice už roku 1558
později však, když se se
vykoupilo z poddanství, ale
svými pohledávkami přijež v důsledku své účasti
hlásili všichni věřitelé či 5 Zámek v Čejkovicích, v letech 1624–1773 rezi- na stavovském povstání
jejich dědici, se tyto dlu- dence olomoucké koleje TJ; nynější stav objektu je bylo odsouzeno ke ztrátě
hy vyšplhaly na sumu výsledkem dlouhodobé a nákladné rekonstrukce, ukon- svých svobod a výsad.
čené v roce 1998, kdy byl v objektu zahájen provoz (Dodnes tento darovací akt
32 604 zlatých.
Dne 21. září 1621 byl hotelu Zámek Čejkovice (viz www.cejkovice.cz)
připomíná freska na klenopětně otevřen olomoucký
bě dolního ramene hlavníjezuitský konvikt, sloužící zejména jako ubytovací
ho schodiště v objektu Starého konviktu – nyní sídla
a vzdělávací zařízení pro katolickou výchovu potomků
Uměleckého centra UP.) Císařská komise, provázená
chudé moravské a slezské šlechty a pro přípravu
silným vojenským oddílem, se do města dostavila již
kněžského dorostu. Provoz konviktu byl financován
23. května 1624 a nařídila jeho obyvatelům, aby
z různých nadací; na předním místě se nacházel
nadále byli poslušni rektora koleje a regenta konviktu
papežský alumnát, na nějž Svatý stolec vynakládal
TJ v Olomouci jakožto své vrchnosti; v zastoupení
ročně 2404 zlatých. Během stavovského povstání
rektora P. Jiřího Meridia přijal hold Novojičínských
byla v konviktu umístěna mincovna, jež konvikt vykliregent konviktu P. Jakub Hack.
dila teprve 16. prosince 1621, přičemž mincmistr
Roku 1625 uvádí personální katalog olomoucké
vyplatil rektoru Meridiovi na základě nařízení biskupa
jezuitské koleje, že v ní působí 48 jezuitů, z toho
kardinála a moravského zemského hejtmana (s titulem
24 kněží, 10 profesorů, a to jeden profesor pro
gubernátora) Františka z Dietrichštejna jakožto nájemelementární třídu, tři profesoři pro gramatikální třídy
né 1600 zlatých.
a po jednom profesoru pro humaniora, rétoriku
V roce 1623 obsadila osmdesátitisícová armáda
a filozofii, dva profesoři pro morální teologii, jeden
Gábora Bethléna severní Uhry a vpadla i na Moravu.
profesor pro kontroverzní teologii, 13 scholastiků (tj.
Nic zlého netuše se v létě roku 1623 se vypravil
jezuitských studentů) a osm laických bratří. Roční
olomoucký jezuitský rektor J. Meridies s asi dvaceti
příjmy koleje činily v penězích 4000 tolarů neboli
příslušníky olomoucké jezuitské koleje do Čejkovic, aby
moravských zlatých. Poblíž Olomouce vlastnila kolej
unikli morové epidemii, jež v Olomouci propukla. Jak
selské grunty (v Týnečku, v Radíkově a v Droždíně),
mimo jiné vylíčil jezuitský historiograf Bohuslav Balbín
které dodávaly koleji i akademii palivové dříví, jakož
(1621–1688) ve 4. knize 1. dekády rozprav souhrnně
i chléb pro příslušníky koleje, služebnictvo a dvorskou
nazvaných Miscellanea historica regni Bohemiae (Hisčele. Výnos z čejkovického panství (jehož rentabilita
torické rozmanitosti Království českého), večer
spočívala daleko více ve vínu, i dnes proslulém, nežli
21. října 1623 zažily Čejkovice první přepadení Bethlev jiných zemědělských plodinách) se projevil v hosnovými vojáky, když se onoho večera přepravili čtyři
podářství koleje až v následujících letech.
Uhři přes Moravu a narazili na poli na prokurátora
Prof. J. Fiala, CSc.
(zástupce ve světských záležitostech) olomoucké je(Pokračování příště)
zuitské koleje, pátera Jana Urbaniho, který se společně
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Soutěž o Cenu děkana PřF UP za nejlepší studentskou práci
v oboru matematika
Dne 20. 4. proběhla v budově Přírodovědecké fakulty
UP v Hejčíně soutěž o Cenu děkana. Tato soutěž se
stala již v předchozích ročnících velmi prestižní záležitostí jak pro studenty, tak i jejich školitele. V letošním
roce se soutěže zúčastnilo 17 soutěžících ve čtyřech kategoriích. I letos
komise mohla ve složení prof. I. Rachůnková, prof. S. Staněk, doc. R. Halaš, doc. P. Kunderová, doc. J. Talašová, dr. I. Müller v čele s předsedou
prof. Kubáčkem s radostí konstatovat
ve svém závěrečném hodnocení vysokou kvalitu
soutěžních prací. Všechny předložené práce byly
velmi zajímavé pro členy komise i přítomné diváky.
Jejich vysoká úroveň byla potvrzena i výbornou
úrovní a připraveností vystoupení jednotlivých soutěžících.
Soutěž zahájili studenti bakalářského studia. V této
sekci komise nedokázala určit nejlepší práci a nakonec rozhodla o dělbě prvního místa u soutěžních prací
Mgr. D. Martináka s názvem Hodnocení variant
metodou fuzzy váženého průměru a M. Michnové
s názvem Indikátory vývoje cen na burze.
V sekci studentů 1.– 4. ročníků se na prvním místě
umístila práce V. Novákové Statistické zpracování
marketingového výzkumu a na druhém místě práce
L. Balcarové s názvem Porovnání eficience různých
odhadů variančních komponent.
V sekci studentů 5. ročníku mohly vítězství společně oslavit L. Fenclová s příspěvkem Dynamické
systémy a jejich aplikace v epidemiologii a M. Urbánková s prací Vícerozměrná diskriminační analýza.
S druhým místem se musel spokojit loňský vítěz

sekce 1.–4. ročníků i mezistátní soutěže K. Hron
s příspěvkem Dual data analysis.
V nejobsazenější sekci studentů
PGS bylo stanovení pořadí pro členy
komise nejnáročnější. První místo zde
získala práce Volba H-optimality v geodetické praxi Mgr. J. Marka, o druhé
místo se podělili Mgr. V. Polášek s příspěvkem Singular BVP with F -Laplacian
a Mgr. J. Tomeček s příspěvkem Singulární Dirichletova okrajová úloha
s impulzy. Třetí místo patřilo Mgr.
F. Švrčkovi a jeho práci Operátory na ohraničených
komutativních reziduovaných svazově uspořádaných
monoidech.
Komise by ráda poděkovala i studentům, jejichž
práce se na prvních místech neumístily, jmenovitě
V. Popelářové, H. Rychlé, P. Valové, Mgr. L. Plojharovi,
Mgr. I. Svobodové a Mgr. P. Tučkovi.
V poslední přednášce Mgr. P. Tučka se objevilo
i překvapení. Zjistilo se, že byla pečlivě monitorována
všechna vystoupení s cílem určit disperzi budíku,
který sloužil pro měření doby vyhrazené jednotlivým
studentům.
Komise mohla konstatovat, že i budík splnil všechna očekávání, když jeho směrodatná odchylka byla
17 sekund. O zpestření přednášek se snažili i další
soutěžící a vystoupení byla pro diváky velmi zajímavá.
Členové komise si mohli s radostí uvědomit, že
soutěž vstoupila do povědomí studentů. Složení účastníků soutěže a rostoucí zájem o aktivní účast na ní
vzbuzují naději, že se soutěž stane velmi prestižní
a vyhledávanou i v příštím roce.
-jm-, ilustrační foto archiv PřF UP

Diskuse, názory, ohl asy
Jako odpově
Paní rektorka se v Žurnálu UP č. 23 vyjádřila k úpravě
mzdových tarifů na UP a v této souvislosti se
nepřímo zeptala na to, proč jsem si vybral právě ty
argumenty, které jsem použil ve svých článcích
v ŽUP č. 17 a 22. Ptala se, odpovídám:
„Proč jsem si vybral odborného asistenta v 11. platové třídě a posledním stupni.“ Kdybych si vybral
někoho jiného, mohla by se paní rektorka zeptat
stejně. Ale snad proto, že každý začíná na VŠ v pozici
asistenta či odborného asistenta a stárne. Ale kdyby
paní rektorka četla pozorněji v ŽUP č. 22, věděla by,
že tam se již zabývám hodností docenta, který na UP
skončí s tarifním platem 22 280 Kč, zatímco učitel
specialista na ZŠ skončí s platem 22 610 Kč. A mohl
bych vypočítat další jeho výhody, takže kde že je
10 % čočovice navíc oproti učiteli ZŠ, jak by si
motivaci učitele VŠ představoval doc. Opatrný. (Ironii rozumím, ale nevím, jestli je na místě.) Proč píši
jen o akademických pracovnících? Protože nedovedu vyjmenovat v jednom článku všechny profese
dalších pracovníků na UP a srovnat je s adekvátními
mimo univerzitu. Jistě by bylo dobré porovnat plat
úřednice na MŠMT a sekretářky katedry, plat školníka velké ZŠ a našeho údržbáře, ale náplň jejich práce
bude rozdílná. Učitel učí – a to na VŠ i na ZŠ.
Činnosti lze srovnat. Požadavky na výkon a kvalifikaci
učitele na VŠ jsou vyšší – tarifní mzda nikoliv.
A ohradím se proti ráně pod pás – i paní rektorka ví,
že odbory na rozdíl od akademického senátu zastupují všechny zaměstnance – proto jsme chtěli o 10 %
vyšší mzdu pro všechny. To nemůže popřít nikdo –
ani paní rektorka. Pokud jde o objektivní příčiny, jež
brání některým pracovníkům v získávání vědeckých
gradů, kterým paní rektorka nerozumí. Vycházíme asi
každý z jiných zkušeností a podmínek. Pokud jde
o zkušenost. Na PdF je takovéto složení učitelského
sboru – 9 profesorů, 32 docentů a 113 odborných

asistentů. Proto jsem napsal, že kategorie odborných asistentů je nejpočetnější – možná to jinde
neplatí. Jestliže jsem se mýlil, za to jediné se
omlouvám. Pokud jde o podmínky, paní rektorka ví,
kolikrát jsem na jednáních s vedením UP, případně na
AS UP vznesl požadavek, aby na celé UP byl
stanoven počet hodin jako úvazek 1,0. Objektivně
lépe a snadněji se bude habilitovat pracovník
s úvazkem 10 hodin týdně, o 80 % obtížněji ten, kdo
má úvazek 18 hodin týdně. Ale vedení UP odmítá
stanovit míru úvazku s tím, že by nebylo možno
stanovit míru jiných povinností. Z právního hlediska
by mne zajímalo, kde se berou základy pro úvazky
0,5, 0,2 atd.? To tedy předpokládá, že úvazek 1,0
existuje, jenom nám ho vedení UP jako zaměstnavatel odmítá prozradit. K dalším objektivním příčinám
řadím to, že na PdF jsou přijímáni také pracovníci
s dlouhodobou praxí – především na místa didaktiků – to je asi naše specifikum. Jestliže tedy pracovník nastoupí ve věku 40 let na fakultu jako magistr
(a jako vynikající odborník z praxe), je mu praxe
započítána, ale je magistrem, příp. PhDr. apod.
Závěrem: i mne zaráží, že vedení UP z dotace celkově
zvýšené o 12,9 % nalezlo jen 5 % na zvýšení platů.
Tím dostalo pod svou kontrolu další nemalou částku.
Dále mne zaráží, že tarifní plat učitele ZŠ a UP je
srovnatelný, požadavky na výkon nikoliv, na sociální
jistoty nikoliv, na jiné výhody nikoliv (např. FKSP).
Přitom MŠMT tvrdí, že poskytuje univerzitám dostatek financí i na odpovídající platy. Číselně je vysvětlení ministerstva přijatelné. Dále mne zaráží, ale za to
už nemůže nikdo z UP, to je věc legislativy a našich
poslanců a senátorů, že na UP nemůže platit zákon
o kolektivním vyjednávání, a to proto, že podle
vysokoškolského zákona mzdový tarif určuje AS.
PaedDr. V. Klapal, předseda KOR VOS UP

…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
9.–13. KVĚTNA
Mezinárodní festival Jeden svět 2005. Pořádá Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s. Divadlo hudby.
Více na www.jedensvet.cz, www.divadlohudby.cz.
9. KVĚTNA
Mgr. P. Slavíčková: Prameny k dějinám českých
zemí a Olomouce ve stockholmských archivech.
FF UP, Filmový sál, 15.00 hod.
M. Keprt: Klavírní koncert. UC UP, Kaple Božího Těla,
19.00 hod.

Nejsem svůj pes – hraje Jiří „Peca“ Pecha. Režie
A. Goldflam. Napsal B. Polívka. U-klub, 20 hod.
10. KVĚTNA
Dr. B. Szarnecka (Uniw. Wroclawski): Literatura
Belgického Konga. FF UP, (Křížkovského 14), místnost č. 104, 9.45 hod.
J. Solé (Université P. Mendes): Grenoble Révolutions à la fin du XVIIIe si ècle. FF UP, Filmový sál,
9.45 hod.
RNDr. V. Vychodil, Ph.D. (PřF UP Olomouc): Prahová logika. Seminář z univerzální algebry a uspořádaných množin. PřF UP (Tomkova 40), posluchárna
č. 301, 13 hod.
RNDr. R. Vodák, Ph.D. (PřF UP): Obecný asymptotický model pro elastické křivé struktury. Seminář
z diferenciálních rovnic. PřF UP (Tomkova č. 40),
posluchárna č. 202, 13.30 hod.

Spirituál kvintet u Panny Marie Sněžné. Jarní koncert excelentní folkové skupiny s dvěma novými
posilami J. Cerhou a J. Holoubkem. 20 hod.
Hm… (Praha). U-klub, 20 hod.
11. KVĚTNA
Prof. G. Malaty (University Joensuu, Finsko): Understanding of Mathematics. Didaktický seminář. PdF UP
(Žižkovo nám 5), Katedra matematiky, posluchárna
P 28, 14 hod.

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
u příležitosti 20. výročí otevření LDN Olomouc.
Pořádá Oddělení geriatrie FN a LF UP. TÚ LF UP
(Hněvotínská 3), 16 hod.
Dr. N. Malinevská, CSc. (FF UP): Rukopisné sborníky jako jev ukrajinské kultury a literárního jazyka
17. a počátkem 18. století. FF UP, Multimediální
učebna KB, 16.30 hod.
Mgr. I. H. Tuf, Ph.D.: Co se děje v listí aneb
nejúspěšnější podvodníci. Co dělá edafon, když je
vody přespříliš. PřF UP, Katedry ekologie a životního
prostředí, učebna BII, 16.45 hod.
12. KVĚTNA
Mgr. E. Kotabová: Changes in photosynthetic apparatus after methyl viologen induced oxidative stress.
Odborný seminář. PřF UP (tř. Svobody 26) učebna
SV-F8 , 14 hod.
S. Dastor (člen prestižní Royal Shakespeare Company, Stratford): „Shakespeares’ Loves“ (performance
of the Sonnets). Představení jednoho herce s texty
Shakespearových Sonetů. UC UP, Divadelní sál, 17 hod.
13. KVĚTNA
I ve tmě a tichu se dá důstojně žít. Celostátní
seminář pro všechny, kteří by měli vědět a chtějí se
více dozvědět o životě hluchoslepých o jejich potřebách, aktuálních problémech a o kontaktu s nimi.
RCO, 9–16 hod.
-red-
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