Placeno převodem 706008

5

ROČNÍK 16

20. října 2006

V ČÍSLE:

Dvě katedry FF UP odstartovaly projekty
s dotací Evropského sociálního fondu •
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téma: podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku UP

V průběhu oslav 110. výročí Fakultní nemocnice Olomouc měli návštěvníci nemocniční ambulan ce z roku 1896 mj. možnost si vyzkoušet,
jaké lékařské péče by se jim dostalo, kdyby
onemocněli na konci 19. století. V dobových
kostýmech je „ošetřovali“ členové divadla
Tramtarie.
(Více informací níže.)
-red-, foto -tj- 4

Vzdělávací kongres OPTOMETRIE 2006

g Univerzita Palackého se stala ve dnech
7. a 8. 10. místem konání vzdělávacího kongresu pod názvem OPTOMETRIE 2006. Kongres
organizovalo Společenstvo českých optiků
a optometristů a Katedra optiky Přírodovědecké fakulty UP.
Studium optometrie má na UP mnohaletou tradici. První ročník původně dálkového
magisterského studia byl otevřen ve školním

Na snímku ve výřezu jedna z přednášejících
5
A. Holubová, primářka Oční kliniky Lexum Praha
roce 1986–1987, později bylo toto studium
realizováno v kombinované formě jako bakalářské. Mezníkem optometrie v ČR bylo
přijetí legislativy v roce 2004, která definovala tento obor jako nelékařské zdravotnické
povolání. Tato skutečnost přinesla nutnost
změny koncepce tohoto studia. V úzké spolupráci Přírodovědecké a Lékařské fakulty
byly připraveny nové akreditační materiály
pro prezenční bakalářské studium optometrie, které ze strany Lékařské fakulty garantuje
především Oční klinika a na Přírodovědecké
fakultě, kde jsou studenti kmenově vedeni, je
garantem Katedra optiky. Na výuce se podílí
i další ústavy obou fakult. Náplň studia od-

povídá vyhlášce 39/2005 Sb., která definuje
minimální požadavky na nelékařské zdravotnické obory. Studium je koncipováno tak,
aby absolvent zvládl činnosti související s vyhláškou 424/2004 Sb., která definuje činnosti
optometristy. Jeho kompetence jsou především v oblasti měření refrakce oka a předpisu
brýlové korekce, aplikace kontaktních čoček
atd. Postavení optometristy v systému zdravotní péče souvisí především se zlepšením
dostupnosti péče o zrak a jejím zlevnění
při zachování vysoké kvality. Studium získalo souhlasné stanovisko Ministerstva
zdravotnictví a bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
V současné době studuje obor optometrie
na UP 64 studentů.
Optometristé mají jako nelékařští zdravotničtí pracovníci zákonem danou povinnost celoživotně se vzdělávat. Toto je
sledováno periodickým obnovováním jejich registrace, která je podmíněna ziskem
potřebného množství kreditů za jednotlivé formy vzdělávání. Výjimečnost studia
MUDr.
optometrie na UP, která je dána především
faktem, že jako jediné v ČR má nejen
akreditaci MŠMT, ale i souhlasné stanovisko
Ministerstva zdravotnictví, a úzká spolupráce
Katedry optiky a profesní organizace optometristů – Společenstvem českých optiků a optometristů – vedly k uspořádání vzdělávacího
kongresu OPTOMETRIE 2006, který byl zařazen do kreditního systému. Hosty konference
byli předseda Světové rady optometrie – WCO
V. J. Conors, J. J. Pizzimenti z floridské NSU
a S. Lohrengelová z Univerzitní oční kliniky
Freiburg. Náplní konference, kterou zahájil
rektor UP prof. L. Dvořák, CSc., byly přednášky členů společenstva, zástupců očních klinik,
vzdělávacích ústavů a zahraničních hostů, jeDokončení na str. 8

Fakultní nemocnice Olomouc
slaví 110. výročí
g V tomto roce slaví Fakultní nemocnice Olomouc
110 let od svého vzniku. Oslavy začaly už ve druhé
polovině září tradiční akcí Šňůra života ve spolupráci
s Nadační fondem pro srdce Hané, během níž si zájemci mohli přímo na olomouckém Horním náměstí
vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Počátkem října
byla jako součást oslav zahájena v areálu nemocnice
výstava obrázků dětí z prvního stupně olomouckých
základních škol, které malovaly na téma Jak by měla
vypadat nemocnice; výstava poběží ve vstupní hale
chirurgického monobloku FNO až do 4. 11. a po jejím
skončení budou obrázky dětí umístěny na jednotlivých
odděleních, kde by měly zpříjemnit pobyt pacientů v nemocnicích.
Hlavním dnem oslav však byla středa 18. 10. Kromě slavnostního zahájení představiteli vedení FNO
a pozvaných hostů byla připravena malá exkurze do
nemocniční ambulance z roku 1896. Návštěvníci si
mohli sami vyzkoušet lékařskou péči – v podání herců
olomouckého divadla Tramtarie v dobových kostýmech – která byla dostupná na konci 19. století. Další
akcí byl poněkud netradiční Den otevřených dveří, v jehož průběhu mohli zájemci přijít do vstupní haly chirurgického monobloku, kde jim zdravotníci změřili hladinu cholesterolu v krvi, množství tuku a stanovili Body
Mass Index, zkontrolovali krevní tlak, hladinu cukru či
kapacitu plic pomocí spirometrie. Vývoj zdravotnictví
připomněla výstava historických pomůcek a učebnic,
které se používaly v minulém a předminulém století.
Kromě tohoto programu se mohli návštěvníci oslav
projít také po areálu FNO a prohlédnout si umělecké
objekty a architekturu budov, případně se zúčastnit
komentovaných prohlídek.
Právě v roce oslav svého 110. výročí patří FNO vynikající třetí místo v nejnovějším žebříčku hodnocení
kvality péče v přímo řízených nemocnicích, které vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, přičemž mezi
moravskými fakultními nemocnicemi zaujala dokonce
první pozici.
-eh-, -red-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Stručně
Ve druhém zářijovém týdnu pobýval na LF UP
prof. M. Voevoda z Ústavu vnitřního lékařství Ruské
akademie věd v Novosibirsku, který v prostorách Ústavu imunologie LF a FNO referoval o výzkumu genetického podkladu kardiovaskulárních nemocí. Návštěva
se uskutečnila v rámci programu „Kontakt“, který je
podporován MŠMT ČR.
***
Vysokoškolské katolické hnutí připravilo na 11. 10.
besedu s P. F. Liznou, SJ, který se se studenty podělil

se zážitky a zkušenostmi ze své druhé poutní cesty
do Compostely.
***
V Besedním sále Muzea umění Olomouc se 12. 10.
uskutečnila beseda o vítězích a poražených sametové revoluce 1989 a tzv. normalizaci let 1969–1989

Dvě katedry Filozofické fakulty UP odstartovaly projekty
s dotací Evropského sociálního fondu
g Mezi úspěšné projekty UP přijaté Evropským sociálním fondem (ESF) v rámci Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů patří i dvě nové aktivity Katedry bohemistiky a Katedry historie FF UP směřující ke
zkvalitnění výuky, modernizaci studijních programů
a zejména vyšší uplatnitelnosti absolventů v praxi.
Olomoučtí bohemisté uspěli s žádostí o podporu ESF
s projektem Inovace studijních programů bohemistiky
s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti,
jehož realizací budou usilovat o zkvalitnění výuky české
filologie na FF UP a zvýšení konkurenceschopnosti svých
absolventů na trhu práce. V oblasti bakalářského studia
by mělo jít zejména o rozšíření praktických dovedností
studentů v oblasti nových informačních technologií, ve
vztahu k magisterskému studiu je očekáváno prohloubení
teoretických znalostí. K hlavním výstupům projektu bude
patřit především vybudování Centra intermediálních studií
s audiovizuální laboratoří, odbornou knihovnou a mediatékou, vytvoření nových výukových kurzů zaměřených na
informační technologie, organizování studentských praxí
v médích, příprava elektronického interaktivního Panorama
české literatury a vytvoření nových studijních materiálů.
Jak uvedl vedoucí řešitelského týmu PhDr. J. Schneider,
Ph.D., Katedra bohemistiky FF UP tak reaguje na aktuální
výzvy v oblasti uplatnění svých absolventů, kteří jej stále
více nacházejí právě v mediální sféře.

Katedra historie byla úspěšná
s projektem Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ
vzdělání zaměřeným na propojení
teoretické výuky s praxí. Jeho hlavním cílem je umožnit studentům zapojení do různých aktivit realizovaných v partnerských institucích, tj. absolvovat
výzkum historických materiálů přímo v terénu a orientovat
se v dalších praktických dovednostech, potřebných pro
uplatnění v praxi. I v tomto případě je podstatnou součástí projektu výuka práce s moderními technologiemi
v oboru historie: pro studenty byl vypsán nový kurz IT
pro historiky, na podporu studentské vědecké činnosti
vzniká studentská grantová soutěž. Podle informací hlavního řešitele projektu Mgr. J. Stejskala, M.A., Ph.D., jsou
připraveny rovněž cykly přednášek předních českých historiků a studentské workshopy, jejichž náplní bude detailní
analýza starých tisků pod dohledem odborníků z praxe.
Na projektu se spolu s Katedrou historie FF UP dále podílí Univerzita Pardubice, Vědecká knihovna v Olomouci,
Státní okresní archiv Olomouc, Vlastivědné muzeum
v Olomouci, archeologická společnost Environmental.cz,
Roudnická lobkowiczká knihovna v Nelahozevsi a další
odborníci z praxe v oblasti historie.
-red-

O moderních přístupech v terapii roztroušené sklerózy

s autory Historické knihy roku „Vítězové? Poražení?“ PaedDr. M. Vaňkem, Ph.D., a PhDr. P. Urbáškem
(vlevo). Na besedě byla představena a prodávána nejnovější kniha autorského kolektivu Centra orální historie Ústavu soudobých dějin AV ČR v Praze Bezmoc
mocných a moc bezmocných (Prostor 2006).
-red-, foto -tj-

g Olomouc navštívil v průběhu minulého týdne
světový odborník v oblasti neuroimunologických
onemocnění prof. B. C. Kieseier z Neurologické
kliniky v Düsseldorfu, který patří mezi špičkové
vědce zejména v oblasti demyelinizační onemocnění. V rámci semináře Centra pro diagnostiku
a léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky LF a FNO hovořil o nových terapeutických strategiích roztroušené sklerózy.
Příčiny roztroušené sklerózy, nejsou dosud
zcela objasněny. Postihuje centrální nervový
systém, přičemž průběh onemocnění je nepředvídatelný od minimálních tělesných postižení až po těžkou invaliditu. Moderní přístupy
v terapii roztroušené sklerózy spočívají v imunosupresivní a imunomodulační terapii. Jde

Koncert (nejen) pro jubilanta

Studenti práv na odborné exkurzi ve Vídni
g Za podpory programu AKTION Česká republika –
Rakousko mohli studenti naší Právnické fakulty v prvním říjnovém týdnu vstoupit
na akademickou půdu vídeňské univerzity a absol vovat
tak časově náročný program
studentské vědecké exkur ze
Wien 2006 – juristisch und
internatio nal. Po přijetí zástupcem
studentské unie ÖH (Österreichische Hochschülerschaft) na
Právnické fakultě ve Vídni bylo
účastníkům exkurze umožněno
aktivně participovat na výuce
právních předmětů vedené
rakouskými univerzitními profesory. Teoretické poznatky si
studenti dále rozšířili prostřednictvím jednotlivých exkurzí na
významné vídeňské instituce. Formou náslechů na
Zemském soudě ve věcech trestních ve Vídni se zdokonalovali v rakouské právní terminologii a prodiskutovali se soudci odlišné právní úpravy vzhledem k české-
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vlastně o ovlivňování imunitního systému v jeho
reakci pomocí moderních medikametů. Právě
agresivní odpověď imunitního systému totiž při
roztroušené skleróze poškozuje nervovou tkáň.
Pomocí terapie můžeme tuto odpověď tlumit
nebo změnit, uvedl J. MUDr. Mareš, vedoucí
Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění. Roztroušená skleróza je
podle jeho slov nejčastějším onemocněním
mladých lidí. U nás postihuje 150 až 200 lidí
na každých 100 tis. obyvatel. Centrum pro
diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocně ní Neurologické kliniky pokrývá širokou
spádovou oblast přesahující hranice Olomoucké ho kraje a v současné době eviduje na
800 pacientů trpících touto diagnózou.
Z tiskových materiálů vybrala -map-

mu i německému právnímu systému. K nejnovějšímu
vývoji trestního práva v Rakousku se také vyjádřila ve
své přednášce prof. Reindl z Institutu trestního práva
a kriminalistiky. Součástí programu byla rovněž prohlídka budovy Parlamentu Rakouské republiky, a to
v souvislosti s vyhlášením výsledů parlamentních
voleb do Národní rady. V neposlední řadě je nutno
zmínit i návštěvu sídla OSN ve Vienna International
Centre. O konkrétní činnosti
orgánů OSN nebo kompetenci
Evropského soudu pro lidská
práva v Štrasburku z pohledu
mezinárodního práva veřejného hovořil proděkan pro zahraniční záležitosti prof. Reinisch,
který byl zároveň garantem
celé akce.
Důstojným zakončením
celého pobytu byla účast našich studentů na slavnostním
otevření nově zrekonstruovaného sálu Auditorium
Maximum, největší auly v Rakousku vůbec, za účasti
předních představitelů vídeňské univerzity.
-rk-, foto archiv PF

g Ve středu 11. 10. proběhlo v Komorním sále UC UP
již tradiční setkání učitelů-důchodců Pedagogické fakulty UP. V hudebním programu, který zajistila Katedra hudební výchovy, zaznělo Ostinato pro dva klavíry
čtyřručně od Z. Fridricha a skladba pod názvem Pří-

jemná chvilka pro dva klavíry osmiručně, kterou čtyři
interpretky zahráli skladateli M. Zedníkovi (na snímku
uprostřed) k jeho 85 narozeninám.
-kf-, foto archiv katedry

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Mladí lidé s mentálním postižením z Kassel na návštěvě v Olomouci
g Ve dnech 4.–11. 9. se v Olomouci uskutečnil první
ročník projektu „Mladí lidé bez hranic – Junge Leute
ohne Hindernisse“.
Projekt byl realizován ve spolupráci Katedry speciální pedagogiky PdF UP a Sdružení pro pomoc lidem
s mentálním postižením (SPMP). Byl určen pro mladé
lidi s lehkým až středním stupněm mentálního postižení z České republiky a z Německa. Uskutečnil se pod
záštitou dobrovolné a nezávislé organizace SPMP, zastoupené Ing. N. Vykydalovou, předsedkyní Okresního výboru v Šumperku.
SPMP ČR poskytuje podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám. Rovněž podporuje všechny
iniciativy zabezpečující trvalé zlepšování podmínek
života občanů s mentálním postižením v rodinách
a v péči sociálních a vzdělávacích zařízení a prosazuje
rovnoprávné postavení handicapovaných jedinců.
Jednalo se o projekt v rámci programu Mládež,
Akce 1, Mládež pro Evropu, který byl financován Evropskou komisí.
Vedoucí a zároveň i kontaktní osobou celého projektu byla Mgr. Z. Kozáková, Ph.D., odborný poradce
sdružení SPMP ČR. Partnerskou organizací byl Magistrát města Kassel a Úřad pro děti a mládež Německo.
Celého projektu se zúčastnilo celkem 24 lidí, dvanáct
účastníků z České republiky a dvanáct z Německa. V každé skupině bylo sedm lidí s mentálním postižením.
Cílem uskutečněného projektu bylo především
umožnit jedincům s mentálním postižením v rámci
společných aktivit poznat vrstevníky se stejným či
podobným postižením, dále zlepšit komunikační dovednosti a zvýšit tím své šance na socializaci – zařazení do společnosti.
Každý z účastníků projektu s mentálním postižením měl k dispozici intaktního tandemového účastníka projektu ze své země, který byl pro něho kolegou
v terapeutických aktivitách a zároveň asistentem při
každodenních úkonech.

Program projektu byl velmi pestrý a rozmanitý.
V průběhu týdne měli účastníci možnost se blíže
seznámit a aktivně se zúčastnit terapeutických bloků
tanečně – pohybové terapie, arteterapie a dramaterapie. Dále navštívili denní centrum a chráněné dílny
v Přerově a restauraci Betánie zde v Olomouci, kde
jsou zaměstnaní lidé s duševním postižením.
V průběhu pohybu měli všichni možnost setkat se
se skupinou sebeobhájců ze SPMP ČR a zúčastnit se
společné diskuze. Kromě těchto aktivit
zahrnoval program i kulturní složku, tedy seznámení se s historickými částmi
Olomouce, netradiční prohlídku kostela
sv. Michala a fascinující varhanní koncert v dómu
sv. Václava Dalším zpestřením programu byla také
návštěva Zoologické zahrady na Svatém Kopečku
a zámku Náměšť na Hané.
Celý projekt přinesl všem zúčastněným mnoho
nových zkušeností, přátel, zážitků a nových poznatků.
S pozitivními výhledy do budoucnosti a s vírou v pokračování tohoto projektu i v nadcházejících letech
se rozjížděli účastníci z České republiky i z Německa
domů.
Popřejme tedy tomuto nově vzniklému projektu
mnoho dalších vydařených ročníků.
Závěrem bych si dovolila poděkovat Evrop ské
komisi a České národní agentuře za finanční podporu projektu, dále žadatelské organizaci SPMP ČR,
Magistrátu města Kassel, vedoucí celého projektu
Mgr. Z. Kozákové, Ph.D.,všem zúčastněným pedagogům a terapeutům Katedry speciální pedagogiky PdF,
sebeobhájcům ze SPMP ČR, chráněné dílně Most k životu v Přerově, Centru výchovy a vzdělávání mentálně
postižených v Přerově, Restauraci Betánie v Olomouci a v neposlední řadě i všem účastníkům, vedoucím
a asistentům (tlumočníkům) a dalším v tomto projektu
angažovaným lidem.
P. Brádlová, studentka 3. ročníku
Speciální pedagogiky

Začal Měsíc asijské kultury
g Vernisáží výtvarných prací žáků olomouckých
základních škol na téma Čína: hraní bez hranic v Galerii
Zbrojnice začal 16. 10. již tradiční Měsíc asijské kultury (na snímku). Cílem této akce je zvýšit povědomí
a znalosti převážně o čínské kultuře mezi studenty UP
v Olomouci a širokou veřejností Olomoucka. Jelikož tématem letošního, již sedmého ročníku, je zábava a volný čas, nabízejí se nejen studentům, ale i veřejnosti
např. informace o lidové zábavě, oblíbených hrách,

pop music či umění vypravěčství této – pro mnohé
kulturně velmi vzdálené – země. Se zájmem se jistě
setkají i filmy, jež jsou připraveny v rámci maratónu
čínských filmů, informace o čaji – nápoji, jenž pohladí tělo i duši, či přednášky věnované tématům čínský
humor, zábavná čínská povídka, lov, jako zábava staré
Číny atd. Mezi přednášejícími se v průběhu měsíce
objeví např. spisovatelka a cestovatelka J. Arcimovičová, sinoložka L. Obuchová, předsedkyně České
orientalistické společnosti, Z. Černá, předsedkyně
Česko-čínské společnosti a samozřejmě sinologové
působící jak na Univerzitě Palackého, tak v Ústavu Dálného východu v Praze.
Měsíc asijské kultury pořádá Česko-čínská společnost (pobočka Olomouc) a Katedra asijských studií
FF UP (program na www.kas.upol.cz/aktuality.php).
-map-, foto -tj-

ROZHOVOR

LABEL 2006 pro SLAVIC NETWORKING
g Dne 26. září 2006 se v pražském Nostickém paláci, sídle Ministerstva kultury ČR, uskutečnilo slavnostní udílení Evropské jazykové
ceny LABEL 2006, jíž jsou od roku 2001 v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Socrates Lingua 1 oceňovány nejzdařilejší
projekty. Cena se udílí ve dvou kategoriích: Evropský učitel jazyků roku 2006 a Evropská jazyková cena pro inovativní projekty. V rámci
druhé kategorie byly letos odbornou porotou Národní agentury Socrates oceněny čtyři jazykově vzdělávací aktivity: mezinárodní
grantový projekt Slavic Networking, realizovaný prof. M. Sobotkovou, CSc., a dr. I. Dobrotovou, Ph.D., členkami sekce polské filologie
Katedry slavistiky, a prof. J. Fialou, CSc., členem Katedry bohemistiky FF UP, dále pak Oxford Primary Teachers’ Academy při Oxford
University Press, Festival německy mluvící kultury, jenž pořádalo Goethe-Zentrum na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
a Spolek germanistů a učitelů němčiny MEDEUS. Kromě projektu Slavic Networking, jehož realizace je naplánována na dobu tří let,
mají ostatní projekty charakter metodologicko-didaktický a jejich produkt nebude dále k dispozici široké veřejnosti.
Redakce Žurnálu UP se v souvislosti s tímto významným a doposud unikátním uznáním práce členů olomoucké akademické
obce obrátila na prof. M. Sobotkovou, CSc., vedoucí sekce polské filologie KS FF UP a českého realizačního týmu projektu Slavic
Networking, s několika otázkami týkajícími se záměru a současného stavu tohoto projektu.
slovanských zemí k poznávání pěti tzv. malých slovanských
dílem pracovníka tohoto centra Mgr. V. Kubáka a grafičky
Nebývá obvyklé, aby byl grantový projekt oceněn bějazyků a kultur, jejichž uživatelé již jsou členy Evropské unie
I. Perůtkové z Vydavatelství UP.
hem své realizace. Porota tedy musela být přesvědčena
nebo se jimi od 1. ledna 2007 stanou, tj. polštiny, češtiny,
Jak probíhá mezináo tom, že již dosavadní výsledky českého realizačního
slovenštiny, slovinštiny a bulharštiny. Máme radost z toho,
rodní koordinace prací
týmu projektu Slavic Networking si zaslouží uznání a že
že oproti dalším oceněným projektům má ten náš přednost
na projektu?
projekt spěje ke zdárnému dokončení.
v tom, že ještě pět let po ukončení všech prací, tj. po roce
Uskutečňuje se jedPodstatné informace o projektu Slavic Networking a je2007, bude náš internetový produkt k dispozici všem uživanak e-mailem, jednak při
ho rozpracovaná podoba jsou dostupné na internetu, a to
telům, jimiž jsou kromě slavistických pracovišť ve světovém
setkáních zástupců všech
na adresách http://slavic-net.us.edu.pl nebo http://slavicměřítku turisté a široký okruh ostatních zainteresovaných.
realizačních týmů projek-net.upol.cz, navíc se porota s projektem a jeho českým
Jak realizátoři projektu dosahují tohoto cíle?
tu – takové konference
realizačním týmem seznámila při prezentaci projektu na
Děje se tak prostřednictvím společné internetové stránse konaly v Olomouci, Karealizačním pracovišti v červnu letošního roku. Mezinárodky obsahující především srovnatelné tematicky ucelené motovicích, Bratislavě a Halle, poslední setkání proběhlo v září
ní grantový projekt Slavic Networking – jazyková a kulturní
duly zachycující jazyková a kulturní specifika zemí, jejichž
t. r. v Sofii.
integrace je společným dílem šesti univerzit, respektive jevzdělávací instituce se projektu účastní. Vedle ozvučených
Otázka na závěr: Čím konkrétně přispěla prestižní
jich specializovaných pracovišť – jsou to Slezská univerzita
dialogů na rozličná témata, jež lze sledovat paralelně ve
Evropská jazyková cena LABEL 2006, k jejímuž udělení
v Katovicích, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita
dvou jazykově odlišných „oknech“, to jsou relevantní texty,
českému realizačnímu týmu projektu Slavic Networking
Komenského v Bratislavě, Univerzita v Lublani, Martin-Luvčetně ukázek z textů literárních. Musím zdůraznit, že na
upřímně blahopřejeme, řešitelskému pracovišti?
ther-Universität v Halle a Sofijská univerzita sv. Klimenta
českém realizačním týmu spočívá navíc odpovědnost za
Kromě velké slávy je to i velmi potřebná účelová dotace
Ochridského v Sofii, a rozhlasového programu Christo
internetový výstup projektu. Na projektu se proto smluvně
ve výši 50 tis. Kč na nákup jazykově vzdělávacích pomůcek,
Botev Bulharského národního rozhlasu. Hlavním cílem
podílí Audiovizuální centrum UP prostřednictvím své řejež obohatí knihovnu a videotéku olomoucké polonistiky.
projektu, jenž v roce 2007 vstoupí do třetí, závěrečné fáze
-red-, foto -jsditelky PhDr. H. Pilátové, design internetových stránek je
své realizace, je podněcovat zájemce ze slovanských i ne-
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Katedra pastorální a spirituální teologie
zve na konferenci

Křesťanství a kultura
Proměny kultury ve vztahu ke křesťanství
Proměny křesťanství ve vztahu ke kultuře

Pozvání k účasti přijali mj. prof. J. Sokol
(Antropologie kultury – předávání kultury),
prof. T. Halík (Krize a šance při rekontexturalizacích
křesťanství) aj.
Součástí konference bude moderovaná panelová
diskuse účastníků konference s publikem.
Zahájení: 25. 10. v 9. hod. v budově CMTF UP.
Rektor UP
ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů
a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli
jejich práce vyhlašuje

13. ročník veřejné literární soutěže
pro studenty.

Podmínky soutěže: Předložit v oboru poezie
5–10 textů; v oboru próza (povídka, novela, esej) text
do 30 stran; v oboru drama text hry; a to ve třech kopiích, z nichž každá bude označena jménem, fakultou
ročníkem, studovaným oborem a domácí adresou.
(Stranou se míní strojopis [počítačový text] o 30 řádcích a 65 úhozech.)
Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen
2007.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena –
2 000 Kč, 2. cena – 1 500 Kč, 3. cena – 1 000 Kč.
Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se nerozdělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny
odbornou porotou, kterou jmenuje rektor UP.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2007
a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných prací se
zúčastní hodnotícího semináře.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát
rektora UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; obálku
označte heslem „Literární soutěž“.

Shody a rozdíly: křesťanství ve vztazích
mezi Británií a Irskem a českými zeměmi
Institut sv. Jana Theologa pro studia východního křesťanství ve spolupráci s Katedrou historie FF UP pořádají
přednášku G. Woodmana (Belfast, U. K.) Unities and
Divisions: Christian Links Between Britain and Ireland
and the Czech Lands / Shody a rozdíly: křesťanství ve
vztazích mezi Británií a Irskem a českými zeměmi“.
Přednáška se koná v sídle ISJT, Dolní náměstí 22,
v pondělí 23. 10. v 19 hod.

GA ČR oznamuje vstup do čtvrtého kola
mezinárodního programu EURYI
(European Young Investigator Awards)
Program EURYI je zaměřen na podporu vynikajících
mladých vědeckých pracovníků. Je financován prostřednictvím vědeckých a grantových agentur sdružených
v seskupení EUROHORCs (European Union Research
Organisations Heads of Research Councils) ve spolupráci European Science Foundation (ESF). Na základě
vložených finančních prostředků do celkového rozpočtu
EURYI je GA ČR oprávněna k zaslání dvou nejlépe hodnocených návrhů z národního kola do mezinárodního
posuzovacího kola, které probíhá pod záštitou ESF.
Vyhlášení programu, podmínky a přihláška jsou
k dispozici na adrese www.gacr.cz a na webových
stránkách ESF (www.esf.org/euryi) a EUROHORCs
(www.eurohorcs.org).
Přihlášky je nutno odevzdat ve třech originálních
provedeních a v elektronické formě.
Uzávěrka národního kola EURYI: 30. listopad
2006.
Kontaktní osoba GA ČR: PhDr. K. Sobotková,
+420 224 240 529, +420 224 240 594; sobotkovak@kav.cas.cz.
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Fond pro podporu spolupráce škol – Blokový grant
Finančních mechanismů EHP/Norska
Možná už jste se s pojmy Fond pro podporu spolupráce škol a Finanční mechanismy EHP/ Norska setkali,
doposud ale nevíte, co se za nimi vlastně skrývá. Pokud nevíte, tak rozhodně čtěte dál.
Blokové granty: velkorysé nabídky
chvíli tak studuje v Norsku s podporou FM 15 prvFinanční mechanismy EHP/ Norska (dále jen FM)
ních studentů z českých vysokých škol (žádný z UP
nazvěme pro zjednodušení finanční pomocí tří donorOlomouc). Druhá výzva byla vyhlášena 1. 9. 2006
ských států: Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Norsko
a konečný termín pro podání návrhů je 1. 11. 2006
přispívá nejvíce). Informace o přístupu České republiky
(pokud jde o mobility, termín se týká jen studentů,
k FM je možné najít na stránkách Centra pro zahraniční
učitelé a administrativní pracovníci mohou žádat i po
pomoc Ministerstva financí ČR: www.eeagrants.cz.
tomto termínu, vždy však alespoň šest týdnů před zaJedním z typů pomoci FM jsou tzv. blokové granty
hájením mobility). Vyhlášení další výzvy se plánuje
(fondy), a takovým grantem je i Fond pro podporu
na březen 2007.
spolupráce škol. Jeho cílem je podpora spolupráce
Využijte příležitosti a hledejte partnery
mezi vzdělávacími institucemi v ČR a institucemi na
Dne 2. 10. 2006 proběhla v Praze Zahajovací konIslandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku (tato spoluference Fondu pro podporu spolupráce škol blokopráce nebyla dosud příliš intenzivní).
vého grantu Finančních mechanismů EHP/Norska,
Fond bude podporovat tři různé aktivity: 1. Indikde mimo jiné vystoupil Dr. P. Nyborg z Norwegian
viduální mobilita studentů, učitelů, administrativních
Association of Higher Education, který apeloval na
pracovníků; 2. Spolupráce v oblasti vzdělávání (např.
vysokoškolské instituce v ČR, aby využili příležitosti,
společné pořádání seminářů, konferencí); 3. Rozvoj
která se jim prostřednictvím FM nabízí. Institucím dále
institucí (vývoj společných studijních programů, rozdoporučil úzkou spolupráci s Národní agenturou v ČR
voj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání, informační
i Norsku (The Norwegian Centre for International Coocentra, studentská centra apod.).
peration – SIU) a poznamenal také, aby při hledání
Jde o decentralizovanou aktivitu, což znamená, že
vhodného partnera (partnerů) pro spolupráci nebyla
žádosti se budou předkládat Národní agentuře v Praze,
pozornost soustředěna jen k nejstarším zavedeným
a ta bude mít také konečné slovo, pokud jde o schvalouniverzitám.
vání podávaných návrhů. Fond byl schválen na pětileté
Seznam vzdělávacích institucí v donorských stáobdobí 2006–2010 s rozpočtem 2 500 000 EUR, což je
tech můžete hledat na stránce www.socrates.cz pod
nezanedbatelná suma. Finanční podmínky jsou opravdu
FM EHP/ Norska, kde najdete také všechny potřebzajímavé: devadesát procent nákladů hradí FM, zbývajíné informace k Fondu pro podporu spolupráce škol.
cích deset procent MŠMT; z toho vyplývá, že konečný
Pokud jde o Norsko, norské úřady zpřístupnily nové
webové stránky, které mají pomoci českým žadatelům
příjemce nemusí projekt spolufinancovat!!!
o grant při hledání informací a kontaktů na partnery
Podpora mobility studentů
v Norsku: http://www.noramb.cz (EEA grants). Další
Pokud jde o mobilitu studentů (aktivita 1, viz výše),
možnost vyhledávání partnerů na http://odin.dep.no/
i studijní pobyty budou dostatečně podpořeny. Grant
europaportalen/english/eea/comp/bn.html a informana jeden měsíc studia činí 780 EUR (za ubytování
ce o studiu v Norsku na www.studyinnorway.no.
student vydá téměř 400 EUR), dále budou studentovi
Hodně štěstí při hledání partnerů.
uhrazeny cestovní výdaje, pojištění, případně studijní
Bc. S. Grecová,
materiály a knihy. To jsou pro studenta lákavé finančKancelář zahraničních styků UP, mezititulky redakce
ní podmínky. Student bude žádat o přidělení grantu
Národní agenturu, k žádosti bude muset předložit
Fakultní nemocnice Olomouc
následující dokumenty: motivační dopis, akceptační
dopis z hostitelské instituce a schválenou studijní
potřebuje doplnit zásoby krve
smlouvu – Learning Agreement. Preferovány budou
Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice
celosemestrální pobyty oproti krátkodobým pobytům.
v Olomouci se obrací na dobrovolné dárce krve
Pro uskutečnění mobility nebude nutná žádná bilateráls naléhavou žádostí, aby se v nejbližších dnech
ní smlouva, svým způsobem ji zastoupí právě Learning
dostavili k odběru a pomohli doplnit pokles zásob
Agreement.
krve, zejména krevních skupin A a 0.
Aktuální výzvy
Transfúzní oddělení přijímá dárce krve
Do této chvíle byly vyhlášeny první dvě výzvy pro
každý všední den od 7 do 13 hodin.
předkládání návrhů. První výzva byla vyhlášena poVíce informací lze nalézt na internetových stránkách
měrně narychlo na konci června 2006, aby studenti
nemocnice na adrese www.fnol.cz.
mohli odjet už na zimní semestr 2006–2007. V této

OTÁZKA PRO DĚKANKU PdF UP prof. L. LUDÍKOVOU
Pedagogická fakulta UP má jako jediná v České i Slovenské republice přiznána práva profesorského řízení v oboru Speciální pedagogika. Proč tato práva získala právě olomoucká Pedagogická
fakulta?
Prof. L. Ludíková, děkanka PdF UP: Akreditace
nám byla udělena na základě doporučení Akreditační
komise České republiky ze dne 21. 6. 2006. Speciální
pedagogika je v současné době pěstována taktéž na
Univerzitě Karlově v Praze, na Masarykově univerzitě
v Brně, na Ostravské univerzitě v Ostravě, na Univerzitě Hradec Králové. Jen Univerzita Palackého, jako
jediná v České i Slovenské republice, však disponuje
právy profesorského řízení – prozatím na dobu čtyř let.
Na ostatních pedagogických fakultách je tento obor
vesměs přednášen v rámci učitelské způsobilosti.
Výjimečnost speciální pedagogiky, jež je realizována na Pedagogické fakultě UP, je bezesporu v tom,
že máme akreditovánu nejširší nabídku studijních
oborů od Speciální pedagogiky předškolního věku,
přes Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogi-

ku, Speciální pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a střední
školy, Logopedii, Speciální pedagogiku pro výchovné
pracovníky, Speciální pedagogiku – komunikační techniky, Speciální pedagogiku – dramaterapii, Speciálně
pedagogickou andragogiku. Akreditován je i doktorský
studijní program Speciální pedagogika jak v češtině,
tak i v angličtině. Již řadu let je zde možné realizovat
i habilitační řízení.
A v čem spatřuji důvody, proč jsme právě my mohli
získat práva profesorského řízení? Jsem přesvědčena, že svou roli sehrála kvalifikační struktura pracovníků – máme nejvíce profesorů a docentů Speciální
pedagogiky v ČR; nemalou měrou se o přiznání těchto
práv zasloužily i naše mezinárodní kontakty, zapojení
ve výzkumu a publikační aktivita.
-map-

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku UP
Aby se nově vzniklá firma udržela na trhu, nepotřebuje pouze dobrý nápad s tržním potenciálem, ale potřebuje také finance na rozjezd, prostory k podnikání, marketingové poradenství a mnoho dalšího. Začátečník
na trhu se tak může potýkat s mnoha problémy různého druhu a hledá
pomoc. Tu mu může poskytnout podnikatelský inkubátor.
Co je podnikatelský inkubátor
Je to jedno z mála míst, která se soustřeďují na podporu začínajícím
firmám a může jim pomoci zajistit materiální a finanční zdroje. V praxi
představuje podnikatelský inkubátor zařízení, do kterého může začínající
podnikatel přijít s nápadem či záměrem a v inkubátoru získá základní
informace o možných dotacích, financování, sestavování podnikatelského záměru atd.
Podnikatelský inkubátor je tedy instituce zaměřená na pomoc začínajícím inovačním firmám1, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj
nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh. Podpora
je novým firmám většinou poskytována formou zvýhodněného nájmu
a cenově zvýhodněných konzultantských a jiných služeb. Další výhodou inkubace je možnost sdílet společné prostory, společné laboratoře
a celkové zázemí podnikatelského inkubátoru, což umožňuje vzájemně výhodnou spolupráci
a efektivnější provoz. Nájemní smlouva se uzavírá obvykle na tři roky, po uplynutí tohoto období
firma inkubátor opouští a odchází do vědeckotechnického parku nebo do vlastních prostor.
Podnikatelský inkubátor tedy pomáhá vytvářet takové podmínky, aby nové inovační firmy mohly
realizovat své nápady a uplatnit je na trhu bez větších obtíží a stabilizovat se.
Cíle
Cílem podnikatelského inkubátoru je především rozvoj inovačního podnikání v regionu, výchova nadějných podnikatelů a přenos výsledků vědy a výzkumu do podnikatelského prostředí.
Souhrnně jde tedy o zatraktivnění vysokých škol a olomouckého regionu pro studenty, podnikatele a investory, tedy stimulace aplikovaného výzkumu na Univerzitě Palackého a zajištění
pozitivního multiplikačního efektu na regionální ekonomiku.
Projekt „Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku UP“
Za účelem podpory realizace výstupů pracovišť UP s aplikačním potenciálem byl vybudován
v rámci společného projektu se Statutárním městem Olomouc a za podpory programu Phare 2003 Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku UP v Olomouci. Jde o prostředí
o rozloze 1603 m2, které nabízí výhodné podmínky a podporu pro vznik nově založeným cca 22
(spin-off) firmám. Služby podnikatelského inkubátoru jsou určeny především novým inovativním
firmám, spin-off firmám, vzešlým z univerzity nebo z již existující společnosti či nově vzniklým firmám s vazbou na výzkum a pracoviště UP. Kromě začínajících inovativních firem je podnikatelský
inkubátor určen též studentům posledních ročníků, absolventům, doktorandům a pracovníkům
UP, kteří se chystají založit vlastní firmu nebo ji v nedávné době založili.

PŘEDSTAVUJEME

Noví profesoři UP
Ve Velké aule Karolina v Praze předal 2. 5. 2006 prezident republiky V. Klaus dekrety novým
91 profesorům a profesorkám českých vysokých škol. Mezi nově jmenovanými byli také tři noví
profesoři olomoucké univerzity: prof. PhDr. F. X. Halas, CSc., člen Katedry církevních dějin
a křesťanského umění CMTF UP, jmenovaný pro obor Historie, prof. RNDr. J. Pešák, CSc.,
zástupce vedoucího Ústavu lékařské biofyziky LF UP, jmenovaný pro obor Lékařská biofyzika,
a prof. PhDr. P. Štěpánek, Ph.D., člen Katedry dějin umění FF UP, jmenovaný pro obor Dějiny
výtvarných umění.
V minulém čísle jsme blíže představili prof. J. Pešáka, CSc., a prof. F. X. Halase, CSc; v následujících řádcích přinášíme poslední krátký portrét:

Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. (1942)
Filozofická fakulta, Katedra dějin umění.
Obor: Dějiny umění.
Vědecká a výzkumná specializace: Umění španělského a portugalského světa.
Je autorem a spoluautorem řady vědeckých publikací,
z nichž v zahraničí tiskem vyšly
dvě jeho autorské práce.
Citovanost: téměř 200 v zahraničí, více v ČR.
Významné publikace z poslední doby:
Štěpánek, P.: Pablo Picasso
en Praga, Madrid 2005 (duben
2006).
Štěpánek, P.: Valentim Fernandes de Moravia, Brno (září 2006).
Štěpánek, P.: Průsečíky venezuelské a české kultury 2003/2004 (Čestná cena rektorky
UP).

Vidrio espańol en Colecciones del Museo de Artes Decorativas de Praga, Lagranja
2002. (Čestná cena rektorky UP).
Poslední kongresová účast:
Madrid, Jornadas den Arte,
CSIC, listopad 2004. České
Budějovice, Jihočeská Univerzita, „Sen v literatuře“, příspěvek Snění s Picassem, Miróem
a Dalím, červenec 2006.
Prof. P. Štěpánek vede
tři postgraduální studenty,
z nichž dva ukončili studium
na jaře 2006. Přednáší Dějiny
umění, Muzeologii, Současné světové umění,
Španělské umění 15.–18. století, Umění Ameriky
16.–18. století.
V nedávných dnech jmenoval španělský
král Juan Carlos I. prof. P. Štěpánka komturem
Řádu Isabely Katolické.
-red-, foto -tj-

Nabídky, možnosti, podmínky
Podnikatelský inkubátor tedy nabízí
především prostory
pro podnikání vhodné pro lehkou výrobu a poskytování služeb. Management
Podnikatelského inkubátoru poskytuje zdarma
konzultace k dotačním programům, finanční
poradenství, poradenství
v oblasti podnikatelského
plánu, dále je zde možnost
využívání technického vybavení – kopírka, fax, telefonní
ústředna, zasedací místnosti
vybavené prezentační technikou, dotace na nájem, dotace na ostatní poradenské
služby apod.
Pro zájemce o vstup do
Podnikatelského inkubátoru lze uvést, že pro vstup
do inkubátoru musí být vyplněna Žádost o přijetí do inkubátoru (viz www.vtpup.cz
– Podnikatelský inkubátor)
a zpracován stručný Podnikatelský plán. Rada PI VTP UP pak posuzuje
ekonomickou a manažerskou
stránku projektu na základě předložené Žádosti o přijetí do inkubátoru a Podnikatelského
plánu.
Ing. J. Lukešová, manažerka
Podnikatelského inkubátoru VTP UP
(Mezititulky redakce.)
Další informace viz http://www.vtpup.cz/inkubator.htm.
Inovační firma vzniká často odštěpením (spin off) z výzkumné
organizace typu univerzity nebo výzkumného ústavu. Jde o jeden
ze způsobů, jak převádět výsledky výzkumu do praxe. Účelem
obvykle je, aby se výsledek výzkumu realizoval a měl finanční
návratnost. Výzkumná instituce tak získává možnost, aby se investice, které do výzkumu vložila, navrátily zpět, což je princip
spin-off společností.

1

/5/

STUDENTSKÁ RUBRIKA
Z notesu studentské zapisovatelky: S rozvojovým projektem do Mongolska (III)
Zastavení třetí, bajkalské

Jeden den v Irkutsku, dva dny u nejhlubšího jezera světa a šest hodin na rusko-mongolské hranici. Po deseti dnech se dostávám do
Ulanbátaru, místa, kde budu tři měsíce pracovat ve škole s dětmi z chudého jurtového předměstí.
tendenci…Je vskutku úžasné
Východosibiřské město Irkutsk se mi opravchtěli objevovat první mongolse potom v noci nahřívat v jeddu líbí. Leží na průzračné Angaře, jediné řece
ské nádraží, strhla se u dveří
noduché dřevěné ruské baňi
vytékající z Bajkalu. Doprava – stejně jako
vagonu neuvěřitelná tlačenice.
(sauně). Ta, kterou jsem na
v Moskvě – je zde hodně živelná a kromě autoTy ženy s tugriky totiž neustávavlastní kůži vyzkoušela, byla
busů a tramvají tu jezdí tzv. maršrutky (minily ve svém snažení. „Change
venkovní koupelnou domku
busy). Řidiči těchto maršrutek jsou schopni
money!“ , „Change money!“,
rus ke rodiny, u níž jsme se
do vozu nacpat i dvacet lidí, ti si pak sedí i na
křičely a za každou cenu chtěubytovaly. S projektovou koklíně. V centru města jsou k vidění typické dřely měnit peníze. No, a pak se
legyní Tanjou jsme v tomto
věné domečky. Bohužel, většina z těchto – půobchodovalo a obchodovalo,
domku přespaly dvě noci.
vodně kupeckých domů – je dnes na spadnutí.
přímo v uličce vagonu. KalkuLimitovaný čas u Bajkalu
Ale co je zajímavé – i tady se prosazují Češi: až
lačky, balíky peněz… Když
utekl jako voda a nyní hurá
budete v Irkutsku, zajděte na pivo do hospůdky
jsme si později kupovaly lístky
opět na cestu! Přede mnou
U Švejka!
na vlak do Ulanbátaru, musely
už je mongolský Suchbátar,
Z oblasti ruského dálného východu je to
jsme opět ukázat „ostré lokty“.
první město za rusko-monk mongolským hranicím už coby kamenem
V nejřidčeji osídlené zemi svěgolskou hranicí, kterou zbývá
dohodil, ale než ukončím několikadenní pouť
ta, Mongolsku, se lidé skutečjen překročit. Na ruské straně,
a „ubytuji“ se v zemi s nejřidčím osídlením na
ně neuvěřitelně tlačí a cpou.
v Nauški, se nejdříve nic nesvětě, neodpustím si ještě jedno zastavení,
Je ráno 1. září. Po dvanácti
dělo. Po dvou hodinách přišli 5 Irkutská hospoda U Švejka
tentokrát u nejhlubšího jezera světa. Z Irkutdnech strávených na cestě se
celníci,
ska tedy směřuji k Bajs Tanjou blížíme k Ulanbátaru.
vybrali cestujícím pasy
kalu, přes něji řečeno,
Jako dobrovolník vyslaný českou organizaci
a – zase se nic nedělo.
k rybářské vesničce ListINEX (www.inexsda.cz) se na jeho předměstí
Když cestovní pasy pak
vianka. Na rybím trhu pobudu snažit o jediné: v rámci projektu „Neforpo další hodině vraceli,
prvé v životě ochutnávám
mální vzdělávání“, jenž je součástí evropského
kontrolovali i kupé. V tom
sušenou a dostatečně
programu GLEN (www.glen-europe.org), bynašem našli karton ciprosolenou rybu a připachom s mou německou kolegyní rády ulehčily
garet! Dodneška nevím,
dám si jako u moře, tedy
a zpříjemnily život dětem žijícím v mnohem drskde se tam vzal. Ruský
když nejsou vidět kopce
nějším prostředí než ty naše. Při této příležitosti
celník i mongolská průna druhé straně jezera.
musím vzpomenout na Letní školu rozvojové
vodčí se tomu zasmáli –
Voda „Perly Sibiře“ je
pomoci a spolupráce, jíž tradičně pořádá Cena cigarety vzápětí někam
průzračně čistá. Je však
trum interdisciplinárních studií Univerzity Palaczmizely… Na mongolské
velká škoda, že Rusové
kého. Díky této škole a díky mým přátelům jsem
stra ně, v Such bátaru
své nádherné přírodní
totiž získala potřebné informace, chuť a odvahu
bohatství ničí spoustou
k mému nynějšímu působení. Jsem moc ráda,
jsme také čekali víc jak
Rybí trh v Listviance u Bajkalu
odpadků povalujících se 5
že mohu poznávat novou kulturu a přiložit ruku
dvě hodiny.
u břehu. S přicházejícím soumrakem se hory
k dílu tam, kde je to skutečně třeba.
A jaké bylo první opravdové setkání s monS. Šafaříková, studentka FTK UP,
na druhém břehu začínají vyjasňovat a teplota
golskou kulturou? Zvláštní. Zavřeli nás ve vlaku.
ve spolupráci s M. Hronovou, foto archiv autorky
má v očích středoevropana nezvykle klesající
Zvenku nás okukovaly ženy s tugriky (mongolská
(Pokračování příště)
měna) a na dálku se snažily dohodnout obchod.
Když nám konečně vrátili cestovní pasy a my

Jubilea
Blahopřejeme!
Na podzim t. r. oslavila významné životní jubileum
absolventka LF UP a význačná reprezentantka české
transplantační imunologie doc. MUDr. A. Bártová,
CSc. Jubilantka se od počátku své práce v Olomouci
věnovala vnitřnímu lékařství a již v roce 1962 publikovala své výzkumné práce v prestižních časopisech,
např. Blood, British Heart Journal apod.; její současná
bibliografie v databázi PubMed čítá 55 položek.
Od poloviny šedesátých let se doc. A. Bártová
profilovala v imunohematologii a imunogenetice. Zasloužila se o rozvoj problematiky tkáňové typizace
(HLA) v Olomouci i v celém tehdejším Československu a podílela se vzniku našeho imunologického
ústavu. Činnost jubilantky je známá i v mezinárodním
kontextu, zejména díky organizaci HLA-typizačních
work shopů v Olomouci. Doc. Bártová také podstatně přispívala k výchově mladých lékařů a biologů, jejím nejslavnějším žákem je význačný badatel
prof. J. Bár tek, který t.č. působí v kodaňském Ústavu
pro biologii rakoviny. Charakteristickou vlastností
doc. A. Bártové byla schopnost předvídat vývoj oboru
a vždy se jí dařilo s ním držet krok: pod jejím vedením
např. HLA laboratoř Ústavu imunologie získala v roce
1998 jako první ve střední Evropě akreditaci Evropské
imunogenetické federace.
Jménem všech současných i bývalých spolupracovníků přejeme paní docentce pevné zdraví a aby ji
ani v příštích letech neopouštěl pro ni tak příznačný
a inspirující elán!
Prof. M. Petřek a prof. E. Weigl,
Ústav imunologie LF UP a FNO
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VYDAVATELSTVÍ UP
Zářijová produkce 2006
Cyrilometodějská teologická fakulta
Zajícová, L. (odp. red.): Studia theologica 25. Podzim
2006, ročník VIII, číslo 3, 98 s.
Filozofická fakulta
Anderš, J.: Ukrajinština vážně i vesele. 3. vyd., 214 s.
Kopecký, J. (ed.): AUPO. Philosophica – Aesthetica 31 – 2006 1. vyd., 238 s.
Guziur, J. (ed.): Úvod do studia judaistiky. Sborník přednášek. 1. vyd., 198 s.
Křížková, Z., Nový, J.: Übungen zur deutschen Morphologie. 1. vyd., 110 s.
Lékařská fakulta
Kudlová, P. (ed.): Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Sborník (2 díly). 1. vyd.,
656 s.
Procházka, V. (ed.): I. gastroenterologický a hepatologický pracovní den. Sborník. 60 let II. interní kliniky.
1. vyd., 64 s.
Valentová, K., a kol.: Praktikum lékařské chemie pro
obor zubní lékařství. 1. vyd., 84 s.
Pedagogická fakulta
Rašková, M.: Elementární učení o přírodě a společnosti od minulosti k současnosti. 1. vyd., 70 s.

Potměšil, M., Valenta, M.: Chapters on Special Education. 1. vyd., 152 s.
e-PEDAGOGIUM. Nezávislý odborný časopis určený
pedagogickým pracovníkům všech typů škol. I/2006.
1. vyd., 182 s.
Obst, O.: Didaktika sekundárního vzdělávání. 1. vyd.,
196 s.
Obst, O.: Manažerské minimum pro učitele. 1. vyd.,
122 s.
Přírodovědecká fakulta
Nezvalová, D., Molnár, J. (eds.): Podpora výuky matematiky a přírodovědných předmětů prostřednictvím
zajímavých materiálů. Sborník. 1. vyd., 136 s. Publikace vyšla i v slovenské, anglické a německé mutaci.
Šarapatka, B., Bednář, M. (eds.): Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky
ovlivněných území. Sborník abstraktů. 1. vyd., 92 s.
Szczyrba, Z.: Geografie obchodu – se zaměřením na
současné trendy v maloobchodě. 1. vyd., 92 s.
Středisko distančního vzdělávání
Bartoňková, H.: Projektování vzdělávací akce. 1. vyd.,
114 s.
Zlámal, J.: Řízení podnikového hospodářství. 2. přeprac. vyd., 104 s.
-kop-

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
37. STESSL (Stessel, Stesl, Stössel, Stössl, Stösl) Jacobus (Jakub), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 24. 7. 1658 Siebenhirten
v Dolních Rakousích – † Praha 8. 6. 1723), rektor od 11. 11. 1703 do 13. 12. 1707
Jako sedmatřicátý rektor v pořadí od vzniku olomoucké
a 8. července téhož roku stříbrné ciborium (schránka
koleje a univerzity Tovaryšstva Ježíšova (v letech 1566
na hostie) z konviktní kaple Božího Těla.
a 1573) stál v čele těchto jezuitských institucí P. Jakub
V souvislosti s nezbytností obrany zemské hranice
Stessl, pocházející z dolnorakouské obce Siebenhirten,
proti uhersakým odbojníkům byl 29. března 1704 rektor
kde se narodil 24. července 1658 – jenže v Dolních RaStessl vyzván, aby povolal pro ten účel z panství Rokousích se nacházejí dvě lokality tohoto jména, nazývá
kytnice u Přerova, majetku olomoucké jezuitské koleje,
se tak rovněž jedna z městských částí Vídně.
poddané sedláky a poslal je do Holešova. Stalo se tak
Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil Jakub Stessl ve
30. března 1704, kdy bylo 130 sedláků ozbrojených koZnojmě 5. ledna 1673 během studia v poetice (5. třídě)
sami, háky a „bombardami“ (primitivními děly s trychzdejšího jezuitského gymnázia a po noviciátu v Brně, kde
týřovitými hlavněmi ze železných prutů upevněných
6. ledna 1675 získal aprobaci pro působení na nižších řáve dřevěném obalu) odvedeno z Rokytnice k zemské
dových školách, studoval v letech 1676–1678 jako člen
hranici; obdobná válečná výprava rokytnických poddastaroměstské koleje TJ u sv. Klimenta na Filozofické faných se uskutečnila 27. února 1705. Naopak se z Uher
kultě Karlo-Ferdinandovy univerzity; současně vykonával
uchylovali do olomoucké koleje TJ jezuité – 27. srpna
povinnosti socia (pomocníka) katechety. V roce 1679 pů1704 to bylo sedm kněží, tři magistři a pět konventuálů
sobil J. Stessl ve Znojmě jako profesor rudiment (nejnižší
(laických bratří), 1. prosince 1706 dorazilo do Ologymnaziální třídy), v roce 1682 byl profesorem poetiky na
mouce 16 uherských jezuitů a další jezuitští běženci
gymnáziu při profesním domu TJ u sv. Mikuláše v Praze
se v Olomouci objevovali i během následujícího roku,
na Malé Straně a léta 1683–1686 věnoval studiu teologie
což způsobovalo zdejší jezuitské koleji nemalé výdaje,
na pražské teologické fakultě a působil též
a výstavba nové univerzitní budovy se
jako vizitátor jezuitských kolejí. Roku 1688
proto pozastavila.
pobýval P. Jakub Stessl v jezuitské koleji
Kolejní hospodářství bylo uherve slezském městě Svídnici jako profesor
ským stavovským povstáním nejvíce
poetiky a rétoriky, prezes latinské kongredotčeno v červenci a na počátku srpna
gace (zbožného bratrstva) a zpovědník,
1705, již za vlády císaře Josefa I., náv letech 1689–1691 vyučoval ve Vratislastupce císaře Leopolda I. (zemřelého
vi v tříletém filozofickém kurzu při zdejším
5. května 1705), kdy uherští povstalci
jezuitském gymnáziu filozofii a stal se zde
opět vpadli na Hodonínsko a způsobili
dne 15. srpna 1691 jezuitským profesem.
značné škody na kolejním dominiu
Čejkovice. Vinné sklepy však zůstaly
Poté se stala Stesslovým působištěm jeIdeál ženské krásy vrcholícího baušetřeny, a tak rektor Stessl nařídil
zuitská kolej v Nise, a to jako profesora 5
roka – vyobrazení Madony na výřezu
svézt z nich víno do olomoucké komorální teologie, konzultora, zpovědníka,
z hromadné bakalářské teze datované
leje; sám se pak 29. srpna 1705 na
studijního prefekta, katechety a exhortáto23. července 1706; teze byla zhotovečejkovické panství vypravil a 19. prora. Roku 1696 se P. Jakub Stessl vrátil do
na v Augsburgu rytcem Eliášem Kryšsince téhož roku pověřil vídeňského
Vratislavi a do roku 1698 byl ve zdejším
tofem Heissem podle malby Jindřicha
advokáta Hoffera, aby se pokusil dojezuitském semináři profesorem Písma
Oldřicha Maira. Zemský archiv Opava,
sáhnout osvobození tohoto dominia od
sv. a kontroverzní teologie, viceregentem
pracoviště Olomouc, fond Univerzita
veškerých daní.
konviktu, zpovědníkem, exhortátorem
Olomouc (1576) 1640–1950, Tisky,
Těžkou hlavu působili rektorovi
a konzultorem.
inv. č. 1998/86
P. Jakubu Stesslovi též univerzitní stuSvůj první rektorský úřad zastával
denti, kteří napadali a uráželi „verbo et facto (slovem
P. Jakub Stessl ve Svídnici, a to od 13. prosince 1698
a činem)“ vojenské hlídky, a nepomohlo ani, když rekdo 13. října 1700. Je zřejmé, že se jako rektor osvědčil,
tor 25. května 1706 vyloučil takto provinilého studenta,
neboť dále postupoval v řádových hodnostech. Dne
jemuž vojenský velitel města vyhrožoval výpraskem,
11. listopadu 1703 byl P. Jakub Stessl promulgován
z akademie. Dne 26. července 1706 vojenský velirektorem koleje a univerzity TJ v Olomouci. V prosinci
tel, třímaje v jedné ruce tasený meč a v druhé pistoli,
téhož roku se v Uhrách rozhořelo stavovské povstání
rozehnal v čele stráže shromáždění neozbrojených
proti císaři Leopoldovi I. (nar. r. 1640, římskoněmecstudentů požadujících z neuvedené příčiny satisfakci
kému císaři v letech 1657–1705), vedené sedmihradpo královském rychtáři a posléze na dvacet z nich po
ským vévodou Františkem Leopoldem Rákóczym II.
celou noc zadržoval v rozporu s akademickou jurisdikcí
(1676–1735), k němuž se přidali kuruci, přívrženci Imna strážnici.
richa Thökölyho (1656–1705), otčíma F. L. Rákóczyho
O potíž zcela jiného druhu se rektoru Stesslovi postaral
II. a vůdce předchozí vzpoury Uher proti habsburské
„Dominus Horak“ – v díle Wilhelma Nathera (1820–1899)
nadvládě. Oddíly uherských povstalců po dalších pět
let pronikaly v touze po kořisti přes moravskou zemskou
Die Olmützer Häuserchronik, vydaném Univerzitou Palachranici a plenily jihovýchodní Moravu. Veden záměrem
kého v roce 2005, se na s. 429 I. svazku dozvídáme, že
získat finanční prostředky na válečné akce proti rebelům
český městský kancelista a soudní notář Jakub Horák
vydal císař Leopold I. 18. ledna 1704 dekret nařizující
získal 29. března 1695 od své manželky Alžběty rozené
církevním institucím, aby vydaly svým ordinářům (tj.
Reimerové dům v Nožířské ulici (nyní Denisově ul. č. 33)
diecézním biskupům) kostelní stříbro jako válečnou
se zahradou sahající až ke Kačení ulici v ceně 2000 zlatých;
půjčku. Ordináři pověřovali výkonem tohoto panovnickézemřel 21. července 1711 na souchotiny, zanechav na
ho nařízení své generální vikáře a úředníky biskupských
tomto světě vdovu Alžbětu (zemřevší v roce 1727) a tři
kurií s tím, že kostelní stříbro mohlo být z rekvizice vyneprovdané dcery. (Další údaje o J. Horákovi uvádí Vladimír
koupeno, přičemž libra (asi 0,54 kg) jeho hmotnosti byla
Spáčil v publikaci Písaři a kanceláře města Olomouce, Olovyceněna na patnáct zlatých. Ze záznamů v rektorském
mouc 2001, s. 208–210.) Jakub Horák, působící rovněž
diariu P. Jakuba Stessla z 20. až 26. února 1704 plyne,
jako univerzitní notář a od roku 1701 městský radní, se
že se rektor Stessl necítil nikterak povinován, aby olo21. července 1704 dostavil k Jeho Magnificenci, aby od
mouckému generálnímu vikáři odevzdal stříbrné přední vyslechl, že nelze vyhovět Horákovu přání vybudovat
měty z kolejního kostela i konviktní kaple, a dovolával
v kolejním kostele P. Marie oltář P. Marie Samodruhé, že ale
se imunit a exempcí zaručených Tovaryšstvu Ježíšovu
Horák může zasvětit své zbožné úsilí „imagini B. V. de felici
papežskými bulami. Když moravský zemský tribunál rekpartu Seu Matri prægnanti (obrazu Nejblaženější Panny
torovi jeho postoj vytkl, uvolil se rektor odevzdat kostelní
o šťastném slehnutí neboli těhotné Matky)“, jehož zhotostříbro toliko jako depozitum, a to ještě s průtahy a po
vení by uhradil, a poté by obraz mohl umístit v dotyčném
opětovných upomínkách konzistorního notáře. Dne
kostele. Radní Horák tak vskutku učinil, jenže jak vyplývá
14. června 1704 tak bylo vydáno biskupskému adz dalších záznamů ve Stesslově diariu, způsobil obraz
ministrátorovi šest větších stříbrných svícnů a lampa
namalovaný nejmenovaným umělcem nemalý rozruch.

Výřez z téže teze se jménem a hodnostmi rektora
5
magnifika P. Jakuba Stessla a dalších akademických hod-

nostářů olomoucké jezuitské univerzity. Zemský archiv Opava, pracoviště Olomouc, fond Univerzita Olomouc (1576)
1640–1950, Tisky, inv. č. 1998/86
Dne 10. prosince 1705 se konala kolejní porada, jež dospěla k usnesení, že obraz P. Marie Samodruhé darovaný
kolejnímu kostelu radním Horákem musí být ze svatyně
odstraněn, „quod oculos ostentat ob protuberantiam uteri
cum radio (poněvadž se nastavuje očím kvůli záři lůna
s paprskem)“. Bylo rovněž připomenuto, že pražský arcibiskup netoleroval augustiniánům obdobně pojatý obraz.
Leč teprve 17. února 1706 byl obraz P. Marie Samodruhé
sňat ze zdi kolejního kostela, neboť „multis non placuit et
pusillos ædificare non poterat (mnohým se nelíbil a maličké
nemohl povznášet)“. Dne 3. března 1706 pak bylo v kauze
pohoršlivé mariánské malby rozhodnuto, že malíř odstraní nepatřičnou záři i paprsky a poté bude obraz navrácen
kostelu a zavěšen na původní místo, což rektor Stessl neprodleně dopisem sdělil jezuitskému provinciálovi P. Janu
Millerovi (1650–1723).
Zaujetí rektora Stessla pro astronomické úkazy dokládá
jeho záznam o takřka úplném zatmění Slunce, které rektor
pozoroval dne 12. května 1706 „per intromissionem lucis
ex perspectivo (přes vpuštění světla z dalekohledu)“. Rektor Stessl tu zřejmě zaměnil dalekohled za optický přístroj
nazývaný camera obscura (dosl. temná komora), jehož
princip a možné využití při studiu zatmění Slunce byly
známy již ve starověku; podstatně byla camera obscura
zdokonalena roku 1686 německým premonstrátem Johannem Zahnem (1641–1707).
Svůj olomoucký rektorát ukončil P. Jakub Stessl
dne 13. prosince 1707 a dne 26. prosince téhož roku
byl jmenován generálem TJ P. Michaelem Angelem
Tamburinem představeným české jezuitské provincie.
Tuto hodnost držel P. Stessl do 1. března 1712, poté
do 6. května 1715 působil jako rektor koleje a prefekt
stavby koleje u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském,
dne 30. srpna 1712 byl zvolen a 7. ledna 1713 byl instalován do úřadu rektora magnifika Karlo-Ferdinandovy
univerzity. Oba rektorské úřady zastával P. Jakub Stessl
opětovně, a to jako provinciál české provincie TJ ve
dnech 5. května 1715 až 4. prosince 1718, poté jako
rektor a prefekt stavby Klementina a konzultor české
jezuitské provincie a konečně jako rector magnificus
Karlo-Ferdinandovy univezity, zvolený 20. července
1720 a instalovaný 23. listopadu 1720. Dne 22. ledna
1722 odešel P. Jakub Stessl do řádové penze; zemřel
v klementinské koleji dne 8. června 1723.
Prof. J. Fiala, CSc.

Oprava
V předchozí části seriálu Rektoři olomoucké univerzity
v letech 1573–1860 byla připojena k faksimile fragmentu diaria P. Leopolda Hendta nenáležitá popiska místo
popisky následujícího znění: Záznam v diariu rektora
P. Leopolda Henndta ze dne 6. listopadu 1700: „Sabbatum. Sub prandio lecta ordinatio Pis Nri Generali de abolendo haustu Czokoladæ, Thee, e’ Caffe. (Před obědem
čteno nařízení našeho generálního Otce [tj. generála Tovaryšstva Ježíšova P. Tirsa Gonzálese] o zrušení doušku
čokolády, čaje a kávy).“ Moravský zemský archiv Brno,
fond E 28 Jezuité Olomouc, sign. II/3, fol. 311v.
Čtenářům Žurnálu UP se za toto nedopatření omlouváme.
-redSoupis rektorů olomouckého vysokého učení
najdete na webových stránkách UP www.upol.cz
v oddíle O univerzitě/Historie a současnost.
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…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
9.–31. ŘÍJNA
Prázdno. Výstava prací studentů Katedry výtvarné
výchovy PdF UP. Galerie Podkroví.
10.–31. ŘÍJNA
Dalimilova kronika. Výstava – pařížský zlomek latinského překladu v Olomouci. UC UP.
12.–26. ŘÍJNA
6. oblastní výstava výtvarných prací zdravotně postižených občanů. Výtvarné práce postižených občanů z ústavů sociální péče a charit. Galerie Schody.
21. ŘÍJNA
PET Reading and Writing. Seminář pro učitele připravující studenty ke zkoušce PET. Britské centrum
(Křížkovského 14), od 9.00 do 12.30 hod.
Péče o nemocné. Bioetická konference. Velký sál arcibiskupské kurie (Biskupské nám. 2), 13 hod.
22. ŘÍJNA
Dětská dílna. Výtvarné a divadelní odpoledne pro děti
od tří let. Divadlo Tramtárie, 16 hod.
23. ŘÍJNA
Mladí tvůrci: L. David – Deziluze současnosti. Představení filmu za účasti tvůrce. UC UP, Filmový sál, 19 hod.
Čínská pop music. Přednáška. Měsíc asijské kultury.
FF UP, Velká učebna (Křížkovského 8), 19 hod.
G. Woodman (Belfast, U. K.): Shody a rozdíly – křesťanství ve vztazích mezi Británií a Irskem a českými zeměmi. Přednáška. Institut sv. J. Theologa (Dolní
nám. 22), 19 hod.
24. ŘÍJNA
Mgr. F. Švrček (PřF UP): Quantifiers on algebra of
logics. Seminář z univerzální algebry a uspořádaných
množin. PřF UP (Tomkova 40), od 13 hod.
Prof. M. Bartušek (PřF MU): Oscilační vlastnosti
kvazilineárních diferenciálních rovnic druhého řádu. Seminář z diferenciálních rovnic. PřF UP (Tomkova č. 40), posluchárna č. 202, 13.30 hod.
Drama Games for Teaching English. Workshop pro
učitele základních škol. Britské centrum (Křížkovského
14), od 15.00 do 17.00 hod.
Čínské šachy – hra nejen pro císaře. Přednáška. Měsíc
asijské kultury. FF UP, U1 (Křížkovského 8), 19 hod.
Mezinárodní Improliga. Divadlo Tramtárie, 19.30 hod.

Vzdělávací kongres…
Dokončení ze str. 1
jichž témata souvisela s postavením optometristů v ČR a jejich odborností nebo se týkala
navazujících odborných témat.
Pro 318 účastníků konference vytvořila Univerzita Palackého důstojné prostředí pro přednášky hlavního jednacího programu v aule PF,
neformální diskuzi v jejím předsálí, stravování
v menze UP a slavnostní večer v atriu Uměleckého centra UP. Přestože detailní hodnocení
kongresu lze provést až s odstupem času,
podle prvních ohlasů jej lze označit za zdařilý
jak po stránce odborné, tak i společenské.
RNDr. J. Wagner, Ph.D., Mgr. F. Pluháček, Ph.D.,
Katedra optiky PřF UP,
foto na titulní straně archiv katedry

Kvinterna – poutníci středověku. Koncert. UC UP,
Kaple Božího Těla, 19.30 hod.

Hudba Praha/Jasná páka. Turné k 25. výročí vzniku
kapely. U-klub, 20 hod.

25. ŘÍJNA
Prof. L. Hrabová, CSc. (Katedra historie FF UP): Dalimil a poklady olomouckých knihoven. Přednáška.
Kaple Božího těla UC UP, 15 hod.

Regionální přednáškové odpoledne 3×O. Divadlo
hudby, Denisova 47, Olomouc.

D. Stejskal : Cystatin C v séru jako dlouhodobý predikor celkové mortality, V. Študent: LUTS a erektilní dysfunkce ve studii Kapros v Olomouckém kraji a jejich
současná léčba, A. Vidlář: Diagnostika a léčba OAB
(overactive bladder), R. Vrtal: Moderní trendy v léčbě
stresové inkontinence. Přednáškový večer Spolku lékařů
v Olomouci. TÚ LF UP (Hněvotínská 3), 16 hod.
Utajené hrátky – průvodce čínskými nevěstinci.
Přednáška. Měsíc asijské kultury. FF UP, Velká učebna
(Křížkovského 8), 19 hod.
Křesťanství a kultura. Proměny kultury ve vztahu ke
křesťanství. Proměny křesťanství ve vztahu ke kultuře.
Konference. CMTF UP.

Filmový klub: Výslech (R. Bugajski, Polsko, 1982).
UC UP, Filmový sál, 20 hod.
25.–26. ŘÍJNA
Celostátní porada vysokoškolských knihoven. Arcibiskupský palác.
26. ŘÍJNA
V. Kracík, M. Zelina: O láskách nebeských. Divadlo
Tramtárie, 19.30 hod.
27. ŘÍJNA
Tovačovská jezera v evropské soustavě Natura 2000 –
střet zájmů mezi ochranou přírody a těžbou surovin.
Pracovní celostátní seminář Katedry přírodopisu a pěstitelství PdF UP, UC UP, 9 hod.
-red-

Diskuse, názory, ohlasy
Vážená redakce!
Věřím, že otisknete řádky nyní nečlena akademické obce (vy-obcovaného dle platné legislativy, žel registrujícího
citelnou kolizi mezi formou a obsahem) a umožníte mi toto

prohlášení.

Na diskusní stránce ŽUP č. 3 se mimo mé tušení
objevilo bezmála osmnáctkrát mé jméno. V indexu citovanosti by to zasluhovalo jistou pozornost; v daných
souvislostech – mezi „emocemi“ a „fakty“ – je to spíš
trapné. Cítím se zavázán vstoupit do diskuse, i když
znám lepší druhy osobní potěchy. Už nejde o věc čistě osobní. Slibuji však, že kdyby napříště bylo k mé
kauze připsáno cokoli, nebudu už v tomto médiu
reagovat a mrhat pozorností čtenářů.
1. Titulovaní pánové Komenda a Tillich nebyli
ke svým apologickým příspěvkům pobízeni žádnou
z mých informací. Znají mě dlouho. Myslím, že by se
takto po svém zastali každého v mé situaci, poněvadž
jsou to slušní lidé.
2. Pokud jde o studentskou petici, ta posléze uhasla
v zásuvce stolu paní děkanky, zcela v rozporu s platnými
předpisy o způsobu likvidace požárů hromadných stížností (viz Směrnice rektora B3-2/2000).
3. Paní děkanka Ludíková právem mluví o polopravdách. Byly mi nabídnuty externí přednášky, aby po
rozšíření petice byly vzápětí striktně zrušeny. – Z avizované „řady“ nepřesností upřesním alespoň jednu:
podpisů nebylo 70, ale přes 100, tj. více, než kolik

Ad) Fakta k ukončení pracovního
poměru Mgr. Jana Slavotínka
(Žurnál UP č. 3, 6. 10.)
Spectabilis,
nenašel jsem ve Vaší odpovědi ani jeden fakt, který
by dokazoval nepřesnost nebo nepravdu byť jediného
řádku v mém článku – spíše bych mohl za polopravdu
označit, že jste cudně zamlčela, že po dodání podpisových archů se studentskou peticí byla jakákoliv
možnost externí spolupráce s J. Slavotínkem zamítnuta.
Nehodlám polemizovat s Vaší odezvou psanou
úředním jazykem postrádajícím i jen stín lidskosti, jejíž nedostatek byl hlavním důvodem k napsání mého
článku. Spíše musím vyslovit politování, že jste někdy
sama nenavštívila přednášky J. Slavotínka; možná byste pak neochudila studenty své fakulty o vynikajícího
pedagoga, jehož jsem se zastal nejen jako přítele, ale
právě i proto, že jsem řadu jeho přednášek slyšel.
RNDr. J. Tillich, PřF UP

je lidí v ročníku. Chci touto cestou všem poděkovat,
zvláště pak těm, které jsem prve neprozíravě trápil
u kolokvií a zkoušek.
4. Paní děkanka dobře ví, proč jsem za ní po výběrovém řízení přišel. Ne proto, abych stvrzoval nezpochybnitelnost verdiktu (mimochodem: může kdo
kritizovat postupy komise, jejíž povinností není cokoli
zdůvodňovat účastníkům řízení?), ale hledal jsem útočiště ve svých zmatcích. Zatímco totiž v případě mého
protikandidáta komise probírala stanovenou literární didaktiku 20. století, já mluvil adekvátně o obtížích výuky
české klasiky (a starší světové literatury), což nikomu
zjevně nevadilo. Nezavírají se tak dveře za „mým“ devět let systémově budovaným oborem? Odešel jsem
s příslibem Spectabilis, že si ověří „zajištění výuky“.
5. Na své pracovní nedostatky jsem pohlížel vždy
kriticky. Šéf katedry to má ode mne dokonce písemně
(možná od jediného), protože z pochybení se člověk
může vyvázat jen zlepšovanými výsledky a také prací
navíc: i tu jsem dělal. Na PdF jsem věnoval maximum
času přípravě budoucích učitelů, této duchovní tresti
národa. I proto byly nejvážnějším mým prohřeškem
odsudky pouhé kvantifikace publikační činnosti, odsudky veškeré formálnosti, která hrozí učinit z fakult
úřady, manažersky vedené instituce, zanedbávající
prvořadost historického poslání univerzity; alma mater
má zůstat především živitelkou, ne tím, kdo se „živí“
tou a tou tržní strategií. Věru daleko jsem zacházel
v pomýlení inzitním humanismem, nedoceňuje píli
zběhlejších kolegů. Že se mě studenti zastali, mohu
koneckonců vnímat kajícně, jako že se tak ujali politováníhodného případu.
6. Nedomáhám se ani v nejmenším domnělých
osobních kvalit, zásluh a cti; jsem hluboce přesvědčen, že v zaměstnání prakticky veškeré uznání člověka
pochází z loajality k nadřízeným. Stojím tedy pevně za
Vaším rozhodnutím proti mně, vážená paní děkanko
a vážený pane vedoucí katedry, a jsem Vám vděčný
za to, že mohu být alespoň přechodně na Úřadu práce. (Je to jen krůček: z UP na ÚP.) Jediné, co by mě
mohlo mrzet – že Vy jste ochuzeni o tuto zajímavou
zkušenost, která obohacuje niterný život. Za ten čas
ale vykonáte spoustu nezpochybnitelné práce k prospěchu současných univerzitních trendů.
Mgr. J. Slavotínek, Ph.D.
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