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V ČÍSLE:

Systém řízení jakosti jako cesta ke zkvalitnění systému řízení • Univerzita Palackého poprvé partnerem festivalu Jeden svět
• Projekt Apotherapy: vývoj nových metod
léčby rakoviny

Do rámce oslav 60. výročí otevření Univerzity
Palackého patřil letos také REPREZENTAČNÍ
PLES UP, který se konal v sobotu 24. 2. 2007
v prostorách Regionálního centra Olomouc.
Zahájení se ujal rektor UP prof. L. Dvořák, moderoval J. Železný (vpravo).
-red-, foto -tj- 4

Odzvoněno:
tentokrát dvojímu výročí
g Uprostřed minulého týdne si olomoucká univerzita připomněla hned dvojí výročí. Před 61 lety, 21. února 1946,
byl Prozatímním Národním shromážděním schválen zákon o obnovení olomoucké univerzity
pod názvem Univerzita Palackého. O rok
později, 21. února 1947, byla univerzita slavnostně otevřena a v olomoucké
Redutě byl za přítomnosti prezidenta
E. Beneše a vládní delegace inaugurován první rektor
obnovené univerzity J. L. Fischer.
Na paměť přijetí zákona o obnovení univerzity se
ve středu 21. 2. 2007 v 15 hodin rozezněly zvony
olomouckých kostelů. Tak tomu bylo i před 61 lety,
když do Olomouce dorazila zpráva, že byl ve 14 hodin
44 minuty schválen zákon o obnovení univerzity. Zvony připomněly toto výročí i před rokem.
-th-, foto S. Jemelková

Jeden ze zvonů Chrámu Panny Marie Sněžné roz5
houpal 21. 2. spolupracovník Žurnálu UP T. Jemelka

Dvě fakulty se chystají k volbě nového děkana
g Ve stejný den a se stejným ústředním bodem programu se sešly akademické senáty
Právnické a Lékařské fakulty: vzhledem k blížícímu se ukončení řádných mandátů současných děkanů byly 20. 2. na obou těchto
fakultách vyhlášeny volby do nejvyšší fakultní
akademické funkce.
Akademický senát Lékařské fakulty UP
schválil harmonogram voleb, podle nějž volby
nového děkana proběhnou 3. 4. 2007. Současný děkan Lékařské fakulty UP, přednosta
Ústavu patologie LF UP, prof. Z. Kolář, CSc.,
byl do čela fakulty zvolen v květnu 2004; je to
jeho první funkční období, které končí dnem
31. 5. 2007.

Podle informací předsedy Akademického senátu Právnické fakulty UP JUDr. J. Sovinského,
Ph.D., byl termín děkanských voleb stanoven
na 21. 6. 2007. Cely volební proces bude zahájen na březnové zasedání fakultního senátu, na
nějž je plánováno ustavení volební komise.
JUDr. Mag. iur. M. Malacka, Ph.D., zastává
funkci děkana Právnické fakulty UP již po dvě
funkční období (od roku 2001); jeho druhý
mandát, do kterého vstoupil po volbách v roce
2004, bude ukončen 31. 10. 2007.
(Další informace viz http://www.upol.cz/fakulty/pf/organy-pf/akademicky-senat-pf-up/,
http://www.upol.cz/index.php?id=806/.)
-red-

Výroční zasedání ČKR v Hradci Králové
g Univerzita Hradec Králové byla hostitelem 89. zasedání Pléna České konference rektorů, které se uskutečnilo
ve dnech 22.–23. 2. v prostorách jejího kulturně-duchovního centra Nové Adalbertinum. Šlo zároveň o Výroční
shromáždění ČKR, jehož se zúčastnila řada významných hostů, např. předseda Vlády ČR Ing. M. Topolánek,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. D. Kuchtová, předseda Akademie věd ČR prof. V. Pačes, DrSc.,
prof. I. Wilhelm, CSc., vládní zmocněnec pro evropský výzkum, prof. V. Haasz, CSc., předseda Rady vysokých
škol, prof. V. Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise, či prof. J. Syka, DrSc., předseda Grantové
agentury ČR.
Plénum ČKR přijalo na svém 89. zasedání následující usnesení:
1. Plénum ČKR schválilo výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2006, zprávu o provedené revizi hospodaření
ČKR v roce 2006, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2007 a rozpočet ČKR na rok 2007.
2. ČKR považuje za nezbytné pokračovat v reformě vysokých škol v souladu s požadavky rozvoje studijních programů a zvyšování kvality vysokých škol, což je podmíněno zajištěním odpovídajícího ﬁnancování z veřejných
zdrojů, doplněných o zdroje soukromé.
3. ČKR plně podporuje záměr vlády provést úpravu právních předpisů týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje
tak, aby bylo výrazně podpořeno spoluﬁnancování evropských výzkumných projektů, včetně potřebné úpravy
zákona o DPH.
4. ČKR podporuje aktivitu MŠMT v procesu urychlování přípravy implementace operačních programů EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace tak, aby vysoké školy mohly efektivně do těchto
programů vstupovat.
5. ČKR žádá úpravu daňových zákonů tak, aby bylo umožněno podnikům snížit základ daně o náklady na výzkum
a vývoj smluvně sjednaný u vysokých škol, výzkumných ústavů a ústavů Akademie věd ČR.
6. ČKR podporuje posilování úlohy Akreditační komise při zajišťování nezbytné kvality vysokých škol, zejména
v souvislosti s připravovanou transformací terciárního vzdělávání.
-red-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Systém řízení jakosti
jako cesta ke zkvalitnění systému řízení
g V průběhu nedávného jednání Kolegia
rektora UP (20. 2.) prezentovali Ing. M. Jurečka a Ing. A. Zatloukal z Oddělení organizace
a řízení UP možnou cestu, jak na UP zavést
takový souhrn opatření, pravidel a postupů,
který by zaručil, že vše, co se na olomoucké
univerzitě děje, se děje s cílem zaručit požadovanou kvalitu poskytovaných služeb. Prezentace s názvem Systém řízení jakosti jako
cesta ke zkvalitnění systému řízení měla za
úkol především informovat management UP
o způsobu řízení, který povede k efektivnějším činnostem. Přikloní-li se vedení UP k tzv.
procesnímu řízení, které je podstatným rysem
systému řízení jakosti, nebude první vysokou
školou v republice. Uvedený systém řízení již
dodržuje např. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, živě se o něj zajímá
např. management MU v Brně, ZČU v Plzni či
UTB ve Zlíně.
I když univerzity – na rozdíl od komerční
sféry – primárně zisk netvoří, musí minimálně
efektivně hospodařit se svěřenými prostředky.
A přestože se univerzity nepohybují v komerční sféře, své zákazníky mají. Vysoké školy jsou

Z jednání Akademického senátu UP
g Akademický senát UP se na svém jednání 21. 2.
věnoval mj. následujícím tématům:
K první etapě rekonstrukce FF UP: Prof. E. Weigel, prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby UP,
infor moval senátory o aktuálním stavu první etapy
rekonstrukce FF UP. Zmínil částku tzv. doﬁnancování Univerzitou Palackého, a to ve výši 31 mil. korun.
Ve své řeči se znovu vrátil k tzv. vícepracím a s nimi
souvisejícími problémy. V návaznosti na usnesení z minulého jednání AS UP informoval prof. E. Weigel o odvolání pracovníka provozně technického odboru RUP
z funkce technického dozoru stavby za překročení
pravomocí a o sepsání „Zápisu o projednání pracovní
kázně“ s vedoucím odboru za nedůslednou kontrolu
podřízeného. V této souvislosti Akademický senát UP
přijal usnesení, v němž žádá rektora UP, aby byly
zahájeny přípravné práce na vypracování metodického pokynu pro stanovení povinností pracovníků
stavebního dozoru, který by problémům v této oblasti předcházel.
K návrhu nového Vnitřního mzdového předpisu UP:
Ing. H. Kotíková, Ph.D., informovala o jednání ekonomické komise AS UP, jež doporučila jeho schválení.
Vnitřní mzdový předpis UP Akademický senát UP
schválil, a to ve znění pozměňovacích návrhů. (Podrobněji se k tématu vrátíme v příštím čísle.)
K výsledku vnitřního auditu Uměleckého centra UP:
Rektor UP prof. L. Dvořák AS UP seznámil senátory s tím,
že při nastěhování příslušných kateder PdF a FF UP do
UC UP (2002) nebyla provedena inventarizace majetku.
Počáteční inventura byla uskutečněna až na podzim roku
2005, a to v návaznosti na zavádění evidence majetku UP
čárovými kódy. Inventuru provedlo oddělení interního auditu a kontroly UP, které zjistilo manko ve výši 410 tis. korun
(rozdíl mezi fakturovaným a předaným majetkem). Audit
upozornil i na problematiku tzv. víceprací, jež byly učiněny
„na nábytek“, a to v hodnotě cca 23 mil. korun. V návaznosti na informace doc. J. Štefanidese a Ing. Z. Křížky
upozornil JUDr. M. Tomoszek, předseda LK AS UP, že při
těchto závažných zjištěních při správě majetku UP, která
byla prokázána kontrolou v UC UP, je nanejvýš vhodné,
aby shora uvedená zjištění UP ohlásila. Akademický senát UP přijal usnesení, v němž vzal na vědomí informaci o výsledku vnitřního auditu UC UP. Na jejím základě
žádá rektora UP o důkladné přešetření osobní odpovědnosti za vzniklé nedostatky ve správě majetku UP.
Více viz www.upol.cz/odkazy/organy-up/akademicky-senat-up/zapisy-a-usneseni-as-up/
-map-
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Bulharský velvyslanec
hostem univerzity

poskytovateli vzdělání, které je považováno
mj. za službu. A z tohoto úhlu pohledu i vysoké školy mají své zákazníky, o něž je třeba
pečovat. Vypracování a zavedení Systému řízení jakosti by rozpočet UP sice zatížilo zhruba
milionem korun, na druhé straně dává příslib
mnoha pozitivních změn, mezi které lze zahrnout např. jasně stanovené pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků, jasně
stanovené pracovní náplně, systém by měl
zajistit také kontrolu úspěšnosti vykonávaných
činností i snadnou identiﬁkaci nadbytečných
činností. Fungující systém řízení jakosti by měl
přinést mj. i podklady pro personální audit a co
je velmi podstatné, svým nastavením by měl
zajišťovat neustálé zdokonalování procesů, jež
na UP dnes a denně probíhají, a tím napomoci
vyšší konkurenceschopnosti UP.
Pozn. red.: K tématice se vrátíme v některém z příštích čísel. Více informací na http://
aris.upol.cz.
-map-

g Při příležitosti nedávného vstupu Bulharské republiky do Evropské unie navštívil 20. 2. Univerzitu
Palackého Jeho Excelence Z. Popov, kde se setkal
s rektorem UP prof. L. Dvořákem. Jeho návštěva pokračovala prohlídkou sídla olomouckého Eurocentra,
umístěného v prostorách olomoucké univerzity, kde se
podepsal do pamětní knihy. V Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP pak vystoupil s přednáškou na téma
„Klady a výzvy vstupu Bulharska do EU“.
-red-, foto -tj-

K Rozvojovým projektům na rok 2006 a 2007
g V průběhu jednání Kolegia rektora UP, které se
uskutečnilo 20.2., informovala JUDr. L. Lochmanová,
Ph.D., prorektorka pro záležitosti organizace a ﬁnancování UP o závěrečných zprávách celouniverzitních
rozvojových projektů za rok 2006. Obhajobám včetně
diskuse, z níž vyplynuly mj. i požadavky na doplnění
některých informací – především informací týkající
se projektu s názvem Rozvoj a využití počítačové sítě
na UP, podprojektu Rozvoj portálu UP – bylo věnováno
celé předchozí jednání Kolegia rektora UP (18. 1.).
Shora uvedené debaty se v obecném měřítku týkaly především množství odvedené práce, za něž byly
vyplaceny odměny. V této souvislosti obdrželo Kolegium UP doplnění Závěrečné zprávy projektu Rozvoj
a využití počítačové sítě na UP, podprojektu Rozvoj
portálu UP. Doc. V. Fiala, proděkan pro vědu a výzkum
PF vznesl pak v samém závěru těchto debat návrh na

změnu v systému dělení ﬁnancí obsahující celouniverzitní rozvojové projekty. Vedení Právnické fakulty
tak prostřednictvím svého proděkana navrhuje, aby se
o Rozvojové projekty ucházeli zájemci v soutěži. Žádné
nesouhlasné stanovisko z řad členů Kolegia rektora UP
k tomuto návrhu nezaznělo a z reakce JUDr. L. Lochmanové i vyplynulo, že metodikou dělení těchto ﬁnancí
je možné se znovu zabývat, především v návaznosti na
Aktualizaci Dlouhodobého záměru UP. JUDr. L. Lochmanová pak znovu připomněla, že Závěrečné zprávy
Rozvojových projektů roku 2006 jsou zveřejněny na
webových stránkách Univerzity Palackého a dále upozornila na třináct nových rozvojových projektů na rok
2007. Jejich anotace jsou zavěšeny na Portálu UP.
Více na: http://www.upol.cz/odkazy/uredni-deska/rozvojove-projekty-2006/; http://portal.upol.cz/wps/portal.
-map-

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
V průběhu jednání Kolegia rektora UP (20. 2.), stejně jako v průběhu jednání Akademického senátu UP (21. 2.)
zazněla mj. informace týkající se dotace ze státního rozpočtu ČR pro UP.
Jaký je objem ﬁnancí, které Univerzita Palackého letos obdrží z MŠMT ČR? Jakým způsobem budou tyto
ﬁnance děleny? Jakou část tvoří ukazatel A + B1 v celkovém rozpočtu UP?
O podrobnější komentář jsme v této souvislosti požádali Ing. J. Jirku, kvestora UP:
Ing. J. Jirka, kvestor UP: Dosud známý objem
roku), ubytovací stipendia (celkem cca 55 mil. Kč),
ﬁnančních prostředků, které Univerzita Palackého obdotace na stravování studentů (celkem cca 9 mil. Kč).
drží z MŠMT ČR – prostředky jsou však uvolňovány
Rád bych zdůraznil, že výše uvedený výčet pochopipostupně – je cca 1 460 mil. Kč. Na základě Akademictelně neobsahuje prostředky, které UP dostává z jiných
kým senátem UP schválené metodiky dělení příspěvků
zdrojů – z jiných subkapitol MŠMT ČR (regionální škola dotací bude rozděleno celkem 1.022 mil. Kč. Podle
ství, mládež a tělovýchova), z grantových agentur
ukazatele A+B1, což je příspěvek určený na realizaci
mimo MŠMT ČR, ze zahraničí (včetně prostředků na
akreditovaných studijních programů, bude dle počtu
programy OP RLZ, Socrates – Erasmus).
normativních studentů mezi fakulty a podle dohodnuVzhledem k tomu, že Univerzita Palackého je v potých kritérií mezi centrální prostředky a centrální jednotsledních letech v získávání dalších zdrojů (zejména
ky UP rozděleno 900 mil. Kč. Podle ukazatele B2, což
v ostatních grantových soutěžích) velmi úspěšná,
je příspěvek za absolventy (dělí se pouze mezi fakulty),
podíl základního příspěvku podle ukazatele A+B1
bude rozděleno cca 58 mil. Kč. Dotace na speciﬁcký
(byť i tyto prostředky se navyšují) skutečně na dispovýzkum činí celkem cca 64 mil. Kč (dělí se mezi fakulty
nibilních zdrojích postupně klesá. Ve výše uvedeném
podle vzorce odpovídajícího výpočtu dotace z úrovně
výčtu prostředků tvoří tento ukazatel v roce 2007 neMŠMT). Zbývající prostředky jsou účelově určené na
celých 62 %. Pro srovnání: v roce 2006 to bylo ve
konkrétní projekty či aktivity. Patří mezi ně stipendia
srovnatelném období roku téměř 64 % a při započtení
studentů prezenčních doktorských programů (zatím
všech zdrojů, které UP získala v průběhu celého roku
cca 9 mil. Kč na I. čtvrtletí), projekty FRVŠ (celkem
(včetně mimorozpočtových), byl tento podíl výrazně
cca 24 mil. Kč včetně kapitálových dotací), rozvojové
pod 50 %. Ve srovnání výše základních zdrojů, jenž se
projekty (celkem cca 72 mil. Kč včetně kapitálových
dělí podle schválené metodiky dělení příspěvků a dodotací), výzkumné záměry (celkem cca 225 mil. Kč
tací, s rokem 2006 příspěvek podle ukazatele A+B1
včetně kapitálových dotací), výzkumná centra (není
vzrostl meziročně o 9,23 %, součet příspěvků podle
deﬁnitivní, zatím celkem cca 34 mil. Kč včetně kapiukazatelů A+B1 a B2 a dotace na speciﬁcký výzkum
tálových dotací), sociální stipendia (celkem necelých
pak meziročně vzrostl o 9,66 %.
Připravila -map9 mil. Kč, zatím na období leden až červen letošního

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Univerzita Palackého poprvé partnerem festivalu Jeden svět
g Debatuje-li se o festivalu, jenž se věnuje problematice lidských práv po celém světě, o festivalu patřícím mezi
zakládající členy Asociace lidskoprávních festivalů (sdružuje asi 17 festivalů z celého světa), pak téměř s jistotou
lze říci, že řeč je vedena o mezinárodní přehlídce dokumentárních ﬁlmů o lidských právech Jeden svět. Tato
přehlídka probíhá každoročně kromě Prahy v dalších patnácti městech České republiky. Olomoucká část se letos
uskuteční v Divadle hudby od 26. do 30. 3. a záštitu nad ní převzal rektor UP prof. L. Dvořák.
Mj. i proto, že téměř všichni organizátoři olomoucké
Festival Jeden svět se snaží každoročně přinést
části přehlídky, stejně jako i velká většina účastníků,
komplexnější a vyváženější informace, nabízí možnost
jsou studenti Univerzity Palackého. Bez vysokoškohlubšího pochopení souvislostí a důležitých zahraničláků-dobrovolníků – a to bych ráda zdůraznila – by
ně-politických a společenských témat. Kromě ﬁlmů,
festival rozhodně neprobíhal tak hladce. K debatám
respektive dokumentů snažících se „jít pod povrch“
s veřejností, které tradičně probíhají po ﬁlmových
každodenních událostí, dokumentů, které odhalují
projekcích, samozřejmě rádi využijeme odborného poa kladou zneklidňující otázky a zároveň nabourávají
tenciálu zaměstnanců, ale i studentů olomoucké unistereotypy, jsou i letos připraveny zajímavé debaty
verzity, komentovala dále „vklad“ UP do festivalového
s odborníky na danou oblast. Hlavními hosty olomoucdění J. Fürstová a doplnila, že velký přínos spatřuje mj.
ké části letošního festivalu Jeden svět budou senátor
i v tom, že Jeden svět může využít taktéž i univerzitních
Jaromír Štětina a novinářka Petra Procházková, uvedla
prostor. Nabízí se otázka, zda-li existuje nebo v nějaké
pro Žurnál UP J. Fürstová, studentka oboru Matematicformě existovala spolupráce Jednoho světa s Academia
ké a počítačové modelování na PřF UP, jež působí jako
ﬁlmem Olomouc. Téměř jednoznačně ji J. Fürstová odpartner společnosti Člověk v tísni. Ještě před začátkem
mítla. Až do loňského roku tyto festivaly komunikovaly
ﬁlmových projekcí se ale diváci mohou těšit na koncert
v tom smyslu, že uváděly podobné či shodné snímky.
Radůzy, který je naplánován na středu 21. 3. v 19 hod.
Letos by se to ale mělo změnit. AFO 2007 se vrací ke
v sále Reduta a také na výstavu fotograﬁí „Če(čen)ské
svým kořenům, tedy spíše k vědeckému dokumentu,
vzpomínky“ fotografky Ivy Zímové a přátel čečenského
řekla studentka PřF UP a závěrem dodala: Podle mého
tanečního souboru Maršo, jež bude umístěna v prvním
názoru tato změna prospěje oběma přehlídkám, tedy
patře Uměleckého centra UP od čtvrtka 22. 3. do středy
jak Academia ﬁlmu Olomouc tak Jednomu světu. Lidově
4. 4., dodala k chystaným doprovodným akcím.
řečeno: Konečně si nepolezou do zelí a divácké obci
Přehlídku tradičně pořádá Člověk v tísni, společnost
nabídnou širší škálu dokumentární tvorby.
při České televizi. Univerzita Palackého se v letošním
Více informací na www.jedensvet.cz.
roce poprvé stala partnerem olomoucké části festivalu.
M. Hronová
Velmi stojíme o bližší spolupráci festivalu s univerzitou.

Medicína založená na důkazu
g Ve dnech 20.–22. 2. se v Olomouci uskutečnil již
6.ročník postgraduálního kurzu v oboru epidemiologie, který pořádá Ústav preventivního lékařství LF UP
spolu se Státním zdravotním ústavem v Praze s názvem „Zimní škola epidemiologie“. Tématem letošní
školy byla Medicína založená na důkazu – základní
teoretické principy. Toto téma je v současné době velmi aktuální pro všechny lékařské obory.
Účastníci z různých oblastí České republiky (Praha,
Kolín, České Budějovice, Frýdek-Místek, Ostrava, Prostějov, Kroměříž, Šternberk, Olomouc) a různého odborného zaměření – z oborů chirurgie, interny, infekce,
gastroenterologie, pracovního lékařství, rehabilitace,
urgentní medicíny, tělovýchovného lékařství, mikrobiologie a epidemiologie – se v průběhu kurzu
seznámili se základními metodologickými principy „medicíny založené na důkazu – Evidence
Based medicine“.
Odborným garantem kurzu byl prof. V. Janout, CSc., přednosta Ústavu preventivního lékařství
LF UP.
-vj-, foto archiv ÚPL LF UP

Profesor Kurt Schubert, zakladatel judaistických studií ve Vídni a patron
Kabinetu judaistiky v Olomouci, zemřel 4. 2. 2007 ve věku nedožitých 84 let
K. Schubert, narozen 4. 3. 1923, dosáhl patnáctin ve stejném roce, kdy Hitler vtrhl do Rakouska. Záhy
identiﬁkoval nebezpečí nacionálně socialistické diktatury a jeho svébytným protestem byla přihláška ke
studiu starosemitské ﬁlologie. Tato volba mu umožňovala i v době NS-režimu studovat akadštinu, hebrejštinu
a syrštinu. Jelikož byl K. Schubert v důsledku těžkého astmatu zbaven vojenské povinnosti a byla mu přidělena
práce v letecké obraně, podařilo se mu zachránit rozsáhlou knihovnu rabínského semináře ve Vídni, kterou
tajně přemístil do budovy univerzity. Roku 1945 si K. Schubert od ruského komandanta Blagodatova vydobyl
znovuotevření univerzitních studií, a stal se tak prvním poválečným rektorem vídeňské univerzity. První „poválečný semestr“ zahájil 2. 5. 1945 symbolicky přednáškou s titulem „Hebräisch für Anfänger“ (Hebrejština
pro začátečníky). V rámci Institutu orientalistiky přednášel o judaistických tématech až do roku 1966, kdy byl
hlavně díky jeho iniciativě a úporné práci otevřen samostatný Institut judaistiky (Institut für Judaistik).
Až do roku 1993, kdy byl emeritován, se prof. K. Schubert všemi silami podílel na jeho formování a vývoji.
I v období po dosažení emeritace se nadále obětavě podílel na dalším rozvoji judaistických studií, a to nejen
v rámci vídeňského Institutu. Někteří ze studentů Filozoﬁcké fakulty UP si jistě vzpomenou na jeho přednášky
a semináře, ve kterých profesor Schubert od 26. 9. do 7. 10. 2005 poskytoval olomouckému publiku hlubší
náhled do dějin židovského národa a do vývoje sionismu. Po této čtrnáctidenní návštěvě, o které informoval
Žurnál UP v čísle 5/2005, se začaly úspěšně rozvíjet bližší vztahy mezi vídeňskou a olomouckou judaistikou.
Úmrtí profesora Schuberta je obrovskou ztrátou nejen pro vídeňský Institut a olomoucký Kabinet judaistiky,
ale i pro evropská judaistická univerzitní studia, ke kterým položil základní kámen. Olomouckému Kabinetu
judaistiky může být drobnou útěchou, že zde od zimního semestru 2007 začne dočasně působit jedna z jeho
žaček, dr. L. Hechtová. Na základech, které profesor Schubert v Olomouci svou podporou vybudoval, postupně
vyrůstají na FF UP judaistická studia, o jejichž akademický rozvoj profesor Schubert celý svůj život usiloval.
M. Krappmannová, Katedra germanistiky FF UP

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Přednáška k poctě J. L. Fischera
v roce 2007
Přednáška k poctě J. L. Fischera se uskutečňuje jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti
prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Koná
se zpravidla v listopadu. K jejímu přednesení vybere
k tomuto účelu rektorem UP jmenovaná výběrová komise významnou českou či zahraniční osobnost z kterékoliv vědní oblasti. Kterýkoliv člen akademické obce
může podat svůj návrh na kandidáta přednášky. Součástí tohoto návrhu musí být stručné zdůvodnění.
Prosíme o zasílání návrhů na kandidáta přednášky
na Odd.vědy a výzkumu RUP do 15. 5. 2007 (vladimira.kalova@upol.cz).

Cena Františka Palackého
Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které
přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého v Olomouci. Cenu uděluje jménem Univerzity
Palackého její rektor. Cena se uděluje zpravidla jednou
za dva roky a udělení je spojeno s ﬁnanční odměnou
50 000 Kč. Na tuto odměnu přispívá Obecní úřad
v Hodslavicích a Městský úřad v Neratovicích podle
smlouvy uzavřené s Univerzitou Palackého. Návrh na
udělení Ceny Františka Palackého může předložit každý
člen akademické obce UP, a to vědecké radě té fakulty,
na které je zaměstnán.
Pro udělení Ceny Františka Palackého v roce 2008
je možno předkládat návrhy do 13. 5. 2007 cestou
děkanátu fakulty.
Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení
České republiky zve na přednášku

Jazyk a komunikace českých neslyšících,
kterou prosloví

prof. A. Macurová, CSc.,
(FF UK Praha).
Přednáška se koná ve středu 7. 3. v 17 hod. v posluchárně č. 18, zadní trakt (2. poschodí, Křížkovského 10).
Úvodní slovo: prof. M Komárek, DrSc., a prof. J. Kořenský, DrSc. Hosté vítáni.

Pro zájemce z řad doktorandů
Univerzita v Miskolci (Maďarsko) pořádá ve dnech
12. až 18. 8. 2007 konferenci s názvem „6th International Conference of PhD Students“.
Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2007.
Bližší informace viz http://www.uni-miskolc.hu/~phdkonf.

Japonské Jaro 2007
Od 5. 3. do 21. 3. se koná třetí ročník Japonského
Jara, které pořádá Japonský klub Olomouc při Katedře
asijských studií FF UP. Letošní program pod titulem
„Tradiční Japonsko“ bude zahájen vernisáží fotograﬁí
přírody a architektury „Země vycházejícího slunce“,
jejichž výstava bude probíhat po tři týdny.
Kontakt: e-mail: jkolomouc@yahoo.com, web:
www.jkolomouc.titicaca.cz.

Oprava
V minulém čísle Žurnálu UP jsme v textu s názvem
Nová knihovna CMTF začala sloužit studentům mylně informovali, že vybudování knihovny bylo hrazeno
z rozpočtu CMTF UP. Rekonstrukce knihovny byla
realizována z velké části z centrálních prostředků
(cca 2 mil. korun), spoluúčast jmenované fakulty činila
cca 1,5 mil. korun, část ﬁnancí bylo uhrazeno z Fondu
rektora UP. Zainteresovaným na vzniku nové knihovny
CMTF UP i všem čtenářům univerzitního periodika se
za chybu vzniklou v redakci Žurnálu UP omlouváme.
-red-
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Pozvánka Katedry slavistiky FF UP
Ve středu 14. 3. v 11.15 se v prostorách
Katedry slavistiky FF UP (Na Hradě)
uskuteční setkání
se známým hudebníkem, bubeníkem
bývalého Ganělin-tria a výtvarníkem

Vladimírem Tarasovem (Litva).
V rámci besedy bude promítnut ﬁlm
s ukázkami instalací V.Tarasova.
Tlumočení do češtiny zajištěno.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Podrobnější informace o V. Tarasovovi je možné
vyhledat na www.vladimirtarasov.com.

Přednáškový večer
Spolku lékařů v Olomouci
7. 3. 2007 16. hod.
Urologická klinika FN a LF UP Olomouc
Koordinátor: doc. V. Študent, Ph.D.
Program: Diagnostika a léčba infekcí Chlamydia
trachomatis; Asistovaná reprodukce a lékařská genetika. Co se změnilo po vstupu České republiky do
Evropské unie; Včasný záchyt karcinomu prostaty
v Olomouckém regionu Kapros II.; Moderní trendy
v chirurgické léčbě nádorů ledvin.
Přednáškový večer se bude konat na Teoretických
ústavech LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3.
Chcete pracovat jako tlumočník v institucích EU?
Eurocentrum Olomouc a Informační středisko
Europe Direct pro Olomoucký kraj
Vás srdečně zvou na přednášku

R. Jones, vedoucí české sekce tlumočníků
v Evropské komisi:
Tlumočení v EU – příležitost pro každého
(Evropský kurz konferenčního tlumočení EMCI).
Datum a čas: úterý 6. 3. od 16. 45 hod.
Místo konání: Katedra romanistiky UP
(Křížkovského 8, Velká učebna).
Akademik sport centrum UP pořádá
příměstské tábory pro děti 5–9 let a 10–14 let

Jarní prázdniny Olomouc 2007.
Termín: pondělí 12. 3.–pátek 16. 3.2007.
Místo: Sportovní hala UP a okolí.
Přihlášky a informace: ASC UP, U Sportovní haly 2,
Olomouc, tel. + zazn.: 585 636 452, 585 636 451,
mobil: 775/ 91 20 40, e-mail: hana.vyroubalova@
upol.cz, http://ascup.upol.cz.

Upozornění pro zaměstnance
Upozorňujeme zaměstnance, kteří v den svátku
1. 1. 2007 nepracovali, že ve výplatě za únor t. r.
jim bude proplacena náhrada mzdy za tento svátek
ve výši průměrného výdělku. V některých případech
bude náhrada mzdy uvedena ve více položkách, a to
podle zdrojů, ze kterých jim byla vyplacena mzda ve
4. čtvrtletí 2006.
Náhrada mzdy za svátek podle nového zákoníku práce nebyla včas upravena dodavatelem programu SAP.
J. Barnetová, vedoucí personálně-mzdového odd.

HABILITACE
Pedagogická fakulta
Děkanka a Vědecká rada PdF UP zvou všechny zájemce na přednášku PhDr. P. Zajícové, Ph.D., odborné asistentky FF OU v Ostravě, na téma „Divadlo
ve vyučování jazyku“. Přednáška se koná v rámci
habilitačního řízení v oboru Pedagogika v průběhu
veřejné části jednání Vědecké rady PdF UP dne 6. 3.
ve 13.10 hod. v zasedací místnosti PdF UP.
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PŘEDSTAVUJEME
Noví profesoři UP
Ve Velké aule pražského Karolina jmenoval 6. 11. 2006 prezident republiky prof. V. Klaus celkem
63 nových profesorů českých vysokých škol. Univerzita Palackého byla mezi nimi zastoupena
tentokrát pouze jedním novým profesorem, kterým je prof. MUDr. M. Heřman, Ph.D., přednosta
Radiologické kliniky LF UP, pro obor Radiologie, jehož krátký portrét představujeme v následujících řádcích:

Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (1959)
Lékařská fakulta UP, Radiologická klinika.
Obor: Radiologie.
Vědecká a výzkumná specializace: Neuroradiologie, radiodiagnostika onemocnění hrudníku.
Je autorem/spoluautorem 84 vědeckých
publikací, z toho v zahraničí 14; citovanost:
celkem 68, z nich 25 v SCI a 8 v zahraničních
monograﬁích.
Významné publikace z uplynulých pěti let:
Heřman M.: Akutní CT mozku. Atlas nálezů. Univerzita Palackého v Olomouci 2006.
ISBN 80-244-1229-2.
Heřman M., Dvořák P., Houdek M.: CT-Guided Stereotaxy: First 10-Year Experience. Biomedical Papers 147, 2003, 221-226.
Heřman M., Pauček B., Raida L., Mysliveček M., Zapletalová J.: Comparison of Magnetic Resonance Imaging and 67Gallium Scintigraphy in the Evaluation of Posttherapeutic
Residual Mediastinal Mass in the Patients with
Hodgkin’s Lymphoma. European Journal of Radiology – v tisku.

Zatím poslední kongresovou přednášku
přednesl Prof. M. Heřman, Ph.D., v rámci „European Society of Thoracic Imaging 14th Annual
Meeting“ (Praha, 9.–11. 6. 2006) na téma Imaging of the Intensive Care Unit Patient.
Prof. M. Heřman, Ph. D., vede tři postgraduální studenty v oboru Zobrazovací metody.
Přednáší Radiologii na Lékařské fakultě UP
v Olomouci.
-red-, foto -tj-

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Projekt ESF na Katedře výtvarné výchovy PdF:
Kvalitativní inovace výtvarně-pedagogických studijních oborů
K pracovištím Univerzity Palackého, jež započala s řešením projektu z Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů Evropského sociálního fondu, se v létě 2006 přiřadila též Katedra výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty s projektem Kvalitativní inovace výtvarně-pedagogických studijních oborů. Jeho
vznik iniciovali odborní asistenti katedry Mgr. P. Šobáňová a PhDr. M. Horáček, Ph.D., hlavním řešitelem
se stala vedoucí katedry doc. H. Myslivečková, CSc. Řešitelský tým je sestaven z desítky spolupracovníků z řad dalších členů katedry, expertů z Katedry pedagogiky a dvou partnerských institucí – Muzea
umění v Olomouci a P-centra. Ekonomické, technické a administrativní náležitosti projektu spravuje
Ing. J. Skácel z Projektového servisu UP ve spolupráci s Ing. P. Zatloukalem a J, Vítkovou z Katedry
výtvarné výchovy.
O co v projektu jde? Jeho hlavním cílem je rozšířit
stávající výuku na Katedře výtvarné výchovy o muzeopedagogický modul, a poskytnout tak studentům
možnost kvaliﬁkované přípravy pro výkon povolání
muzejního a galerijního pedagoga. Proč? Pracovníci
muzeí, galerií a dalších sbírkových a výstavních kulturních institucí v České republice si v posledních
letech začali uvědomovat to, co jejich kolegové všude
jinde ve vyspělém světě: že totiž jen výjimečně stačí
umělecká díla a jiné předměty sbírat a vystavovat,
aby se vzbudily sympatie návštěvníka, nýbrž že je
nezbytné významy a hodnoty těchto artefaktů aktivně
zpřístupňovat. Právě muzejní a galerijní pedagogové se
starají, aby nepochopení a zmatek vystřídalo poučení,
estetický zážitek a úcta. Činí tak pomocí didaktických
programů šitých na míru cílové skupině a důmyslně
kombinujících rozmanité spektrum činností: výklad,
hru, divadlo, vlastní tvorbu. Touto cestou prohloubený
zájem o kulturní zařízení vede na druhé straně k žádoucímu posílení jejich společenské prestiže a v ideálním
případě také k nápravě dlouhodobě neuspokojivého
stavu ﬁnancování jejich provozu.
Katedra výtvarné výchovy s vyváženým spektrem
didaktických, teoretických a praktických výtvarných
disciplín představuje ideální platformu pro rozvoj specializovaného muzeopedagogického studia a je proto
přirozené, že v tomto ohledu reaguje na poptávku pracovního trhu. Bezprostřední provázání s aktuální praxí
kulturních zařízení zajišťuje zapojení partnerů – olomouckého Muzea umění, jehož lektorské oddělení patří
v oboru ke špičce, a P-centra se zkušenostmi s progra-

my pro znevýhodněné skupiny dětí a mládeže. Exper ti
ze zúčastněných institucí se budou podílet nejen na
výuce v modulu ve školním roce 2007-2008, ale též
na přípravě studijních materiálů a konference, která se
chystá na závěr řešitelského období na jaře 2008.
V těchto dnech byl dokončen rozvrh modulu tak, aby
mohl být prezentován prostřednictvím STAGu, na mezinárodním semináři Vysokoškolská příprava výtvarných
pedagogů – současný stav a perspektivy, pořádaném
na KVV 15. 3. 2007 a na setkání se studenty, plánovaném na první polovinu letního semestru 2007.
Projekt Kvalitativní inovace výtvarně-pedagogických studijních oborů je spoluﬁnancován Evropskou
unií a státním rozpočtem České republiky.
PhDr. M. Horáček, Ph.D., projektový koordinátor

CMTF UP nově nabízí
dvouoborová Teologická studia
Cyrilometodějská teologická fakulta UP právě získala
akreditaci oboru Teologická studia, který bude realizován v prezenční formě ve dvouoborových kombinacích
s Filozoﬁckou fakultou UP – obory Anglická ﬁlologie,
Španělská ﬁlologie, Italská ﬁlologie a dalšími obory.
Absolventi získají na CMTF UP možnost dalšího vzdělávání formou studia v již akreditovaném navazujícím
magisterském studijním programu.
Upřesňující informace budou zveřejněny v nejbližších dnech na webových stránkách UP v Aktualitách
a na stránkách CMTF.
-red-

Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP
Projekt Apotherapy: vývoj nových metod léčby rakoviny
Vědci z Lékařské fakulty UP získali grant ze 6. rámcového programu EU na vývoj a ověření nových terapeutických metod pro léčbu rakoviny.
Zprávu přinesl Žurnál UP v č. 14 na str. 1. Tříletý mezinárodní projekt má název Apotherapy a jedním z jeho vedoucích je doc. J. Ehrmann, Ph.D.,
z Laboratoře molekulární patologie LF UP. Požádali jsme ho, aby pověděl něco bližšího o tomto projektu.
Signální dráha a účinek aktivace CD40 je
Proč název Apotherapy?
Snadno splývají s plazmatickou membránou
znázorněn na obrázku. CD40 a jeho ligand
Projekt vychází ze současných znalostí o siga ligandy do nich vložené se tak dostávají do
CD40L hrají důležitou roli v regulaci imunitnínálních drahách, které vedou k programovatěsné blízkosti k receptorům CD40. Druhou
ho systému a ustavení funkční rovnováhy (honé smrti buňky, tzv. apoptóze. Cílem projektu
metodou je použít coby přenašeče viry, do
meostázy) buněk, tkání a celého organismu.
v nejširším slova smyslu je najít chemické
nichž byla vložena genetická informace pro
CD40 se významně podílí na množení a funkčlátky – signály (ligandy), které vyvolají zánik
tvorbu příslušného ligandu (rekombinantní
ním rozrůznění (diferenciaci) bílých krvinek –
nádorové buňky právě cestou programované
adenoviry). Na této problematice budou praB lymfocytů, které jsou významné pro imunitní
buněčné smrti. Přinutí buňku k sebevraždě
covat vědci z Univerzity v Helsinkách a tým něodpověď zprostředkovanou protilátkami. CD40
apoptózou. Proto název Apotherapy.
mecké biotechnologické ﬁrmy Novosom AG.
se však také účastní na aktivaci dalších typů
Na základě čeho, respektive jak projekt
Experimenty budou prováděny na buňkách
buněk imunitní soustavy – mikrofágů, cytotoxicvznikl?
izo lovaných z různých nádorů, především
kých T lymfocytů a dendritických buněk. Bylo
Především na základě osobních kontaktů
vaječníku, plic a močového měchýře, pěstozjištěno, že správná funkce CD40 podmiňuje
jednotlivých členů týmu během studijních povaných v kultivačním médiu za laboratorních
uchování protinádorové a protivirové imunity.
bytů a z diskuzí na odborných konferencích.
podmínek. Budou také použity myší modely
CD40 se ovšem nevyskytuje jen na buňkách
Motivem všech výzkumných laboratoří zúčasttěchto nádorů.
imunitního systému, ale i na jiných typech buněných na tomto projektu je společná snaha
Mohl byste co nejsrozumitelněji přiblížit
něk, včetně nádorových.
o zlepšení dosud ne zcela uspokojivých výsledfunkci proteinu CD40?
Jak to souvisí s vaším
ků protinádorové léčby.
projektem?
Z čeho výzkum vycháČlověk se orientuje ve svém okolí podle informací ze svých smyslových orgánů. Bez nich
Normální buňky jsou
zí?
by nepřežil, nemohl by se sám ani najíst a napít, ocitl by se na prahu smrti. Také každá buňvůči aktivitě ligandu CD40
Základní idea vychází
ka získává neustále ze svého okolí informace zajišťující její funkční stabilitu a také informace
rezistentní. Nereagují na něj
z faktu, že na povrchu buo tom, jak se má chovat vůči ostatním buňkám v blízkém i vzdáleném okolí. Jen tak může
a chovají se normálně – na
něk mnoha nádorů je příbýt účelně fungující složkou v integrovaném celku/tkáni, orgánu, organismu. Naprostá
rozdíl od buněk nádorotomen receptor CD40,
většina informací je k buňce nesena signály chemické povahy – molekulami různých látek.
vých. Obsadí-li tento ligand
po jehož aktivaci příslušBuňka je rozpoznává (čte), vnímá prostřednictvím receptorů. To jsou molekuly speciﬁckých
receptory CD40 na nádoroným ligandem je vyvolána
bílkovin umístěné na povrchu buňky v plazmatické membráně, která buňku obaluje. Spojí-li
vých buňkách, je blokován
imunitní odpověď vedouse receptor s příslušným signálem (ligandem), je aktivován k činnosti: spouští první fázi mojejich růst a dělení a buňky
cí k destrukci nádorové
lekulové mašinérie, kterou je informace ze signálu postupně dopravena k cílovému místu
jsou nasměrovány k zánibuňky apoptózou. Jak říká
v buňce. Tam teprve je dalším molekulovým mechanismem realizována odpověď, reakce
ku. Tento poznatek by se
hlavní koordinátor projektu,
buňky na signál, např. pohyb, dělení, syntéza nukleové kyseliny, enzymu, ale i degradace
pravděpodobně mohl vyuprof. Aristides Eliopoulos
nebo smrt buňky. Receptory jsou tedy něco jako „dveře“ do buňky, které se otevírají jen
žít pro léčbu těch nádorů,
z Laboratoře molekulární
správným „klíčem“ (signálem) na „chodbu“ (signální dráhu) k „dílně“ (metabolické dráze),
které mají funkční receptor
a buněčné biologie lékařkterá vykoná práci podle „zakázky“ (informace ze signálu).
CD40. Bude-li tato hyposké fakulty Univerzity na
téza potvrzena výsledky
Krétě, jde o zásah „Achilloprojektu, mohlo by to vést
vy paty“ nádorové buňky.
k zahájení klinické studie
Co je konkrétním cílem
zejména u pacientů s karprojektu?
cinomy plic, ovaria a moProjekt má několik dílčového měchýře.
čích cílů: 1. Vyvinout vhodČím je do projektu zané a dostatečně speciﬁcké
pojena Laboratoř moleligandy receptoru CD40,
kulární patologie?
které budou schopny vyvoTým naší laboratoře
lat přirozenou obrannou,
bude testovat efekt přitedy imunitní odpověď
pravených ligandů a inhiná dorových buněk a přibitorů na nádorové buňky
vést je na dráhu apoptózy.
i na experimentální zvířata.
2. Protože bylo zjištěno, že
Budeme provádět průkaz
útlumem aktivity bílkoviny
programované buněčné
(P13 kinázy) regulující děsmrti různými metodikami
lení buňky se výrazně zesia určovat zda se v expeluje proces aktivace CD40,
rimentu jednalo skutečně
budou se připravovat také
o speciﬁcký zásah nádolátky potlačující účinnost
rových struktur, nebo o neprávě této kinázy (syntežádoucí plošný zánik všech
tické inhibitory ze skupiny
buněk, včetně nenádoroino sitolfosfátů). Na vývových. Jsme tedy do jisté
ji těchto látek se budou
míry „výstupní kontrolou“
podílet vědci z laboratoří
všech experimentů napříč
Univerzity na Krétě, Univercelým projektem.
sity College v Londýně,
Kolik členů Laboratoře
laboratoří Instituto Mario
molekulární patologie se
Negri v Miláně a Univerzity
na projektu bude podív Uppsale. Třetím neméně
let?
významným cílem projektu
Celkem osm pracovníje zajistit, aby se příslušná
ků, z toho čtyři vysokoškolátka (ligand a inhibitor)
láci, z nichž jsou dva postk nádorové buňce dostala.
graduanti a čtyři laborantky.
Nejzajímavějším způsobem
Administrativní stránku nám
se zdá být přenos ligandu
velmi kvalitně zajišťuje Prodo nádorové buňky pomojektový servis UP.
cí laboratorně připravených
TM
Ptal se M. Hejtmánek
mikročástic (liposomů). 5CD40 signální dráha (Převzato z GeneAssist Pathway Atlas, www.ambion.com/tools/pathway.)
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STUDENTSKÁ RUBRIKA
Listy z Bretaně (II)
Jak během stáže ožívají legendy
Svým způsobem se už můžu s mírnou nadsázkou pokládat za Bretonku Rozpoznám vzduch podle toho, jak jsem daleko od
moře, mám v oku jakžtakž všechny důležité města tohoto koutu Francie, palačinky dělám zásadně z pohankové mouky na
slaném másle, které nahradilo jakýkoliv margarín. Vím z čeho se skládá bretonská vlajka a dokážu vysvětlit původ jejích černobílých pruhů. Navíc se
seznamuji čím dál tím hlouběji s místní lidovou slovesností, když se hluboko do noci straším místními legendami a následně se uklidňuji pohádkami,
které zdejší matky vykládají dětem. Kdo by byl dopředu řekl, že právě poznávání bretonské, potažmo morbihanské kultury, bude náplní mé stáže?
Comité département du tourisme du Morbihan (volně přeloženo jako odbor départementu
Morbihan pro cestovní ruch ), podnik, který teď
nahradil na chvilku mou alma mater, má své sídlo ve Vannes přímo na pobřeží Morbihanského
zálivu, který dal jméno celému départementu.
Označení Morbihan pochází z bretonštiny a znamená malé moře, Mor Bihan. Je to jediný název departementu v celé Francii, který se může
pyšnit pojmenováním v jiném než francouzském
jazyce. Ačkoliv už teď bretonštinu neuslyšíme
na každém kroku, je to stále živý jazyk, který se
učí už děti v mateřské školce. Snaha o záchranu
tohoto starého keltského jazyka, který byl hlavně
v první polovině 20. století tvrdě potlačován, jde
však někdy tak daleko, že se povinně překládají
tabule s názvy měst a vesnic. Dokonce i těch
měst, ve kterých se bretonsky nikdy nemluvilo,
jak mě zasvětil pan Guy Armel Leblanc, který
nám stáž v Bretani sehnal.

5 Hrad Susinio byl ve středověku jednou z nejčastějších rezidencí Vévodů z Bretagne a jako v každé
stavbě z té doby žijí i v tomto hradu nadpřirozené
bytosti
Povídá se, že samotný morbihanský zálliv
vznikl poté, co byly víly pro svou marnotratnost
vyhnány z vnitrozemí. Tak hořce bědovaly nad
svým osudem, že jejich slzy zaplavily krajinu
u moře a propojily se s oceánem. Odhodily své
šperky a korunky do moře a z těch pak vznikly
ostrovy. Korunka královny víl se odrazila daleko
od břehu a dala vzniknou překrásnému ostrovu
Belle-Ile en Mer, kde se na sklonku svého života uchýlila slavná herečka Sarah Bernhardt.
Prý je v zálivu Morbihan celkem 365 ostrovů,
stejný počet jako dnů v roce, ve skutečnosti
se však dá pouhých sedm z nich považovat za
právoplatné ostrovy. Přesto však nás jejich krása
uhrane a není těžké uvěřit, že se jedná o šperky
a drahokamy víl.

5 L‘arbre d‘or, Foret de Broceliande (zlatý strom) –
po požáru, který zničil nemalou část lesa, pokryl místní umělec jeden z ohořelých stromu plátky pravého
zlata a následně byla vyhlášena soutěž, kdo vymyslí
nejkrásnější legendu, která by původ tohoto stromu
„vysvětlila“
Samozřejmě to není jediné místo, ke kterému se zde váží legendy. To bychom nemohli být
v Morbihanu, v départementu, ve kterém, jak tvrdí všemožné prospekty a letáky, legendy ožívají.
Zdejší svérázná krajina je tou nejlepší kulisou pro
podobné příběhy. Nejznámější je asi les Broceliande, pro který je už slovo legenda synonymem.
Tento kraj už od nepaměti upoutával lidskou
fantazii a zvědavost, odehrála se zde spousta
více či méně reálných příběhů. Pod korunami
stromů se zde na svém koni projížděl král Artuš
s celou svou družinou, ve zdejších jezerech se
koupaly víly, včetně Morgany, nevlastní sestry
Artuše, a Viviane, která poté, co se naučila všem
kouzlům a čarám od toho největšího kouzelníka Merlina, ho navždy zaklela do spánku, aby ji
nemohl opustit. Naopak Morgana – poté, co ji
opustil milenec – zanevřela na muže a proklela
les, takže nikdo z rytířů, kteří lesem projížděli
a kteří byli byť jen v myšlenkách nevěrní, neměli nikdy najít cestu zpět. Až jednou se do lesa
dostal Lancelot, který rozpoznal kouzlo, a sám
věrný dámě svého srdce – Guinevře – vysvobodil všechny rytíře. Z té doby však zůstalo pojmenování „Val sans retour“ – „Údolí, z něhož není
návratu“ – a dodnes se mají návštěvníci lesa na
pozoru. Kdo ví, třeba všechna kouzla nastražená
vílou nemusí být odhalena…
Tím ale samozřejmě výčet nadpřirozených
postav nekončí. Pomineme-li Ankou, kostlivce,
který s sebou vláčí kosu a pomocí symbolů
dává dopředu vědět, kdo kdy umře, nesmíme
zapomenout na zdejší korrigany, zlomyslné trpaslíky, kterými jsem si hned o příjezdu do Vannes
vyzdobila pokoj. Snad aby mi pomáhali.

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“.
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Korrigani bydlí podle některých v menhirech
a pokaždé, když má měsíc nad sluncem moc,
tančí neúnavně svůj ďábelský tanec. Běda
tomu, kdo se jim připlete do cesty. Podle zdejších legend se k nim už dost odvážlivců vydalo
žádat o bohatství a jen pár nejchytřejších se vrátilo. Většina nebyla schopná ustát neustále se
zrychlující tempo písní a sklátili se mrtví k zemi.
Jednou korrigani naopak očarovali princeznu,
která se jím posmívala pro jejich ošklivost a zanedlouho porodila ošklivého skřítka.
Můj pobyt tady se pomalu (nebo spíš závratnou rychlostí ) blíží ke konci, protože už
v polovině března musím odjet do Brna, abych
připravila vše potřebné pro „dny morbihanské
kultury“, jak zní pracovní název akce,na které
tady pracuji a která se uskuteční na konci března a na začátku dubna v rámci frankofonního
festivalu Bonjour Brno. Už teď vím, že se mi
nebude moc chtít odtud odjíždět, protože jsem

5 Poloostrov Quiberon, Cote Sauvage (divoké pobřeží) – i za pěkného a bezvětrného dne zde mají vlny
obrovskou sílu a v závislosti na velikosti přílivu mění
poloostrov v ostrov. Mnoho lodí zde ztroskotalo
poznala spoustu zajímavých lidí, a hlavně si tento kout světa získal část mého srdce. Myslím,
že už teď můžu napsat, že jsem vděčná za tuto
příležitost, která se mi naskytla a že jsem mohla
poznat Morbihan skrz jeho obyvatele, kulturu,
gastronomii a příběhy.
Text a foto J. Kysilková
Katedra germanistiky zve všechny studenty,
profesory, zaměstnance a přátele univerzity
na jedinečnou akci:

FUTUROLOGICKÝ VEČÍREK
Přijďte se pobavit v pondělí 12. 3. 2007
do U-Klubu (Šmeralova 12)
nejlépe v maskách (na téma budoucnost).
Začátek: 19. 30 hod.
Program: slavnostní zahájení,
divadelní představení,
soutěž masek
(o futurologické ceny),
tradiční i netradiční hudba,
pro otrlé – netradiční občerstvení.
Znalost němčiny není podmínkou
(ale je samozřejmě výhodou).
Vstupné: 20 Kč (v masce),
40 Kč (bez masky).
Platba na místě.
Změna programu vyhrazena.

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
45. ROLLER Joannes (Jan), S.J., Phil. Dr. (* 13. 11. 1678 Lanškroun – † 27. 3. 1750 Praha), rektor od 12. 12. 1726
do 2. 1. 1730 a od 22. 10. 1743 do 30. 10. 1746
(I) V pořadí pětačtyřicátým a padesátým rektorem olomoucké koleje a univerzity Tovaryšstva Ježíšova byl
P. Jan Roller, narozený 13. listopadu 1678 v Lanškrouně.
Jak dokládá německé pojmenování tohoto východočeského města, tj. Landskron nebo Landeskron, doslova
„zemská koruna“, dále městský znak, v jehož červeném
štítě se skví zlatá koruna, zejména však zakládací listina
z roku 1265 bylo město Lanškroun založeno za vlády
Přemysla Otakara II. jako královské zboží. Již roku 1292
však Lanškroun spolu s blízkou tvrzí Lanšperkem a některými okolními vesnicemi připadl nově vybudovanému
zbraslavskému klášteru, který toto dominium vyměnil
roku 1358 s litomyšlským biskupem Petrem řečeným
Jelito (nar. kolem r. 1325, zemř. r. 1387 jako arcibiskup v Magdeburku) za statky blíže Zbraslavi. Koncem
16. století náležel Lanškroun Pernštejnům a Hrzánům
z Harasova; roku 1620 zakoupil lanškrounské panství
Karel z Liechtensteina (1569–1627), jenž zaručil Lanškrounu jeho dosavadní privilegia a výsady, pokud
ovšem jeho evangeličtí měšťané přestoupí na katolickou
víru, což většinou učinili, zatímco stálí ve víře evangelické
se raději vystěhovali ze země. Ušli tak velkým škodám,
které město utrpělo za třicetileté války, a velkému požáru
zpustošivšímu Lanškroun v roce 1645. Poznamenejme
ještě, že v Lanškrouně se roku 1595 narodil proslulý lékař, matematik a ﬁlozof Marcus Marci z Kronlandu, jenž
studoval ﬁlozoﬁi a teologii v Olomouci, působil jako profesor pražské lékařské fakulty a před svou smrtí, jež ho
zastihla roku 1667, vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova.
Příjmení Jana Rollera naznačuje, že náležel k německému etniku (rollen – koulet, valit, rolovat, balit, otáčet;
v dnešní němčině znamená substantivum Roller koloběžku nebo skútr). Studoval na olomouckém jezuitském
gymnáziu a během studia jeho poslední třídy, rétoriky,
vstoupil dne 9. listopadu 1695 do Tovaryšstva Ježíšova.
V následujících dvou letech pobýval v brněnském jezuitském noviciátu a v letech 1697–1700 byl jako příslušník
jezuitské koleje u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském
posluchačem Filozoﬁcké fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity; školskou aprobaci zde získal 3. prosince 1697.
Poté byl vyslán do Vratislavi, kde na zdejším jezuitském
gymnáziu působil jako profesor syntaxe (4. třídy) a socius (pomocník) představeného větší latinské kongregace
(zbožného bratrstva), absolvoval rovněž bohosloví. Terciátem (přípravou ke složení čtyř slavných slibů jezuitského
profesa) prošel P. Jan Roller roku 1709 v jezuitské koleji
v Jičíně, následujícího roku byl činný v pražské koleji TJ
u sv. Klimenta jako profesor poetiky (5. třídy klementinského gymnázia) a exhortátor.
V letech 1711–1714 se s P. Janem Rollerem setkáváme opět ve Vratislavi, kde byl profesorem réto-

Jubilea
Blahopřejeme!

Při příležitosti životního jubilea obdržel prof. J. Peprník,
CSc., dlouholetý člen Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP (na snímku vpravo), zlatou medaili Za zásluhy (Pro merito) z rukou rektora UP prof. L. Dvořáka.
Mezi gratulanty byl i děkan Filozoﬁcké fakulty UP
prof. I. Barteček, CSc. (vlevo).
-red-, foto -tj-

riky a prefektem chóru, z čehož lze usuzovat, že byl
Janu Kryštofu Handkemu a jeho tovaryši Janu Drechvzdělán v hudbě; ve Vratislavi také dne 2. února 1713
slerovi byla rovněž svěřena dodnes zachovaná a při resložil čtvrtou probaci jezuitského profesa. Shodnou
konstrukci jezuitského konviktu pro potřeby Uměleckého
třídu vedl páter Roller během následujících tří let na
centra UP v letech 2000–2002 restaurovaná fresková
gymnáziu při jezuitské koleji u sv. Klimenta na Novém
výzdoba konviktní kaple Božího Těla na téma vítězství
Městě Pražském, současně byl prezesem menší latinJaroslava ze Šternberka nad Tatary u Olomouce v roce
ské kongregace, německým kazatelem a exhortátorem
1241. O věrohodnosti této bitvy křesťanů s pohany jezuiv kostele sv. Salvátora. Během roku 1719 zastával páter
té na rozdíl od dnešní historiků nikterak nepochybovali
Roller povinnosti studijního prefekta a prefekta
chóru v profesním domě TJ u sv. Mikuláše na
Menším Městě Pražském (Malé Straně).
Na základě úradku řádových představených
započala roku 1720 kariéra P. Jana Rollera
jako řádového hodnostáře. Dne 14. prosince
1719 byl P. J. Roller promulgován rektorem
jezuitské koleje v Zaháni v Dolním Slezsku,
založené roku 1628 Albrechtem z Vadlštejna,
a setrval v tomto úřadě po obvyklé triennium
5 Záznam v rektorském diariu P. Jana Rollera z 21. ledna 1729:
do 11. října 1722. Nepochybně prokázal své „21 Ven: Nullæ Scholæ propter frigoris intensionem. 22 Sabb. Iterum
organizační schopnosti, poněvadž během dal- cassatæ scholæ ob ingentis frigoris continuationem. Litaniæ dimidia
šího triennia, a to od 28. října 1722 do 23. září 4tà. (21. Venušin [den, tj. pátek]: Žádné vyučování kvůli síle mrazu.
1729, řídil jezuitskou kolej v Českém Krumlo- 22. Sobota. Opětovně zrušeno vyučování kvůli pokračování nesmírnévě. V letech 1725–1726 stál P. Jan Roller po ho mrazu.)“ – Mimořádně mrazivé počasí započalo v úterý 18. ledna
boku představeného české provincie Tovaryš- 1729, kdy rektor Roller poznamenal: „Immane frigus! (Strašlivý
stva Ježíšova P. Julia Zwickera (1667–1738) mráz!)“ Ve středu 19. ledna byla proto zkrácena výuka, ve čtvrtek
jako jeho socius (pomocník) a 12. prosince 20. ledna se slavil bohoslužbou v kostele Panny Marie Sněžné svátek
1726 se ujal rektorského úřadu jezuitské ko- sv. Fabiána a Sebastiána s obvyklým kázáním v jídelně, nato započaleje a univerzity v Olomouci.
ly exercicie [duchovní cvičení]. V neděli 23. ledna se s ohledem na
Své rektorské diarium vedl P. Jan Roller mráz nekonal konvent ani katechéze. Rektorův záznam z 24. ledna
v dalším svazku diarií rektorů olomoucké zní následovně: „24 Lunæ. Anticipatq’ in Scholis exitq’ propter frigq’.
jezuitské koleje a jezuitských škol, jenž za- Consultatio. (24. [Den] Luny [tj. pondělí]. Předurčen konec vyučování
ložil ještě Rollerův předchůdce P. Jan Seidel kvůli mrazu.)“ Výuka byla obnovena v úterý 25. ledna 1729
dne 4. listopadu 1726, kdy byl zahájen nový
školní rok. Prvořadým úkolem rektora Rollera bylo doa drtivou porážku Tatarů přisuzovali zázračné moci šesti
končení výstavby jezuitského řádového domu – koleje
hostií, které Jaroslav ze Šternberka nechal ve schráně
(nyní budovy Vojenského správního archivu na náměstí
vézt na oslíku do bitevní vřavy. Sochy pro kapli Božího
Republiky) a Nového konviktu s kaplí Božího Těla. Dne
Těla vytvořil olomoucký sochař Filip Sattler (1695–1738),
1. února 1727 proto Roller požádal olomouckou kapijenž rovněž navrhl její štukovou výzdobu. Podle záznamu
tulu, aby vyslala své představitele ke komisionálnímu
rektora Rollera z 15. října 1727 odešel toho dne jezuitský
ohledání staveniště budoucího jižního traktu koleje
bratr laik Hanika do kamenolomu v Litovli, aby tu zhruba
přimykajícího se k městským hradbám, poněvadž na
opracoval vylámané kamenné bloky, aby mohly být snátoto staveniště navazovala kanovnická rezidence odděze přepraveny do Olomouce – nedozvídáme se však, zda
lená zdí od druhého, západního kolejního nádvoří. Když
šlo o kámen pro plastiky Sattlerovy, nebo pro některé ze
24. dubna 1727 obdržel rektor Roller písemný souhlas
soch v interiéru kostela Panny Marie Sněžné, na jehož
kapituly se závěry komise, jež se sešla 20. března
sochařské výzdobě se podíleli především Augustin Jan
1727, mohly být zahájeny nákladné stavební práce.
Thomasberger (1676–1734), Jan Sturmer (1675–1729)
Rektor Roller se proto pokusil získat osvobození jea zmíněný již Filip Sattler (sochy na průčelí tohoto kostela
zuitské koleje od papežského desátku, leč jeho snaha
vytvořil již okolo roku 1720 David Zürn, žijící v letech
vyšla naprázdno. Mezitím byl vybaven mobiliářem ko1665–1724). Dohotovenou kapli Božího Těla vysvětil
lejní refektář (jídelna), uzavírající z jihu východní nádvoří
rektor P. Jan Roller 29. srpna 1728: „Rector benedixit
koleje, zatímco kuchyně, spižírna, rozdělovna potravin
novam ecclesiam convictus et omnes convictores com(„dispens“), umývárna, sklad nádobí („Credentz“) se
municavit (Rektor dobrořečil nový konvikní kostel a dal
nacházely v přízemí západního příčného křídla propopřijímat všem chovancům konviktu).“
jujícího křídlo průčelní s budovaným křídlem jižním.
Kůr kostela Panny Marie Sněžné byl za prvního
Společné záchody pak byly přistavěny v návaznosti na
olomouckého rektorátu P. Jana Rollera opatřen malrefektář v závěru jižního křídla koleje. Refektář okrášlil
bou (18. července 1729) a byly k němu postaveny
malbami již v roce 1725 olomoucký malíř Jan Kryštof
dva mramorové sloupy (15. července 1729), zejméHandke (1694–1774), tyto malby se však stejně jako
na však byl vybaven novými varhanami, jež vyhotovil
ostatní malířská výzdoba koleje – zejména Handkeho
varhanář Johann Gottfried Halbich z Králík (doposud
malby v kolejní knihovně, o jejichž dokončení se zmise zde užívalo varhan přenesených z demolovaného
ňuje P. Jan Roller 22. září 1727 – bohužel nedochovaly
gotického kostela, z nichž zřejmě pochází dochova(viz Žurnál UP, 16, č. 15, 9. února 2007, s. 9). V novém
ný pozitiv). Varhanář „exhibuit primam delineationem
kolejním refektáři se prvně stolovalo 20. dubna 1727
novi organi (představil první nákres nových varhan)“
a 9. června téhož roku zde jezuité uspořádali hostinu,
2. dubna 1728; dne 6. června 1728 se odebrali páter
jíž se účastnili mj. opat premonstrátského konventu
ministr (hospodářský správce) koleje, ekonom (správce
na Hradisku Robert Sancius (rodák z Vizovic), dómští
kolejního statku) a truhlář (nejspíše jezuitský koadjutor,
kanovníci a farář kostela Panny Marie na Předhradí (detj. bratr-laik Jan Pirner) na kolejní statek v Bohdalicích
molovaného v roce 1840); proboštovi augustiniánského
u Vyškova, aby tu zajistili dřevo potřebné pro stavbu
kláštera u Všech svatých (nynější Dům armády na třídě
nového nástroje. „Organifex Grulichiensis“, tj. kralický
1. máje) zabránila v účasti na hostině choroba. V denívarhanář Halbich dorazil do Olomouce 25. května 1729,
kovém záznamu datovaném 14. května 1729 se rektor
Dokončení na str. 8
Roller zmínil, že v chodbě vedoucí ke kolejnímu refektáři
Soupis rektorů olomouckého vysokého učení
byly zavěšeny obrazy sv. Anděla Strážce a sv. Apoleny,
najdete na webových stránkách UP www.upol.cz
uvést malířovo jméno však považoval – ostatně jako
v oddíle O univerzitě/Historie a současnost.
v jiných případech – za zbytečné.
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…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
2. BŘEZNA
Ples Přírodovědecké fakulty UP. RCO Olomouc.

Oeconomia contra Universitas
V poslední době začínají ekonomická hlediska podle
mého názoru nebezpečně ohrožovat dosavadní praxi
nabídnout posluchačům společenskovědních univerzitních oborů jejich tradiční rejstřík. Uvědomuji si dost
jasně, že bez ekonomie (původní význam „šetrnost“)
se v tržním hospodářství neobejdeme a vůbec mi to
nevadí, dokonce se s tím ztotožňuji. Vadí mi ale způsob, jakým se to začíná provádět. Na poradě vedoucích
kateder s vedením FF jsem doložil, že dvouhodinová
přednáška Úvod do studia jazyka, kterou jsem realizoval v ZS ve velké posluchárně pro asi 106 posluchačů
šesti oborů, mi v podstatě pokryla můj úvazek tak, že
bych nic jiného nemusel dělat. Naproti tomu seminář
latinskoamerické španělštiny, v němž pět studentů pracovalo individuálně na příslušné části slovníku amerikanismů, mi podle současně uplatňovaných kritérií
vyneslo tak skrovnou část úvazku, že bych takových
seminářů musel vést okolo čtyřiceti hodin týdně.
Potíž je v tom, že Úvod do studia jazyka je prakticky
jediná přednáška, kterou je možné nabídnout celé řadě
ﬁlologických oborů společně. Kromě toho k ní existuje dostatečná studijní literatura a v krajním případě
by bylo možné ji zrušit a studenty na konci semestru
pouze vyzkoušet. Naprostou většinu všech dalších
předmětů na ﬁlologických katedrách je ale možné konat pro maximálně patnáct až dvacet posluchačů; nechci zabíhat do podrobností, ale na požádání podrobně
každému vysvětlím, proč to tak je a proč to sotva může
být i v budoucnu jinak. V případě mých pěti studentů se jen krátce zmiňuji o tom, že převážná většina
příslušného ročníku byla v té době na semestrálním
pobytu na šesti španělských univerzitách (každému
studentovi španělštiny a dalších jazyků katedra takový
pobyt už patnáct let smluvně zajišťuje). A nechávám
stranou i další speciﬁcké obory, jako je např. hra na
klavír, kde i patnáct studentů na jeden klavír se mi zdá
příliš mnoho.
V letošním kalendářním roce přidělila FF UP katedrám ﬁnanční prostředky na spotřební materiál, cestovné, odměny apod. podle klíče, který byl vypočítán na
základě „studentohodin“ a jehož důsledky jsem předvedl v prvním odstavci na obou krajních případech svého úvazku. Nepovažuji to za spravedlivé (v další části
uvedu proč), ale přijímám to jako nátlak na příslušné
katedry, aby uvážily, kde je možné se ekonomickým
podmínkám přizpůsobit bez toho, že by to znamenalo
prudký pokles kvality (u fakult a univerzit, které se jim
bezvýhradně přizpůsobily, k takovému prudkému poklesu prokazatelně došlo). První krok může být v tom, že
si ﬁnance na spotřební materiál, cestovné atd. katedry
pořídí z grantů, příležitosti k tomu jsou, druhý se může
týkat i některých výběrových přednášek apod.
Apeluji ale také na druhou stranu. Je opravdu mírně
řečeno nešťastné, aby někdo splnil svůj úvazek dvouhodinovou přednáškou a jiný k tomu potřeboval čtyřicet,
v případě odborného asistenta okolo 55 a u lektora asi
70 hodin týdenního úvazku. Je to absurdní, ale opakuji,

Rektoři…
kdy též byly dokončeny přípravné práce na kůru před
vlastní instalací varhan. Pracoval neúnavně, neboť již
o „Svaté noci“ 24. prosince 1729 se varhany v chrámu
Panny Marie Sněžné prvně uplatnily během mše svaté.
Poznamenejme ještě, že bohatá ﬁgurální výzdoba těchto
varhan, celkově restaurovaných v 70. letech 20. století
a ceněných pro svůj čistě barokní zvuk, sestává
z 41 plastik, z nichž 26 postav tvoří nebeský orchestr
vybavený autentickými hudebními nástroji.
Nejen „ad maiorem Dei gloriam (k větší boží slávě –
heslo jezuitského řádu)“, ale též k věhlasu Tovaryšstva
Ježíšova přispěly roku 1727 v Olomouci oslavy svatořečení dvou příslušníků této řádové komunity – španělské-

že pokud se ﬁnanční prostředky přidělují podle tohoto
klíče zatím jen na uvedené výdaje, postižené katedry
se s tím asi budou muset smířit. Alespoň to tak vypadá, vezmeme-li v úvahu, že všechny dosud vznesené
námitky byly sice trpělivě vyslyšeny, ale při rozdělování
ﬁnancí pro tento rok se k nim vůbec nepřihlédlo.
Z některých náznaků jsem vyrozuměl, že by v budoucnu bylo nejlepší přijmout zmíněný systém rozdělování ﬁnančních prostředků i na mzdy učitelů. A tady
už opravdu přestává legrace. Ekonomům, kteří systém „studentohodin“ vypracovali, by to sice dočasně
přineslo čtyřnásobné zvýšení platů, ale např. většině
ﬁlologických kateder snížení přibližně o jednu třetinu.
Znamenalo by to buď pracovat nadále za dvoutřetinový
plat, nebo zrušit třetinu „nejméně efektivních“ oborů
a ze zbývajících propustit patrně další třetinu učitelů.
I kdyby nikdo na univerzitě nechtěl žádný obor rušit,
nepochybně by k jejich likvidaci stačilo uplatnit zmíněný systém. Chtěl bych při této příležitosti připomenout,
že zrušit obor je velice jednoduché, mnohem složitější
je nový obor vybudovat, zažil jsem obě situace opakovaně u nás i v zahraničí. A dodám, že ve střednědobé perspektivě by ani vítězové souboje „Oekonomia
contra Universitas“ nedopadli příliš dobře; jestliže totiž
budou jednou všechny obory stejně efektivní (zrušíme
„neefektivní“ obory a přistoupíme např. na to, že konverzační lektoráty se zahraničními lektory nebo výuku
hry na klavír či cvičení z anatomie budeme konat ve
velké posluchárně), pak budeme všichni brát stejné
peníze na mzdy, odměny, cestovné atd. Na zvýšení
nebude odkud brát, protože „neefektivní“ pracoviště
nebudou existovat.
Chtělo by se mi věřit, že je míněn vážně sylabus
předmětu Etika podnikání, který se na FF UP nabízí
(„Cílem kurzu je kriticky zpochybnit názory, že etika a hospodářství nemají nic společného. Vytvořit
předpoklady pro pochopení mravních souvislostí
hospodářských činností a manažerských rozhodnutí.
Napomáhat formovat u studentů schopnost etické reﬂexe, jak činů vlastních, tak rozhodnutí jiných subjektů
vstupujících do podnikání.“).
Navrhuji proto vytvořit komisi, která by zpracovala
vyvážené řešení; to by mělo respektovat ekonomické
zřetele i fakt, že některé předměty prostě není a nebude
možné vyučovat v zaplněných posluchárnách. Před asi
pětadvaceti lety, v období začínající práce s počítači,
se takový pokus na vysokých školách zčásti realizoval. Pokud se pamatuji, u přednášky se předpokládal
minimální počet padesáti studentů, u cvičení dvacet,
u konverzačních lektorátů patnáct apod. I dnes by se
jistě nějaký kompromis mezi krajními představami našel, zvláště když si na jedné straně učitelé uvědomí,
že vést seminář pro pět studentů je přijde draho, a na
druhé straně, že přednáška pro dvě stovky studentů
jim nezabere o nic více času, než když jich budou mít
dvacet nebo padesát.
Prof. J. Černý, vedoucí Katedry romanistiky FF UP

Dokončení ze str. 7
ho jezuity Aloise Gonzagy (1568–1591), kanonizovaného
papežem Benediktem XIII. (1649–1730) téhož roku 1726
a prohlášeného za patrona studující mládeže, a polského
jezuity Stanislava Kostky (1550–1568), kanonizovaného
papežem Klementem XI. (1649–1721) roku 1714. Ve
dnech 24. až 31. srpna 1727 uspořádali olomoučtí jezuité osmidenní pobožnost, započatou 24. srpna procesím
směřujícím od katedrály sv. Václava kolem radnice do
kostela Panny Marie Sněžné, kde celebroval mši světící biskup Ferdinand Julius hrabě Braida (1654–1729),
v dalších dnech byli celebranty dómští kanovníci.
Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště)

5. BŘEZNA
Prof. A. Pamplani: Vztah mezi přírodními vědami
a teologií v moderní Indii. Přednáška s diskusí.
CMTF UP (Univerzitní 22).
Robert Křesťan a Druhá tráva. U-klub, 19.30 hod.
Erasmus Monday Nights. Neformální setkání se studenty. Meex Club (Horní náměstí 19), 20 hod.
5.–6. BŘEZNA
Představení divadla Drát. (Představení studentů
2. ročníku oboru Speciální pedagogika PdF UP.) UC UP,
Divadelní sál, 19 hod.
6. BŘEZNA
Prof. I. Chajda, DrSc., a RNDr. J. Kühr, Ph.D.(PřF UP):
Many-valued quantum algebras. Seminář z univerzální algebry a uspořádaných množin. PřF UP, Tomkova 40, 13 hod.
Projekce záznamu divadelní inscenace Jiřího Kyliána. UC UP, Filmový sál, 19 hod.
Student a věda. Literárněvědná studentská konference. FF UP, Katedra bohemistiky, učebna č. 18.
7. BŘEZNA
RNDr. Z. Hradílek, Ph.D., (PřF UP): Co roste v „mrazničce“ severní polokoule? (kotlinou řeky Jany na
SV Sibiři). Přednáška. PřF UP (Šlechtitelů 11), velký
přednáškový sál, 16.30 hod.
Nahlédnutí pod pokličku dramaterapie. UC UP, Divadlo Bílá nora, 17 hod.
Hudba mezi obrazy. Vernisáž, koncer t. UC UP,
2. patro (vernisáž 17 hod.), Kaple Božího těla (koncert 18 hod,).
Otec na služební cestě (E. Kusturica, Jugoslávie,
1985). Pastiche ﬁlmz. UC UP, Filmový sál, 20 hod.
Wohnout. U-klub, 20 hod.
8. BŘEZNA
Reading the City. Interaktivní seminář Mgr. Čaňkové
organizovaný ve spolupráci s British Council. British
Council, 15 hod.
Na počátku (divadlo herců z ÚSP Klíč + divadlo Drát.)
UC UP, Divadelní sál, 19 hod.
Czech ﬁlmz: Beauty Exchange/Ženy pro měny (E. Hníková, 2004). Projekce českých ﬁlmů s anglickými titulky. UC UP, Filmový sál, 19 hod.
-red-

Brus jazyka českého
Milý puristo,
krátké spojení, o kterém píšeš v minulém čísle, se
nevyhnulo ani tobě. Ve třetí tučné větě, kterou inzeruješ jako správnou, je nesprávný tvar podstatného
jména „…nad průběhu rekonstrukce FF UP“. To se
tak stává, když se zkopíruje věta a opraví jenom část.
Zřejmě jsi zkopíroval zakončení předchozí tučné věty
(„…při průběhu rekonstrukce FF UP“) a změnil jenom
předložku.
Poučení: pozor na kopírování částí textů, lépe je
napsat text znovu.
-puristovo alter ego-
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