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V ČÍSLE:

Olomoucký vědec oceněn jako spoluautor
publikace o katalánském umění • Inaugurační projevy děkanky PF a děkana LF UP
• Univerzitní pracoviště informují

Za účasti významných hostů se v aule Právnické fakulty UP 13. 2. uskutečnily slavnostní akty
inaugurace děkana Lékařské fakulty a děkanky
Právnické fakulty UP. Děkan LF prof. Z. Kolář,
CSc., byl jmenován do funkce pro druhé funkční období, a to od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2011;
děkanka Právnické fakulty prof. M. Hrušáková
pro období od 23. 1. 2008 do 22. 1. 2012.
(Inaugurační projevy přinášíme na str. 4 a 5.)
-red-, foto -tj- 4

Možnost přihlásit se ke studiu na UP
skončí za několik dnů
g Uchazeči o vysokoškolské studium mají v těchto
dnech poslední příležitost podat si přihlášku ke studiu
na druhém nejstarším učení v zemi. Pro akademický rok
2008/2009 tak mohou učinit prostřednictvím elektronické přihlášky do 29. 2. E-přihláška úplnou novinkou není.
Na některé fakulty se mohli uchazeči tímto způsobem
hlásit už v minulém roce. Rozdíl dnes spočívá v tom,
že e-přihláška je v současné době jediná možnost, jak
se na olomouckou univerzitu hlásit, uvedl Mgr. R. Palaščák, redaktor informačních materiálů UP.

S vyplněním elektronického formuláře posílají uchazeči na jednotlivá studijní oddělení tzv. Zkrácenou verzi
přihlášky ke studiu, jež obsahuje informace o vybraném studijním programu a oboru adepta o studium,
prohlášení o pravdivosti vyplněných údajů, souhlas
se zpracováním osobních údajů a potvrzení platby.
PdF UP přijímá elektronické přihlášky již třetím rokem,
přičemž první rok se jednalo o tzv. testovací provoz,
kdy byl uchazeč povinen zaslat také klasický standardní formulář, řekla Žurnálu UP Mgr. Lysáková, vedoucí
tamního studijního oddělení a ke zkušenostem a přínosu
e-přihlášky dodala: Od prvotního zavedení e-přihlášky
na UP zaznamenal formulář určitý vývoj. Ten se z velké
části odvíjel z poznatků studijních oddělení předaných
CVT UP. Některé naše připomínky byly akceptovány,
s jinými nedostatky, které dosud nebyly odstraněny, se
Dokončení na str. 4

Moravské lymfomové sympozium v interaktivním duchu
g Na konci ledna se již po čtvrté za sebou sjeli
do Olomouce moravští hematologové a onkologové, aby společně prodiskutovali nové možnosti v diagnostice a léčbě těchto onemocnění. Organizátoři z Hemato-onkologické kliniky
FNO a LF UP (HOK) připravili letos pro téměř
80 účastníků inovativní program, jehož hlavním
charakterem byla interaktivnost a výměna názorů. Pro každého posluchače bylo v auditoriu
Uměleckého centra UP přichystáno bezdrátové
hlasovací zařízení, pomocí něhož přítomní vyjadřovali svůj postoj k problémům a otázkám,
které byly zakomponovány do jednotlivých sdělení. Koordinátoři akce MUDr. Papajík (HOK),
MUDr. Procházka (HOK) a MUDr. Starostka
(OKH Havířov) i díky této možnosti zaměřili letošní program především na otázky aplikace
nejnovějších diagnostických a léčebných možností současné medicínské vědy do rutinní praxe nejen klinických pracovišť, ale i do ordinací
a laboratoří hematologů v jednotlivých moravských regionech. První polovinu sympozia tvořily přednášky týkající se chronické lymfatické
leukémie, která je nejčastěji se vyskytující leukémií na západní polokouli. Vzhledem k bio-

logické heterogenitě onemocnění a širokému
věkovému rozmezí nemocných nelze zejména
léčbu založenou na monoklonálních protilátkách a ﬂudarabinu nebo transplantaci kostní
dřeně poskytnout všem pacientům paušálně.
Tato léčba s sebou krom naděje na zlepšení
přežití nemocného může přinést i řadu komplikací, kterým je třeba předcházet, resp. umět je
včas diagnostikovat a léčit. Pro dokumentaci
svých tvrzení vybrali přednášející řadu konkrétních případových studií (kasuistik), které v sobě
obsahovaly rozhodovací body, v nichž posluchači volili z předložené nabídky nejvhodnější
variantu dalšího postupu. Podobnou náplň měla
i druhá polovina symposia, která byla věnována ne-hodgkinovým lymfomům. Soudě podle
ohlasu auditoria, měli organizátoři akce dobrý
nápad a další pokračování moravského sympozia v interaktivním duchu si účastníci jednání drtivou většinou přítomných zvolili i v závěrečném
hlasování celého odborného programu.
Setkání pacientů a jejich rodinných příslušníků
Ani tento rok však akce nebyla určena jen
specialistům v oboru hemato-onkologie. V jeho
Dokončení na str. 3

Nová Vědecká rada Právnické fakulty výrazem uznání a příslibem do budoucna
g Děkanka PF UP jmenovala se souhlasem Akademického souhlasu PF novou Vědeckou radu této fakulty.
Její složení je mimořádně reprezentativní. Vedle interních členů fakulty, zpravidla vedoucích jednotlivých kateder, v ní zasednou i zástupci dalších právnických fakult, zejména děkani z Prahy – prof. A. Gerloch, CSc.,
Brna – prof. N. Rozehnalová, CSc., a Bratislavy – doc. M. Vrabko, CSc. Členy Vědecké rady jsou i významné
osobnosti práva a představitelé hlavních oblastí právní praxe. Za všechny jmenujme alespoň veřejného ochránce práv JUDr. O. Motejla, předsedu Ústavního soudu JUDr. P. Rychetského, předsedu České advokátní komory
JUDr. V. Jirouska a JUDr. M. Hojovcovou, vrchní státní zástupkyni z Olomouce.
Vědecká rada PF v tomto složení je neklamným výrazem uznání olomoucké Právnické fakultě a její nové děkance, o něm ostatně svědčí i fakt, že přes poněkud dramatický vývoj kolem této naší fakulty nikdo z oslovených
nabídku členství neodmítl. Současně jde o příslib zdárného dalšího vývoje Právnické fakulty. Právě její Vědecká
rada totiž bude projednávat a schvalovat připravované akreditační materiály pro stávající i nové studijní programy.
Již na svém prvním zasedání by se měla zabývat východisky modernizace „kmenového“ magisterského studijního
programu Právo a právní věda a především žádostí o doktorský studijní program Teoretické právní vědy.
-stb-

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Vyhlášení voleb
do Akademického senátu
Filozoﬁcké fakulty UP
a do Akademického senátu
Univerzity Palackého
Akademický senát FF UP vyhlásil dne 30. 1. 2008
volby do Akademického senátu FF UP pro volební
období 2008–2011.
Volby se uskuteční ve dnech 1. a 2. 4. 2008.
Volební místností byla určena zasedací místnost
Děkanátu FF UP, Křížkovského 10. Dle příslušného
Volebního a jednacího řádu AS FF UP vyzývá akademickou obec FF UP k podání návrhů na kandidáty do
AS FF UP. Návrhy může podávat každý člen či skupina
členů akademické obce FF UP.
Uzávěrka kandidátních návrhů byla stanovena na
29. 2. 2008, 12.00 hod.
Návrhy na kandidáty je nutné písemně adresovat
předsedovi volební komise doc. P. Šaradínovi, Ph.D.,
cestou podatelny FF UP.
Návrh kandidatury do AS FF UP musí obsahovat:
a) jméno a příjmení kandidáta; b) název pracoviště
kandidáta, u studentů studijní blok a studijní obor;
c) další údaj, je-li to třeba k určení kandidáta; d) datum a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů.
Je nezbytné uvést, že jde o kandidáta do AS FF UP.
Kandidátem může být student či akademický pracovník
FF UP.
Akademický senát UP vyhlásil dne 16. 1. 2008 volby do Akademického senátu UP pro volební období
2008–2011.
Volby senátorů z FF UP se uskuteční ve dnech
1. a 2. 4. 2008.
Volební místností byla určena zasedací místnost
Děkanátu FF UP, Křížkovského 10 (identická místnost
s volbami do AS FF UP).
Dle příslušného Volebního a jednacího řádu AS UP
vyzývá akademickou obec FF UP k podání návrhů na
kandidáty do AS FF UP. Návrhy může podávat každý
člen či skupina členů akademické obce FF UP.
Uzávěrka kandidátních návrhů byla stanovena na
29. 2. 2008, 12.00 hod.
Návrhy na kandidáty je nutné písemně adresovat
doc. P. Šaradínovi, Ph.D., cestou podatelny FF UP.
Návrh kandidatury do AS UP musí obsahovat zejména: a) jméno a příjmení kandidáta; b) název pracoviště kandidáta, u studentů studijní blok a studijní obor;
c) rok narození kandidáta. Je nezbytné uvést, že jde
o kandidáta do AS UP. Kandidátem může být student
či akademický pracovník FF UP.
Katedra bohemistiky FF UP
zve na další pokračování cyklu

autorských besed a čtení
Exlibris.
Hostem doc. L. Machaly bude tentokrát spisovatel

Michal Viewegh
v úterý 26. 2. 2008 od 16. 45 v posluchárně č. 18
na FF UP (Křížkovského 10).
(Akce je součástí projektu ESF
Centrum intermediálních studií.)
Katedra aplikované lingvistiky FF UP pořádá
konferenci

Den rumunské kultury a jazyka.
Cílem tohoto setkání vědeckých a pedagogických
pracovníků z vysokoškolských, akademických a dalších
odborných pracovišť a zařízení je analýza výzkumu rumunské kultury a jazyka na českém území a v dalších
oblastech Evropy. Na jednání zveme lingvisty, literární
teoretiky, historiky, politology, sociology, religionisty,
ﬁlozofy, teology a žurnalisty k vytvoření komplexního
a víceoborového pohledu na dané téma.
Konference se bude konat v prostorách katedry (Vodární 6) 27. 2. Podrobnější informace viz http://www.kal.
upol.cz/akce/den-rumunske-kultury-a-jazyka-2008/index.
html.
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• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Olomoucký vědec oceněn jako spoluautor publikace
o katalánském umění
g Významného ocenění se dostalo prof. P. Štěpánkovi, Ph.D., členu Katedry dějin umění FF UP, který je
jedním ze spoluautorů publikace o katalánském umění
ve světě – Art Català al Món, collecció Història de
l‘Art Català (Barcelona 2007). Kniha, do níž přispěl
článkem o středověkých katalánských deskách v Praze
(Taules medievals a Praga), získala v lednu prestižní
cenu Asociace katalánských výtvarných kritiků (L’Associació Catalana de Crítics d’Art) za rok 2007. Pod vedením J. Braconse i Clapése zpracovalo 36 autorů,
katalánských i zahraničních, informace a analýzu
nejvýznamnějších památek katalánského umění od
románského po současnost v euroamerickém prostoru. Publikace si všímá nejen malby a plastiky, ale
také užitého umění (např. skla) i architektury, která je

Ocenění desetinásobného dárce
g Český červený kříž uděluje Bronzovou medaili prof.
J. Janského bezplatným dárcům krve, kteří svou krev
darovali již desetkrát. Na zasedání Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty UP ji
slavnostně předal děkan fakulty prof. J. Ševčík, Ph.D.,
studentu J. Danihlíkovi. Při
této příležitosti mu poděkoval
za jeho humánní přístup ke
spoluobčanům a reprezentaci PřF UP na veřejnosti.
-mj-

dílem katalánských architektů působících v zahraničí.
Jak uvedl prof. P. Štěpánek, českou odbornou veřejnost by mohla inspirovat k vytvoření obdobného svazku o českém umění v zahraničí.
Prof. P. Štěpánek současně přispěl i svou studií
o španělské malbě ve slovenských sbírkách (Pintura
española de colecciones eslovacas) ve sborníku In
sapientia Libertas. Escritos en Homenaje al profesor
Alfonso E. Pérez Sánchez (Madrid: Museo Nacional
del Prado – Fundación Focus-Abegoa, 2008), který
madridské Národní muzeum Prado připravilo svému někdejšímu řediteli. Veřejné představení spojené
s křestem této mimořádně objemné knihy se bude
konat 26. 2. v nově přistavěné části Muzea.
Prof. P. Štěpánek se počátkem února také zúčastnil
mezinárodní konference L’Immaculisme, un imaginaire
religieux dans sa projection sociale (Neposkvrněnost,
náboženská představa ve společenské projekci), která
se konala na Univerzitě v Caenu ve francouzské Normandii, příspěvkem Triumfy (sloupy) Neposkvrněného
početí v Čechách a na Moravě: španělské dědictví?
Pravděpodobně ještě v březnu vyjde Štěpánkova
kniha Aﬁnidades históricas e artísticas entre Brasil
e a República Tcheca (Historické a umělecké vztahy
mezi Brazílií a Českou republikou), napsaná portugalsky s krátkými českými resumé. Ve 22 kapitolách
sleduje historické a umělecké vztahy Brazílie a dnešní
České republiky v období od objevení až do konce
20. století.
-red-

XI. olomoucké onkologické dny
g Ve dnech 7. a 8. 2. se v prostorách Teoretických ústavů LF UP konaly tradiční, již jedenácté Olomoucké onkologické dny. Hlavním
organizátorem sympozia byla Klinika ústní,
čelistní a obličejové chirurgie FNO a LF UP
ve spolupráci s Českou
společností maxilofaciální
chirurgie a Oblastní stomatologickou komorou v Olomouci. Sympozium se konalo pod záštitou děkana
LF UP prof. Z. Koláře, CSc.
a ředitele FN MUDr. R. Maráčka.
V odborném programu
prvního dne specialisté
z různých oborů informovali o historii, současnosti
a perspektivách chemoterapie, radioterapii
a cílené biologické léčbě nádorů hlavy a krku
s využitím monoklonálních protilátek. Velmi zajímavé byly přednášky zaměřené na možnosti
léčby orálních prekanceróz a problematiku lymfangiomů obličeje a krku. V programu druhého
dne sympozia zaujaly prezentace zkušeností

s léčbou nádorů slinných žláz, farmakologickým
ovlivněním nádorové bolesti a rekonstrukčními
postupy při operacích očních víček. Příznivý
ohlas měla i kazuistická sdělení prezentující orální manifestaci maligního lymfomu a neobvyklou příčinu poruchy erupce
horního špičáku. Přednášky českých a slovenských
odborníků z oblasti maxilofaciální chirurgie, stomatologie, klinické onkologie,
otorhinolaryngologie, plastické chirurgie, patologie
a neurochirurgie vyvolaly
živou diskusi.
Již tradičně byl součástí
sympozia společenský večer, který se konal v hotelu
Flora, kde měli přednášející i posluchači příležitost pokračovat v neformálních odborných
diskusích. Poděkování patří nejen pořadatelům,
ale také sponzorům z řad farmaceutických ﬁrem
a výrobců zdravotnické techniky.
MUDr. K. Chytilová,
asistentka kliniky ÚČOCH LF UP, foto -tj-

Vzdáleným na blízku byl prof. T. Halík nejprve v Mozarteu, poté u P. M. Sněžné
g „Vzdáleným na blízku je dílo pro ty, kteří mají zájem o věci duchovní, ale nebyli ještě tzv. osloveni, je určeno
těm, kteří jsou ve smyslu náboženských hodnot chudí a nezdomácněli v církevním prostředí,“ zaznělo v komentáři
prof. T. Halíka, když 30. 1. prezentoval svou novou knihu
v prostorách olomouckého Arcidiecézního muzea. „Tato
kniha je jakýmsi manifestem proti příliš laciné víře. Církev
by se totiž neměla pouze starat o skalní věřící. Víra, která
není doprovázena otázkami, pochybnostmi, není živá,“ dodal. Ve stejný den celebroval studentskou mši v kostele
Panny Marie Sněžné (viz snímek).
Publikaci, která vznikala v poustevně v lesích sousedního Německa na objednávku jednoho z nakladatelství
USA, nedávno vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Setkání
s prof. T. Halíkem uspořádala Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci Vysokoškolským katolickým
hnutím.
-map-, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Předání dekretů novým docentům a promoce absolventů
doktorského programu
g V den inaugurace děkanů LF a PF UP 13. 2. proběhly také další slavnostní akty. V aule Právnické fakulty byly
předány jmenovací dekrety docentům, kteří se habilitovali na Lékařské fakultě, Filozoﬁcké fakultě, Přírodovědecké
fakultě, Pedagogické fakultě a na Fakultě tělesné kultury. V rámci slavnostního zasedání byli rovněž promováni
absolventi doktorského studijního programu Cyrilometodějské teologické fakulty, Lékařské fakulty, Filozoﬁcké
fakulty, Přírodovědecké fakulty, Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury.
Jmenovací dekrety převzali tito noví docenti (v závorce
(Stomatologie, LF); MUDr. V. Horčička, Ph.D. (Vnitřní
za jménem uvádíme obor habilitace): doc. A. Bulava,
nemoci, LF); Mgr. P. Charvátová, Ph.D. (Sociální lékařPh.D. (Vnitřní nemoci); doc. J. Dostál, Ph.D. (Gyneství, LF); MUDr. M. Král, Ph.D. (Urologie, LF); MUDr.
kologie a porodnictví); doc. M. Ľubušký, Ph.D. (GyY. Lovečková, Ph.D. (Lékařská mikrobiologie, LF);
nekologie a porodnictví);
MUDr. O. Marek, Ph.D.
doc.M. Procházka, Ph.D.
(Chirurgie, LF); MUDr.
(Gynekologie a porodJ. Mareš, Ph.D. (Neuronictví); doc. K. Urbánek,
logie, LF); MUDr. Z. Mrozek,
Ph.D. (Lékařská farmaPh.D. (Chirurgie, LF);
kologie); doc. E. HošnoMgr. J. Steigerová, Ph.D.
vá, CSc. (Český jazyk);
(Lékařská biologie, LF);
doc. M. Macková, Ph.D.
MUDr. D. Šaňák, Ph.D.
(Historie); doc. T. Pospíšil,
(Neurologie, LF); MUDr.
Ph.D. (Dějiny anglické
et MVDr. J. Škarda, Ph.D.
a ame rické literatury);
(Patologická anatomie
doc. M. Řezník, Ph.D. (Hisa soudní lékařství, LF);
torie); doc. J. Laitochová,
MUDr. D. Školoudík, Ph.D.
CSc. (Matematická analýza); doc. V. Ševčíková, Ph.D.
(Neurologie, LF); Ing. K. Tománková, Ph.D. (Lékař(Hudební teorie a pedagogika); doc. M. Lehnert, Dr.
ská biofyzika, LF); Mgr. I. Vašátková, Ph.D. (Sociální
(Kinantropologie).
lékařství, LF); Mgr. J. Beková, Ph.D. (Románské jazySlavnostně promováni byli absolventi doktorského
ky, FF); Mgr. J. Gregor, Ph.D. (Ruský jazyk, FF); Mgr.
programu (v závorce za jménem uvádíme studijní obor
Ch. Hopkinson, B.A., Ph.D. (Anglický jazyk, FF); Mgr.
a název fakulty): ThLic. A. Giralda Cid, Th.D. (TeoloE. Hudcová, Ph.D. (Německá literatura, FF); Mgr.
gie, CMTF); ThLic. J. Žůrek, Th.D. (Teologie, CMTF);
M. Jamný, Ph.D. (Filozoﬁe, FF); Mgr. L. Michálková,
ThLic. M. Dunda, Th.D. (Teologie, CMTF); MUDr.
Ph.D. (Ruský jazyk, FF); Mgr. N. Mizerová, Ph.D. (NěK. Belej, Ph.D. (Urologie, LF); MUDr. H. Ciferská,
mecká literatura, FF); Mgr. A. Dhabbah Nabil, Ph.D.
Ph.D. (Vnitřní nemoci, LF); MUDr. T. Gabrhelík, Ph.D.
(Klinická psychologie, FF); Mgr. M. Pugnerová, Ph.D.
(Lékařská biofyzika, LF); MUDr. D. Hanáková, Ph.D.
(Pedagogická psychologie, FF); Mgr. P. E. Rannestad,
Ph.D. (Německý jazyk, FF); Mgr. M. Svobodová,
Ph.D. (Teorie a dějiny výtvarných umění, FF); PhDr.
Dar pro kabinet judaistiky
H. Wiedermannová, Ph.D. (Klinická psychologie,
FF); Mgr. P. Adamík, Ph.D. (Zoologie, PřF); Mgr.
g Kabinet judaistiky dostal minulý týden darem
judaistickou knihovnu (celkem asi 1 500 svazků,
E. Hauserová, Ph.D. (Botanika, PřF); Mgr. V. Hradecká,
mezi nimi i skutečně klenoty), kterou mu odkáPh.D. (Botanika, PřF); Mgr. R. Hampl, Ph.D. (Zoologie,
zal zemřelý profesor Kurt Schubert, zakladatel
PřF); Mgr. K. Hron, Ph.D. (Aplikovaná matematika, PřF);
a nestor judaistických studií ve Vídni a patron
Mgr. E. Hřibová, Ph.D. (Botanika, PřF); Mgr. L. Lisická,
kabinetu judaistiky v Olomouci. Někteří ze stuPh.D. (Ekologie, PřF); Mgr. P. Mokroš, Ph.D. (Botanika,
dentů UP si jistě vzpomenou na jeho přednášPřF); Mgr. O. Pavlačka, Ph.D. (Aplikovaná matematika,
ky a semináře, ve kterých profesor Schubert od
PřF); Mgr. L. Szüčová, Ph.D. (Anorganická chemie, PřF);
26. 9. do 7. 10. 2005 poskytoval olomouckéMgr. L. Trebatická, Ph.D. (Ekologie, PřF); Mgr. J. Losík,
mu publiku hlubší náhled do dějin židovského
Ph.D. (Ekologie, PřF); Mgr. Z. Bartsch Veselá, Ph.D.
národa a do vývoje sionismu. Po této čtrnácti(Pedagogika, PdF); Mgr. R. Feiferlíková, Ph.D. (Hudební
denní návštěvě, o které informoval Žurnál UP
teorie a pedagogika, PdF); Mgr. K. Mihálová, Ph.D. (Pev čísle 5/2005, se začaly úspěšně rozvíjet bližší
dagogika, PdF); Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. (Pedagogika,
vztahy mezi vídeňskou a olomouckou judaistiPdF); Mgr. L. Minovská, Ph.D. (Antropologie, PdF);
kou. Členové kabinetu převzali sbírku judaik od
MgA. L. Pulchert, Ph.D. (Hudební teorie a pedagogidcery prof. Schuberta E. Schubertové, iniciátorka, PdF); Mgr. J. Sladová, Ph.D. (Pedagogika, PdF);
ky projektu „Museum ohne Grenzen“ („Muzeum
JUDr. PhDr. I. Svoboda, Ph.D. (Pedagogika, PdF); MgA.
bez hranic“), která v květnu navštíví Olomouc.
P. Špaček, Ph.D. (Hudební teorie a pedagogika, PdF);
Darované knihy budou postupně signovány
Mgr. V. Vondráček, Ph.D. (Hudební teorie a pedagogika,
studenty kabinetu, aby mohly co nejdříve sloužit
PdF); Mgr. R. Cuberek, Ph.D. (Kinantropologie, FTK);
čtenářům.
Mgr. I. Dostálová, Ph.D. (Kinantropologie, FTK).
Mgr. M. Krappmann, Kabinet judaistiky FF UP
-red-, foto -mo-

Moravské lymfomové sympozium…
rámci se již třetím rokem konalo společné setkání pacientů dříve léčených pro lymfoproliferativní
choroby, jejich rodinných příslušníků a zdravotníků HOK. Akce, která se rok od roku rozrůstá
a letos zcela zaplnila ﬁlmový sál UC UP, má za
cíl prohloubit vzájemnou komunikaci a informovanost mezi nemocnými, bývalými pacienty, veřejností a zdravotníky, které by vedly k dalšímu
zlepšení péče či psychosociální pomoci pacientům. Přednášky odborníků se snažily názorně
přiblížit posluchačům pokroky v terapii lymfomů,
možnosti dietních opatření při léčbě a zejména
po léčbě nádorových chorob, ale nevyhnuly se
ani otázkám sexuality v onkologii, plodnosti po
chemoterapii, plánování rodičovství, otázkám

Dokončení ze str. 1
sociálního zabezpečení
a psychologické pomoci
nemocným. Setkání, jehož hlavní organizátorem
byla Nadace Haimaom,
se pro velký zájem účastníků zřejmě rozšíří o podzimní rekondiční víkend v Jeseníkách a samozřejmě bude mít pokračování v UC UP i v následujícím roce.
Přednesená sdělení bude možno shlédnout
na webových stránkách www.haimaom.cz
v sekci Informace pro pacienty.
MUDr. T. Papajík, CSc.,
Hemato-onkologická klinika LF UP a FNO

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Akademický senát FTK UP vyhlašuje

volby do Akademického senátu FTK UP
pro období 2008–2011.
Volby proběhnou ve dvou dnech: první den – 2. 4.
od 9 do 13 hod. v místnosti Na-309 (zasedací místnost
FTK UP) a od 16:00 do 19:00 na Sportovní hale UP; druhý den – 4. 4. od 11 do 15 hod. v místnosti Na-309.
AS FTK UP vyzývá všechny členy akademické obce
FTK, aby zasílali předsedkyni volební komise, doc.
M. Přidalové, Ph.D., písemné návrhy na kandidáty do
AS FTK UP. Období příjímání návrhů končí 27. 2. Návrh
musí obsahovat písemný souhlas kandidáta; dalšími náležitostmi jsou: příjmení a jméno vč. titulů, datum narození,
pracoviště, u studentů ročník studia a obor.

Volby do Akademického senátu UP
proběhnou na FTK UP 2. 4. 2008
od 9 do 13 hod. v místnosti Na-309
(zasedací místnost FTK UP).
AS FTK UP vyzývá všechny členy akademické
obce FTK, aby zasílali předsedkyni volební komise,
prof. J. Riegerová, CSc., písemné návrhy na kandidáty
do AS UP. Období příjímání návrhů je od 27. 2. do 12. 3.
Návrh musí obsahovat příjmení a jméno, rok narození
a pracoviště, u studenta studijní obor, studijní program
a ročník studia (písemný souhlas kandidáta).
Grantová agentura České republiky
vyhlašuje

veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji
na podporu projektů základního výzkumu
s počátkem řešení od roku 2009
(standardní, postdoktorské, doktorské projekty).
Podrobné informace viz
http://pala.gacr.cas.cz/wordpress.

Polština se zaměřením
na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Sekce polské ﬁlologie Katedry slavistiky FF UP získala akreditaci pro jednooborový bakalářský studijní
obor Polština se zaměřením na hospodářsko-právní
a turistickou oblast. Zájemci o studium tohoto oboru
budou přijati bez přijímací zkoušky a jiných doplňujících kritérií. Počet přijatých studentů pro akademický
rok 2008/2009 není omezen. Přihlášku je nutno podat
elektronickou formou (e-přihlášky) do 29. 2. 2008,
administrativní poplatek činí 500 Kč. Podrobnosti viz
polonistika.upol.cz.
Katedra rozvojových studií PřF UP pořádá
ve dnech 26.–28. 2.
mezinárodní konferenci

Rozvojová studia v Evropě.
V průběhu konference, která se uskuteční v rámci
projektu ESF Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia, představí své obory rozvojových studií
další evropské univerzity. Důraz bude kladen na další
možnou spolupráci nejen v rámci Evropy.
Konference bude probíhat v anglickém jazyce.
Místo: Sluňákov – Centrum ekologické výchovy
města Olomouce, Horka nad Moravou, Skrbeňská
669/70.

Jon Davis: Hezký víkend
Britské centrum KUP pořádá 6. 3. v 16.30 hod. autorské čtení J. Davise, Američana žijícího v Praze, který
ve své knize Hezký víkend popisuje své české zážitky
a zkušenosti. O běžných věcech – o taxi, houbách,
šunkoﬂecích, pivech, jak jednat na úřadech – píše
sice ne dost dobrou češtinou, ale jazykem vtipným
a pohledem odlehčeným.
Předčítání v češtině, další povídání a beseda s autorem v angličtině.
Vstup volný.

/3/

SLOVO MÁ…
Inaugurační projev děkanky Právnické fakulty UP prof. Milany Hrušákové, CSc.
Vaše Magniﬁcence, vážený pane rektore, Honorabiles, Spectabiles, dámy a pánové, sehr geehrte Kollegen.
Předstupuji dnes před vás s pocitem velké
odpovědnosti a pokory před úřadem, který mně
byl nyní takto slavnostně svěřen. Jsem si velmi
dobře vědoma úkolů, které před vedením Právnické fakulty, přede mnou osobně, ale rovněž
i před všemi učiteli této fakulty, nebo ještě lépe
řečeno před námi všemi, kteří máme na paměti
především zájem této fakulty, stojí.
Při předávání jmenovacího dekretu mi Jeho Magniﬁcence pan rektor řekl, že
Právnická fakulta je stále
ještě v plenkách a současně mně popřál, aby se mně
ji podařilo posunout do pomyslné dospělosti, zejména
akreditací doktorského studijního programu. Protože
se považuji za odborníka
zejména pro mé milované
právo rodinné, pak tento příměr musím trochu upravit. Chci v této chvíli konstatovat, že Právnická fakulta UP v Olomouci již
vyrostla z dětských střevíčků, ale přece jenom jí
do dospělosti něco chybí. Je na hranici dospělosti, v tomto akademickém roce 2007/2008 má
šestnáct let. Plnohodnotnou součástí staroslavné olomoucké univerzity se však její Právnická
fakulta stane teprve v okamžiku, kdy nám bude
udělena akreditace doktorského studijního programu. Lze očekávat, že tomu bude poměrně
záhy, protože příslušné materiály pro schválení
akreditační komisí jsou již v zásadě připraveny.
Na Právnické fakultě je v této chvíli řada
mladých perspektivních učitelů, kteří již ukončili své doktorské studijní programy na jiných
právnických fakultách a získali tak titul Ph.D. Za

Možnost přihlásit se ke studiu…
potýkáme dodnes. Snad největší problémy dnes máme
s potvrzením platby za podanou přihlášku. Při správném
vyplnění speciﬁckého symbolu, kterým je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem, by mělo
dojít k tzv. spárování platby s přihláškou. Tyto platby se
nám bohužel z neznámého důvodu nezobrazují, čímž
dochází ke značné časové prodlevě převodu přihlášek
do studijní agendy STAG. S přihláškou nelze dále pracovat a uchazeč nemá jistotu, že byla jeho přihláška
přijata. Na tuto záležitost jsme v loňském roce opakovaně upozorňovali. Malý příklad za všechny – k dnešnímu
dni, tj. k 7. 2., evidujeme 1 525 přihlášek, platba je v PC
potvrzena pouze v 70 případech, a to přesto, že máme
od uchazečů průkazný doklad o zaplacení. Vývoji e-přihlášky je třeba věnovat ještě náležitou pozornost. Přesto
bych ráda dodala, že e-přihláška přinesla UP mnohá pozitiva – např. zamezila podávání přihlášek na neexistující
obory či kombinace. E-přihláška totiž umožňuje vypsání
pouze toho oboru, který je uveden v nabídce dané fakulty. V minulosti se totiž často stávalo, že si zájemci
o studium podávali přihlášky na kombinace či obory,
které fakulta v daném akademickém roce neotvírala.
Přihlášky jsme pak museli uchazečům vracet. Podle
slov Mgr. L. Lysákové Pedagogická fakulta jednoznačné negativní postoje jakkoli související s e-přihláškou
ze strany zájemců o prezenční studium nezaznamenala. Uchazeči o kombinované studium, kteří absolvovali
střední školy před delší dobou, se obracejí se žádostí
o radu a pomoc s vyplněním e-přihlášky častěji, středoškolští studenti-maturanti jsou počítačově gramotní,
ovládají internet a až na drobné výjimky nemají potíže
s vyplněním přihlášky. Tento způsob přihlašování na
vysoké školy vítají, dodala.
Stejně tak jistě vítají i nové možnosti studia. Pedagogická fakulta nabízí pro akademický rok 2008/2009
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svůj prvořadý úkol ve funkci děkanky této fakulty
považuji zejména vytváření perspektiv jejich dalšího osobního vědeckého rozvoje. Jsem hluboce přesvědčena, že až se tady znovu sejdeme
za čtyři roky mého funkčního období, budu moci
s hrdostí konstatovat, že řada mladých učitelů
této fakulty své vědecké úsilí završila získáním
vědecké hodnosti docenta
právních věd nebo alespoň
již habilitační řízení zahájila.
Jsem připravena jim v tomto
směru poskytnout maximální podporu a pomoc. Spoléhám na to, že v tomto úsilí
nebudu osamocena, ale že
i všichni ostatní starší učitelé této fakulty, nositelé vědecko-pedagogických hodností, mi budou v tomto úsilí
nápomocni. Fakulta se musí
především rozvíjet ze svých
vlastních zdrojů, nelze do
nekonečna spoléhat na pomoc zvenčí. Je třeba,
abychom se stali svéprávnou, plnohodnotnou
součástí právnického vzdělávání v této republice.
Skutečnost, že Právnická fakulta UP v Olomouci je chápána jako fakulta mladá a dynamicky se rozvíjející, je třeba využít i z hlediska našich studentů. Domnívám se, že máme reálnou
možnost do určité míry reformovat právnické
studium v souladu s moderními trendy vzdělávacího procesu. Chci, aby z této fakulty vycházeli
studenti znalí nejenom teorie práva a teorie jednotlivých právních odvětví, ale aby rovněž byli
schopni aplikovat teoretické poznatky v reálném
životě a rovněž v rámci studia získali potřebné
praktické dovednosti.

Při realizaci svého volebního programu spoléhám nejenom na své proděkany, tj. doc.
N. Šiškovou, Ph.D., proděkanku pro mezinárodní vztahy, JUDr. R. Šínovou, Ph.D., proděkanku
pro vědu a výzkum, JUDr. Ing. F. Dienstbiera,
Ph.D, proděkana pro organizaci a rozvoj, JUDr.
F. Ščerbu, Ph.D., proděkana pro studium, a JUDr.
F. Melzera, Ph.D., LLM., proděkana pro reformu
studia, ale spoléhám i na spolupráci a podporu
Akademického senátu Právnické fakulty, který
mne 19. 12. loňského roku jednomyslně navrhl
ke jmenování děkankou této fakulty. Spoléhám
i na jednotlivé vedoucí kateder, od nichž cítím
podporu ve svém úsilí a nemohu vynechat ani
většinu učitelů této fakulty.
Právnická fakulta UP v Olomouci nemůže
realizovat své vize dalšího rozvoje osamocena.
Budeme kolegiálně spolupracovat se všemi
ostatními právnickými fakultami v české republice. Z tohoto pohledu si velmi vážím účasti
děkanky a děkanů všech českých právnických
fakult na tomto slavnostním aktu a neméně tak
si vážím účasti vedení Právnické fakulty v rakouském Grazu, s níž má tato fakulta velmi
úzké a přátelské vztahy. Es ist mir eine große
Ehre, hier unsere Kollegen aus der Juristischen
Fakultät in Graz begrüßen zu dürfen und hoffe
dass wir unsere Zusammenarbeit weiter entwickeln werden. Naše spolupráci se samozřejmě
nebude omezovat jen na akademickou obec,
ale rovněž i na justiční orgány
Dámy a pánové, věřím, že společným úsilím všech členů akademické obce této fakulty,
dokážeme přispět k rozvoji nejenom Právnické
fakulty, ale svým dílem přispějeme i k šíření dobrého jména Univerzity Palackého v Olomouci.
Prof. M. Hrušáková, foto -tj-

HABILITACE
Dokončení ze str. 1
nově Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické
školy či Speciálněpedagogickou andragogiku (magisterské navazující obory v prezenční formě), novinkou
je též volná kombinovatelnost oborů ve studijních programech Specializace v pedagogice a Speciální pedagogika. Díky možnosti kombinací může uchazeč volit,
zda studovat např. angličtinu s češtinou, matematikou
či hudební kulturou (do loňského roku byly kombinace
pevně dané). Volnou kombinovatelností se tak rozšířila
i nabídka tzv. dvouoborů – PdF aktuálně nabízí zhruba
165 oborů a jejich kombinací.
I Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí nové
možnosti studia. Jednou z nich je bakalářské studium
Teologická studia v kombinaci s vybranými obory FF
(prezenční, tříleté). Pro některé pak může být zajímavá kombinovaná bakalářská forma studia Teologické
nauky a Náboženství se zaměřením na vzdělávání
a katechetiku.
S novinkami pro akademický rok 2008/2009 přišla i Filozoﬁcká fakulta. Nově zde mohou posluchači
studovat Kulturní antropologii (prezenční studium bakalářské tříleté, jedno- i dvouoborové) či Polštinu se
zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
(prezenční jednooborové studium bakalářské tříleté).
Zcela novým oborem v prostředí FF UP je Dutch Language, Literature and Culture in a Central European
Context, jednooborové prezenční bakalářské studium
v nizozemštině.
Na Přírodovědecké fakultě je možné nově studovat Bioorganickou chemii (bakalářský obor), Ochranu
přírody (navazující magisterské studium), v spektru
doktorské nabídky pak obory Didaktika chemie, Globální analýza a matematické fyzika, Geoinformatika
a kartograﬁe, Didaktika chemie a Informatika.
M. Hronová, ilustrační foto archiv ŽUP

Lékařská fakulta
Na zasedání Vědecké rady LF UP 6. 3. v prostorách
Uměleckého centra UP(Freskový sál, místnost č. 112)
se uskuteční následující řízení:
– 13 hod. – řízení ke jmenování profesorem doc.
F. Kopřivy, Ph.D., Dětská kliniky FNO a LF UP, v oboru Pediatrie. Přednáška je na téma Možnosti monitorování eozinoﬁlního zánětu u dětských astmatiků.
– 14 hod. – habilitační řízení MUDr. J. Galla, Ph.D.,
zástupce přednosty pro LP Ortopedické kliniky FNO
a LF UP, v oboru Chirurgie. Habilitační práce má
název Vybrané etiopatogenetické a klinické aspekty
periprotetické osteolýzy; habilitační přednáška s tezemi práce Etiopatogeneze periprotetické osteolýzy:
a co dál?, přednáška na odborném fóru: „Infekce
kloubních náhrad jako důsledek tvorby bioﬁlmu
na povrchu inplantátu“ proběhla dne 5. 12. 2007
v rámci přednáškového odpoledne Spolku lékařů
v Olomouci.
S habilitační prácí je možno se seznámit na referátu
vědy a výzkumu Děkanátu LF UP.
Fakulta tělesné kultury
Děkan a Vědecká rada Fakulty tělesné kultury UP zvou
všechny zájemce na habilitační přednášku Mgr.
J. Adamce, Ph.D., vědeckého pracovníka na Ludwig-Maximilians-Universität München na Institutu soudního
lékařství. Přednáška, která má název Využití numerických
simulací v biomechanické analýze pohybů lidského těla
(aplikace ve forenzní biomechanice) se koná v rámci
habilitačního řízení v oboru Kinantropologie v průběhu
veřejné části zasedání Vědecké rady FTK UP dne 10. 3.
v 11 hod. (NA309 FTK UP).
Předložená habilitační práce je vystavena od 28. 1.
v knihovně FTK UP.

SLOVO MÁ…
Inaugurační projev děkana Lékařské fakulty UP prof. Zdeňka Koláře, CSc.
Vaše Magniﬁcence, Spectabiles, Honorabiles, vážená akademická obci, vážení hosté, dámy a pánové.
Uplynuly více než tři roky od převzetí zodpovědnosti za současnost i budoucnost Lékařské
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Při
pohledu zpět mohu konstatovat, že i když se
většinu programových cílů minulého funkčního
období podařilo naplnit, stále zůstávají oblasti,
kde je co napravovat. Pozitivním poznatkem minulého období však bylo, že osud fakulty není
její akademické obci lhostejný a že naprostá
většina zaměstnanců i studentů LF chce jejímu
rozvoji aktivně přispívat. Proto bych na tomto
místě rád poděkoval všem spolupracovníkům
z vedení LF UP, administrativním i technickým
pracovníkům děkanátu LF UP a všem ostatním
členům akademické obce za upřímnou snahu
pomáhat při našem úsilí o modernizaci a zvyšování efektivity všech činností naší fakulty.
Na základě volby Akademického senátu LF
se pro následující druhé funkční období ujímám funkce děkana LF UP v Olomouci. Vážím
si důvěry, kterou mi akademická obec naší fakulty touto volbou projevila a cítím ji současně
jako závazek vysoké odpovědnosti vůči všem
učitelům, vědeckým pracovníkům, studentům
i ostatním zaměstnancům fakulty.
Nelze zakrývat, že české vysoké školství a naši fakultu speciálně čeká složité období. LF UP
bude muset upevnit své postavení v konkurenci
nejen ostatních českých lékařských fakult, ale
také lékařských fakult EU. Dále se bude muset připravit na plánované změny ﬁnancování
vysokého školství, stejně jako vědy a výzkumu
v ČR. Musíme proto pokračovat v nastoupených
změnách v organizaci fakulty a výkonnostním
systému ﬁnancování jejích složek, které mohou
zajistit její budoucí fungování a prosperitu.
Zmínil jsem se již o tom, že v činnosti fakulty
pořád zůstává řada oblastí, které je nutné zlepšovat. Je to asi normální projev života každé
fakulty složené z mnoha kolektivů a individualit,
kdy nikdy nemůže zavládnout zcela ideální stav.
Vždy budou kolektivy slabší a výkonnější, vždy
budou vedeny různě motivovanými a schopnými
manažery, vždy v nich budou nastávat personální a věkové krize. Úkolem každého fakultního
vedení pak musí být, aby tyto značně heterogenní týmy sladilo do harmonického celku, který
bude odvádět slušný výkon – to znamená vychovávat kvalitně připravené absolventy doktorských, magisterských a bakalářských studijních
programů, produkovat kvalitní výsledky vědecké
práce a celkově prosperovat. U většiny zaměstnanců lékařských fakult se navíc předpokládá
intenzivní zapojení do diagnostické, léčebné
a preventivní práce, která se ovšem nesmí stát
brzdou jejich činností souvisejících s přípravou
nové generace lékařů a vědeckých pracovníků
v biomedicínské oblasti. V podmínkách dvouresortního ﬁnancování je to někdy značně složité
a nejúčinnější nástroje uskutečňování cílové
strategie každé fakulty, to znamená nástroje
ekonomické, tak mohou selhávat.
Dovolte mi nyní shrnout mé představy o budoucím směřování LF UP do několika bodů:
Oblast personální a koncepční
Domnívám se, že je nutné pokračovat v aktivní personální politice a podporovat nejen „silná“, ale i „slabá“ pracoviště. Na silných budovat
centra excelence, na slabých vytvořit podmínky
pro vědecký rozvoj mladých talentovaných pracovníků a získání vědeckých a akademických
hodností, při zajištění nezbytné úrovně výuky.
Budu rovněž podporovat zapojení stagnujících
pracovišť do aktivit úspěšných pracovišť.
Chtěl bych dále vytvářet prostor pro mladé
pracovníky ve vedoucích funkcích a tam, kde
nebyli perspektivní vedoucí pracovníci vychová-

ni v minulém období, provádět jejich intenzivní
vyhledávání na jiných pracovištích v ČR a SR.
Přitom, stejně jako v minulém období, nepovažuji za vhodné stanovit striktně dobu odchodu
z fakulty z věkových důvodů. V tomto směru je
třeba postupovat přísně individuálně a prosazovat udržení významných profesorů na fakultě
alespoň na malý úvazek, i když ne ve vedoucích
funkcích.
V souladu s dlouhodobým záměrem UP, LF UP
a Olomouckého kraje budu
pokračovat v úsilí o organizační oddělení studia zákonem č. 96/2004 Sb. vymezených zdravotnických
oborů od oborů lékařských,
popřípadě magisterských
s perspektivou uplatnění ve
vědecké oblasti.
V souvislosti s nezbytnou modernizací Lékařské
fakulty a prostorovou krizí
považuji za hlavní priority podporovat dostavbu LF, výstavbu nových edukačních a výzkumných kapacit ze zdrojů EU i spolupráci s FNO
při transformaci fakultních nemocnic.
Samozřejmostí musí být udržování korektních
a rovnoprávných vztahů s Fakultní nemocnicí
Olomouc a podpora úzké spolupráce na poli
vzdělávání, vědy a výzkumu.
Oblast vzdělávání
V této oblasti bych zejména chtěl pomoci zajistit efektivní způsoby výuky klinických oborů
tak, aby proﬁl našich absolventů lépe odpovídal
potřebám praxe. Budu také usilovat o posílení
úlohy LF UP v systému profesního vzdělávání
lékařů a zdravotnických pracovníků a podporovat vznik mezioborového studia na LF UP ve
spolupráci s jinými fakultami UP, zejména takového, které bude sloužit potřebám aplikovaného biomedicínského výzkumu v olomouckém
regionu a které pomůže rozvíjet naše teoretická
a preklinická pracoviště.
Oblast vědy a výzkumu
Vědecké priority LF jsou dostatečně formulovány v dlouhodobém záměru fakulty. Tím se
vytvářejí podmínky pro začleňování dalších fakultních pracovišť do nejperspektivnějších směrů výzkumu. Tento trend koresponduje s interdisciplinárním pojetím současných vědeckých
projektů.
V oblasti vědeckého výzkumu budu dále
podporovat spolupráci mezi LF a dalšími fakultami UP. Současně budu usilovat o co nejužší spolupráci s ostatními lékařskými a biomedicínsky
orientovanými fakultami v ČR a SR, pracovišti
AV ČR a privátním sektorem. Samozřejmostí je
podpora doktorských studijních programů a jejich propojení s resortem vědy a výzkumu v úzké
návaznosti na řešené výzkumné projekty.
Za největší prioritu v této oblasti ale jednoznačně považuji intenzivně se snažit využít

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a 7. rámcového programu EU pro rozvoj
výzkumného potenciálu fakulty.
Oblast ekonomiky
V oblasti ekonomiky bude před námi stát úkol
připravit fakultu na podmínky institucionálního
ﬁnancování (prostředky přidělované podle hodnocení efektivity institucí ve výzkumu a vývoji)
od roku 2009. Z tohoto důvodu proto hodláme využít
systémy sloužící k výpočtu
efektivity vědy (která bude
hodnocena na základě
množství prostředků získaných na grantech uvedených v CEP a CEZ v poměru
k výstupům tj. publikacím,
patentům, průmyslovým
vzorům, monograﬁím) do
systému vnitřní eva luace
pracovišť a jejich zohlednění v odměňování vedoucích
pracovníků.
Oblast zahraničních styků
V této oblasti budu podporovat výjezdy našich učitelů a studentů na zahraniční univerzity
a výzkumná pracoviště, s cílem co nejrychlejšího transferu nových poznatků a technologií
a pozvednutí úrovně našeho výzkumu a vývoje.
Současně budu vytvářet podmínky pro hostování významných pedagogů a vědců ze zahraničí
u nás.
V tomto krátkém inauguračním projevu jsem
mohl jmenovat jen některé úkoly, které před
námi stojí. Každodenní život nám jistě přinese
řadu dalších a někdy těžko předvídatelných situací. Jsem rád, že se při jejich zdolávání budu
moci opřít o sehraný tým spolupracovníků, o kterých vím, že se na ně budu moci v každé situaci
spolehnout.
Dovolte mi tedy, abych akademické obci
představil tým proděkanů LF, který se bude
podílet na vedení LF v následujících čtyřech
letech: prof. V. Mihála, CSc., statutárního zástupce děkana a proděkana pro rozvoj a vnější
vztahy, prof. M. Koláře, Ph.D., proděkana pro
studium Všeobecného lékařství 1. až 3. ročníku
a legislativu, prof. V. Kolka, DrSc., proděkana
pro studium v cizím jazyce a zahraniční styky,
doc. J. Marečkovou, Ph.D., proděkanku pro
studium zdravotnických oborů, doc. M. Modrianského, Ph.D., proděkana pro vědu, výzkum
a doktorské studijní programy, doc. R. Pilku,
Ph.D, proděkana pro studium Všeobecného
lékařství 4. až 6. ročníku, a doc. M. Špidlena,
Ph.D., proděkana pro studium Stomatologie
a Zubního lékařství.
Jsem přesvědčen, že tento tým bude pracovat s plnou odpovědností a nasazením ku
prospěchu a rozvoji nejen naší LF, ale i celé
Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouckého kraje a České republiky.
Prof. Z. Kolář, foto -tj-

Přednášku významného absolventa pronese prof. J. Jařab
Letos pošesté vybírala komise jmenovaná rektorem UP z navržených absolventů Univerzity Palackého osobnost, která v roce 2008 pronese tradiční prestižní přednášku. Již v prvním kole se shodla na J. Jařabovi,
profesoru americké literatury a emeritním rektoru Univerzity Palackého, jehož jméno je spojeno s převratným
vývojem, jímž univerzita i město prošly po Listopadu 1989.
Statut vědeckopopulárních přednášek významných absolventů UP požaduje, aby přednáška byla zaměřena
k vědní oblasti či problému z jakéhokoli oboru lidské činnosti či jiné oblasti širšího společenského záběru.
Výběr splňuje předpoklad, že přednáška zaujme široké olomoucké publikum. Nejen studenti, ale i olomoucká
veřejnost zná prof. J. Jařaba jako znalce americké literatury z veřejných přednášek, pamatuje ho z Večerních
rozmluv, kterými v 90. letech naplňoval aulu Filozoﬁcké fakulty, i ze senátorské kampaně.
Přednáška prof. J. Jařaba a názvem Mezi realitou a literaturou se bude konat v 19. 3. v 17 hod.
v aule Filozoﬁcké fakulty UP.
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PŘEDSTAVUJEME

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Jaké aktuální úkoly čekají
vaši fakultu v roce 2008?
Prof. J. Ševčík, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UP:
Čeká nás několik úkolů životní
důležitosti. K hlavním patří stěhování většiny oborů do nové budovy PřF. Řada pracovišť už prostorově praská ve švech a mnozí
netrpělivě očekávají přesun do
novostavby na Envelopě. Aby vše proběhlo podle
našich představ, aby budova měla odpovídající parametry a mohla začít včas a dobře sloužit, je úkolem
číslo jedna – a tady patří hlavní dík paní proděkance
doc. E. Tesaříkové. Málokdo si umí představit množství
každodenních vyčerpávajících zápasů a jednání, které
je třeba vítězně absolvovat, aby naše nové působiště
vyhovovalo především svým budoucím akademickým
uživatelům.
Ačkoliv Přírodovědecká fakulta dostane novou budovu, již teď se ukazuje, že na všechna pracoviště
dostatek místa nezbude: bouřlivý rozvoj mnoha oborů za posledních pět let podstatně předčil odhady při
někdejším plánování stavby. Najít či zajistit pro ně odpovídající prostory je dalším důležitým úkolem. Prozatímním řešením je, že čtyři velké katedry zůstávají na
budově třídy Svobody 26 s tím, že biologické obory by
pokračovaly v budování kampusu na třídě Šlechtitelů,
převážně z prostředků strukturálních fondů EU.
To souvisí s dalším podstatným úkolem – naší
účastí v očekávané soutěži o prostředky z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). Jednak
doufáme, že naši vládní úředníci program zvládnou
v rozumné době a podobě připravit, a jednak se intenzivně připravujeme na očekávané zadání. Chceme postavit nové budovy s moderními laboratořemi a patřičně je vybavit špičkovými přístroji – jednak v „biologickém“ kampusu na Šlechtitelů, jednak na převážně
fyzikálně-chemickém pracovišti na Envelopě.
Všechny dosud zmíněné úkoly jsou ale vlastně jen
podpůrné pro náš hlavní úkol – spolu s výukou studentů dělat dobrou vědu a dobrý výzkum, který obstojí v mezinárodní konkurenci. To, že se to naší fakultě
daří čím dál lépe, je zásluhou množství obětavých,
šikovných a motivovaných pracovníků. Vedení fakulty
k tomu může přispět snad jen snahou o to, vytvořit jim
v rámci možností vhodné podmínky pro jejich vlastní
činnost. Rád bych na tomto místě všem pracovníkům
fakulty vyjádřil svoje poděkování. Bez jejich nadšení pro
věc by fakulta nebyla tam, kde je, a já jsem rád, že díky
nim mohu být na Přírodovědeckou fakultu UP hrdý.
Když jsem zmínil výuku, důležitým a zároveň velmi
nesnadným úkolem je získávání dostatečného množství šikovných studentů na některých přírodovědných
oborech. Snažíme se, vyvíjíme úsilí v mnoha směrech,
ale ne vždy se nám daří dosáhnout očekávaného cíle.
Ačkoliv jsme přesvědčeni, že odkrývání záhad, které
nám nachystala příroda, je jednou z nejkrásnějších
lidských činností, asi ještě neumíme své nadšení
a přesvědčení předat dál. Účastníme se mnoha popularizačních akcí a vytváříme další nové, osobně si
ale myslím, že nejúčinnější cestou je zcela individuální
systematická práce se studenty již od jejich střední a možná i základní školy. Zabere to hodně času,
„zdržuje“ to někdy od naší vědy, ale stejně jako ty
předchozí, i toto je náš úkol číslo jedna.
Připravila -mav-, foto archiv ŽUP
„Fakt, že je i dnes ještě možné projít některé fakulty
ležérním způsobem, to je jedna z ostud České republiky. Po ukončení vysokoškolského studia má být
člověk entuziasticky vzdělanou mladou ženou nebo
vzdělaným mladým mužem, který na předchozích
pět let vzpomíná jako na neobyčejně tvrdou dřinu.
Když není studium spojeno s úmorným vysedáváním
do noci nad knihou a s desítkami hodin prožitých na
pitevnách, v laboratořích nebo ateliérech, pak nejde
o vysokoškolské studium, ale o kabaret.“
Prof. R. Zahradník, 1998
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Noví profesoři UP
Na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky V. Klaus 5. 11.
ve Velké aule Karolina osmdesát sedm nových profesorů vysokých škol. Mezi nově jmenovanými
jsou i další čtyři profesoři z Univerzity Palackého, a to prof. M. Kolář, Ph.D. (LF), jmenovaný na
návrh VR MU pro obor Mikrobiologie, prof. M. Šebela, Dr. (PřF), který byl jmenován rovněž na
návrh VR MU v Brně, a to pro obor Biochemie, prof. J. Luska, CSc. (PdF), jmenovaný na návrh
Vědecké rady J. E. Purkyně Ústí nad Labem pro obor Hudební teorie a pedagogika, a prof. P. Kaňovský, CSc. (LF), jmenovaný na návrh VR UP pro obor Neurologie.
V tomto čísle přinášíme dva zbývající portréty:

Prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (1971)
Přírodovědecká fakulta UP, Katedra biochemie.
Obor: Biochemie.
Vědecká a výzkumná specializace: Biochemie
proteinů, enzymologie, proteomika.
Je autorem/spoluautorem 54 publikací, z toho 50 v zahraničí (39 původních prací, tři krátká
sdělení, sedm přehledových
článků, pět kapitol v monograﬁích; celkem 48 příspěvků
v časopisech s impaktovým
faktorem). Je vesměs spoluautorem ve 30 případech,
prvním či korespondenčním
autorem. Nezahrnuje abstrakta
a publikování dat v elektronických proteinových databázích;
citovanost 190 citací bez autocitací.
Významné publikace:
Stránská, J., Šebela, M.,
Tar kowski, P., Řehulka, P.,
Chmelík, J., Popa, I., Peč, P.:
Inhibition of plant amine oxidases by a novel series of diamine derivatives.
Biochemie 89 (1), 2007, 135–144 (IF 3.237).
Šebela, M., Štosová, T., Havliš, J., Wielsch,
N., Thomas, H., Zdráhal, Z., Shevchenko, A.:
Thermostable trypsin conjugates for high throughput proteomics: synthesis and performance
evaluation. Proteomics 6 (10), 2006, 2959–2963
(IF=5.735).

Havliš, J., Thomas, H., Šebela, M., Shevchen ko, A.: Fast response proteomics by
accelerated in-gel digestion of proteins. Anal.
Chem. 75 (6), 2003, 1300-1306 (IF=5.646).
Zatím poslední kongresovou přednášku přednesl prof. M. Šebela společně s I. Chamrádem,
P. Tarkowskim (2007) na téma Application of
modiﬁed proteolytic enzymes
in proteomics (Conference
on Expe rimental Biology of
Plants – 11th Days of Plant
Physiology, July 9–12, Palacký University, Olomouc, Czech
Republic.)
Poslední účast na mezinárodní konferenci (2007): Afﬁnity puriﬁcation of trypsin before in-gel digestion of protein
samples reduces number of
autolytic peptides in ﬁngerprint
mass spectra. 1st Central and
Eastern European Proteomic
Conference and 3rd Czech
Proteomic Conference, October 29–31, Top Hotel, Prague, Czech Republic; poster.
Prof. M. Šebela vede tři postgraduální studenty v oboru Biochemie na PřF UP, přednáší
Biochemické metody, Bioanalytické metody
(část přednášek), Sekundární metabolismus
a xenobiochemie a Proteomiku.
-red- foto archiv prof. Šebely

Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (1961)
Lékařská fakulta UP, Neurologická klinika
FNO.
Obor: Neurologie.
Vědecká a výzkumná specializace: Neurodegenerativní onemocnění, dystonie, spasticita, neurofyziologie extrapyramidových poruch,
terapeutické aplikace botulotoxinu.
Je autorem/spoluautorem více než 100 vědeckých prací, z toho celkem 58 prací v impaktovaných periodi cích (vše full papers),
autorem a spoluautorem
14 ISBN monograﬁí, více než
250 excerptovaných abstrakt
a více než 200 přednášek na
odborných fórech. Většina
z původních prací a abstrakt
vyšla v zahraničí. Citovanost:
více než 180 citací v SCI.
Významné publikace:
Kaňovský, P.: Dystonia: disorder of motor preparation
or motor performance? Movement Disorders 2002, 17:
1143–1148.
Kaňovský, P., Bareš, M.,
Streitová, H., Klajblová H., Daniel, P., Rektor, I.: Abnormalities of cortical excitability and cortical inhibition
in cervical dystonia: evidence from somatosensory evoked potentials and paired transcranial
magnetic stimulation recordings. Journal of
Neurology, 2003, 250: 42–51.

Kaňovský, P., Bareš, M., Rektor, I.: The selective gating of the N30 cortical component
of the somatosensory evoked potentials of
median nerve is different in the mesial and
dorsolateral frontal cortex: an evidence from
intracerebral recordings. Clinical Neurophysiology, 2003, 114: 981–991.
Kaňovský, P., Bareš, M., Dufek, J.: Spasticita: mechanismy, diagnostika a léčba. Maxdorf,
Praha, 2004, ISBN 80-7345-042-9.
Zatím poslední zahraniční
kongresovou přednášku přednesl prof. Kaňovský v Bruselu ve dnech 24.–28. 8. 2007,
na téma Clinical applications
of botulinum neurotoxin in
the treatment of spasticity
(11th Congress of the European Federation of Neurological Societies). V České republice přednášel naposledy
na téma Sporadický guamský
par kinsonský komplex nebo
ko incidence více neurodegenerativních onemocnění?
v rámci 21. českého a slovenského neurologického
sjezdu, který se uskutečnil v Praze ve dnech
27.–30. 11. 2007.
Prof. P. Kaňovský vede 18 postgraduálních
studentů v oboru Neurologie. Neurologii přednáší na Lékařské fakultě UP.
-red-, foto -tj-

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Projektový servis UP informuje o své činnosti v roce 2007
Projektový servis Univerzity Palackého (PS UP) je samostatným pracovištěm UP, které se specializuje na veškeré grantové programy Evropské unie, grantové programy
ministerstev České republiky a všechny operační programy ﬁnancované ze Strukturálních fondů Evropské unie.
Přehled činností PS UP v roce 2007:
Informování o možnostech zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů je základním
stavebním kamenem činnosti PS UP, od kterého se dále odvíjí ostatní aktivity. V roce 2007 probíhalo šíření informací prostřednictvím webových stránek www.psup.cz, bulletinu PS UP informuje,
seminářů a akcí PS UP, monitoringu zájmových oblastí a formou rozesílání novinek e-mailem.
V rámci konzultace projektových záměrů se v průběhu roku 2007 na projektové manažery
PS UP obrátilo celkem 370 osob s konkrétními projektovými záměry, s dotazy k řešeným projektům
a s dotazy k možnostem
ﬁnancování plánovaných
projektů. 179 osob využilo osobních konzultací,
220 telefonických a 259 písemných konzultací.
PS UP se dále zabývá
vyhledáváním dotačních
možností. Pro tyto účely
slouží databáze informačních zdrojů, která nyní obsahuje více než 70 odkazů na internetové stránky s informacemi o dotacích, grantových programech a fondech EU. Vyhledané dotační možnosti jsou dále šířeny a porovnávány s databází monitorovaných oblastí.
Na konzultaci projektových záměrů navazuje kompletní zpracování projektového záměru do
přihlášky projektu, vyplnění přihlášky projektu v příslušných formulářích, programech apod.,
zpracování rozpočtu a ekonomických náležitostí projektu, zpracování studií, analýz apod. PS UP
v roce 2007 administroval celkem 50 národních projektů (o objemu 200 364 810,27 Kč) a 6 zahraničních (o objemu
1 012 713,92 €). Formou konzultací se PS UP podílel na 6 projektech (o objemu 44 523 972,00 Kč)
a monitoroval celkem 11 projektů (v objemu 39 279 354,50 Kč).
V průběhu roku 2007 se pracovníci PS UP zúčastnili celkem 32 seminářů, vzdělávacích akcí
a konferencí. Tyto informační či vzdělávací akce byly zaměřeny zejména na oblast rámcových
programů Evropské unie, Strukturálních fondů Evropské unie a na další oblasti týkající se možností
ﬁnancování výzkumných a vzdělávacích projektů. Projektoví manažeři PS UP se také zúčastnili
zahraničních seminářů (Belgie, Itálie, Rakousko).
S cílem posílit svou činnost a rozšířit škálu nabízených služeb se PS UP vydal i cestou realizace vlastních projektů. PS UP byl v roce 2007 příjemcem celkem čtyř projektů (o objemu
6 723 050 Kč).
Projektový servis UP si Vás dovoluje pozvat na seminář

Připravujeme se na vyhlášení výzev v Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK),
který se bude konat dne 28. 2. od 14 do 16 hod. v seminární místnosti
SE E1 v areálu PřF na ulici Šlechtitelů. Na programu bude seznámení s operačním programem, možnosti ﬁnancování a závěrečná diskuse.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl schválen
v závěru loňského roku a v brzké době očekáváme vyhlášení prvních výzev. Buďme proto na toto vyhlášení dobře připraveni a připomeňme si možnosti zapojení do
OP VpK. Na tento seminář budou posléze navazovat semináře k jednotlivým výzvám, jakmile
budou tyto vyhlášeny.
Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 26. 2. na adrese lukas.sedlacek@upol.cz
nebo na tel. 585 631 418.

V prvním roce své samostatné existence se PS UP zaměřil na propagaci svých služeb a na vybudování dobrého jména. Cílem bylo vejít
ve známost a nabídnout své služby jak pracovištím UP, tak externím
subjektům.
(Výroční zprávu PS UP 2007 včetně všech příloh naleznete na www.
psup.cz.)
Pokud potřebujete informace o možnostech zapojení se
do výzkumných a vzdělávacích projektů nebo potřebujete
pomoci s projektovým záměrem, kontaktujte nás!
Jsme tu pro Vás a rádi Vám pomůžeme.
Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc-Holice, e-mail:
info@psup.cz, tel.: 585 631 417, fax: 585 631 401.

OHLÉDNUTÍ
Slyšet jinak 2007
Již sedmý ročník alternativního hudebně-vzdělávacího
projektu s názvem Slyšet jinak se uskutečnil v listopadu 2007 na Katedře hudební
výchovy PdF UP. Navázal na
velmi úspěšný rok minulý,
v němž výsledky své práce
prezentovali žáci a stu denti
několika olomouckých škol
formou veřejných vystoupení,
avšak tentokrát ve skromnější
podobě – za účasti skupiny
studentek oboru Speciální pedagogika.
Projekt Slyšet jinak vznikl
na olomoucké katedře v roce
2001 a svými metodologickými východisky navazuje
na zahraniční projekty Response (Velká Británie a Německo) a Klangnetze (Rakousko). Jeho hlavním cílem

je vytvoření tzv. bezbariérové hudební výchovy, v níž
mají všichni účastníci, tedy žáci a studenti, možnost
se svobodně umělecky vyjádřit
a rozvíjet své nadání a talent bez
ohledu na dosavadní hudební
zkušenosti. Hlavními zásadami
projektu jsou tvořivost, schopnost soustředit se a pozorně
vnímat a schopnost pracovat
ve skupině.
Sedmý ročník proběhl v prostorách Uměleckého centra UP
pod zkušeným pedagogickým
vedením doc. V. Zouhara, Ph.D.,
Mgr. J. Synka a Mgr. G. Coufalové, Ph.D. Během tří pracovních dnů měli účastníci
jedinečnou možnost seznámit se s novými a netradičními přístupy ve vedení hudební výchovy. Náplní kurzu

bylo hledání a vytváření nových zvuků a s pomocí jejich
graﬁckého záznamu následné vytvoření a interpretace
několikaminutové skupinové kompozice. Jako hudební
materiál v tomto případě sloužil vlastní hlas, tělo, ale
především originální hudební nástroje-(ne)nástroje
a veškeré okolní předměty, které bylo možné nějakým
způsobem rozeznít. Hrálo se tedy na židle, lampy, odpadkové koše, okna, stěny a na další desítky předmětů,
které byly v daný moment k dispozici. Pojetí výsledných kompozic bylo u každé skupiny odlišné, originální
a všechny byly po zásluze odměněny potleskem.
Projekt Slyšet jinak je v českém prostředí zcela
ojedinělým počinem. Bohužel. Ukazuje nám totiž, že
k hudební výchově se dá přistupovat i jinak – tvořivěji,
a tím pádem i svobodněji.
Mgr. G. Všetičková, studentka doktorského programu
Hudební teorie a pedagogika, foto archiv autorky
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Od profesionálního baletu k baletu pro handicapované
aneb Jak žije baletka Monika Globa-Bernovská
Na první pohled by se zdálo, že rozmlouváte s lehounkým pírkem vtěleným do křehkého pozemského těla. Absolventka UP a zároveň sólistka Moravského divadla v Olomouci M. Globa-Bernovská je sice velmi jemná žena, ale při detailnější rozmluvě vás velmi lehce přesvědčí, že její každodenní život je především řehole, disciplína, píle,
touha a vůle něčeho dosáhnout. Z následujícího rozhovoru, který před časem poskytla univerzitnímu týdeníku, je dostatečně patrné, že výsledky její práce jsou hodné
prezentace – jak pro Univerzitu Palackého, tak pro Moravské divadlo Olomouc.
dramatický kroužek školy Credo při občanském sdružení
i dnes „pevné kořeny“. Vzpomínám, že když jsem přišla
Studium Pedagogické fakulty UP jste ukončila v loňJitro, divadelní představení vozíčkářů, ukázky paravoltiže
do Olomouce, velmi těžko jsem si zvykala, dnes bych
ském roce. Co má balet společného s oborem Pedagoči ukázky dramaterapie v představení „Spolu na draka“,
neměnila…
gika-sociální práce, který jste vystudovala?
které připravili pod záštitou organizace Spolu studenti
A co spojení balet a země bývalého Sovětského svaNa první pohled nic. Ale to máte asi tak, jako když
a pedagogové Pedagogické fakulty UP. Vrcholem březnozu? Šla byste za baletem i do těchto končin?
o mě hovoříte ve smyslu lehounkého pírka… Takže při
vého podvečera, na němž se spolupodílel i můj manžel,
Ale ano. Náš sen s manželem byl však pracovat ve
podrobnějším vhledu už říkám: mnohé.
byly také ukázky psychobaletu. V celém představení šlo
Španělsku. Příležitost jsme měli, ale nakonec jsme zůstali
Vím, že jste začínala gymnastikou. Ale ta vás moc
vlastně o to, abychom přiblížili řadu speciﬁckých technik,
kvůli synovi, jemuž je dnes třináct let a který se v Olo„nechytla“…
jež handicapovaným pomáhají posílit rozvoj dovedností
mouci věnuje fotbalu. V žádném případě ale nejsme těmAno. S gymnastikou jsem začínala v Ostravě, odkud
a prostřednictvím nichž mohou získat i větší sebevědomí.
to nabídkám do budoucna uzavřeni. „Hozené rukavice“
pocházím, a moc úspěchů jsem neměla. Příliš jsem se
Výtěžek z celého večera byl věnován lidem s handicapem
bychom jistě rádi využili. Ne proto, že bychom zde byli
bála některých disciplín, protože mi připadaly nebezpeča podle ohlasů si myslím, že se akce zdařila a že by snad
nespokojeni, ale především pro naši touhu poznávat.
né. Však také netrvalo dlouho a paní trenérka mi řekla,
mohla mít i pokračování.
Jste držitelkou několika ocenění – vzpomeňme nejabych se věnovala něčemu jemnějšímu. Doporučila mi
Tedy od baletu k psychobaletu. Můžete tuto discilepší ženský taneční výkon v rolích Julie (Romeo a Jubalet, jemuž se věnuji od té doby, kdy jsem v ostravplínu popsat?
lie – sezona 1999/2000), Solveig (Peer Gynt – sezóna
ském baletním studiu úspěšně absolvovala konkurz. Po
Zjednodušeně řečeno: Psycho2000/2001) a Kitri (Don Quijote – sezona 2003/2004)
absolutoriu Taneční konzervatoře
balet je terapie baletem. Jedná se
či Diváckou cenu za nejoblíbenější herečku v sezoně
v Ostravě jsem dostala angažmá
vlastně o léčbu baletem. Protože
1999/2000, aktuálně pak Cenu diváků Moravského
v Národním divadle v Brně a asi
se zaměřuji na handicapované,
divadla Olomouc za nejlepší umělecký výkon sezony
po dvou letech jsem se vrátila zpět
neučím je baletu jako profesionál2006/2007. Souvisí hojnost nabídek v angažmá s počdo Ostravy.
ní tanečníky, ale pohybu, jehož
tem těchto cen?
Z dostupných dokumentů se
prostřednictvím je možné handiMyslím si, že s cenami to až tak nesouvisí. Každé
o vás lze dozvědět, že právě v tomcap zakrýt. Uvedu příklad – děti
divadlo má jinou úroveň, každé divadlo dává přednost něto období jste ztvárnila celou
po mozkové obrně mívají velmi
čemu jinému. V některých divadlech vyžadují např. čistě
řadu velmi pěkných rolí, např.
často ochablé svalstvo a pomocí
klasickou techniku baletu, v jiných více moderního stylu.
Zlatovlásku v baletu Z pohádky
psychobaletu je možné svalstvo
Pokud jste čistě „klasikář“, tak vám v divadle, kde požado pohádky či Giselle v baletu
posílit. V hodinách psychobaletu
dují spíše moderní tanec, nepomůže ani cen milion.
Giselle. Tyto role vám přinesly
se mnou děti tedy procvičují určité
Čemu dáváte přednost vy?
angažmá v Olomouci?
svalové skupiny, hybnost těla, koJsem toho názoru, že tanečník by měl být univerzální.
Ne. Bylo to jinak. V Ostravě jsem
ordinaci pohybu, učí se přemýšlet
Na slušné úrovni by tedy měl umět vše.
se poznala s manželem a oba
o pohybu, učí se choreograﬁi, kterou se pokoušejí také
Jak vypadá den baletky?
jsme tehdy chtěli využít možnosti působit načas v zazapamatovat. Jeden z nejčastějších problémů bývá např.
No (smích), někdy „strašidelně“. Vstávám o půl sedhraničí. Vedení divadla nám však dalo na vybranou: Buď
zvládnout rytmus, jenž tyto děti zpočátku vůbec necítí.
mé, protože vypravuji syna do školy. V půl deváté jsem
zůstat v Ostravě, nebo odejít úplně. I když jsme zahraVelká část handicapovaných dětí se velmi těžko orientuje
už v sále a rozcvičuji se, v devět začíná trénink. Od desíti
niční angažmá nakonec neuskutečnili, v Ostravě jsme
v hudbě, neumí projevit emoce… K tomu, aby i tyto děti
zhruba do čtrnácti hodin probíhá zkouška. Poté mám asi
už zůstat nechtěli. Hledali jsme tedy divadlo, které by
vystoupily ze své „uzavřené schránky“ a získaly sebedůdvě hodiny pauzu. Následuje večerní zkouška nebo venebylo daleko a moravská metropole nám „padla do
věru a sebevědomí jim mj. pomáhá psychobalet.
černí představení. V mezičase se věnuji synovi a práci
oka“. V Olomouci působím od roku 1998. Od té doby
Psychobalet je disciplína, která pochází z Kuby,
s handicapovanými dětmi. Mám jich na starosti třináct.
také pracuji s handicapovanými dětmi.
disciplína, která v sobě zahrnuje mj. i muzikoterapii či
V časových skulinách mám ještě baletní hodiny.
Jak se profesionální baletka dostane k práci pro
dramaterapii, zároveň však i disciplína, která u nás zatím
Pracovat s třinácti dětmi s rozlišným postižením
handicapované?
příliš rozšířená není. Za to, že své malé místo v ČR vůbec
musí být obrovsky náročné…
Vše začalo nabídkou A. Ježkové, trenérky a terapeutky
má, můžeme poděkovat PhDr. D. Cruzové, která se snaAno, je. Ale nejsem na tu práci sama. Spolupracuji
dětí s tělesným a mentálním postižením a dětí s kombiží o praktické užití psychobaletu v našich podmínkách.
s manželem a myslím, že už jsme se je naučili zvládat.
novanými vadami. Byla jsem oslovena, zda bych těmto
PhDr. D. Cruzová byla přítomna i obhajobě mé diplomové
Naopak, musím říci, že i přes handicap a hlavně rozdíldětem, které se věnovaly paravoltiži*, nepomohla s tzv.
práce, zúčastnila se také olomouckého večera věnovanénost handicapů si tyto děti vzájemně velmi pomáhají.
zkulturněním pohybu, později popřípadě i s nácvikem
ho handicapovaným dětem. A když jsem u těch jmen, kteJsou úžasné.
různých sestav. Práce s handicapovanými mne vždy
rá mne hodně „posunula“, musím zmínit doc. M. Valentu,
Využijete-li někdy v budoucnu nabídky a z Olomoulákala, takže jsem s přijetím této nabídky neváhala. V té
jehož cenných informací si velmi vážím. Byl to právě on,
ce odejdete, skončí s tím i vaše práce s handicapodobě jsem se mj. také hlásila ke studiu obou Speciální
kdo mne nasměroval k dramaterapii na PdF UP. Ráda
vanými?
pedagogika, kterou nabízí PdF UP. Bohužel jsem přijata
bych zmínila i jméno současné děkanky prof. L. Ludíkové,
Proč myslíte? Pokud seženu baletní sál, protože v jinebyla, a tak jsem začala studovat jiný obor, jenž má ke
stejně tak i jméno M. Mikláše, jehož působnost je taktéž
ných prostorách nemá – podle mého názoru – tato práce
speciální pedagogice také blízko: Pedagogiku-sociální
spojena s Dramaterapeutickým kroužkem PdF UP. Moc
patřičný efekt, budu v této činnosti pokračovat. A proč
práci. Svou diplomovou práci jsem pak věnovala témaráda bych s nimi i nadále spolupracovala.
pouze baletní sál? Tyto děti zaujme především profesiotu Psychobalet. Myslím si, že se mi studium podařilo
Když vzpomenete na studium na PdF UP, aplikujete
nální prostředí, zaujme je to, že mohou např. vystoupit na
ukončit se ctí.
v praxi něco z teorie, kterou jste studiem vstřebala?
profesionální scéně, v kostýmech, prostě se vším všudy.
Děti s tělesným nebo mentálním postižením či komUrčitě. Studovala jsem sociální sféru a ta souvisí
Také o tom je psychobalet. Chtěla bych poděkovat soubinovanými vadami byly – především díky vám – hlavs handicapovanými dětmi. Jistě používám mnohé, co
časnému vedení Moravského divadla, které je mé aktivitě
ními účinkujícími komponovaného večera Duše v pohyjsem se naučila. Ale ráda bych k tomuto dotazu dodala:
a aktivitě mého manžela nakloněno. Bez této podpory by
bu, který s úspěchem proběhl na scéně olomouckého
Každé studium vám přece přinese něco nového, dozvíte
bylo vše mnohem, mnohem složitější.
Moravského divadla v březnu. Byl také součástí vaší
se o něčem, o čem jste dosud neměla ani ponětí. A naV budoucnu bych se handicapovaným ráda věnovadiplomové práce?
víc, právě v prostředí olomoucké Pedagogické fakulty
la naplno. Kariéra baletky není dlouhá a já bych chtěla
Do jisté míry vlastně ano. Při přípravě diplomové prájsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí. Ty bych
v pomyslném důchodu udělat něco pro to, aby i v České
ce jsem – mimo jiné aktivity s handicapovanými – zhruba
v divadle nikdy nepotkala. I to považuji za velký přínos.
republice mohl psychobalet fungovat se vším zázemím,
rok intenzivně pracovala se skupinou různě postižených
Proč?
jakým disponuje na Kubě.
dětí. A aby naše práce nevyšla naprázdno, napadlo mne
Ptala se M. Hronová, foto archiv M. Globa-Bernovské
Úděl umělců je takový, že jsou od rána do večera
prezentovat společné snažení veřejnosti. Slíbila jsem tedy
uzavřeni v úzkém kolektivu, prostoru. Velmi málo se dodětem, že když se se mnou budou podílet na diplomové
* Paravoltiž – sportovní disciplína, ve které cvičenec (voltižér) vystanou mezi ostatní lidi a to samo o sobě bývá někdy
práci, tak budeme hledat cesty, aby i jejich práce nevyšla
konává cvičení akrobatických prvků na neosedlaném koni, vedeném
velmi náročné. Ve škole jsem získala spoustu přátel
jen tak naprázdno. Už tehdy mi bylo ale jasné, že s třináccvičitelem na lonži ve voltižním kruhu na levou ruku. Paravoltiž je
i kontaktů.
ti dětmi, s nimiž jsem pracovala, bych představení, které
shodná v základech s voltiží, ale je přizpůsobená handicapovanému
Jak se vám líbí v Olomouci?
mělo trvat hodinu a půl, dala dohromady jen těžko. I z tojedinci. Je jednou z mála možností pro zdravotně handicapovanou
Líbí. Olomouc je mnohem krásnější než Ostrava, a to
hoto důvodu jsem oslovila další subjekty, jež se věnují
populaci stát se součástí sportovního dění se zvýšenou zdravotní
péčí a zdravotním dozorem.
říkám i přesto, že jsem se narodila v Ostravě, kde mám
podobným aktivitám. Na jevišti tak bylo možné vidět např.
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
56. JANOWKA Petrus (Petr), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 11. 11. 1704 Kutná Hora – † 19. 2. 1784 Osek),
rektor od 3. 9. 1758 do 3. 11. 1761
(II) Rektorského úřadu v Olomouci se P. Petr Janowka
ujal 3. září 1758, tedy dva měsíce poté, kdy po marném
obléhání Prusové od Olomouce odtáhli a jezuité i jejich
studenti se postupně do svátku sv. Ignáce (31. července)
navrátili do města. Biskup Leopold Bedřich hrabě z Ekghu
a Hungersbachu dorazil do své olomoucké rezidence
11. listopadu 1758, ale jeho slavnostní vjezd do Olomouce
se uskutečnil teprve 15. září 1759. Ve svém diariu zdůraznil rektor Janowka podíl jezuitské koleje a univerzity na
této festivitě – sám pronesl před kostelem P. Marie Sněžné
za zvuků trub a tympánů uvítací proslov, večer od osmi
do devíti hodin bylo průčelí tohoto kostela osvětleno a seminaristé uspořádali na schodišti před kostelem hudební
produkci. Následujícího dne se v katedrále sv. Václava
konala biskupova intronizace, při níž řečnil ředitel jezuitského konviktu P. Karel Gottschlich, jenž byl poté spolu
s rektorem Janowkou pozván k hostině ve velkém sále
biskupské rezidence. Slavnosti byly završeny divadelní
hrou předváděnou jezuitskými studenty za účasti biskupa
Ekgha a místních honorací. Biskupova vleklá choroba však
zanedlouho jeho život ukrátila – zesnul 15. prosince 1760
a byl pohřben ve farní kapli Panny Marie Bolestné u kroměřížského chrámu sv. Mořice, kterou vlastním nákladem
vystavěl. Svůj nemalý majetek odkázal na různé dobročinné a církevní účely, z čehož 54 606 zlatých připadlo
kněžskému semináři v Olomouci. Smrtí Leopolda Bedřicha
hraběte z Ekghu a Hungersbachu vymřel tento hraběcí rod
po meči; Ekghovým nástupcem na olomouckém biskupském stolci se stal olomoucký kanovník Maxmilián hrabě
Hamilton, zvolený kapitulou 4. března 1761 a instalovaný
27. září téhož roku.
Jakmile pominulo bezprostřední válečné nebezpečí,
zesílily snahy vídeňského dvora omezit jezuitská edukační
privilegia na rakouských univerzitách včetně olomoucké
akademie, jež měla roku 1760 celkem 948 studujících.
Předzvěstí těchto opatření je záznam v Janowkově rektorském diariu z 15. března 1760, sdělující, že nazítří bude
zahájena novéna (tj. devítidenní pobožnost) za odvrácení
těžkých pohrom, které hrozí Tovaryšstvu Ježíšovu. Ty na
sebe nedaly dlouho čekat – výnosem z 3. června 1760
byla ustanovena dvorská studijní komise v čele s Gerhardem van Swieten, osobním lékařem Marie Terezie, jenž si
předsevzal zbavit vysoké školství v habsburské monarchii
vlivu jezuitů. Tentýž výnos nařizoval, že studijními direk-

Jubilea
Blahopřejeme!

Z rukou rektora UP prof. L. Dvořáka obdržel 12. 2.
zla tou medaili Za zásluhy o rozvoj UP fotograf
PhDr. A. Jankovský. Dlouholetý pracovník olomoucké univerzity A. Jankovský se mj. podílel na fotodokumentaci o UP a FF UP, na obrazových publikacích
o UP, na publikacích o okrese Olomouc, v neposlední
řadě také spolupracoval na vydání několika průvodců
po Olomouci. Medaili převzal při příležitosti životního
jubilea a ukončení pracovněprávního vztahu s FF UP,
za účasti nejen děkana FF UP prof. I. Bartečka, ale
i celého vedení UP.
-map-, foto -tj-

tory (dohližiteli), doposud jmenovanými z řad příslušníků
a že i on sám pokládá Antonína Lautsche za nejvhodnější
Tovaryšstva Ježíšova, smějí být nadále na teologických
personu pro děkanskou dignitu. Zprávu o volbě děkana
fakultách příslušníci světského kléru nebo jiných řeholí
teologické fakulty pak rektor uzavírá slovy, v nichž lze
s výjimkou jezuitů, na ﬁlozoﬁckých fakultách a humanitspatřovat skrytou ironii: „Et hoc modo primus in Nostra
ních školách osoby stojící mimo profesorský sbor.
Universitate electus est Decanus Theologiæ externus […].
Dne 6. prosince téhož roku byl rektorovi Janowkovi
(A tímto způsobem byl na naší univerzitě zvolen první
doručen dvorský dekret, jímž byl jmenován hradiský preexterní děkan teologie […].).“
monstrát Bernard Purkyně profesorem augustinské teoPo ukončení svého olomouckého rektorátu ke dni
logie a olomoucký dominikán Ignác Světecký profesorem
3. listopadu 1761 se P. Petr Janowka odebral do Prahy,
tomistické teologie, čímž se měl naplnit dvorský dekret
ze 14. října 1752, jenž nařizoval, aby teologické přednášky byly stavěny nejen na Písmu sv., ale také na
učení církevních Otců – Aurelia Augustina a Tomáše
Akvinského. Olomoučtí jezuitští profesoři však tento
dekret nerespektovali, přidržujíce se nadále ve svých
přednáškách řádových teologických autorit, najmě
Francisca Suareze a Luise Moliny. Dále byl olomoucký
kanovník Jan Křtitel hrabě Pergen ustanoven direktorem teologické fakulty a hradiský premonstrát Norbert
Antonín Schaumburg direktorem ﬁlozoﬁcké fakulty.
Ve dnech 23. a 25. února 1761, kdy bezprostřední
5 Záznamy v diariu rektora jezuitské koleje a škol v Olomouci
okolí Olomouce bylo zaplaveno nevídaně rozvodně- P. Petra Janowky ze dnů 13. až 19. července 1759: „13. Ven.
nou řekou Moravou a jejími rameny, se v univerzitním Scholæ. Examina Nostrorum Philosophorum, Vesperi absauditoriu konal „actus publicus“, jenž podle rektorova tinentia’. 14. Sabb. Scholæ. Media 4ta Litaniæ. Continuatio
diaria „nunquam visus in universitate nostra (nikdy Examinum 15. Dom. 4. post Pent. Divina pro more cum Canebyl na naší univerzitě vídán)“: panovnicí Marií Terezií techeti. Finita Examina Nostrorum Philosophorum. 16. Lunæ.
jmenovaní profesoři, dominikán Ignác Světecký a pre- Scholæ Hora 4ta Generalis Proba Rudimentistarum. 17. Mar.
monstrát Bernard Purkyně, byli na základě královnina Scholæ à prandijs Recreatio. Comœdia Parvistarum. 18. Mer.
nařízení promováni doktory teologie a olomoucký kraj- Scholæ. Ante prandium advenit per Viennam Matrito P. Wendský hejtman Emanuel Kajetán svobodný pán Zaviše lingen Geographus Regis Hispaniæ. 19. Jovis. Recreatio tota
z Osenice poté požádal rektora Janowku, aby oběma die. (13. Venušin [den, tj. pátek.] Vyučování. Zkoušky našich
novým profesorům určil místnosti ke konání jejich [tj. jezuitských] ﬁlozofů, během večera půst [spočívající v bezpřednášek. Ač se toto vše příčilo oprávněním („iuri- masé a kvantitativně omezené stravě]. 14. Sobota. Vyučování.
bus nostris“) Tovaryšstva Ježíšova, veškeré novoty O půl čtvrté litanie. Pokračování zkoušek. 15. Čtvrtá neděle po
„excepta sunt à nostris Religiosa modestia & patientia Letnicích. Bohoslužby podle obyčeje s katechety. Ukončeny
(jsou přijaty od našich [tj. jezuitů] s řeholní umírně- zkoušky našich ﬁlozofů. 16. [Den] Luny [tj. pondělí]. Vyučoností a trpělivostí)“. První dvě disputace z tomistické vání. O čtvrté hodině generální zkouška rudimentistů [tj. gymteologie se na olomoucké univerzitě konaly před po- nazistů 1. ročníku]. 17. Martův [den, tj. úterý]. Vyučování, od
četným publikem 9. a 10. června 1761.
oběda zotavená. Komedie parvistů [tj. gymnazistů 2. ročníku].
Neméně převratnou událostí v dosavadní historii 18. Merkurův [den, tj. středa]. Před obědem přišel z Madridu
jezuitského vysokého školství byla svobodná volba přes Vídeň P. Wendlingen, geograf španělského krále [tj. P. Jan
akademických dignitářů, doposud jmenovaných řá- Wendlingen, 1720–1790, po osm let působící v Madridu jako
dovými představenými, kterou rovněž zavedl výše dvorní matematik, astronom a vychovatel]. 19. Jovišův [den,
zmíněný dvorský výnos ze 3. června 1760. Volební tj. pátek]. Zotavená po celý den.)“ Moravský zemský archiv
právo obdrželi pro ten účel inkorporovaní (přivtělení) v Brně, fond E 28 Jezuité Olomouc, Knihy sign. II/9, fol. 158r
doktoři, tzn. duchovní i světské osoby, které dosáhly
doktorského gradu a byly promovány na příslušné fakultě
kde se ujal řízení jezuitské koleje u sv. Klimenta na Starém
dotyčné univerzity. První svobodné volby, a to děkana teoMěstě Pražském, byl rovněž konzultorem české provincie
logické fakulty, se na olomoucké univerzitě měly uskutečTovaryšstva Ježíšova. Do čela této provincie byl P. Petr
nit 1. července 1761; kromě jezuitských profesorů teoloJanowka postaven tehdejším řádovým generálem P. Frangie se k volbě dostavilo osm inkorporovaných hradiských
tiškem Retzem (pražským rodákem) dne 23. dubna 1764
premonstrátů, sedm augustiniánů z olomouckého kláštera
a po obvyklém trienniu v hodnosti českého jezuitského
U Všech svatých (v místech nynějšího Domu armády na
provinciála se páter Janowka vrátil do úřadu rektora Kletřídě 1. máje) a tři augustiniáni z kláštera ve Šternberku.
mentina a konzultora provincie. Dne 3. srpna 1769 byl zvoDirektor teologické fakulty, dómský kanovník Jan Křtitel
len a 20. května 1770 byl instalován rektorem magniﬁkem
hrabě Pergen, však bez jakéhokoli hlasování nominoval
Karlo-Ferdinandovy univerzity, a to na dobu jednoho roku,
děkanem teologické fakulty děkana olomoucké kanonie
tzn. do 20. května 1771. Od 9. března 1771 do 19. března
augustiniánů U Všech svatých Antonína Mořice Lautsche
1772 řídil P. Petr Janowka profesní dům Tovaryšstva Je(1713–1770), syna zámožného olomouckého koželuha
žíšova u sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, současně
Antonína Lautsche a jeho manželky Anny Barbory, majipůsobil jako konzultor provincie a prefekt stavby. Jeho
tele domu v Pekařské ulici č. 15 a dvou dalších domů na
posledním působištěm se stala rezidence chomutovské
olomouckých předměstích – na Bělidlech (nynější Stujezuitské koleje v Bohosudově, jejímž byl superiorem (předdentské ulici), a na Novém Světě. (Otec Antonína Lautsche
staveným) a kde se též dožil zrušení Tovaryšstva Ježíšova
Jiří Adam Lautsch, rovněž koželuh, přišel do Olomouce
papežem Klementem XIV. dne 21. července 1773. Jako
z Vídně, měšťanské právo získal v Olomouci roku 1678,
exjezuita vysokého věku obdržel doživotní penzi, vypládům v Pekařské ulici č. 15 zakoupil 6. března 1682 za
cenou ze státem zabaveného řádového majetku. Zemřel
550 zlatých a 60 krejcarů; v roce 1709 dům vyhořel.
19. února 1784 v Oseku (obcí tohoto jména je však po
Antonín Lautsch přivedl na svět dvě dcery – Annu Marii
Čechách celkem třináct, jediný moravský Osek se nachází
a Johanu, a dva syny – Antonína Mořice a Jana Františka;
poblíž města Lipníka).
Prof. J. Fiala, CSc.
zemřel roku 1720 a kromě dotyčných tří domů se v jeho
(Pokračování příště)
pozůstalosti nacházely tři pušky, dvě brokovnice, jedna
janičářská puška, jedna mušketa, dvě partyzány, náboženSoupis rektorů olomouckého vysokého učení
ské knihy a obrazy, dvanáct dřevěných talířů a 70 měřic
najdete na webových stránkách UP www.upol.cz
obilí.) Rektor Janowka uvádí ve svém diariu, že s počínáv oddíle O univerzitě/Historie a současnost.
ním direktora Pergena vyslovili souhlas všichni přítomní
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Diskuse, názory, ohlasy
Pohled na předzápis a STAG očima správce počítačové studovny
Dvakrát do roka nastává na UP období předzápisů.
Počítačové studovny ve Zbrojnici, jejichž zřizovateli
jsou Centrum výpočetní techniky a Knihovna UP, jsou
jedním z hlavních zprostředkovatelů předzápisu. Disponují dohromady zhruba 100 počítači, na kterých je
nainstalovaný klient STAG. Tyto počítačové studovny
jsou určeny všem studentům UP, denně obslouží
v průměru kolem tisícovky studentů. V době předzápisu je však jejich kapacita nedostatečná, na což
po právu upozorňují naši studenti – naposledy svou
nespokojenost vyjádřili v článku „STAG opět nezvládl
první den předzápisu“ (viz webová verze časopisu
Helena v krabici z 24. 1.). Abych dokázala objasnit,
proč tomu tak je, uvedu nejprve důležitá fakta. Předzápis je možné provádět dvěma způsoby. Přes webové
rozhraní, které je přehledné, přívětivé, ale na druhou
stranu více zatěžuje server. Přes webové rozhraní se
připojí v jeden okamžik relativně malé množství studentů, přibližně 200. Druhou variantou je tzv. klient
STAG. Je to program, který je nainstalovaný pouze
ve vybraných počítačových učebnách na UP. Není tak
uživatelsky příjemný a přehledný, ale lze s ním provést
všechny potřebné úkony pro předzápis. Můžete si být
téměř jisti, že se vám s ním podaří do STAGu přihlásit,
je zde mnohem větší kapacita pro počet současně
přihlášených uživatelů – minimálně 400.
Omezený přístup přes web
Pokud se očekává velké množství současně se zapisujících studentů, udělá se jednoduché, ale účinné
opatření. Omezí se přístup ke STAGu přes webové
rozhraní z těch počítačů, které jsou napojeny na univerzitní síť. Proto studenti v počítačových učebnách
a na univerzitních kolejích smutně zjišťují, že „to přes
internet nejede“, a začnou pátrat na nástěnkách, jak
se přihlásit pomocí klienta STAGu.
Díky tomu se naopak posílí šance k provedení předzápisu těm studentům, kteří nemohou přijet do Olomouce a musí provést předzápis přes internet, např.
z domova. Přesto však mohou být nemile překvapeni
hláškou: „Maximální počet připojení je vyčerpán. Opakujte, prosím, svůj požadavek později.“ Důvodem je již
zmíněné vysoké zatížení serveru a s ním spojená možnost připojení jen pro omezený počet uživatelů. Závěr
je jednoduchý: čím více připojení přes klienta a méně

přes web, tím více současně odbavených studentů.
Nebo ještě jinak: chce-li mít student jistotu, že se mu
podaří předzápis včas uskutečnit, je pro něj nejlepší
využít počítač s nainstalovaným klientem.
„Štěstí“ přeje připraveným
Vždy se těším na studenty Právnické fakulty. Možná
jsou lépe informovaní, možná více předvídají, že je
užitečné si předem vše odzkoušet, prozkoumat terén. Nebývá výjimkou, že se chodí podívat, ještě než
nastane jejich den D, pročítají si návody na nástěnce, zkoušejí se „nanečisto“ přihlašovat přes klienta
STAGu, ptají se a připravují se. Na vlastní předzápis
chodí ve skupinkách, vzájemně si radí, baví se a za
30–40 minut jsou s celým předzápisem hotovi.
Možná, že ten pocit pohody pramení i z toho, že
má Právnická fakulta předzápis vždy chytře rozdělený
po ročnících, nevznikají žádné fronty zoufale čekající
studentů. A naše kapacita počítačů je pro ně jen rozšiřující, neboť Právnická fakulta má vlastních cca 60 PC
s nainstalovaným klientem STAGu.
Co se týká studentů fakulty Lékařské a Pedagogické,
je tam situace obdobná. Tyto fakulty se starají, aby bylo
odkud se zapisovat (mají dobře vybavené učebny s dostatkem počítačů), rozumně rozdělují studenty na skupiny, aby nedošlo ke kalamitě, málokdy se přihodí, že
by chyběly nebo byly špatně zadány údaje ve STAGu –
přednášky a semináře, jejich termíny (záslužná práce
schopných rozvrhářů?). Je pravda, že se tyto fakulty
tolik nepotýkají se záludnostmi dvouoborového studia,
které velmi dobře znají na FF, FTK a CMTF.
Pro zajímavost, Filozoﬁcká fakulta, která má studentů nejvíce (např. letos na této fakultě nastoupilo do
první ročníku 2 078 studentů) má počítačovou studovnu s 40 velmi zastaralými počítači, které studentům
neposkytují příliš komfortu, a to nejen pro předzápis.
Fakulta směruje své studenty do počítačových studoven ve Zbrojnici, a proto studenti FF tvoří většinovou
část fronty, čekající na přidělení počítače. Pokud vedení FF na tuto situaci rezignuje, bude v blízké době
naše počítačová studovna, která má sloužit všem studentům UP, přetížená.
Jak z toho ven?
Z našeho pohledu je pro studenty nejvíce stresující
pocit „nerovné šance“ při předzápisu. Pokud by měli
zajištěno, aby v 8 hodin ráno mohli zasednout
k počítači (a nestát jako dvoustýpadesátý ve frontě, případně nocovat se spacákem před Zbrojnicí,
aby to bylo lepší), pokud by měli jasnou informaci
o tom, v kterých učebnách a na kolika PC se mohou spolehlivě dostat ke STAGu, byla by pro ně
celá tato procedura alespoň trochu příjemnější.
Rozumné by bylo, kdyby fakulty garantovaly
počty počítačů, které budou jejich studentům
v době předzápisu k dispozici a kde bude nainstalován klient STAGu (jeho instalace není
složitá).
Stačilo by otevřít počítačové učebny (mám na
mysli zejména katederní, výukové, v době předzápisu minimálně využívané), a to v příslušné dny
alespoň na dopoledne (a stačilo by možná jen od
8 do 10 ráno). A pokud by se někdo z katedry,
ze studijního oddělení nebo z vedení fakulty ještě
navíc zašel na studenty podívat, jak se jim zapisuje, cítili by se jako v bavlnce, a ne jako v seriálu
Ztraceni. Bývaly časy, kdy se pan bývalý prorektor
Horák chodil k nám do počítačové studovny dívat, jaká je situace na bojišti a jak se studentům
v tom boji daří.
Toto je tedy předzápis a jeho hlavní hrdina
STAG z pohledu správce počítačové studovny.
Ale naše studovna je jen jedním článkem v pomyslném řetězu.
Mgr. J. Bekárková, CVT, -rp-

…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
22. ÚNORA
Slavnostní koncert UP. Reduta, 19 hod.
Recitál Báry Basikové. Divadlo Tramtárie, 20 hod.
22.–24. ÚNORA
Intenzivní kurz současného tance. UC UP.
23. ÚNORA
Reprezentační ples UP. RCO, 19 hod.
25. ÚNORA
Učitelkou malých indiánů. Beseda.UC UP, 19 hod.
R. Malý: Pocit nočního vlaku. Divadlo Tramtarie,
19.30 hod.
26. ÚNORA
RNDr. M. Krupka, Ph.D. (KI PřF UP): Factorization
of residuated lattices. Seminář z univerzální algebry
a uspořádaných množin. PřF UP (Tomkova 40), posluchárna č. 301, 13 hod.
JUDr. V. Valeš: Stát a církve – řešení současných
vztahů. Přednáška. Arcidiecézní muzeum, 17 hod.
B. Vaculová. Psí hřbitov. Divadlo Tramtarie, 19.30 hod.
26.–28. ÚNORA
Rozvojová studia v Evropě. Mezinárodní konference.
Sluňákov – Horka nad Moravou.
27. ÚNORA
Den rumunské kultury a jazyka. Konference. Katedra
aplikované lingvistiky FF UP (Vodární 6).
Přednáška a diskuse s Mme Marie n Diaye. UC UP,
Divadelní sál, 11 hod.
V. Kracík. Klapzubova jedenáctka aneb Sigma mezi
mrakodrapy. Divadlo Tramtarie, 19.30 hod.
Psycho. Filmový klub. UC UP, Filmový sál, 20 hod.
28. ÚNORA
R. Malý: Pocit nočního vlaku. Divadlo Tramtarie,
19.30 hod.
29. ÚNORA
II. kartograﬁcký den Olomouc. Seminář. PřF UP, zasedací místnost a aula (tř. Svobody 26).
Koncert studentů muzikoterapie. UC UP, 18 hod.
Ples Přírodovědecké fakulty UP. RCO, 19.30 hod.
-red-

Óään
Milí kolegové,
měsíční přehled odborných, kulturních a sportovních
aktivit, které se konají v prostorách Univerzity Palackého nebo na nichž se univerzita podílí, bude tento
rok opět vycházet jako měsíční příloha Žurnálu UP.
Podklady pro Kalendář akcí čerpáme z jeho internetové verze.
Jedině díky vaší spolupráci můžeme obsah pravidelně aktualizovat.
Využijte možnosti popularizovat svou činnost, oslovit
veřejnost a pozvat ji na zajímavé akce, které pořádáte nebo na nichž se podílíte!
Kalendář akcí můžete doplňovat online na
www.upol.cz/funkce/doplnit-kalendar
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S. Komenda, T. Opatrný, P. Urbášek. MK ČR E 12524. Tiskne Polygraﬁcké středisko Vydavatelství UP. Uzávěrka 18. 2. 2008. Vychází 22. 2. 2008. Uzávěrka příštího čísla 25. 2. 2008.
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Severní Morava, čj.: 3185/95-P/1 ze dne 21. 11. 1995.
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