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V čísle:
První Zirmův olomoucký diskusní den $ Měsíc
rumunské kultury v Olomouci $ Visegrad
Choral Bridges poprvé $ Systém hodnocení
akademických pracovníků na UP $ Za autentickým Tomášem v Paříži $ Volejbalový turnaj
k 17. listopadu vyhráli olomoučtí studenti $
S humanitární zásilkou na Pobřeží slonoviny

 Za velkého zájmu olomoucké veřejnosti uvedl

prof. Tomáš Halík v den jubilea boje za svobodu
a demokracii 17. 11. v aule Filozofické fakulty
UP svou novou knihu „Divadlo pro anděly“.
Od 19 hod. pak celebroval mši svatou v kostele
Panny Marie Sněžné.

(Další informace na této straně a str. 9.)
-red-, foto -mo-

„Divadlo pro anděly“
na Univerzitě Palackého
 Olomouc patří k městům, ve kterých prof. Tomáš
Halík s téměř železnou pravidelností představuje svá
nová díla. Tentokrát se tak stalo ve svátečním dni 17. 11.,
kdy ve zcela zaplněné aule Filozofické fakulty UP teolog,
religionista a filozof působící na FF UK, hovořil o patnácti
esejích, jež se staly součástí jeho nové knihy Divadlo pro
anděly. S podtitulem Život jako náboženský experiment jej
vydalo Nakladatelství Lidové noviny.
„Knížka je dalším krokem v dialogu mezi věřícími
a hledajícími. A domnívám se, že se tento výrok netýká
pouze dvou skupin lidí, ale že se jedná o dialog, který se
svým způsobem odehrává v srdci každého z nás,“ řekl
prof. Tomáš Halík. Dodal, že soubor, který do Olomouce
letos přivezl, je mj. jakýmsi myšlenkovým vyrovnáním se
se dvěma citáty současného papeže Benedikta XVI.
První z nich pronesl těsně před nástupem do svého
pontifikátu, ten druhý pak na cestě do České republiky.
V této souvislosti prof. Halík zdůraznil odlišnost vizí církve
Dokončení na str. 9
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
si dovoluje pozvat na sedmnáctou přednášku z cyklu
Výročních přednášek k poctě J. L. Fischera,
prvního rektora obnovené olomoucké univerzity.
Přednášku s názvem
Udržitelný rozvoj jako současné paradigma
pronese na slavnostním zasedání vědeckých rad UP
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.,
profesor Univerzity Karlovy
v pondělí 6. prosince 2010 v 11.00 hodin
v aule Filozofické fakulty UP

Univerzitní slavnostní akty:
noví emeritní profesoři, docenti a doktoři
 V průběhu slavnostních aktů promoce téměř osmdesátky absolventů doktorských studijních
programů a předání sedmi dekretů nově jmenovaným docentům přiznala Univerzita Palackého 12. 11.
v aule FF UP svým dalším čtyřem akademickým pracovníkům práva emeritního profesora. Jako výraz
hlubokého odborného i lidského uznání získali práva emeritního profesora Univerzity Palackého
prof. Pavel Floss z FF, prof. František X. Halas z CMTF, prof. Jan Slouka a prof. Jan Zapletal z PřF.
„Předání dekretu emeritního profesora je zároveň
výzvou ke spolupráci s Univerzitou Palackého,“ řekl
prorektor UP prof. Lubomír Dvořák před slavnostním
předáním této listiny prof. F. X. Halasovi (na snímku), jenž
si ji jako jediný převzal v aule FF UP osobně.
Přiznání práv emeritního profesora zaručuje jeho držiteli
možnost další vědecké práce na příslušné fakultě. Tato se
zavazuje, že mu vyhradí pracovní místo a umožní mu využívat
všechna fakultní zařízení i vybavení. „Prof. F. X. Halas, který
v širším týmu – ale především se svou ženou – nedávno např.
připravil k vydání českou verzi Jeruzalémské bible, bude

mít přístup do všech knihoven
Cyrilometodějské teologické
fakulty i celé Univerzity Palackého,“ uvedl proděkan CMTF
Mgr. Vít Hušek, Ph.D. Výsledky
činnosti emeritního profesora,
ale i sama jeho práce by se měly
stát inspirací pro práci jeho
kolegů a vzorem pro nastupující
učitelskou a vědeckou generaci
CMTF UP. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského
umění se v souvislosti s přiznáním práv emeritního profesora
F. X. Halasovi zavázala, že vytvoří takové pracovní podmínky,
aby i nadále mohl pokračovat ve své pedagogické a odborné
vědecké činnosti,“ dodal proděkan CMTF.
I když se v aule Filozofické fakulty neshromáždili
všichni – např. zbylí tři jmenovaní emeritní profesoři
si převezmou jmenovací dekrety při jiné příležitosti –
praskala aula FF UP ve švech.
„Těch pár kroků, které nás přivedly sem před vás v této
slavnostní chvíli, je zároveň závěrem dlouhé a trnité cesty,
náročné a mnohdy plné obětí. Byla to cesta, na kterou
Dokončení na str. 10

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci a Cyrilometodějská teologická fakulta dovolují si Vás pozvat na
slavnostní zasedání Vědecké rady UP a Vědecké rady Cyrilometodějské teologické fakulty UP,
na němž bude slavnostně inaugurována RNDr. Ivana Vlková, Th.D., děkanka CMTF UP
a udělen čestný doktorát Mons. prof. Dr. Karlu Skalickému, Th.D.,
význačnému teologovi, profesoru teologických fakult Papežské lateránské univerzity v Římě
a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Slavnostní zasedání se koná ve středu 8. prosince 2010 v 9.30 hodin
v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého
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Čtvrtá „zlatá“ promoce
PřF UP s rekordní účastí

 Další absolventi Přírodovědecké fakulty UP si 10. 11.
zopakovali promoci po 50 letech. Na zlatou promoci se
tentokrát do Olomouce sjeli přírodovědci, kteří ukončili
svá studia v roce 1960. Z tehdejšího celkového počtu 224
absolventů přijalo ozvání na slavnostní akt v aule nové
budovy PřF přes sedmdesát bývalých studentů, což je
nejvíce v historii zlatých promocí na PřF. Byli mezi nimi dva
manželské páry, někteří z účastníků přijeli až z Německa.
Zlaté promoce začala realizovat jako první na UP právě
Přírodovědecká fakulta, která pořádá setkání absolventů
po 50 letech již od roku 2007.
-red-, foto -mo-

Visegrad Choral Bridges poprvé
 Smíšený komorní sbor Ateneo UP společně s partnerskými sbory z Polska a Slovenska participuje na projektu,

Nové vědecké setkání na UP

První Zirmův olomoucký diskusní den

 Pod názvem 1. Zirmův olomoucký diskusní den se 13. 11. v prostorách PF UP uskutečnilo nové vědecké
setkání na půdě UP pojmenované podle prim. Dr. Eduarda Konrada Zirma, který vedl olomoucké oční oddělení
na počátku 20. století a v roce 1905 provedl v Olomouci první úspěšnou transplantaci rohovky na světě.
Jak vyplývá z názvu, Zirmův olomoucký diskusní den je místem pro
výměnu názorů a zkušeností nejen odborníků v daných subspecializacích,
ale celého auditoria. Prvního ročníku se zúčastnilo úctyhodných téměř 280
lékařů a lékařek, pracujících zejména v soukromých ambulancích či menších
nemocnicích.
Diskutovali jsme na tato témata: Subjektivní metody stanovení refrakce,
Glaukom – cílový nitrooční tlak a Herpetické keratouveitidy. Mezi četnými
odborníky si dovolím vyzdvihnout přítomnost doc. MUDr. Šárky Pitrové,
CSc., FEBO, předsedkyně České oftalmologické společnosti, doc. MUDr.
Evy Růžičkové, CSc., předsedkyně České glaukomové společnosti a prim.
MUDr. Eriky Vodrážkové, předsedkyně Slovenské glaukomové společnosti.
Velký zájem auditoria a četné dotazy budou pro všechny přítomné inspirací
v jejich další odborné praxi. Součástí akce byl také kurz vedený zkušenými
optometristy: Jacksonův zkřížený cylindr a jeho využití v denní praxi.
Náš dík patří zejména Konferenčnímu servisu UP, jmenovitě p. HýbnePředsedkyně České oftalmologické společnosti.
rové a jejím kolegům za příkladnou organizaci konference.
Transplantaci lidské oční rohovky provedl E. K. Zirm i přes tehdy velmi ne- doc. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (Oční klinika JL,
dokonalou techniku. Bez operačního mikroskopu, za pomoci hrubého šicího s.r.o. – na snímku uprostřed) a organizační
materiálu fixoval transplantát ve spojivce dvěma stehy ve tvaru maltézského tým 1. Zirmova olomouckého diskusního
kříže. Pacient, jenž ztratil zrak po těžkém poleptání vápnem, začal několik dne (zleva) doc. Jiří Řehák, CSc., přednosta
hodin po operaci opět vidět. Ojedinělý operační výkon si připomněli nejen Oční kliniky LF UP a FNOL, MUDr. Marta Karodborníci Oční kliniky a zástupci FNOL, města a UP, ale i Zirmovi rodinní hanová, FEBO, prim. MUDr. Klára Marešová,
Ph.D., MUDr. Petr Mlčák (všichni Oční klinika
příslušníci v prosinci 2005 slavnostním odhalením pamětní desky.
MUDr. P. Mlčák, Oční klinika FNOL a LF UP, red LF UP a FNOL)

Konference Mládež a hodnoty 2010
na Cyrilometodějské teologické fakultě UP
 Ve spolupráci s občanským sdružením Paidagogos – společností pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s.,
a pod záštitou rektora UP uspořádala Katedra křesťanské
výchovy CMTF ve dnech 4.–5. 11. již třetí ročník mezinárodní
konference Mládež a hodnoty 2010 s podtitulem „Výchova

který částečně kofinancuje agentura International Visegrad Fund. Jeho první část s výstupy v podobě koncertu
a workshopů proběhla ve dnech 22.–24. 10. v Banské
Bystrici v prostorách Univerzity Mateja Bela. Programem
workshopu je nácvik skladeb současných českých, polských a slovenských skladatelů – A. Tučapský, V. Zouhar,
P. Rubik a L. Borzík – pro provedení na závěrečném
koncertě a jejich společnou nahrávku na CD.
Koncert v aule Ekonomické fakulty UMB sledovali také
účastníci mezinárodního sborového sympozia Cantus
Choralis Slovaca (21.–23. 10.). Tato specifická společnost
sbormistrů, hudebních skladatelů, hudebních pedagogů
a muzikologů reagovala na předvedené skladby velmi
pozitivně a řadu slov uznání si vyslechli zpěváci zúčastněných sborů i po koncertě. Další, střední část projektu,
se odehraje podle plánu ve dnech 2.–4. 12. tohoto roku
v polském Krakowě, jeho finále potom koncem února
2011 v Olomouci. Společný koncert univerzitních sborů
Educatus Krakow, Mladosť Banská Bystrica a Ateneo UP
Olomouc by měl být součástí oslav 65. výročí obnovení UP.
-pr-, foto archiv souboru Ateneo UP

Rehabilitace studentů
na Univerzitě Palackého v Olomouci
 Dnem 5. 11. 2010 nabylo účinnosti rozhodnutí rektora
UP č. B3-10/10 - Rehabilitace studentů na Univerzitě
Palackého v Olomouci, jímž rektor UP zřizuje Rehabilitační
komisi UP. Má postavení poradního orgánu rektora UP
v oblasti rozhodování o studijních rehabilitacích.
Podrobné informace viz www.upol.cz/odkazy/urednideska/normy-up/.			
-red
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k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti“. V prostorách fakulty ji slavnostně zahájili olomoucký
arcibiskup mons. Jan Graubner (na snímku), děkanka CMTF
RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D., a JUDr. Mag. Iur. Michal

Malacka, Ph.D., MBA, kteří připomněli význam výchovy
k hodnotám zejména v současné společnosti.
Úvodní referáty přednesli prof. Martin Žilínek, Ph.D.,
prof. Miloň Potměšil, Ph.D., a prof. Petr Piťha, CSc., jenž
se ve svém příspěvku zamýšlel nejen nad současnou mládeží, ale i nad situací v celé společností, která je ohrožená
nadbytkem. Hostitelskou katedru zastupoval v plenárním
jednání PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., který představil výsledky
rozsáhlého výzkumu realizovaného na Katedře křesťanské
výchovy a zaměřeného na hodnoty a jejich vztah k volnému
času u současných dětí a mládeže.
Konference se zúčastnila řada hostů z České a Slovenské
republiky, kteří svou aktivní účastí, zajímavými příspěvky
k jednání i k diskusi dokázali, že téma hodnot, výchovy
k hodnotám a etické výchovy obecně představuje stále
palčivější problém nejen v pedagogice, filosofii a etice, ale
přerůstá svým významem také do ostatních humanitních věd.
Konference byla podpořena z projektu specifického
vysokoškolského výzkumu IGA UP č. CMTF_2010_003.
Mgr. H. Pospíšilová, Ph.D., Mgr. M. Öbrink Hobzová
foto M. Otava

Setkání s mladým básníkem
 Pozvání Katedry českého jazyka a literatury PdF UP na 4. 11. přijal teplický básník a písničkář Jakub Čermák (1986). Za nemalého zájmů studentů
přednesl mladý autor básně ze svých dvou dosud vydaných sbírek a také
z chystaného souboru Stroboskopy, jehož edici na leden 2011 připravuje
nakladatelství Kniha Zlín. Temperamentní vystoupení provázela také živá
ochutnávka Čermákovy osobité hudební tvorby, která předznamenala
umělcův večerní koncert v olomoucké Galerii U Mloka.
Mgr. M. Malenovský, KČJL PdF, foto archiv autora

Viola Fischerová zemřela
V Praze zemřela 4. 11. 2010 Viola Fischerová, dcera obnovitele olomoucké univerzity a zakladatele Univerzity
Palackého. Významná publicistka, básnířka a spisovatelka se často vracela do Olomouce, přednášela zde, účastnila
se vzpomínkových slavností pořádaných na památku otce a byla činná jako členka grémia Společnosti J. L. Fischera.
Rozloučení se zesnulou se konalo v pátek 12 .11. 2010 ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích.
Prof. J. V. Musil, předseda Společnosti Josefa Ludvíka Fischera v Olomouci
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Katedra aplikované lingvistiky FF uspořádala v Olomouci
Měsíc rumunské kultury
 Při příležitosti 90. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Prahou a Bukureští připravila
Katedra aplikované lingvistiky FF UP (KAL) ve spolupráci s Velvyslanectvím Rumunska v Praze na
listopadové dny v Olomouci Měsíc rumunské kultury, jehož část proběhla za účasti velvyslankyně
Rumunska v ČR. Bohatý program nabídl pestrou škálu zážitků - vedle přednášek zahrnul také
filmovou projekci, výstavu fotografií, koncert i diskusní setkání.
Již koncem října to bylo promítání dokumentárního filmu
a budoucností, v přízemí Uměleckého centra UP, zahájené
o historicky a přírodně bohaté dunajské oblasti Rumun- PhDr. Ladislavem Jakubem, vedoucím KAL FF.
ska – Železných vrat, na počátku listopadu následovaly
S výraznou odezvou zejména v řadách studentů se setkal
přednášky Pavla Klvače (Katedra environmentálních
také koncert rumunské lidové a byzantské hudby mužského
studií FSS MU v Brně) Česká krajina v Rumunsku – její
sboru Kinonia z rumunského Drobety Turnu Severin, který
krása a autenticita a JUDr. Milana Neorala Málo známé
se konal 13. 10. v Kapli Božího těla Uměleckého centra
pohoří Východních Karpat – pohoří Munţii Rodnei a kláštery v Bukovině. Tyto události vyvrcholily 3. 11. 2010
návštěvou velvyslankyně Rumunska v Praze J. E. Daniely
Gîtman, doprovazené ekonomickým poradcem panem
Mircea Borza. Po setkáních s reprezentanty Obchodní
komory, s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Martinem
Tesařikem a s primátorem města Olomouce Martinem Novotným, byla J. E. Daniela Gîtman, v doprovodu děkana FF
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doc. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A., a proděkana pro zahraniční
záležitosti FF Mgr. Antonína Kalouse, M.A., Ph.D., přijata
rektorem UP prof. Miroslavem Mašláňem, CSc. (snímek 1).
V budově Uměleckého centra UP následovalo setkaní se
studenty rumunštiny formou kulatého stolu (snímek 2),
moderované doc. Luborem Kysučanem, Ph.D. (KKF FF UP),
kterého se zúčastnili i doc. Wilken Engelbrecht, cand. litt.,
proděkan pro vědu a výzkum FF, Mgr. Antonín Kalous,
M.A., Ph.D., a Manuela E. Gheorghe, D. Phil. (Oxon) (KAL
FF UP). Účastnici kulatého stolu se v odpoledních hodinách
přidali k hojně navštívené vernisáži výstavy fotografií Pavla Klvače s názvem Rumunské Karpaty – mezi minulostí

UP (snímek 3). „Nejvíce oceňuji, že nám bylo Rumunsko
představeno jako země s dlouhou kulturní tradicí. V našich
sdělovacích prostředcích se totiž bohužel setkáváme
spíše s opačným názorem. Jsem tak nesmírně potěšen, že
jsem si mohl vyslechnout ony nádherné písně a slyšet tak
rumunštinu,“ uvedl student V. Zukal, jehož slova zároveň
vyzdvihují i záměr kurzu Úvod do rumunského jazyka
a kultury, který se koná již šestým rokem na KAL. Také další
postřehy studentů ocenily ojedinělé koncertní vystoupení:
„Včerejší koncert byl zdařilou kombinací příjemného prostředí konviktu a u nás méně obvyklé byzantské hudby. Tento
žánr jsem už doporučil dvěma přátelům“ (P. Bureš). „Když
jsem stála před začátkem koncertu před kaplí, slyšela jsem
uvnitř zkoušet mocný mužský sbor; poté, kdy jsem vešla
dovnitř, mě opravdu hodně překvapilo, že čítal pouhé čtyři
členy. Ale i ve čtyřech členech nám dokázali zprostředkovat
báječný zážitek“ (P. Mičková). „Když pánové začali zpívat,
přeběhl mi mráz po zádech. V první chvíli jsem nemohla
uvěřit, že takovou krásnou hudbu dokáží vytvořit jen jejich
hlasy bez jakýchkoli nástrojů, které by je doprovázely“ (L.
Pavlíková). „Když jsem začala poslouchat čtyři zpěváky
zpívající a capella, cítila jsem, jak mne hudba nabíjí pozitivní
energií. Při koncertě jsem také měla jedinečnou možnost
porovnat českou a rumunskou lidovou hudbou a myslím
si, že v obou můžeme navzdory všem odlišnostem najít
společné, nebo alespoň podobné prvky“ (B. Kubečková).
Studenti a akademici UP se mohou těšit na další
spolupráci s Rumunskem, jelikož jejích univerzita má
podepsané bilaterální smlouvy s univerzitami v Kluži a Jaši
a také spolupracuje s dalšími rumunskými univerzitami
v rámci programů ERASMUS a CEEPUS.
M. E. Gheorghe, KAL FF UP, foto I. Veber

Stručně

 Do programu letošního Měsíce čínské kultury patřil
také Večer s Mistrem Zhuangem, který připravila
Konfuciova akademie na 9. 11. v Café Amadeus. Známý
herec, pedagog, vynikající interpret poezie a prózy, několikanásobný laureát soutěží profesionálních umělců
v uměleckém přednesu Alfred Strejček zde za hudebního
doprovodu Jiřího Mazánka přednesl tvorbu taoistického
filozofa Mistra Zhuanga.

 Výstavu současných kreseb členů ostravské výtvarné
skupiny z přelomu 80. a 90. let (D. Balabán, P. Pastrňák,
H. Puchová a další) věnovanou Janu Balabánovi připravila pod názvem Přirození po dvaceti letech Katedra
výtvarné výchovy PdF UP. Výstava v 1. patře Uměleckého
centra UP potrvá do 31. 12.

 Zájemci o práci či stáž na zahraničním vědecko-výzkumném pracovišti nebo o tuzemskou spolupráci s kolegy
z příslušných vědních oblastí mimo ČR se sešli 15. 11. na
semináři, který pod názvem Měsíc mobilit – Věda
v pohybu připravila Kancelář zahraničních styků UP.

POIN 2010: politika a infrastruktura pohybových aktivit
 Ve Frankfurtu nad Mohanem se na začátku listopadu
konala mezinárodní konference POIN 2010 zaměřená
na problematiku vztahu politiky a infrastruktur pro
pohybovou aktivitu a sport. Zúčastnili se jí mj. i zástupci
Centra kinantropologického výzkumu FTK UP.
Zásadní témata řešená v průběhu jednání byla vytyčena
v následujících otázkách: Jakým způsobem lze zdokonalit
infrastrukturu pro pohybovou aktivitu a sport? Jaké jsou
tzv. „příklady dobré praxe“ politiky a mechanismů při rozvoji infrastruktury pro pohybovou aktivitu a sport v rámci
Evropy i celého světa? Jak lze účinně koordinovat podporu
zdraví a rozvoj adekvátní infrastruktury?
Klíčové příspěvky konference přednesli renomovaní
odborníci v oblasti pohybové aktivity a zdraví prof. Abby
C. King (Stanford University, USA) a prof. Neville Owen

(University of Queensland in Brisbane, Austrálie).
Vybrané infrastruktury v rámci olomouckého regionu
(centrum sportu a zdraví Omega, projekt olomouckých
dětských hřišť) prezentovali jako příklady dobré praxe
v domácích podmínkách členové Centra kinantropologického výzkumu FTK UP Mgr. Michal Kudláček a Mgr.
Filip Neuls, Ph.D. Jejich kolegyně Mgr. Jana Vašíčková,
Ph.D., referovala o problematice grantové politiky
v oblasti sportu a pohybové aktivity.
Konference byla vyvrcholením projektu IMPALA
financovaného Evropskou unií. Hlavním cílem dvouletého projektu, do kterého se zapojilo celkem 12 zemí, je
identifikace, realizace a šíření „dobré praxe“ při plánování,
financování, výstavbě a řízení místních infrastruktur pro
volnočasovou pohybovou aktivitu.
Mgr. F. Neuls, Ph.D.

 Listopad 1989 a události z roku 1939 si 17. 11. připomněly desítky lidí, kteří přišli před Právnickou fakultu UP.
U Památníku bojovníků za svobodu a demokracii (autor
doc. Bohumil Teplý) položili věnce a kytice.
-red-, foto -mo
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na ak tuální téma

Tým doc. Jany Talašové vytvořil systém hodnocení
akademických pracovníků
Hodnotit komplexně práci a celkovou vytíženost akademických pracovníků je velmi obtížné. Akademičtí pracovníci mají ve své pracovní náplni dvě hlavní oblasti činností – pedagogickou a vědeckou. Jde o zcela odlišné druhy
činností, které se doposud hodnotily odděleně. Vědecký tým kolem doc. Jany Talašové z Přírodovědecké fakulty
UP vytvořil matematický model, na jehož základech sestavil systém hodnocení akademických pracovníků, který
komplexně popisuje veškeré činnosti, jež daný pracovník vykonává na poli vědy či pedagogiky a zasazuje je do
jednotného rámce. Výsledkem je přehledná karta, která zcela jasně ukazuje šíři portfolia činností každého zaměstnance, jeho pracovní vytížení a specializaci. Zavedení systému se plánuje zatím pouze pro Přírodovědeckou
fakultu. Ale vezměme to spolu s doc. Talašovou po pořádku.
Vývoj projektu
velký problém, ale nám se to podařilo matematicky vyřešit tak,
Snahy o vytvoření systému hodnocení se datují až
aby ten systém dělal to, co dělat má. Zvolili jsme agregaci na
do roku 2006. „Tehdy zde vznikl tým, který s zabýval
bázi fuzzy logických pravidel.“
vícekriteriálním hodnocením. Nabídli jsme, že vytvoříme
Problém ovšem vzniká, pokud se konkrétní pracovník
systém hodnocení a vedení souhlasilo. S kolegou Ondřejem
chce specializovat pouze na jednu oblast činností. NapříPavlačkou jsme skutečně vytvořili první model ještě v roce
klad se dohodne se svým nadřízeným, že se bude věnovat
2006. Měli jsme tehdy velkou podporu ze strany vedení. Ale
převážně důležitým vědeckým výzkumům a pedagogické
ukázalo se, že doba ještě nenazrála pro spuštění takového
činnosti se bude věnovat spíše okrajově. Systém doc. Talamodelu.“ Od záměru se tedy v roce 2006 upustilo. Nicméně
šové dokáže zohlednit i míru specializace. „V USA to vyřešili
v minulém roce děkan Přírodovědecké fakulty prof. Juraj
tak, že akademický pracovník se na začátku roku dohodl se
Ševčík znovu oslovil doc. Talašovou a její kolegy, aby svůj
svým nadřízeným, na jakou oblast se hodlá specializovat,
model prezentovali na Akademickém senátu PřF. Senát
zda na vědu nebo na pedagogiku a to pak bylo zohledněno
následně projekt podpořil, stejně jako vedení Přírodovědecké
i v hodnotícím modelu. V našem původním systému si to
fakulty. „My jsme náš model od roku 2006 dále vylepšovali
nenastavoval pracovník, ale dělalo se to automaticky.
a zdokonalovali. Nicméně se ukázalo, že ten model je už příliš Jenže tento model byl již velmi složitý na pochopení. Vydali
složitý na to, aby mu lidé rozuměli. Rozhodli jsme se proto
jsme se proto jinou cestou. My jsem ty dvě skupiny činností
prezentovat a použít původní model z roku 2006, který se
umístili na dvě rozdílné škály a doplnili jsme je o jazykové
tehdy jevil jako příliš odvážný.“
hodnoty – velmi nízký, nízký, průměrný, atd. Výsledkem
je pak tabulka (viz. obrázek). Této tabulce může rozumět
Pedagogickou i vědeckou činnost lze hodnotit
každý a je z ní dobře patrné, jakou specializaci daný člověk
dohromady
preferuje a kterou se nejvíce zabývá.“
„Zadáním od pana děkana bylo, aby do toho modelu byly
zahrnuty jen věci, které lze objektivně doložit a měřit. Týká se
Vše musí být doložitelné a měřitelné
to dvou hlavních oblastí – pedagogické činnosti a vědeckoVýběr položek, které systém zohledňuje a přiřazuje jim
výzkumné činnosti.“ Systém tak musí pracovat s informacemi
body, je klíčový pro korektní popis pracovní náplně každého
z obou oblastí, což je mimořádně obtížné. Nalezení vhodného
pracovníka. V pedagogické oblasti se hodnotí například počet
matematického postupu bylo pro funkčnost celého systému
odučených hodin, počet vedených diplomových prací, práce
klíčové. „Největší problém je, jak agregovat výsledky
na studentských soutěžích nebo vytvoření nových studijních
v pedagogické činnosti s výsledky ve vědecké činnosti. To jsou
oborů. Je zahrnuto i vedení studentů a práce na rozvoji studia.
dvě zcela odlišné oblasti. Byl problém dostat tato dvě rozdílná
„U pedagogických činností se vychází především z časové
hodnocení do jednoho rámce. V našem prvním matematickém
náročnosti, ale zohledňujeme i odbornou stránku věci. Něco
modelu se nám to podařilo pomocí systému požívaného ve
jiného je třeba vést bakaláře a něco jiného vést doktoranda.
Spojených státech na jedné univerzitě. Pro ně to byl celkem
Jdeme i do detailů. Zohledňujeme například, že někdo

Doc. Jana Talašová, CSc.,
pracuje na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP. Její výzkumná
činnost je zaměřena na teorii
a metody vícekriteriálního
hodnocení a na oblast fuzzy
množin a jejich aplikací.
Významných výsledků dosáhla zejména v oblasti fuzzy metod vícekriteriálního
hodnocení. Vytvořila vlastní teoretickou koncepci
fuzzy hodnocení a na jejím základě velmi obecný
matematický nástroj k řešení úloh vícekriteriálního
hodnocení - tzv. řešič, který se svým týmem mladých
kolegů a doktorandů dále rozvíjí. Podílela se na
vzniku několika softwarových produktů pro podporu
rozhodování; výsledky výzkumu posledních let jsou
implementovány v softwaru FuzzME. Má zkušenosti
s aplikacemi metod vícekriteriálního hodnocení a rozhodování při řešení úloh velkého rozsahu. V posledních
letech se zaměřuje na využití matematických metod
hodnocení v oblasti vysokého školství. Je známa např.
svými kritickými analýzami vzorců pro rozdělování
finančních prostředků na specifický výzkum VŠ. V současnosti její tým pracuje na tvorbě matematického
modelu hodnocení tvůrčích výsledků uměleckých VŠ.
Jako expert v oblasti matematických metod hodnocení
se účastní řešení Individuálního projektu národního
„Zajištování a hodnocení kvality v systému terciálního
vzdělávání“ OP VK. Univerzitu Palackého zastupuje
ve sněmu RVŠ; zastává zde funkci místopředsedkyně
pracovní komise pro kvalitu VŠ a její hodnocení.
zavádí nový obor, nebo dostal poprvé výuku, tak je tam jiné
bodové ohodnocení než u výuky, kterou má někdo stejnou
třeba deset let a má ji samozřejmě už dokonale zvládnutou.
Taky zohledňujeme, jestli někdo učí tři studenty nebo dvacet,
všechno tohle se projeví.“
V oblasti vědecké práce slouží jako základní měřítko
stávající metodika hodnocení vědy a výzkumu známá
Dokončení na str. 5

věda a v ýzkum na UP
Z Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Za autentickým Tomášem v Paříži

Jedním z úkolů olomouckého Centra pro práci
s patristickými, středověkými a renesančními texty je
též překládání a výklad takzvaných „disputovaných
otázek“ Tomáše Akvinského, o nichž se stále více hovoří
jako o Tomášově vrcholném filozofickém projevu. U nás
se nyní dokončuje práce na českém vydání Tomášových
Quaestiones disputatae de potentia / O Boží moci, jež jsou
shodou okolností poprvé překládány také do předních
evropských jazyků (donedávna byl pouze anglický překlad
z počátku minulého století). Abychom využili pokud možno i dosavadní cizí zkušenosti, navštívil jsem po Toulouse
(2007) a Řezně (2009) v září 2010 též Paříž, kde sídlí dvě
instituce, jež jsou v současné době centrem kritické práce
věnované kvalitnějšímu vydávání Tomášova díla.
Dosavadní tradiční hlavní edice vzniklá z podnětu
papeže Lva XIII. v roce 1879 a nazvaná Editio Leonina obsahuje 16 svazků – komentáře k Aristotelovi a obě Summy
včetně příslušných indexů. Jednotlivé svazky mají různou
kritickou hodnotu, i když se metody ediční práce postupně
zlepšovaly. V letech 1949–1952 došlo k reorganizaci
a v roce 2003 začala v Paříži pracovat Commissio Leonina
s cílem vydávat nově Édition critique. V jejím rámci dosud
vyšlo přes 20 svazků a další se v dohledné době připravují.
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Shodou okolností však nevychází právě nové kritické
vydání Tomášových diskutovaných otázek De potentia, na
jejichž překladu pracujeme. Právě tuto situaci jsem řešil se
současným předsedou komise dr. Adrianem Olivou, který
potvrdil, že na tyto Tomášovy texty si musíme ještě řadu let
počkat, přičemž do té doby je jediným arbitrem ve sporných
čteních právě on – s pomocí rozsáhlé sbírky mikrofiší, na nichž

jsou zachyceny Tomášovy texty (do doby nového kritického
vydání tak zůstává jako základ edice Marietti z roku 1965).
Byla dohodnuta forma další spolupráce nejen pokud jde
o edici a překládání Tomášových textů, ale také v širším
rozsahu s UP v Olomouci. Tak by již v roce 2011 měl dr. Oliva vystoupit v Olomouci na tradičních Hebdomades philosophicae

Olomucenses s přednáškovým cyklem o Tomáši Akvinském
jako univerzitním učiteli v období vrcholného středověku.
Dr. Oliva spolupracuje mimo jiné s předním medievalistou R. Imbachem, profesorem na pařížské Sorbonně,
s nímž nedávno vydal publikaci La philosophie de Thomas
d´Aquin. Též profesor Imbach projevil zájem o případnou
spolupráci s UP – mimo jiné jsem v rozhovorech s ním
ocenil knihu Die Philosophie im lateinischen Mittelalter,
kterou v rámci medievalistického grantu hojně využíváme.
Kromě naznačených rozhovorů s oběma badateli na půdě
Commisio Leonina jsem pracoval v sousední knihovně La
bibliotheque du Saulchoir, jejíž jméno je spojeno s někdejším
dočasným belgickým sídlem z Francie vyhoštěných dominikánů – a tedy také se jmény Y. Congar a D.Chenu, iniciátory té
„nouvelle théologie“, která sehrála po počátečním odporu Pia
XII. tak klíčovou roli na druhém vatikánském koncilu. Též proto
plní současný pařížský „Saulchoir“ nejen funkci knihovny , ale
také živého kulturního centra, s četnými celoročně probíhajícími akcemi. Síla tradice se projevuje také v dlouholetém
vydávání Revue des sciences philosophiques et théologiques,
vycházející již od roku 1907 a pověstné mimo jiné výstižným
recenzováním stovky jiných obdobných periodik.
Doc. K. Floss, foto archiv autora

Oznámení  Pozvánky

na ak tuální téma
Tým doc. Jany Talašové…

Dokončení ze str. 4

jako „kafemlejnek“. Systém hodnocení však zohledňuje
i mnohé další aspekty vědecké činnosti, které se v platné
metodice neobjevují. „My zohledňujeme nejen publikování
v nejprestižnějších impaktovaných časopisech, ale také třeba
vystoupení na konferencích, propagaci vědy, psaní učebnic,
prostě i věci, které se v „kafemlejnku“ nebodují. Je tam
i organizační činnost spojená s vědou a výzkumem, třeba
členství v redakčních radách. V této oblasti se dají očekávat
ještě nějaké změny, protože třeba audit vědy a výzkumu
v ČR tento systém nepovažuje za šťastný a dají se očekávat
nerůznější úpravy. On samotný „kafemlejnek“ má v sobě
některé nedokonalosti a sami autoři tohoto systému říkají,
že to není nástroj vhodný k hodnocení jednotlivců.“
Hodnocení se týká i akademických funkcionářů
Jedním z dalších specifik, které systém hodnocení dokáže
rozlišit, je odborná úroveň pracovníka a také jeho případná
časová vytíženost spjatá s výkonem určité akademické
funkce. „Větší výkon se logicky očekává od profesorů než
od odborných asistentů. Proděkan pro vědu a výzkum
prof. Opatrný navíc vznesl požadavek, že vedení chce být
hodnoceno také. I vedoucí pracovníci fakulty mají stále
vědecký výkon a nechtějí stát mimo hodnocenou skupinu.
Takže se muselo ještě zohlednit, že funkcionáři jsou časově
více vytížení. Náš model toto dokáže a zohledňuje zatížení
pracovníka akademickými funkcemi. Je potřeba zdůraznit,
že tento aspekt není hodnocen, jak kdo tuto funkci vykonává,
je pouze zohledněn z hlediska časové vytíženosti.“

pracovník dělá. Chceme zachytit všecko dobré, čím člověk
přispívá. Ten výsledný obraz má být pozitivní, neudělujeme
žádné mínusové body. Každá informace je zde vlastně
pozitivní, pohybujeme se jen v plusové škále. U pedagogické
činnosti zohledňujeme spíše množství, u vědy kvalitu.
V Evropě jsou podobné systémy běžné
Na zahraničních univerzitách je využívání podobných
systémů zcela běžnou praxí. Také v Evropské unii se
ukazuje trend, že zavádění podobných systémů hodnocení
se bude realizovat na všech vysokých školách. „My máme
stále možnost udělat si to podle sebe, jinak za nějakou
dobu dostaneme odněkud hotový produkt, který budeme
muset používat.“ Systém olomouckých matematiků je na
velmi vysoké úrovni a poskytuje možnost zohledňovat
opravdu detailní informace o každém pracovníkovi. „Je
důležité, aby matematický aparát fungoval, tak, jak má.
O podobné systémy se snaží i na jiných školách, ale často
to nedopadá dobře, protože ti lidé často nemají potřebné
matematické znalosti.“ Tým doc. Talašové má za sebou
účast na zahraničních konferencích, kde prezentoval svůj
systém hodnocení a setkal se s velmi kladnými reakcemi.
Tým je také zapojen do celorepublikového projektu
hodnocení kvality vysokých škol.
Musí se zohlednit všecko dobré, co každý člověk
dělá
Systém je zatím připraven k použití pouze na Přírodovědecké fakultě. „Rozšíření na celou univerzitu zatím
neplánujeme. Celý systém musíme doladit a odzkoušet
na Přírodovědecké fakultě. Do budoucna jej však jistě
lze používat i na další fakulty či na celou univerzitu. Je
možné také komerční využití pro soukromé firmy. Systém
má široké využití a informace, které poskytuje, lze použít
nejen pro řízení lidí, ale třeba k propagaci pracoviště
nebo navazování kontaktů s komerční praktickou sférou.
Lze jednoduše ukázat, jaké věci se na daném pracovišti
dělají. Je to opora i pro samotné pracovníky, aby mohli
říct: Toto jsem opravdu udělal. Už to, že to člověk někam
vykazuje, tak ho to motivuje k tomu, dělat toho víc, to
máme ověřené. Musí se jednoznačně zohlednit všecko
dobré, co každý člověk dělá.“
Připravil T. Chalupa, foto archiv doc. Talašové

Pedagogická činnost
– výkon pracovníka

Neudělujeme žádné mínusové body
Cílem vytvoření systému nemá být vytváření nejrůznějších žebříčků, jak je který pracovník výkonný. Smyslem
je hlavně zjistit specializace a priority akademických
pracovníků. „Velmi se bráníme tomu, abychom sestavovali
z lidí nějaké žebříčky výkonnosti. Je to podle nás nemorální
a ani to moc nejde. Ta data jsou zatížena neurčitostí a není
to tedy absolutní. Čím více činností agregujete, tím více je
to nepřesné. Ta informace navíc ani není užitečná, jestli má
někdo o dva body více než někdo jiný. Slouží to k popisu toho,
kdo se čím zabývá a jak celkově ten člověk vychází. Ukazuje
to vytížení každého pracovníka.
Celé to děláme proto, abychom byli k lidem poctiví,
abychom skutečně zohlednili co nejvíce věcí, které daný
Báze pravidel
Vědeckovýzkumná činnost – výkon pracovníka
Velmi nízký

Velmi nízký

Nízký

Standardní

Vysoký

Extrémní

Nevyhovující

Nevyhovující

Substandardní

Standardní

Velmi dobrý

Nízký

Nevyhovující

Nevyhovující

Substandardní

Velmi dobrý

Vynikající

Standardní

Substandardní

Substandardní

Standardní

Velmi dobrý

Vynikající

Vysoký

Standardní

Velmi dobrý

Velmi dobrý

Vynikající

Vynikající

Extrémní

Velmi dobrý

Vynikající

Vynikající

Vynikající

Vynikající

Výstup modelu
Jméno

XYZ

Pozice

docent

Agregované hodnocení

1,895

Pedagogická činnost – přehled bodů

Vědeckovýzkumná činnost – přehled bodů

a) spojená s výukou

240

a) bodované výsledky

b) spojená s vedením studentů

532

b)další výsledky

c) organizační činnost + rozvoj studia

148

c) organizační činnost

standard

920

standard

800

celkem

1,15

násobek standardu
Celkový výkon pracovníka
ve výuce, vědě a výzkumu

velmi dobrý
21 %

14

násobek standardu

21,35
7
9,45
celkem

37,8

2,7
vynikající
79 %

Moravsko-slezská křesťanská akademie a Vysokoškolské
katolické hnutí zvou na panelovou diskusi

Bible v moderních českých překladech
Prof. Jan Sokol, Ph.D. (FHS UK) za Český ekumenický
překlad, Alexandr Flek, BA, MTh (Nadační fond Nové bible
kralické) za Bibli 21, prof. František X. Halas, CSc. (CMTF
UP) za Jeruzalémskou bibli. Moderuje prof. Ladislav Tichý,
Th.D., vybrané ukázky ze Starého a Nového zákona čte
Ivana Plíhalová (Moravské divadlo Olomouc).
Arcidiecézní muzeum Olomouc,1. 12., 17 hod.
Katedra antropologie a zdravovědy PdF a Odbor školství
Krajského úřadu Olomouckého kraje za odborné garance
České iniciativy pro astma, o.p.s., pořádají seminář

7 A – 7x o alergii a astmatu pro školu
Cílem semináře je zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v problematice alergických
onemocnění, naučit pedagogy řešit život ohrožující
situace související s alergií a astmatem a poskytnout
účastníkům metodické materiály.
Aula Pedagogické fakulty UP, 2. 12., 9–15.30 hod.
Bližší informace viz www.upol.cz/fakulty/pdf/struktura/
katedry-a-pracoviste/kaz/konference-a-seminare/.

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
Spolek lékařů v Olomouci ve spolupráci s Klinikou plicních
nemocí a tuberkulózy FNOL a LF UP pořádá další z přednáškových večerů, tentokrát na téma Intenzivní pneumologie
(koordinátor prof. V. Kolek, DrSc.). Koná se ve středu 1. 12.
od 16 hodin v prostorách Teoretických ústavů LF UP.

EMERALD – zkušební přístup
do plných textů časopisů a sborníků
Univerzita Palackého má do 31. 12. 2010 zkušební
přístup do kolekce více než 250 časopisů a asi 100 knižních
sborníků světového mezinárodního vydavatele Emerald.
Časopisy jsou recenzované a mnohé z nich impaktované.
Jsou zaměřeny na marketing, vzdělávání, zdravotnictví,
mezinárodní obchod, turistiku aj. Vstup do databáze:
http://www.emeraldinsight.com.
Bližší informace najdete na http://ezdroje.upol.cz
Děkan Fakulty tělesné kultury UP vypisuje

výběrové řízení

na obsazení míst vedoucích fakultních pracovišť
s odkazem na § 27 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění
pozdějších předpisů:  Katedru společenských věd v kinantropologii  Katedru přírodních věd v kinantropologii
 Katedru aplikovaných pohybových aktivit  Katedru
sportu  Katedru rekreologie  Katedru fyzioterapie 
Institut aktivního životního stylu
Kvalifikační předpoklady a požadavky: VŠ vzdělání
příslušného směru, komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost a morální bezúhonnost.
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2011 nebo na základě dohody.
K přihlášce do výběrového řízení je třeba doložit strukturovaný životopis se zaměřením na pracovní aktivity; seznam
pedagogické činnosti; fotokopie dokladů o vzdělání; přehled
vědecké a publikační činnosti; koncept rozvoje pracoviště,
na které se hlásí do výběrového řízení.
Písemnou přihlášku zašlete do 30 dnů od zveřejnění na
stránkách www.upol.cz /úřední deska-pracovní nabídky/ na
personální oddělení FTK UP, tř. Míru č. 115, 771 11 Olomouc
a v kopii na e-mail: vera.holubova@upol.cz a na zbynek.
svozil@upol.cz.
Kontaktní osoba: V. Holubová, personální ref. FTK UP,tel:
585 636 032, e-mail vera.holubova@upol.cz.
Výběrové řízení proběhne dne 17. 12. 2010 v prostorách
budovy FTK UP.
Příjem přihlášek do 15. 12. 2010.
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Oznámení  Pozvánky
Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně
v Olomouci, Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti
muzejní v Olomouci, Česká společnost pro dějiny věd
a techniky Rady vědeckých společností ČR, pobočka
v Olomouci zvou na

přednáškové odpoledne
v pátek 10. 12. v 15 hod.
v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci
Z programu: Urgentní medicína a urgentní medicína v České
republice (Prim. MUDr. Petr Hubáček, Oddělení urgentního
příjmu FNOL), Za prof. MUDr. Otokarem Bittmannem
(PhDr. Tomáš Hrbek (ŽO Olomouc), PhDr. Pavel Urbášek
(ředitel Archivu UP) a další.
Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci zve na další
pokračování cyklu autorských besed a čtení
Ex libris, jehož hostem bude tentokrát

spisovatel a publicista Jáchym Topol,
jemuž byla v letošním roce udělena
Cena Jaroslava Seiferta.
Aula Filozofické fakulty UP 7. 12. v 18.30 hod.
Děkanka Fakulty zdravotnických věd UP vypisuje

výběrové řízení
na obsazení míst akademických pracovníků:
Odborná asistentka/odborný asistent Ústavu
ošetřovatelství
Předpokládaný nástup: od 1. února 2011; požadovaná výše
úvazku: úvazek ve výši 0,8 (tj. 32 hodin týdně); kvalifikační
požadavky: VŠ vzdělání v příslušném nebo blízce příbuzném oboru se zaměřením na ošetřovatelství; akademický
titul Ph.D. nebo CSc.; minimálně 10 let odborné praxe;
pedagogická praxe v oboru výhodou; osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a vědeckou
činnost; morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
Asistentka/asistent Ústavu společenských a humanitních věd
Předpokládaný nástup: od 1. února 2011; požadovaná výše
úvazku: úvazek ve výši 0,8 (tj. 32 hodin týdně); kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání filologického směru v oboru
anglického jazyka; zaměření na odbornou zdravotnickou
terminologii výhodou; akademický titul Ph.D. nebo CSc.
výhodou; minimálně 1 rok odborné praxe; osobnostní
a profesionální předpoklady pro pedagogickou a vědeckou činnost; morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
Lektorka / lektor Ústavu radiologických metod
Předpokládaný nástup: od 1. března 2011; požadovaná
výše úvazku: úvazek ve výši 0,2 (tj. 8 hodin týdně); kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném nebo blízce
příbuzném oboru se zaměřením na radiodiagnostiku;
minimálně 3 roky odborné praxe; osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a vědeckou činnost;
morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
Lektorka /ektor Ústavu porodní asistence
Předpokládaný nástup: od 1. února 2011; požadovaná výše
úvazku: úvazek ve výši 1,0 (tj. 40 hodin týdně); kvalifikační
požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru se zaměřením
na porodní asistenci nebo ošetřovatelství; osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
(porodní asistentka); minimálně 3 roky odborné praxe;
pedagogická praxe v oboru výhodou; osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a vědeckou činnost;
morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
K vlastnoručně podepsané přihlášce na místo
akademického pracovníka je třeba doložit:vyplněný
osobní dotazník UP; fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci; profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké
a publikační činnosti.
Přihlášky zašlete do 30-ti dnů po zveřejnění výběrového řízení dne 15. listopadu 2010 ve Zdravotnických
novinách na Děkanát FZV UP, personální referát, Tř. Svobody
8, 771 11 Olomouc.
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Univerzitní pracoviště informují
Univerzita třetího věku expanduje do regionů
Univerzita třetího věku (U3V) při Univerzitě Palackého
poskytuje již 24 let seniorské vzdělávání v Olomouci. Kromě
samotné prezenční výuce na téměř všech fakultách UP
(CMTF, LF, FF, PřF, PdF a FTK) se věnuje i seniorskému vzdělávání v regionech, kde šíří dobré jméno naší univerzity.
V akademickém roce 2010/2011 byla zahájena výuka na
pobočkách v  Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a nově
ve Žďáru nad Sázavou, kde je realizována na Střední škole
obchodu a služeb SČMSD. Kromě těchto poboček naše U3V
spolupracuje i na Virtuální univerzitě třetího věku, kde
spolugarantuje pobočku v Uherském Brodě.
V akademickém roce 2010/2011 naše U3V zajišťuje
studium pro téměř 1 200 seniorských studentů.
-dk-, foto archiv U3V

Čtvrté číslo Žurnálu+ přináší rozhovor se třemi děkankami
S počátkem listopadu vydává Univerzita Palackého další číslo magazínu
Žurnál+. Čtvrté číslo, které je opět distribuováno primárně vně univerzity, přináší
hned dvě velká témata. Kromě trojrozhovoru se třemi děkankami na téma gender
a postavení ženy ve vedoucí funkci, najdou čtenáři v novém čísle také texty
představující projekty zahájené v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace. „Každé nové číslo magazínu přináší souhrn nejzajímavějších a nejdůležitějších událostí a úspěchů, kterými se naše alma mater může za uplynulé
období pochlubit,“ dodává Mgr. Radek Palaščák, vedoucí oddělení komunikace
UP. Magazín přináší také ohlédnutí za rokem 2009 na univerzitě prostřednictvím
čísel a statistik či fotoreportáž z letošního jubilejního ročníku festivalu Academia
film Olomouc a Majálesu UP
Žurnál+, který vychází ve dvoutisícovém nákladu, je k dispozici ke stažení ve
verzi pdf na webových stránkách univerzity v sekci Tiskový servis.
-mar-

Reminiscence na sraz uměnovědců UP
U příležitosti 20. výročí obnovení uměnovědných studií na UP se 12. 6. 2010 konalo setkání absolventů a studentů uměnovědných oborů z let 1990-2010. Student filmové vědy a žurnalistiky Marek Partyš pořídil o tomto setkání videodokument
a také záznam divadelního představení, které pro účastníky sehráli členové divadelního sdružení „Buď sám sebou!“ na
motivy z her Jiřího Mahena Nebe, peklo, ráj a Ladislava Stroupežnického Na Valdštejnské šachtě. V představení, které
bylo premiérou a derniérou zároveň, hráli rektor UP prof. M. Mašláň, dále prof. J. Vičar a dr. E. Vičarová, prof. L. Daniel,
doc. T. Lazorčáková, doc. J. Štefanides, dr. J. Roubal a dr. Stanislav Tesař.
Veřejná projekce obou dokumentů se uskuteční
ve středu 1. 12. 2010 v 17.30 hodin v Divadle K3 v Uměleckém centru UP.
Je to jedno z posledních připomenutí výše zmíněného výročí, které uměnovědné katedry UP letos připravily. -jš-

Přehlídka animovaného filmu po deváté

Přijede Greenaway, Galeta i pejsek s kočičkou

Devátý ročník přehlídky animovaného filmu (PAF), který proběhne ve dnech 9. - 12. 12., přinese i letos velmi
bohatý program s několika světovými filmovými premiérami i jedinečnými hosty. Již samotné zahájení
festivalu, které proběhne tentokrát v kině Metropol, dává tušit, že se bude na co dívat. V jeho rámci
vystoupí v Olomouci legendární filmař Peter Greenaway či hudebník Alva Nota.
českých pohádek Josefa Lady, Zdeňka Milera, Jiřího Trnky
„Britský režisér a výtvarný umělec Peter Greenaway je
či Adolfa Borna, která potěší i ty nejmenší diváky.
pro letošní rok naším hlavním hostem, ale také osobností
Další ze sekcí – Živá animace – představí fenomén
PAF kultu. Jde totiž o filmaře, jehož dílo dalece přesahuje
do animovaného filmu a dalších forem audiovize. Návštěv- barevné hudby a barevného slyšení. Při té příležitosti zavítá
do Olomouce a vůbec poprvé do Česka německý audiovizuální
níci festivalu budou mít také možnost zúčastnit se jeho
umělec a tvůrce mnoha instalací Carsten Nicolai aka Alva Nota.
přednášky a diskuse s ním,“ říká Alexandr Jančík, ředitel
Doprovodný program zpestří i další koncerty nebo výstavy
přehlídky. Dalším významným hostem festivalu bude
a instalace. Část Aport animace se zase zaměří na animaci
rakouský režisér Martin Arnold, který zde uvede premiéru
v různých fázích realizace jako jsou vizualizace, softwary či
svého snímku Soft Palate. Nutno dodat, že režisér odmítl
grafický a užitý design. Lákadlem pro mladší generaci tak
nabídky z Berlína i Cannes a svůj nový počin poprvé
bude např. prezentace tvůrců české hry MAFIA II.
představí právě v Olomouci.
Diváci nebudou ochuzeni ani o populární Půlnoční
Čtyřdenní festival je ale především přehlídkou animohorečku, tedy projekci filmů v nočních hodinách v Umělecvaných filmů a současného umění. Diváci se tak mohou
kém centru UP. Snímky zde každý rok uváděné přitahují mj.
těšit na desítky animovaných filmů i několik světových
svým vyhraněným žánrovým zaměřením, kontroverzním
premiér. Za zmínku určitě stojí ústřední programové
a často explicitním zobrazováním tělesnosti či politicky
téma Ostrovy animace, které se zaměří na animaci malých
ne vždy korektních témat. „V rámci festivalu budou
národů či etnik, jimž často svobodná výpověď o jejich zemi
vydány také tři sborníky a katalog, takže můžeme mluvit
a historii nebyla dopřána. Vrcholem sekce bude projekce
o přesahu festivalu i do publikační činnosti,“ dodává
dosud nikdy neuvedených pásem australských a afrických
závěrem Martin Mazanec, dramaturg PAFu.
animovaných filmů, které speciálně pro PAF připravila
Devátý ročník PAFu proběhne letos od 9. do 12. proaustralská badatelka Deborah Szapiro a britský vědec a filsince v budově Uměleckého centra UP, v kině Metropol,
mař Charles daCosta. V rámci sekce PAF Rewind se letos
v Galerii Monitor, U Mloka a Galerii 36 a v klubu Vertigo.
organizátoři zaměří na knižní ilustraci a její animovanou
(Více na www.pifpaf.cz.)			
-marpodobu. V Olomouci se tak představí ucelená díla klasiků

o h l é d nu t í

Devátá pracovní konference III. interní kliniky FNOL
a Lékařské fakulty UP
V kongresovém zařízení Regionálního centra Olomouc se 22. 10. konala v pořadí již 9. pracovní
konference III. interní kliniky, organizovaná ve spolupráci se Spolkem lékařů JEP v Olomouci pod
záštitou rektora UP, děkana LF a ředitele FNOL. Nosným tématem pracovního dne byla problematika
nefrologie, která má na III. interní klinice dlouholetou tradici. Hemodialyzační středisko je třetím
nejstarším dialyzačním pracovištěm v České republice a první hemodialýza zde byla provedena
v říjnu 1964. Program transplantací ledvin byl zahájen v r. 1984.
v diagnostice revmatoidní artritidy, doc. P. Horák uvedl
Jednání konference bylo rozděleno do sekce lékařské
současná doporučení pro iniciální diagnostiku akutního
a sekce zdravotních sester, které probíhaly paralelně
otoku kolenního kloubu a MUDr. R. Metelka shrnul aktuální
ve Velkém a Malém konferenčním sále. Účast odborné
trendy v diagnostice a léčbě tromboembolické choroby.
veřejnosti zahrnovala 123 účastníků v lékařské sekci a 93
Závěrečný blok lékařské sekce byl věnován tradičně
účastníků v sekci zdravotních sester, nejen z Olomouckého, ale také z Moravskoslezského a Zlínského kraje, kasuistickým sdělením, která byla věnována rozboru
zajímavých či neobvyklých případů řešených na III. interní
které představují přirozenou spádovou oblast našeho
klinice, jako je např. akutní selhání ledvin při otravě pavunefrologického pracoviště.
čincem plyšovým nebo nemoc z depozice lehlých řetězců
Nefrologický blok konference zahájila přednáška
imunoglobulinu.
pozvaného řečníka doc. Ivana Rychlíka, CSc., FASN
Velkému posluchačskému zájmu se těšila sesterská
ze 3. LF UK v Praze, významného představitele české
sekce, jejíž organizace se ujala Bc. S. Fišarová, vrchní
i evropské a světové nefrologie. Dlouhodobě se věnuje
sestra III. interní kliniky FNOL. Diskuse byla zaměřena
problematice diabetické nefropatie, která byla i tématem
jeho přednášky Diabetická nefropatie – kde jsme v r. 2010. na problematiku diabetu, ošetřovatelské péče u nemocných se syndromem diabetické nohy a o selhání
Doc. I. Rychlík shrnul současné poznatky o epidemiologii
diabetické nefropatie, jejím klinické obraze, patogene- ledvin, hemodialýzy a peritoneální dialýzy. Zazněla
rovněž témata související s profilovým zaměřením
tických mechanismech, genetických aspektech a nových
kliniky, tedy zánětlivé choroby pojiva, onemocnění žláz
diagnostických a terapeutických možnostech této
s vnitřní sekrecí a mnohočetný myelom. Diskutovalo se
v současné době nejčastější příčiny chronického selhání
také o roli zdravotní sestry v problematice nutriční péče,
ledvin. MUDr. Z. Kosatíková představila rizikové faktory
o mezioborové spolupráci a o uplatnění zdravotnických
chronického onemocnění a selhání ledvin, doc. J. Zadražil
asistentů na klinických pracovištích ve FN Olomouc.
navázal přehledem o možnostech funkčního vyšetření
Lze konstatovat, že konference splnila své hlavní cíle:
ledvin v klinické praxi. MUDr. K. Žamboch věnoval
pozornost novým poznatkům týkajících se kostně-cév- seznámila s novinkami a aktuálními tématy v nefrologii
a prezentovala moderní trendy v ostatních profilových
ního syndromu u onemocnění ledvin, MUDr. P. Štrebl se
oborech III. interní kliniky. Konference byla dobře zorgazaměřil na kontrastovou nefropatii a nefrologický blok
nizována a lze předpokládat, že získané poznatky budou
uzavřel svou přednáškou as. MUDr. V. Horčička jr. na téma
přeneseny do každodenní klinické praxe a přispějí k dalšímu
peritoneální dialýza.
zlepšení péče o nemocné. Onemocnění ledvin postihují
V rámci druhého bloku zazněly přednášky pracovníků
více než 10 % populace, probíhají často bezpříznakově
III. interní kliniky. Prof. Vaverková seznámila s novinkami
a nemocní přicházejí k nefrologům nezřídka až v pokročilé
v diagnostice a léčbě dyslipidémií, prim. MUDr. D.Karásek
fázi ledvinného selhání. Konference cílená mj. na praktické
navázal s přenáškou pojednávající o současném stavu
lékaře a všeobecné internisty může přispět, jak organizátoři
diagnostiky a léčby endokrinní orbitopatie a doc. Z. Fryšák
promluvil a pooperačních komplikacích thyreoidektomie. doufají, k širšímu povědomí o chorobách ledvin a k časnější
Další přednášky byly věnovány revmatologii. MUDr. M. Ská- diagnostice a adekvátní léčbě těchto stavů.
Doc. J. Zadražil, CSc.,III. interní klinika FNOL a LF UP
celová přednášela o přínosu zobrazovacích metod

Setkání projektu „Let‘s do it …“ na Přírodovědecké fakultě UP
Již před rokem jsme na stránkách Žurnálu UP informovali
o zapojení Přírodovědecké fakulty UP do projektu partnerství
evropského vzdělávacího programu Grundtvig. Jednou
z klíčových aktivit těchto projektů jsou pravidelná setkání
sloužící k výměně zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.
Ve dnech 21.–24. 10. jsme po návštěvě Portugalska a Malty
měli v Olomouci možnost uvítat zástupce devíti partnerských
organizací z Irska, Malty, Německa, Portugalska, Rumunska,
Španělska, Turecka a Velké Británie zapojených do projektu
„Let’s do it creatively… for the benefit of adult learners“
(Proveďme to kreativně… ve prospěch celoživotního
vzdělávání). Pracovním zaměřením olomouckého jednání
byla problematika kreativity a motivace ve výuce matematiky
a přírodních věd a v osvojování nových technologií.
Náplň workshopů i přednesených prezentací zahrnovala
řadu souvisejících témat, namátkou uveďme videoanalýzu
přírodních dějů, získávání a zpracování dat pomocí tzv.
dataloggerů, posilování týmové spolupráce, společnou
výuku rodičů s jejich dětmi na základní škole, využití
solárních panelů, názorné skupinové aktivity shrnující
počáteční stádia našeho vesmíru či ilustrující vztahy mezi
binárními čísly. Doplňkem programu byla návštěva vodní
elektrárny Dlouhé stráně a prohlídka krásného historického
centra našeho univerzitního města. Účastníci přitom vysoce
oceňovali zázemí a příjemné prostředí, které setkání poskytly prostory nové budovy PřF UP.
Připomeňme, že právě v letošním roce vzdělávací
program Grundtvig oslavil 10. výročí své existence.

Oznámení  Pozvánky
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů a umožnit tvůrcům
dialog s posuzovateli jejich práce vyhlašuje

17. ročník veřejné literární soutěže
pro studenty Univerzity Palackého
Podmínky soutěže: předložit původní autorský text
v jazyce českém nebo slovenském – 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, domácí
adresou a e-mailovým kontaktem. (Stranou se míní
strojopis/počítačový text o 30 řádcích a 65 úhozech.)
Termín odevzdání prací je 31. březen 2011.
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 2011
a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných prací se
zúčastní hodnotícího semináře.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát
rektora Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47
Olomouc, obálku označte heslem „Literární soutěž”.
IFMSA CZ Olomouc a Centrum pro výuku cizích jazyků LF
UP zvou na projekci dokumentu

Hlad
(Německo; 2009; české titulky) v rámci přehlídky filmů
o lidských právech uvedených na festivalu Jeden svět 2010.
Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP,
30. 11., 16.00 hod.
Vysokoškolské katolické hnutí zve na přednášku

P. Bogdana Stepiena

„Duch svatý – pramen lásky a života.
A jeho působení v našich životech?“
Centrum Aletti, Křížkovského 2,
1. 12. ve 20.15 hod.
Katedra hudební výchovy PdF UP zve
na operu v rámci hudebního festivalu
Opera Schrattenbach 2010

Daniel Rusek: Karseova zášť
Účinkuje Dětská opera Olomouc a Ensemble Damian.
Atrium Uměleckého centra UP 1. 12. v 19.00 hod.
Akademik sport centrum UP srdečně zve děti, vnoučata
a rodinné příslušníky zaměstnanců UP na tradiční

Veselou předvánoční mikulášskou show

Účastníci u dolní nádrže elektrárny Dlouhé stráně

plnou písniček, scének a legrace
nejen s Mikulášem, čertem a andílkem…
Neděle 5. 12. v 17.30 hod.
Dům armády Olomouc, tř. 1 máje (Divadelní sál)
Vstupné: 30 Kč/osoba (dospělí a děti od 2 let). Pro děti
bude připraven balíček v hodnotě 100 Kč, který je nutno
zaplatit předem v Akademik sport centru UP. V případě
zájmu nahlaste účast osobně, telefonicky nebo mailem
jména dětí, počet dětí, počet dospělých. Kapacita sálu je
omezena! Kontakt: 585 636 451-2, asc@upol.cz.
Tip na vánoční dárek:

vytvořte si vlastní kalendář!
Z části jednání věnovaného výuce matematiky
Zájemci o podrobnější informace o náplni a zaměření
projektu naleznou více informací na internetových
stránkách http://letsdoit.upol.cz.
Mgr. L. Richterek, Ph.D., Mgr. J. Říha, Ph.D., KEF PřF

Vydavatelství Univerzity Palackého nabízí svým zákazníkům a akademické obci UP výrobu kalendářů z vlastních
dodaných fotografií. Díky nově zakoupené kalendářové
vazbě se rozšířil nabízený sortiment barevného tisku (letáků,
prospektů, plakátů, vizitek atd.) za velmi zajímavé ceny.
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Dě n í ko le m nás

Ceny Česká hlava 2010 uděleny
Odborná porota soutěže Česká hlava již podeváté
ocenila nejlepší tuzemské vědce. Laureáti přijali ocenění
z rukou předsedy vlády Petra Nečase, předsedkyně
Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové a první místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové v průběhu
slavnostního předávacího galavečera na Vysoké škole
ekonomické v Praze 14. 11.
Národní cenu vlády Česká hlava převzal prof. Jan
Svoboda z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, jeden
z celosvětově uznávaných klasiků v oboru retrovirologie.
Cenu Invence firmy Kapsch společně obdrželi profesoři
z ČVUT v Praze Vladimír Mařík a Michal Pěchouček, kteří
patří mezi zakladatele české školy samoregulujících
systémů s prvky umělé inteligence. Cenu Industrie
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro inovační firmu
získala společnost Lasak s. r. o, za vývoj a výrobu zubních
implantátů, které tělo nevnímá jako cizí předměty.
Laureátem studentské ceny Doctorandus, ceny VZP ČR,
se stal Jaromír Chalupský z ČVUT v Praze a Fyzikálního
ústavu AV ČR za výzkum působení extrémně intenzivního rentgenového a laserového záření srovnatelného
s intenzitou na Jupiteru. Druhou studentskou cenu
Gaudeamus Poštovní spořitelny získala Markéta Růčková
z FF UK v Praze za vědecké zpracování náhodného nálezu
úředních písemností biskupa Jednoty bratrské Matouše
Konečného (1572–1622). Cenu Patria společnosti Veolia
Voda pro vědeckou či manažerskou osobnost, která se
výrazně prosadila v zahraničí, si přiletěl převzít profesor
chemie František Tureček z amerického Seattlu, kde
působí na University of Washington.
Záznam slavnostní galavečera odvysílala Česká
televize 20. 11. na svém prvním programu.
Zdroj: www.ceskahlava.cz; vybrala -mav-

studentská rubrika

Vyšlo druhé číslo internetového časopisu
o kulturálních studiích Konstrukt

Internetový časopis o kulturálních studiích Konstrukt, který vznikl na jaře 2010 na půdě
Filozofické fakulty UP, nedávno vydal druhé číslo na téma „Geekové, nerdové a ti ostatní“.
Konstrukt se prostřednictvím tematických čísel zaměřených na dílčí fenomény popkultury snaží doplnit kulturně-žurnalistickou infrastrukturu nejen českého mediálního trhu.
„Kulturální studia jsou každodenní perspektivou, jak
z Katedry elektronické kultury a sémiotiky z pražské
se dívat na kulturní fenomény kolem sebe. Můžete je
Fakulty humanitních studií. „Konstrukt má relativně
studovat jako akademický obor, můžete s nimi trávit
pravidelnou strukturu. Součástí každého čísla tak jsou
volný čas, můžete je brát jako životní styl. Právě proto by
recenze nových knih z oblasti kulturálních a mediálních
se Konstrukt chtěl rozkročit mezi odborná periodika typu
studií nebo sociologie, tematický komiks, rozhovory
Sociologický časopis a progresivní vizionářská popkulturní
s odborníky v dané oblasti, pravidelná diskursivní analýza
média jako Živel nebo slovenská Vlna,“ charakterizuje
nebo case study,“ dodává Michaela Hečková.
časopis šéfredaktorka Michaela Hečková, která stejně jako
Časopis nedávno přesídlil na nový web www.konstrukmnozí další redaktoři Konstruktu studuje Kulturální studia
tmag.cz. V současné době stále hledá nové redaktory či
v Olomouci. Druhé číslo časopisu tak nabízí čtenářům
příležitostné přispěvatele. Tématem dalšího čísla, které by
mj. rozhovor se slovenským sociologem a sociálním pa- mělo vyjít v prosinci letošního roku, je „Konzum a spotřební
tologem Peterem Ondrejkovičem o subkulturách mládeže, kultura aneb Jste to, co spotřebujete“. Číslo tak naváže na
studii o genderových stereotypech v počítačových hrách či
úspěšnou mezinárodní interdisciplinární konferenci Consumer
studii o piercingu a jeho kulturně proměnlivém významu, Culture, která se v říjnu konala na olomoucké FF UP.
analýzu postav nerdů a geeků v americké a britské
Více informací najdete na www.konstruktmag.cz
televizní produkci nebo rozhovor s Andreou Průchovou
Z tiskové zprávy vybrala -mav-

Volejbalový turnaj k 17. listopadu vyhráli olomoučtí studenti
Tradiční a již 50. ročník sportovního utkání studentů vysokých
škol smíšených družstev ve volejbalu připravilo Akademik sport centrum UP k oslavě Mezinárodního dne boje za svobodu a demokracii
17. listopadu, jehož slavnostního zahájení 17. 11. se ujal rektor UP
prof. Miroslav Mašláň, CSc. Vítězem se stalo družstvo UP Olomouc
s kapitánem Jindřichem Kvasničkou, následující dvě místa obsadili
také studenti UP, tentokrát vedení Martinem Hnilicou, a družstvo
studentů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Turnaje se celkem zúčastnilo 12 družstev z České a Slovenské
republiky. Všichni vysokoškoláci podali skvělé výkony, a postarali
se tak o velmi dobrou úroveň turnaje. Se zdařilou akcí byli spokojeni
všichni zúčastnění a přislíbili účast v dalším již 51. ročníku.
PhDr. A. Orlová, ředitelka turnaje, foto archiv autorky

Na šesti vysokých školách volili
kandidáta na rektora
V průběhu letošního podzimu se akademické senáty
sedmi veřejných vysokých škol chystají na volby kandidátů
na rektora. Některé z nich už volební období úspěšně završilo.
Kandidátem na jmenování rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se stal prof. Petr Sáha, CSc., bývalý rektor
a dosavadní prorektor pro strategii. Akademický senát
UTB jej jako jediného kandidáta zvolil na svém zasedání
19. 10. Ve funkci nahradí prof. Ignáce Hozu, CSc., kterého
v květnu odvolal prezident na návrh AS.
Západočeskou univerzitu v Plzni povede v následujícím funkčním období PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.,
dosavadní děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU.
Od Akademického senátu ZČU dostala přednost před doc.
Miroslavem Holečkem ve druhém kole volby 3. 11.
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vybral
ve třetím kole volby 9. 11. do nejvyšší akademické funkce
jediného uchazeče doc. Rudolfa Žáčka, Dr., který školu
vedl i v předcházejícím funkčním období.
Jediným navrženým kandidátem byl také prof. Jiří
Močkoř, DrSc., který se jako stávající rektor Ostravské
univerzity v Ostravě ucházel o funkci i pro příští období.
Akademický senát OU jej v ní potvrdil 15. 11.
Stávající rektorku Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem doc. Ivu Ritschelovou, CSc., vystřídá v příštím
funkčním období prof. René Wokoun, CSc. Akademický
senát UJEP jej vybral ze čtyř nominovaných uchazečů ve
čtvrtém kole volby 16. 11.
Ve stejný den rozhodoval o kandidátovi na funkci
rektora Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze
její Akademický senát; výsledek volby nebyl do konce
uzávěrky tohoto čísla znám.
V prvním kole volby 9. 11. nezískal požadovaný nadpoloviční počet hlasů ani jeden ze tří uchazečů o funkci
rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Akademický senát JU proto vyhlásil nové volby, které
proběhnou 2. 12.
Rektory jmenuje na návrh senátů prezident republiky.
-mav
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Staň se patnáctou MISS ACADEMIA ČR!
Andělsky krásná, po čertech chytrá – jsi právě taková?!? Neváhej a přihlas se! Náborová kampaň MISS
ACADEMIA ČR 2011 právě odstartovala. O korunku můžeš bojovat i TY, pokud navštěvuješ jakoukoliv vysokou
školu v prezenční či kombinované formě studia a Tvůj věk nepřesahuje 26 let. Přihlásit se můžeš na webových
stránkách soutěže (www.missacademia.cz) do 31. prosince 2010 nebo v rámci právě připravované roadshow.
Přijedeme za Tebou s rádiem KISS do Prahy, Brna a Zlína v průběhu listopadu a prosince.
První casting se uskuteční 7. 1. v Praze, druhý 14. 1. v Brně, do finále, které proběhne 29. 3., postoupí desítka nejlepších. Soutěž MISS ACADEMIA ČR pořádají letos již po 15. studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně v rámci předmětu Komunikační agentura. Oslovovány jsou všechny studentky vysokých a vyšších
odborných škol z celé České republiky. Poselství zůstává stále stejné: „Nehledáme umělé ideály dnešní doby, ale
dívku, která ukáže, že ke skutečnému významu slova krása patří hlavně půvab, šarm a inteligence“.
Více informací naleznete na www.missacademia.cz nebo na Facebooku.

Jubilea
Blahopřejeme!
Při příležitosti životních výročí převzali 19. 11. z rukou rektora UP prof. Miroslava Mašláně zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj
Univerzity Palackého doc. Jitka Stejskalová, CSc., prof. Jiří Ehrmann, CSc., doc. Pavel Maňák, CSc., a MUDr. Zdeněk Zlámal,
CSc. Doc. Pavel Maňák se od počátku působení na I. chirurgické klinice LF UP věnoval úrazové chirurgii. Absolvoval řadu
zahraničních stáží se zaměřením na problematiku poranění ruky. V roce 1983 obdržel společně s týmem spoluautorů za práci
o replantaci ruky Cenu chirurgické společnosti. Vede výuku úrazové chirurgie a spolupracoval na dvou výukových programech
LF. Doc. Jitka Stejskalová (na snímku vpravo) působila jako přednostka I. stomatologické kliniky. Od roku 2004 pracuje jako
vedoucí lékařka oddělení záchovné stomatologie Kliniky zubního lékařství a je zkušenou učitelkou záchovné stomatologie.
Patří k předním odborníkům ČR v oblasti endodoncie. Stala se
vedoucí autorkou kolektivní učebnice Konzervační zubní lékařství
(Galén 2003). MUDr. Zdeněk Zlámal (uprostřed) se od počátku
svého působení na I. chirurgické klinice věnoval převážně dětské
chirurgii. Jeho hlavním zájmem v činnosti léčebně preventivní
i pedagogické byla problematika pediatrické chirurgie. Významná je také jeho publikační a přednášková činnost v oboru Dětská
chirurgie. V letech 1999–2005 zastával funkci předsedy AS UP.
Prof. Jiří Ehrmann, emeritní přednosta II. interní kliniky LF UP,
se po celou dobu působení na LF UP aktivně věnoval pedagogické
a vědecké činnosti, v níž se soustřeďoval na gastroenterologii
a hematologii.		
-map-, foto -mo-

zkušenosti ze zahraničí

S humanitární zásilkou na Pobřeží slonoviny
Mgr. Ilona Hapková, doktorandka Lékařské fakulty UP, se narodila v Zubří, kolébce házené, a tomuto sportu se věnuje od svých dvanácti let. A dá se říci,
že s úspěchem - na Univerzitě Karlově v Praze získala tato drobná blondýnka i trenérskou třídu A. Ilona Hapková je absolventka oboru Tělesná výchova
– Biologie FTK UP a v rámci bilingvního doktorského studia na LF UP a UM1 (Lékařská fakulta v Montpellier – Francie) se věnuje problematice signálních
drah a funkci proteinu RBPMS2 při evoluci nádoru GIST. Odbornou problematiku jejího doktorského studia jsme však v následujícím rozhovoru ponechali
stranou a věnovali se se spíše tomu, do jaké míry její životní cestu ovlivnilo setkání s Daoudou Karoboué. Tento znamenitý hráč házené, dlouholetý
reprezentant a bývalý hráč Montpellier HB, který v současné době působí jako brankář francouzského Toulouse HB, se narodil v Abidjanu, bývalém
hlavním městě Pobřeží slonoviny. A právě tam Ilona Hapková „nasála“ atmosféru rozvojové a humanitární pomoci. Žurnálu UP poskytla rozhovor poté,
kdy společně s Asociací DK Coeur d´Afrique přivezla do Abidjanu více než třítunovou humanitární zásilku.
potřeb do škol. V této souvislosti jsme navštívili i několik tříd, a dalších. Tato směsice různých lidí na malém prostoru vytváří
Jak se vůbec stalo, že jste podstoupila misi do
v nichž jsem zhlédla připravené kulturní výstupy. Potom jsme
velké kulturní bohatství a rozmanité spektrum folklórních tradic.
afrického Abidjanu?
Vše začalo už před pěti lety při studiu na FTK UP. Tehdy, hovořili s ředitelkou školy a učiteli a účastnili se ceremonií, např. Pro mne bylo zvláštní mít kolem sebe samé snědé lidi, kteří mají
návštěvy konzulátu, vyhlášení nejlepších studentů školy atd. potřebu si na vás sáhnout. Zároveň jsou však tamní lidé značně
v rámci magisterského studia, jsem absolvovala studijní
nedůvěřiví. Na mnohé je zde potřeba povolení z vyšších
stáž Erasmus ve Francii. Během studia na SPAPSu – to
pozic. Svolení výše postavených orgánů potřebovali
je škola podobná naší FTK – jsem začala spolupracovat
např. i na to, že od nás mohou přijmout školní pomůcky
s Montpellier Handball a potkala se s Daoudou Karoboué.
a učební materiál, fotografovat jsme mohli pouze pro
A tak se stalo, že jsem se do Montpellier pak každoročně
účely dokumentace humanitární pomoci… Překvapilo
vracela na letní házenkářské kempy. Před třemi lety jsem
mne také klima – ve dne v noci třicet stupňů a téměř
se pak dozvěděla, že za účelem pomoci Pobřeží slonoviny
stoprocentní vlhkost. Můžete se připravovat jakkoliv, ale
založil tento známý házenkář asociaci DK Coeur d´Afrigue.
ten, kdo takové klima nezažil na vlastní kůži, neví, o čem
Když mi pak v dubnu 2009 nabídl spolupráci, byla jsem
mluví. Člověk je v takovém počasí neustále propocený.
velmi ráda. Protože jsem ale na léto daného roku už
měla něco dohodnutého, přislíbila jsem účast na jeho
O jaké zkušenosti jste nyní bohatší?
desetidenní misi v roce 2010. Během roku jsme se potom
Odjížděla jsem a přesně jsem nevěděla, co mne čeká.
kvůli přípravám a organizaci této cesty sešli několikrát.
Netušila jsem, jak se v nastalých situacích zachovám. Teoreticky jsem věděla, že každou takovou misi doprovázejí
Jaký byl účel vaší cesty?
problémy. V tomto ohledu ta naše nebyla výjimkou. Práci
Daouda Karaboue vyhrál řadu titulů, ať na úrovni
nám totiž komplikovaly monzunové deště i opožděný přímezinárodní nebo na úrovni klubové, a Asociace DK
stup k humanitární pomoci – celníci zadržovali kontejner
Coeur d´Afrique, kterou založil, je podporována nejen
s humanitární pomocí o dva dny déle, než bylo plánováno.
sportovci vrcholové úrovně, ale i různými institucemi
Přesto si však myslím, že se nám hlavní úkoly splnit
a řadou umělců. Prostřednictvím několika projektů je
podařilo. Na vlastní oči jsem poprvé viděla to, co jsem
sledováno mnoho cílů. Ten primární však nespočívá pouze
doposud viděla pouze v dokumentárních filmech. Chudé
v distribuci materiálu, ale také ve snaze vytvořit v tamním
i bohaté čtvrtě, život na ulici, tradiční trhy, houževnatost,
prostředí funkční struktury. Asociace DK Coeur d´Afrique
ale i pohodlnost obyvatel. V některých čtvrtích Abidjanu
podporuje např. Orphellinu, to je něco jako základní
je možné vidět nahé děti, jejichž hračkami jsou klacky
sportovní škola s ubytováním během týdne pro sirotky
a konzervy od jídla. Hrají si na plácku, který se podobá
a děti, kterým rodiče nemohou platit školu - o víkendu
spíše nerovnému poli mezi stromy než hřišti na kopanou.
se některé děti vracejí do rodin. Kromě školních pomůcek,
Ženy suší prádlo na zemi, obchody s nábytkem probíhají
postelí a dalších prostředků dodala Asociace škole
pod širým nebem podél cest. Na Pobřeží slonoviny jsem
potřebný materiál pro vznik počítačové učebny. Příkladem
byla v době konání Mistrovství světa ve fotbale, a tak
budiž také dvouletý projekt Asociace, který se ve snaze
skloubit vzdělání s vrcholovou házenou věnuje vytvoření spor- Ve večerních hodinách jsem se jsem sepak opět přemístila na „kvetl“ i pouliční prodej suvenýrů národního fotbalového týmu.
Většina obyvatel byla během utkání oblečena v národních
naši „základnu“, abychom tam společně roztřídili humanitární
tovního institutu, jenž bude zároveň něco jako střední škola se
barvách svého státu. Mnohé jsem si odnesla také díky tomu,
pomoc pro skupinu následujícího dne.
sportovním zaměřením na házenou. Prostřednictvím DK Coeur
že jsem mohla být v kontaktu s dětmi ve školách, v dětském
d´Afrique podporuje Daoudou Karoboue rozvoj házené, a to od
domově či v nemocnici. Bylo velmi zajímavé naslouchat jejich
Jaký jste měla z Abidjanu první dojem? Co vás
klubové po reprezentační úroveň. V rámci této podpory jsem
snům o tom, že se stanou lékaři, učiteli a vrcholovými sportovci,
ve spolupráci s ostatními házenkáři, kteří se mise účastnili, překvapilo?
o tom, jak by i ony chtěli pomáhat nemocným a šířit vzdělání
Abidjan, do roku 1983 hlavní město Pobřeží slonoviny, je
připravovala a vedla ukázkové tréninky juniorské reprezentace
a gramotnost. Velmi zajímavá byla také výměna informací
stále největší město tohoto státu. Je to typické moderní africké
mužů a dívek. V této souvislosti pracuje Asociace mj. také na
z oblasti školství a sportu. K další činnosti jsou mi dnes porozboru specifických problémů tréninku házené s trenéry. město s barevnými a rušnými ulicemi spojující moderní stavby
Ale nejen sportovní projekty jsou v zorném úhlu Asociace. a staré tradiční zástavby. Od ostatních metropolí se liší svým oby- vzbuzením mj. dva děkovné dopisy a mnoho e-mailů, které za
odvedenou práci obdržela naše skupina.
vatelstvem – více než třetina z nich totiž pochází ze sousedních
V oblasti specifických projektů se DK Coeur d´Afrique snaží
Ptala se M. Hronová, foto P. Gilbert
přiblížit životní styl a zvyky Pobřeží slonoviny lidem v Evropě. zemí – z Mali, Burkina Faso, Guinei, Ghany, Senegalu, Libérie
Věří, že když Evropané lépe pochopí tamější zvyky, začnou se
zajímat o dění v této zemi, a v konečném důsledku tak vzbudí „Divadlo pro anděly“…
Dokončení ze str. 1
zájem o pomoc lidem, kteří zde žijí. Co se týká nashromážděné
současného papeže a jeho předchůdce. „Na rozdíl od Jana
koncem září převzal na Bavorské katolické akademii
humanitární pomoci: my jsme do Abidjanu přivezli učebnice, Pavla II., který vycházel z lidové, masové polské církve, se
v Mnichově za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby.
školní pomůcky, postele, lékařský materiál, kolečková křesla
Benedikt
XVI.
obrací
ke
kreativní
menšině.
Z
toho
pak
plyne
Setkání uspořádala Moravsko-slezská křesťanská akapro postižené, hračky, PC, oblečení pro běžné nošení, větráky,
i významný úkol pro současnou českou církev, a to intelek- demie ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím
klimatizace, školní, sportovní potřeby atd.
tuální dialog mezi agnostiky a věřícími,“ uvedl prof. Halík, a Filozofickou fakultou UP.
M. Hronová, foto M. Otava
jenž ve své nové knize pátrá především po tom, co vlastně
Jak vypadala vaše činnost na místě?
odlišuje život věřících a nevěřících a ptá se např. na to, zda
Ve střední Africe – v „černé Africe“, jak tuto bývalou
i věřící nemohou chápat víru jako hypotézu, kterou musí
kolonii nazývají Francouzi – jsem byla poprvé v životě a kromě
neustále ověřovat vlastním životem. „Víra, jak jí rozumím,
několika dokumentárních filmů a článků jsem neměla téměř
žádné informace o skutečném „chodu“ života v této oblasti. je schopnost vnímat skutečnost jako oslovení: snaha
naslouchat, učit se porozumět, být připraven odpovídat,“
Díky nabitému programu, který byl však denně přizpůsobován
uvádí ve své knižní novince prof. Tomáš Halík, mj. farář
počasí, politické situaci či MS ve fotbale, byl každý z mých
Akademické farnosti v Praze, prezident České křesťanské
deseti dní v Abidjanu zcela jedinečný. Obvykle jsme měli
akademie a člen Evropské akademie věd a umění.
připraveny tři akce v denním programu. První probíhala
Prof. Tomáš Halík, expert v oblasti mezináboženského
během dopoledne, další dvě pak v průběhu odpoledne a večera.
Ráno např. vypadalo tak, že jsem od osmi hodin trénovala s ju- a mezikulturního dialogu, se nedávno stal držitelem titulu
Člověk smíření 2010, jenž mu udělila Společnost křesťanů
Před začátkem přednášky prof. Tomáše Halíka si mohli
niorskou reprezentací, poté s družstvem mužů. Když skončila
a Židů, a držitelem Ceny Romana Guardiniho, kterou
zájemci nechat podepsat některou z jeho knih
diskuse s trenéry, začala jsem se věnovat distribuci školních
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PROSINEC

Video o UP a Katedra žurnalistiky na UP
Čtyřminutový propagační video spot, které natočil
student žurnalistiky a filmové vědy Marek Partyš, je zdařilý
počin, který jistě udělal radost i vedení UP. Podle MF Dnes
snímek za jeden den vidělo na YouTube osmadvacet tisíc
lidí a ukázka z videa se stala titulní fotografií regionální
přílohy zmíněného deníku. O tom, že o videu se mluví nejen
v Olomouci, jsem se přesvědčil, když jsem před pár dny
telefonoval s děkanem FSV UK, který mi nadšeně oznamoval,
že je to výtečná reklama pro UP i pro katedru. Ano, je. Za
dobrou práci se sluší Marku Partyšovi veřejně poděkovat:
Marku, výborně.
Já bych však, s dovolením, tuto aktualizaci využil
k obecnějšímu zamyšlení. Díky onomu videu si nejen
okolní svět, ale i UP opět všimla, že v jejím rámci existuje
i Katedra žurnalistiky. (Trochu nadsazuji, ale ne moc.
Faktem je, že konkurenční oborová pracoviště na FSV UK
v Praze a na FSS MU v Brně o naší existenci dobře vědí
a vývoj KŽ v posledních letech pozorně sledují). Kdyby
se ale šikovnost studentů odvíjela od technického stavu
budovy, v níž katedra sídlí, věřte, že žádné podobné video
by nikdy nevzniklo. Koneckonců i Marek Partyš může
jako dvouoborový student srovnávat. Polovinu studia
tráví v reprezentativních prostorách bývalého jezuitského
konviktu, polovinu v druhdy reprezentativních prostorách
kanovnické rezidence, která ovšem je už mnoho let ve stavu
havarijním, neutěšeném, zkrátka špatném.
O stavu budovy ve Wurmově 7 všichni kompetentní
lidé na UP dlouho ví. O nutnosti katedru přestěhovat se
diskutuje dlouhé měsíce, ba roky, z mého pohledu však
dosud s nulovým efektem. Možností, kam nás přemístit,
jsem za poslední dobu vyslechl více, od variant zcela
bizarních až po ty reálné. (Milým paradoxem budiž, že
o většině z uvažovaných možností jsem se nejdřív dovídal
od pana vrátného, nikoli od kompetentních pracovníků UP).
Poslední dopis na dané téma jsem psal pánům rektorovi UP
a děkanovi FF UP před více než čtyřmi měsíci.

V dopise jsem se snažil stručně shrnout základní fakta o katedře, aby bylo zřejmé, že jde o reálný, nikoli virtuální problém,
který lze snadno vyřešit přesunem pár studentů a pedagogů
jinam. Na KŽ totiž studuje 340 studentů v sedmi studijních
oborech (odlišuji jedno a dvouoborovou variantu studia). KŽ
nabízí nejžádanější obory FF, pokud jde o zájem uchazečů
o studium (na obor žurnalistika v jedno i dvouoborové variantě
se letos hlásilo více než 1200 uchazečů, do navazujícího mgr.
studia 170 uchazečů). Potřeba adekvátních, reprezentativních
prostor se tedy jeví jako zvláště naléhavá.
Od doby sepsání dopisu uplynul více než čtvrt rok a nic.
Když jsem před pár dny o stěhování hovořil s proděkanem FF,
který má věc v gesci, naznačoval mi, že jednání s Rektorátem
se opět komplikují. To mě nepřekvapuje. Jednání o našem
stěhování jsou, co má paměť sahá, jaksi komplikovaná
permanentně. Kdykoli už se začínalo zdát, že ve hře je nějaká
reálná varianta, po pár dnech z ní sešlo.
Věřím, že pánové rektor i děkan se nebudou zlobit, když
zde krátce ocituji ze závěru zmíněného dopisu z léta. Není to
nic důvěrného a text je stále platný:
„Vážený pane rektore, vážený pane děkane. Rozumím
tomu, že sladit potřeby mnoha různých pracovišť UP není
snadné. Rozumím i tomu, že zřejmě existují „tlaky“ z některých míst UP na to, abyste rozhodli tak či onak. Velmi
bych však uvítal, kdyby vedení FF i UP jako celku bralo při
rozhodování o dislokaci KŽ ohled zejména na studenty
(v případě KŽ jde o několik set studentů UP), nikoli na
parciální zájmy jednotlivců či skupin.“
Zkrátka a dobře: setrvalé provizorium, v němž jako katedra existujeme, generuje mnoho problémů. A je jen klamným
zdáním, že se netýkají i UP jako celku. Neutěšený technický
stav budovy byl už před časem předmětem pozornosti médií,
zatím spíš jako kuriozitka. Pevně věřím, že u toho zůstane
a nebudeme čekat na stěhování do doby, až se pod někým
v budově propadne schodiště, záchod či ochoz v prvním patře.
PhDr. P. Orság, vedoucí Katedry žurnalistiky FF UP
(Pozn. red.: Spot o UP je projektem oddělení komunikace UP a vznikl na základě smluvní spolupráce mezi oddělením
a autorem snímku.)

Glosa
Facebooková generace
Nejsou to Husákovy děti, nejsou to ani Klausovy děti, jsou
to Facebookové děti.
Je jim kolem patnácti a studují střední školu. Charakterizuje je výstřední oblečení, šišatě nasazené čepice, naddimenzované plandající kalhoty, provází je neutuchající víra
ve svou vlastní výjimečnost, okouzlující zjev a inteligenci.
Nikdy neztrácejí glanc, mají vysoké sebevědomí a jsou
připraveni kdykoliv o čemkoliv diskutovat. Jejich světem
je internet. Vše musí být online, cool a hlavně to musí být
hustý. Jsou beznadějně zabředlí do sociálních sítí. Každý
den je potřeba „checknout face“,“ vytůnit líbko“, „sjet
twitter“ a chatovat s kámošema. Stahují gigabajty
muziky (oblíbené žánry samozřejmě hlavně DnB,
RnB a Hip-Hop), filmů, aplikací, obrázků, fotek,
wallpaperů, vyzvánění do mobilů, vymazlených
softů a dalších užitečných věcí. Mobil je
pro ně totéž, co žezlo pro krále – bez něj
nejste nic a král už vůbec ne. Dokonale se
orientují ve světě značek a vědí, co zrovna frčí.
Prudí je všechny duchny a krabi, socky
a zastydlí komanči a obecně všichni
looseři. Nečtou noviny ani knihy, to je
ztráta času. Všecko je to přece na netu,
stačí si to „vygůglit“. Mají velký přehled

un i v e r z i t n í k a l e n d á ř

o dění kolem, ale nezkoumají věci do hloubky, na to není
čas. Chtějí hlavně žít naplno, pařit a kalit a balit roštěnky.
Škola je pro většinu z nich nekonečný „vopruz“. V dnešním
světě člověk nesmí být žádná lama nebo noob, musí se
pěkně otáčet a sledovat cvrkot. Mít dost love a bejt ve vatě,
aby bylo na dobrou chálku, třeba hambáč v mekáči a na
kalbičky a spářky. A hlavně pořád „bejt in.“
Co je důležité, jsou inteligentní, dokonce velmi inteligentní, byť to z popisu výše nemusí být úplně zřejmé. Své
intelektové schopnosti jen využívají jiným způsobem a svou
životní energii věnují věcem, které jim tak úporně nabízí náš
současný konzumní svět. Oni s ním totiž nebojují, ani nad ním
planě nemoralizují, prostě ho využívají a je jim v něm dobře.
Nemusí se nám to líbit a můžeme jimi proto skrytě pohrdat
(vždyť my jsme přece jiní), ale to je stejně účinné
(a směšné), jako když našim otcům nadávali
jejich otcové, že pořád poslouchají toho vagabunda Elvise a ještě se u toho divně kroutí. Lepší
cesta však je snažit se jim porozumět a využít
jejich silné stránky. Naučit se s nimi lépe
komunikovat a zkusit pochopit jejich
svět. Má to svůj smysl. Za pár let se totiž
začnou hlásit na vysoké školy – ano, i na
tu naši.
T. Chalupa

5. 12.  Na lyceu byly v roce 1782 zahájeny přednášky
inauguračním proslovem profesora Františka Karpeho na
téma De scientiarum popularitate (O populárnosti věd).
12. 12.  Dvorským dekretem bylo v roce 1782 na olomouckém lyceu zřízeno medicínsko-chirurgické studium
s německým vyučovacím jazykem, jež mělo školit též
porodní báby.
17. 12.  V roce 1921 byla zřízena nová stolice fakulty pro
semitské jazyky a pomocné vědy biblické Starého zákona.
20. 12.  V roce 1720 byla vysvěcena kaple sv. Františka
Xaverského v semináři (nyní pracovna děkanů Cyrilometodějské teologické fakulty UP).
21. 12.  První zasedání Akademické rady UP v čele
s Josefem Tillichem zvolilo v roce 1989 Josefa Jařaba
rektorem UP.
22. 12.  V roce 1573 udělil císař Maxmilián II. olomoucké
koleji TJ promoční práva, čímž vznikla v Olomouci jezuitská akademie rovnoprávná kterékoliv západoevropské
univerzitě.			
Připravil -th-

Kalendář akcí UP

Přehled odborných, kulturních a sportovních aktivit,
které se konají v prostorách Univerzity Palackého, nebo
na nichž se univerzita podílí, vychází jako měsíční příloha
Žurnálu UP. Podklady pro Kalendář akcí čerpáme z jeho
internetové verze. Uzávěrka pro měsíční přehled je vždy
k 20. dni v měsíci. 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 on-line na

www.upol.cz/funkce/doplnit-kalendar

Univerzitní slavnostní akty…

Dokončení ze str. 1

jsme se vydali sami a dobrovolně, z vlastní vůle, byla
to cesta, na kterou jsme se vydali z toho nejprostšího
a nejčistšího důvodu, totiž z touhy po vzdělání, z radosti
objevování a vášně klást otázky a čekat na své odpovědi,“
uzavřela např. jednu ze tří částí pátečních doktorských
promocí Mgr. Mária Šmehilová, Ph.D. Mezi jmenovanými
docenty pak v průběhu pátečního promočního maratónu zazněla tato jména: doc. Vladimír Kryštof, Th.D.,
který se habilitoval v oboru Biochemie; doc. Ivana Kutá
Smatanová, Ph.D., která se habilitovala v oboru Fyzikální
chemie; doc. Libor Machala, Ph.D., který se habilitoval
v oboru Aplikovaná fyzika; doc. Miroslav Dopita, Ph.D.,
který se habilitoval v oboru Andragogika; doc. Jiří
Korostenski, CSc., který se habilitoval v oboru Ruský
jazyk; doc. Michal Stehlík, Ph.D., který se habilitoval
v oboru Historie; doc. Helena Hupková, Ph.D., která se
habilitovala v oboru Lékařská mikrobiologie.
M. Hronová, foto na titulní straně R. Pohlídalová
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