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Vážení čtenáři, 

dostáváte do rukou vám známý univerzitní 
časopis s novou tváří. Tradiční Žurnál + 
změnil svou podobu i periodicitu a od 
letošního roku bude ročenkou. Ročenkou 
shrnující zásadní události, ale také nazna-
čující věci příští, tedy spojující historii 
s budoucností Univerzity Palackého.
      K této změně dochází v roce jubileí. 
V roce, kdy si univerzita připomíná 
440. výročí založení vysokého učení v 
Olomouci, v roce, kdy oslaví šedesátiny její 
přírodovědecká fakulta, v roce, kdy uply-
nulo čtyřicet let od úmrtí jejího rektora 
J. L. Fischera.  Univerzitní historie nás 
ovšem zavazuje pro budoucnost. Žurnál + 
bude představovat Univerzitu Palackého 
nejen jako druhé nejstarší vysoké učení, ale 
také jako moderní a dynamicky se rozvíjejí-
cí vědeckou vysokou školu evropského 
a světového významu.
     Letopočet s trojkou na konci bude od 
letošních celoročních oslav pro univerzitu 
vždy rokem výjimečným. Další příležitost 
k oslavám budeme mít za deset let. Bude to 
zároveň příležitost k hodnocení cílů, které 
si stanovíme v tom letošním roce jubilej-
ním. Přeji vám, abyste tento rok náležitě 
prožili, za deset let se mohli ohlédnout 
s pocitem naplnění a spokojenosti a aby 
pro vás byl i pak staronový Žurnál + pří-
jemným společníkem.

Žurnál +
Vychází jednou ročně. Ročník 5. 
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univerzita

V době, kdy se narodil František Palacký, 
existovala v Olomouci univerzita už 
225 let. Když Otec národa umíral, byla 
myšlenka univerzity uprostřed Moravy 
téměř mrtvá. Pomyslný prapor držela 
jen teologická fakulta, která přežila 
rozhodnutí císaře Františka Josefa I. 
olomoucké vysoké učení zrušit.

V Olomouci napřed vznikly pouze 
dvě fakulty – fakulta svobodných umění 
(filozofická) a teologická. Jezuité teh-
dy vzdělávali zdarma i světské studen-
ty. Pro nemajetné navíc vytvořili řadu 
nadací. První vyučující pocházeli ze 
Španělska, Německa a Nizozemí. Na 
akademii se ale objevovali i Angličané 
a Skotové. Mezinárodní prostředí je uni-
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Celý	rok	bude	ve	znamení		
 oslav 440 let trvání Univerzity 

Palackého	v	Olomouci.	
Připomínat	je	bude	logotyp,	
v	němž	každý	najde	možná	

trochu	jiný	význam.	
Celoročnímu	programu	

nechybí	pestrost	a	rozmanitost.

verzitě vlastní i dnes, kdy na ní vyučuje 
více než 120 cizinců a šest stovek stu-
dentů ze šedesáti zemí světa si každo-
ročně vybírá Olomouc za místo svého 
studijního pobytu.

Univerzita Palackého hraje nezastu-
pitelnou roli v intelektuálním, kulturním 
a sportovním životě statutárního města 
Olomouce a Olomouckého kraje. „Univer-
zita se po celé minulé období neuzavíra-
la do sebe. Stále častěji v posluchárnách, 
laboratořích a na chodbách potkáváme 
studenty, přednášející a výzkumné pracov-
níky ze všech koutů světa. Univerzita se 
postupně stává více a více univerzitou me-
zinárodní a to mi dělá obzvláště radost,“ 
uvedl rektor Miroslav Mašláň.

Co by byla Olomouc bez univerzity?

Prvoplánovou odpověď poskytují každoročně 
prázdniny, když se jinak pulsující metropo-
le promění v ospalou krásku. Klid a ticho za 
cenu ztráty mladého živlu, který je symbolem 
i faktickou podmínkou naplnění naděje na 
dobrou budoucnost. Metropole by se promě-
nila v krásné, avšak provinční město.
     Olomouc byla po staletí městem církev-
ním, vojenským a univerzitním, a i když du-
chovní dimenze či potřeba hájit mír a bezpečí 
jsou stále důležité, význam vzdělanosti je je-
diný z přívlastků, který se i dnes těší respek-
tu. Přítomnost univerzity a díky tomu vysoký 
stupeň vzdělanosti populace jsou hlavním 
faktorem, na kterém lze postavit smyslupl-
nou vizi budoucího rozvoje města. V strate- 
gických úvahách se o Olomouci nemluví jako 
o městě s univerzitou, nýbrž jako o univer-
zitním městě. A právě vzdělání nabízí jako 
hlavní produkt vnějšímu světu. Lze tedy bez 
nadsázky říct, že bez univerzity by Olomouc 
přestala být sama sebou, ztratila by vlastní 
identitu a stala se pouhou krásnou kulisou 
bez ducha a bez života. 

Martin Novotný
primátor Olomouce

Region se bez univerzity neobejde

V povědomí obyvatel Olomouckého kraje 
i jeho návštěvníků je takřka odjakživa spjata 
s jeho kulturou a vzděláním, i když ne každý si 
uvědomuje, že v době svého založení v roce 
1573 byla v našich zemích po Karlově univer-
zitě v Praze jedinou univerzitou se stejnými 
právy v Evropě. 
     Skutečnost, že Olomouc je od středověku 
centrem vzdělání, formovala po staletí charak-
ter města i jeho okolí a odráží se v jeho podo-
bě i dnes. Studenti teologie, přírodovědných 
i humanitních oborů vždy výrazně ovlivňovali 
vznik a tradici významných institucí, které jsou 
v dnešní moderní podobě největší chloubou 
kraje a jeho vyspělosti – od olomouckého 
arcibiskupství přes muzea a fakultní nemoc-
nici až po kulturní festivaly, vědu a výzkum. 
Dnešních osm fakult univerzity a jejích 23 tisíc 
studentů jsou příslibem, že se Olomoucký kraj 
s velkou dynamikou rozvíjí ve všech odvětvích 
lidského poznání i nadále. 

Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Jaká by byla Olomouc bez univerzity?

Snad je na místě připomenout, že univerzity 
jsou geniálním dílem středověku, který někdy 
hloupě nazýváme temným, že svou prestiž 
získaly z autority papežů, kteří udělovali 
absolventům právo učit kdekoliv na světě, 
zatímco králové jen ve svém království.

Olomouc se stala po Praze prvním 
univerzitním městem naší země díky úsilí 
olomouckých biskupů v době, kdy pražské 
biskupství nebylo dlouhodobě obsazeno. 
Jiná biskupství ještě nebyla. Jediné 
církevní centrum se tehdy stalo i centrem 
univerzitním a zůstalo jím i tehdy, kdy 
správním centrem Moravy se stalo Brno, 
které se ubránilo Švédům, zatímco Olomouc 
byla zničena. Dokud bude naše město 
hledat Pravdu a Moudrost, bude mít skvělou 
budoucnost. 

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
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Datum vzniku univerzity v roce 1573 
se často nezmiňuje. „Přitom v té době 
by se univerzity ve střední Evropě daly 
spočítat na prstech jedné ruky,“ uvedl 
prorektor Ladislav Daniel. V gesci má 
mezinárodní vztahy. „Všechny slavné 
univerzity, které mají nějakou minulost, 
tak ji připomínají. Například Oxford, 
Bologna, Salamanca, Paříž... My se 
k nim můžeme počítat,“ řekl Daniel.

třikrát	22.

Pro olomouckou univerzitu jsou zásadní 
dvě data: 22. leden 1573, kdy papež Řehoř 
XIII. potvrdil donaci biskupa Viléma Pru-
sinovského pro olomouckou kolej Tova-
ryšstva Ježíšova a svěřil ji do péče olo-
moucké kapituly, a 22. prosinec 1573, kdy 
císař Maxmilián II. udělil promoční práva 
nové jezuitské univerzitě v Olomouci. 

Navíc pro univerzitu je podstatné ješ-
tě jedno datum s dvaadvacítkou, 22. bře-
zen 1581. Tehdy císař Rudolf II. rozšířil 
promoční práva olomoucké univerzity 
i na studující jiných jezuitských akade-
mií, jestliže v Olomouci vykonají rigo-
rózní řízení. A zdůraznil, že zrovnoprav-
ňuje olomoucké absolventy se všemi, 
kdo na kterýchkoliv univerzitách neboli 
generálních studiích Německa, Španěl-
ska, Itálie, Francie, Polska nebo kte-
rýchkoliv národů byli promováni.i. 

Úpadek	19.	století

Olomouc byla v době založení univerzity 
nejdůležitějším a hlavním městem Mo-
ravy. Bylo to centrum politického života. 
„Na provoz univerzity tehdy přispívala 
i města v okolí, například Brno,“ připo-
mněl Daniel. 

Přeryv přišel v 19. století, když se 
císař František Josef I. rozhodl v roce 
1860 univerzitu uzavřít a přenést do 
Brna, které nabývalo na významu od tři-
cetileté války. Tehdy ze všech oborů zů-
stala v Olomouci jen teologie. V plné šíři 
byla univerzita obnovena až v roce 1946, 
ale další komplikace ji čekaly po převzetí 
moci komunisty v roce 1948. Právě pro-
to emeritní rektor Josef Jařab přirovnal 
rok 1989 k třetímu založení univerzity.

Za „rozvinutého socialismu“ měla 
škola asi pět tisíc studentů a čtyři fakul-
ty. Dnes má na osmi fakultách přes dva-
cet tisíc posluchačů. V roce 1973, když 
škola slavila čtyřsté výročí, byl Jařab 
asistentem na filozofické fakultě. 

„Byl jsem tehdy soudruhem prorek-
torem Zezulou požádán, abych tlumočil 
švédskému velvyslanci. Chtěl, abych sou-
druhu velvyslanci přeložil, že ho vítáme 
ze Švédské republiky. Tak mě zamrazilo. 
Párkrát jsem polkl a říkal si, jak změním 
republiku na království a soudruha na 
pana nebo excelenci? Pan velvyslanec na 
mě ale mrkl a říká: I understand, don’t 
worry. Rozuměl zřejmě všemu, celé té 
konstelaci,“ popsal Jařab. Byla to pro něj 
ukázka tehdejší úrovně.

„To, že je olomoucká univerzita druhá 
nejstarší, nám, i sobě, připomněl Václav 
Havel v květnu 1990 při čestném dok-
torátu. My jsme to potom připomínali 
každému zahraničnímu hostu,“ uvedl 
emeritní rektor. 

Vrstevnice,	magnetické	
pole	nebo	achát?	

Oslavy 440 let provází logo, které vy-
tvořil Pavel Coufalík. Vzniklo jako 
„vedlejší produkt“ při tvorbě plakátů 
pro přírodovědeckou fakultu propagují-
cích vědu. Na těch se podílela dvacítka 
studentů z Ateliéru grafického desig-
nu a vizuální komunikace Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze. 

„Logo mělo záměrně být mnohový-
znamové, aby dokázalo odrážet mnoho 
aspektů vzdělání metaforickým způso-
bem,“ vysvětlil prorektor Daniel. Uni-
verzita si ze dvou desítek návrhů vybrala 
právě Coufalíkovo pojetí. 

„Schválně jsem se soustředil jen na 
kontury, na kružnice. Lze je aplikovat na 
hodně odvětví. Viděl jsem je jako mag-
netické pole, jako vrstevnice i jako tep-
lotní mapu. Může to být cokoliv,“ pro-
hlásil Coufalík. 

Olomoucké	insignie	zůstaly
v	Innsbrucku

původní insignie olomoucké univerzity 
dodnes používá leopoldova 
a Františkova univerzita v rakouském 
Innsbrucku. 

„Už po sametové revoluci 
jsme psali Rakušanům, 
abychom jim připomněli, 
že naše insignie jsou                 
v Innsbrucku, protože když 
se zavírala olomoucká 
univerzita v roce 1860, tak 
se odvezly do vídně. Tehdy 
se řeklo, že se vrátí, když 
na českém území vznikne 
nová univerzita,“ uvedl 
první polistopadový 
rektor Josef Jařab.

když vznikala brněnská 
univerzita v roce 1919, 
žádala o vydání insignií. 
„Rakušané ale tehdy 
vyhráli mezinárodní soudní 
spor a insignie si ponechali. 
požádali jsme je proto po 
sametové revoluci znovu 
Innsbruck, aby se zamyslel, 
že možná žije falešný život 
s cizími insigniemi. Jednal 
jsem s panem rektorem, 
s panem velvyslancem a po 
několika letech se naše 
přání částečně naplnilo. 
nedostali jsme zpět originály, 
ale věrné kopie,“ vzpomněl 
Jařab. Repliky insignií dorazily 
do olomouce v roce 1998. 
přebíral je tehdejší rektor 
lubomír Dvořák.

Repliky univerzita 
používá při výjimečných 
příležitostech. většina 
promocí a slavnostních aktů 
se odehrává s insigniemi, 
které pro obnovenou 
Univerzitu palackého byly 
vytvořeny v roce 1946.
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„27. května večer po 10. hodině byl jistý student jménem Richter 
odveden z Winklerova domu, stojícím na Dolním náměstí, 
tehdejším městským rychtářem, panem Františkem Řehořem 
Wilperthem do věznice; následujícího dne však vzali tohoto 
studenta k vyšetřování. Ve dnech 28. a 29. května večer se 
studenti, vesměs juristé, shromáždili na Dolním náměstí před 
domem výše zmíněného rychtáře, chtějíce tento dům šturmovat; 
současně ale jiní studenti odcházeli pár za párem domů. Rovněž 
30. dito [řečeného měsíce] se studenti shromáždili na náměstí 
blízko domu barona Miniatiho a mašírovali in ordine [ve 
vojenském pořádku] s trubači v čele proti hlavní strážnici. Městská 
garnizóna stála tenkrát v plné parádě a přicházejícím ozbrojeným 
studentům přátelsky odpovídala ,Kdo tam?‘. Nato tehdejší 
komandant Falaize vystřelil z okna z pistole, čímž bylo dáno 
znamení, aby celá garnizóna začala do studentů nemilosrdně 
pálit. Logikovi [studentu 1. ročníku filozofické fakulty] jménem 
Pugil byla prostřelena hlava, takže ten zůstal na místě mrtev. 
Jiný brach byl střelen skrze tělo; toho před vrahem odtáhli do 
domu a prostřednictvím přímluvy milostivého obrazu Panny 
Marie Dubské [mariánského obrazu v poutním kostele v Dubu 
nad Moravou] olovo z něho stolicí vyšlo. Stalo se rovněž, že 
rétor [student 6. třídy gymnázia] jménem Weigel byl smrtelně 
zraněn, takže následujícího dne byl mezi mrtvými. Item [dále] 
jeden logik jménem Gasser byl zraněn do pravé paže, syntaxista 
[student 4. třídy gymnázia] jménem Juřina byl raněn do nohy, 
a nadto byli i mnozí jiní studenti plezírováni [zraněni], z čehož ale 
nenásledovala k dnešnímu dni žádná satisfakce.“ 

Z publikace Jiřího Fialy a kolektivu:
Jezuitský konvikt, Olomouc, 2002

ROK	UNIVERZItY	2013 (výběr z programu)

27. února – 26. dubna
Dětská	univerzita	Olomouc
8. března
Slavnostní	zasedání	Vědecké	rady	Přírodovědecké	
fakulty	UP	k	60.	výročí	fakulty
11. dubna 
Den	fakulty	zdravotnických	věd
16.–22. dubna 
Academia	film	Olomouc
7.–8. května
Majáles	Univerzity	Palackého
9.–10. května
Olomoucké	právnické	dny 
květen 
Den	fascinace	rostlinami	a	Den	BotanGIS
červen–srpen
Olomoucké	barokní	slavnosti
4.–5. června 
Slavnostní	konference	o	významu	univerzit	s	účastí	
zahraničních	rektorů	
6.–7. června 
Česká	konference	rektorů
21.–22. června 
Veletrh	vědy	a	výzkumu	aneb	Věda	v	ulicích
30. června – 5. července 
Letní	škola	chemie,	fyziky,	biologie	a	matematiky
1.–4. července 
Visegradské	hry	Speciálních	olympiád	2013
7.–14. července
Letní	škola	ochrany	přírody	–	GreenCamp
srpen–září
Baroko 2013
30. září
Výroční	slavnostní	zahájení	akademického	roku	
2013/2014
30. září – 4. října
StudentFest	–	festival	studentských	aktivit
6. října
Festival	světel	–	Konfuciova	akademie
polovina října 
Dny	židovské	kultury 
26. října 
Český	rozhlas	–	celodenní	vysílání	pořadů	
o	Univerzitě	Palackého	v	Olomouci 
říjen–listopad 
Měsíc	čínské	kultury 
6. listopadu
Fischerovská	přednáška 
16. listopadu
Kultura	a	umění	v	životě	církve	(Velehrad	–	
konference)
6. prosince
Mikuláš	na	Univerzitě	Palackého
5.-8. prosince
Přehlídka	animovaného	filmu
20. prosince
Předvánoční	setkání	s	rektorem	UP	–	Závěr	Roku	
univerzity 2013

PLNá	VERZE	PROGRAMU	NA	www.440.UPOL.CZ

Během 18. století potkávaly 
olomoucký jezuitský konvikt 
nemalé obtíže a těžkosti. 
Byl to například konflikt 
s olomouckým pevnostním 
velitelstvím, jež zřídilo 
v hradbách poblíž konviktu 
skladiště střelného prachu. 
O napětí mezi vojáky a uni

verzitou, zejména studenty 
žárlivě střežícími akademic-
kou soudní jurisdikci, svědčí 
studentský „tumult“ roku 
1732, jehož průběh popsal 
neznámý olomoucký kroni-
kář ve fragmentu německy 
psané kroniky z 30. let 
18. století:

Studentská	„tlačenice“	roku	1732

4



5

Prorektor Michal Malacka (vpravo) 
a ředitel muzea Břetislav Holásek 
v roli kurátorů s idealizovaným 
portrétem papeže Sixta V. Obraz 
je dílem neznámého moravského 
malíře z období baroka. 

„S univerzitou jej spojuje fakt, že 
tento papež udělil souhlas, aby      
v Olomouci vznikla plnohodnot-
ná univerzita, která by měla čtyři 
fakulty. K teologické a filozofické 
fakultě chtěli zřídit ještě právnickou  
a lékařskou fakultu,“ vysvětlil ve-
doucí historického ústavu muzea 
Filip Hradil. Stejný záměr potvrdil       
i císař Rudolf II. Jenže k němu na-
konec nedošlo. 

Univerzitní 
síň	slávy
Historie	i	přítomnost	olomouckého	
vysokého	učení	se	budou	potká-
vat	ve	Vlastivědném	muzeu.	Nově	
vybudovaná	stálá	expozice	Olo-

moucká univerzita – Universitas 
Olomucensis	bude	škole	sloužit	

také	jako	síň	slávy.

„Dlouho jsme o něco podobného usilo-
vali. Tady je navíc expozice provázaná             
s UPointem, tedy informačním centrem 
univerzity, které sídlí ve foyeru muzea,“ 
uvedl prorektor Michal Malacka. 
      Podle ředitele Břetislava Holáska je       
v muzeu několik dalších výstav, které na 
univerzitu odkazují. „Téma olomoucké 
univerzity se prolíná i naší stálou expozicí 
Olomouc - patnáct století města a Galerií 
osobností Olomouckého kraje. Naši 
odborníci také úzce spolupracují se svými 
univerzitními kolegy na stěžejních výsta-
vách a expozicích Vlastivědného muzea, 
které pozitivně hodnotí laická i odborná 
veřejnost,“ objasnil Holásek.

Hlavní	exponát:	
rektorské	žezlo
V expozici budou vedle sebe historické 
a interaktivní exponáty.  „V novodobé 
části dějin univerzity to bude i projekce,“ 
doplnil kurátor Filip Hradil. Předpokla-
dem je, že do expozice budou chodit celé 
generace studentů. „V ideálním případě 
babičky z univerzity třetího věku se svou 
vnučkou studující na Univerzitě Pa-
lackého,“ nastínil prorektor. Dodal, že 
expozice sice hovoří o historii, ale měla 
by poskytnout také vhled do novodobých 
dějin a do budoucnosti univerzity. A také 
navázat na vznikající Pevnost poznání.
      Hradil odhaduje, že hlavním lákadlem 
se stane rektorské žezlo, které věnoval 
univerzitě pravděpodobně biskup Stani-
slav Pavlovský. „Je to věrná napodobeni-

na originálu, zdařilé zlatnické práce 
z konce šestnáctého století. Originál je 
ale v Rakousku,“ konstatoval Hradil. 
Mezi exponáty budou pečetidla, matriky 
studentů, historické lékařské nástroje 
nebo unikátní nástroj – skleněná harmo-
nika sestavená profesorem matematiky 
Franzem Konradem Bartlem.

Místo	setkávání
Na historickou část expozice bude 
prostřednictvím znázorněné časové osy 
navazovat pomyslná dvorana slávy. „Ta se 
bude obměňovat, aby představila význam-
né vědecké počiny nebo nové profesory,“ 
řekl prorektor Malacka.
      Expozici chce univerzita využívat jako 
místo setkávání. „Malé auditorium by 
mělo sloužit pro vědecké a vědecko-po-
pulární přednášky a pořady,“ doplnil pro-
fesor Fiala, jenž se na přípravě expozice 
podílel. Auditorium je ideální pro besedy 
či přijetí zahraničních návštěv nebo 
k předávání ocenění. „Dovedu si to před-
stavit jako ideální místo pro setkání auto-
rů univerzitního vydavatelství,“ podotkl 
Malacka. Stejně dobře může expozice 
sloužit jako kontaktní místo pro zájemce 
o studium ze středních škol.
      Expozice vznikala déle než jeden rok 
a finančně se na ní podílela rovným dílem 
Univerzita Palackého a Olomoucký kraj – 
zřizovatel Vlastivědného muzea 
v Olomouci.

tExt:  pavel konečný  FOtO:	TeReza DaRmovzalová 

expozice
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názoR

Idea univerzity

Univerzity by se měly více zapojit do 
vývoje společnosti a ovlivňovat její my-
šlení, je nutný posun ve vnímání aktiv-
ní role univerzity ve společnosti. Jde 
především o to, že univerzita by měla 
být vzorem demokracie a samosprávy, 
demokratického ducha a jeho konkrét-
ních aplikací. 

Při současném chápání role univerzi-
ty po nás praxe chce, abychom studenty 
učili tomu, co právě teď potřebuje. Ale 
praxe je schopna požadovat jenom to, 
co potřebuje dnes, kdežto my bychom 
měli umět odhadnout, co bude potře-
bovat také v budoucnu, a vychovat lidi 
kreativní a přemýšlející, kteří budou 
schopni odpovědět na otázky, jež se bu-
dou muset řešit i zítra a pozítří.

Důležitý je vztah, jemuž se říká 
„town and gown“ – propojení města 
a taláru. Město musí vnímat, že uni-
verzita je opravdu jeho univerzita. 
V současné době se mi zdá, že převa-
žují spíše nejrůznější formální prohlá-
šení o vzájemné důležitosti, ale chybí 
už konkrétnější nápady, které by k pro-
spěšnějšímu propojení mohly reálně 
přispět. Neměli bychom jen prosit o pe-
níze na naše aktivity, ale také se ptát, 
co můžeme městu a regionu právě my 
nabídnout.

V 19. století, kdy se univerzity často 
stávaly nositelem a symbolem národ-
ního cítění, stála inteligence logicky 
v prvních řadách vlasteneckého úsilí 
mnoha národů. Dnes by tou hnací silou 
nemusel být už patriotismus, ale hu-
manismus – cítění vzájemné solidarity 
mezi lidmi, kteří mají různé poslání, 
různou úroveň vzdělání, kdy se ti méně 
či jinak vzdělaní budou moci spoleh-
nout na ty vzdělanější a naopak. 

Stagnace ve vysokoškolském vzdělá-
vání, a ve vychovávání celé společnosti 
vůbec, je celosvětová. Částečně je způ-
sobena tím, čemu se tak ošklivě říká 
masifikace vysokoškolského vzdělávání. 
Ale také – a možná víc – tím, že školy 
jsou řízeny manažery, pro něž je vzdě-
lání něco jako tovární produkt, komodi-
ta, která se dá prodávat. 

Posláním univerzity je hledání od-
povědí na otázky, které bychom si měli 
klást, otázky po smyslu našeho koná-
ní, přemýšlení, našeho bytí. A my si je 
neklademe. To se potom projevuje v celé 
společnosti.

Naše vysoké školy potřebují opravdu 
zásadní a celkovou změnu, přičemž na 
definici univerzity se nemusí nic radi-
kálně měnit, naopak je nutné kreativně 
stavět právě na tom původním půdorysu 
této vzdělávací, výzkumné a také kultur-
ní instituce s dlouhou, skoro tisíciletou 
tradicí. Stále platí pojetí Aristotelovo, 
Humboldtovo a Newmanovo i poselství 
Magny Charty Universitatum, kterou 
svým podpisem stvrdily už stovky univer-
zit z celého světa, včetně té naší. Kdy-
bychom neměli mít jasno, kam nějakými 
reformami univerzit chceme dojít, kdy-
bychom neměli mít jasný cíl, tak se do 
reformování ani nedávejme. Kdybychom 
za cíl měli považovat šetření, pak si ple-
teme cíl a prostředek.

Naděje společnosti je v generacích 
studentů, kteří stále znovu nastupují 
ke studiu na vysokých školách a někteří 
i proto, že se chtějí něco dozvědět. A my 
jsme tady od toho, abychom jim předa-
li i poznání, že solidarita a spoluprá-
ce jsou možná lepší motivace než čirá 
soutěživost a konkurenceschopnost. Ale 
všechny ty motivace se přece navíc ne-
musí ani navzájem vylučovat.
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13.	června	2012	
byla	cena	Františka	
Palackého	udělena	

prof.	PhDr.	Josefu	
Jařabovi,	CSc.,	dr.h.c.

profesor Jařab je 
mezinárodně uznávaným 

znalcem americké 
literatury a studenty, 

kolegy a badateli vysoce 
vážený a uznávaný 
pedagog a vědec. 

obdiv a respekt si Josef 
Jařab získal rovněž 

jako občan a politik – 
svým celoživotním 
a odvážným úsilím 

o hledání a prosazování 
hodnot vzdělanosti, 

lidskosti a demokracie. 
Jako první polistopadový 

rektor Up se zasloužil 
o rozvoj olomoucké 
univerzity, obnovení 

a vznik dalších fakult 
a navázání zahraničních 
kontaktů a mezinárodní 

spolupráce Up.

tExt:  JoseF Jařab  FOtO:	marek otava
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Obě stavby vyrostly v sousedství archi-
tektonicky hodnotné budovy „starých“ 
Teoretických ústavů, která již potřebám 
fakulty dlouho nestačila. O rozšíření se 
mluvilo řadu let, chyběly ale peníze. Ote-
vření moderních ústavů nakonec přišlo 
65 let po zahájení prvního akademického 
roku výuky na lékařské fakultě, a to i díky 
téměř dvoumiliardové podpoře z Operač-
ního programu Výzkum a vývoj pro ino-
vace. „Jde o historický okamžik a příslib 
rozvoje medicíny v Olomouci,“ prohlásil 
děkan lékařské fakulty Milan Kolář. 

Rektor Miroslav Mašláň přirovnal Olo-
mouc k britské Cambridgi. „Město s doží-
vajícím průmyslem před pětadvaceti lety 
oživila starobylá univerzita. Podobně to 
může být v Olomouci, která nyní může 
stavět na moderních technologiích a zna-
lostech univerzity,“ řekl rektor. 

Špičkové	centrum	ve	
špičkových	podmínkách

Ústav molekulární a translační medicí-
ny se zaměřuje na výzkum nádorových 
a infekčních onemocnění a vývoj nových 

diagnostických postupů a léků. Je 
jedním z nejvýraznějších projektů, které 
se v Česku na poli vědy uskutečnily. 
Pracoviště si již vydobylo významnou 
pozici také v mezinárodním prostředí. 
Je součástí velké evropské infrastruk-
tury EATRIS, která propojuje instituce 
s jedinečnými technologiemi a znalost-
mi v oblasti translační medicíny. 

„Výzkumy probíhaly i v minulosti, 
nyní se podmínky dramaticky změni-
ly k lepšímu. Budeme mít mnohem více 
místa i nejmodernější technologie,“ uve-
dl ředitel ústavu Marián Hajdúch, který 
je předním odborníkem v oblasti mole-
kulární onkologie a podílel se na výzku-
mu a vývoji několika léčiv a biomarkerů. 

V olomouckém ústavu má svou labo-
ratoř například i nejcitovanější český 
vědec v oboru biomedicínských věd Jiří 
Bártek. K jeho výrazným úspěchům pat-
ří doplnění popisu mechanismu, kterým 
se buňky jednoho z nejagresivnějších 
nádorů – glioblastomu – dokážou bránit 
dnes používané terapii rakoviny mozku. 

Jen za prvních dvacet měsíců fungo-
vání se pracovníkům ústavu podařilo 
vypsat přes šedesát výběrových řízení 

Výzkum	a	výuka	na	lékařské	
fakultě	dostaly	nový	rozměr.	

Zasloužily	se	o	to	nové	teoretické	
ústavy	a	Ústav	molekulární	

a	translační	medicíny.	Vědci	
i	učitelé	mohou	zapomenout	
na	malé	prostory	a	zastaralé	

vybavení,	k	dispozici	mají	
moderní	učebny,	laboratoře	

i	nejnovější	technologie.	Velká	
očekávání	do	nich	vkládá	nejen	
vedení	univerzity.	Podle	zástupců	

města	i	státních	institucí	by	
vědecká	centra	mohla	přilákat	

nové investory. 

Otevření	nových	ústavů	
přiblížilo	Olomouc	

Cambridgi
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DvoJčaTa

na unikátní technologie za téměř půl mi-
liardy korun a zahájit výzkumné práce. 
V ústavu je zaměstnána stovka výzkum-
níků, do města se daří lákat nové kvalit-
ní pracovníky. 

„O práci u nás je velký zájem. Při-
bližně deset procent zaměstnanců jsou 
cizinci od Japonska přes Indii až po sou-
sední Polsko a Slovensko. Odhaduji, že 
v letošním roce se počet zahraničních 
vědců zdvojnásobí,“ uvedl Hajdúch.

Komfort	nových	ústavů
Lepší podmínky už dlouho potřebovali 
vědci a pedagogové lékařské fakulty, 
kteří si až do loňska museli vystačit se 
starou budovou Teoretických ústavů. 
Byla postavena v roce 1959 a v šedesá-
tých letech v ní pracovalo 124 zaměst-
nanců. Loni už ale počet zaměstnanců 
přesáhl 450. Akademická obec se 
dostavby nemohla dočkat. Nový objekt 
vyrostl během necelých dvou let. 

„Výzkumné a výukové laboratoře, 
učebny a knihovny v nové budově výraz-
ně rozšířily možnosti výuky pro téměř 
tři tisícovky studentů. V nových prosto-

rách se bude výzkumu a výuce věnovat 
přibližně 150 zaměstnanců,“ konstato-
val proděkan Martin Modrianský, který 
měl dostavbu Teoretických ústavů na 
starosti. 

Do nového objektu se postupně 
nastěhovaly ústavy soudní lékařství, 
normální anatomie, histologie a em-
bryologie, mikrobiologie, klinická 
a molekulární patologie, část biologie, 
imunologie a hemato-onkologie. Ostat-
ní ústavy zůstávají na svých místech ve 
staré budově. Od letního semestru již 
výuka v budově běží naplno, připraveny 
jsou učebny, studovna i knihovna. 

Laboratoře mají více než tři tisíce 
metrů čtverečních, učebny přes čtyři ti-
síce metrů a 900 metrů zabraly knihov-
ny. Stavba má šest nadzemních podlaží 
o celkové ploše 16 354 metrů čtvereč-
ních. 

Olomoucký	národní	
park	pro	biomedicínu
Slavnostní otevření obou ústavů dopro-
vázel podpis memoranda, kterým byl 

fakticky založen Národní biomedicínský 
a biotechnologický park. Jeho cílem je 
propojit vědu s praxí. Vznikne na ploše 
třiceti hektarů vedle dálniční křižovatky 
u Hněvotína. Specifickou „průmyslo-
vou zónu“ pomůže zaplnit ministerstvo 
průmyslu a obchodu prostřednictvím 
agentury CzechInvest.

Podle šéfa CzechInvestu Petra Očka 
jsou oblasti biomedicíny a biotech-
nologií jedním z pilířů konkurence-
schopnosti České republiky. „Cílem 
ministerstva průmyslu a obchodu 
a CzechInvestu je umístit do parku co 
nejvíce kvalitních zahraničních a tu-
zemských investorů, kteří pomohou 
tento perspektivní obor rozvíjet,“ uvedl 
Očko.

CzechInvest považuje Hajdúch za 
nejspolehlivějšího partnera při získá-
vání investic do České republiky. „Má 
široké kontakty a profesionální zá-
zemí. Investory se budeme snažit do 
Olomouce dostat společnými silami,“ 
vysvětlil Hajdúch. V novém parku by se 
měla rozvíjet především biomedicínská 
a farmaceutická výroba, která nabídne 
uplatnění absolventům univerzity.

tExt:  maRTIna šaRaDÍnová FOtO:	pavel konečný 
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věDa

Miroslav Pech 
instaluje systém 
full-sky kamery 

na farmě Aar 
v Namibii.

Výzkum	kosmického	
záření	využívá	
olomoucké	kamery

Osm	míst	kandiduje	na	stavbu	
dvou	observatoří	pro	zkoumání	
kosmického	záření.	Na	projektu	
CtA	Observatory	–	Cherenkov	
telescope	Array	se	mezi	vědci	
z	27	zemí	světa	podílejí	také	
olomoučtí	odborníci	–	Dušan	

Mandát	a	Miroslav	Pech.

Česká strana na projektu CTA Observa-
tory spolupracuje při monitoringu noční 
oblohy a testování parametrů zrcadlo-
vých vzorků pro optické teleskopy. Au-
tomatické full-sky kamery monitorují 
oblačnost a pozadí noční oblohy. Vyvi-
nuli je odborníci z Regionálního centra 
pokročilých technologií a nanomaterá-
-lů – Společné laboratoře optiky Uni-
verzity Palackého a Fyzikálního ústavu 
Akademie věd ČR. Jsou umístěny na ně-
kolika místech obou polokoulí. 

Kamery	plné	nočního	
nebe

Během loňského roku instalovali členo-
vé tvůrčího týmu Dušan Mandát a Miro-
slav Pech kamery v sedmi vytipovaných 
oblastech. Pokryty tak jsou kandidátská 
místa v Mexiku, Namibii, na dvou mís-
tech v Arizoně, v Argentině a na španěl-
ském ostrově Tenerife. Osmé místo na 
území Chile zůstalo z časových důvodů 
bez kamerového systému.

Instalace kamer v pouštích vyžadu-
je jejich osobní účast. Důvod je prostý, 
kromě autorů jim v podstatě nikdo ne-
rozumí. „Jde o poměrně unikátní sys-
tém. Bylo by poměrně složité vytvořit 
jednoduchý manuál, podle kterého by se 
daly kamery zapojit,“ řekl Mandát. Jak 
upozornil, jde o užitný vzor ve vlastnic-
tví Univerzity Palackého. 

„Po zpracování a výpočtech udávají 
snímky z kamer informace o procen-
tuálním pokrytí noční oblohy mraky 
a úrovni jasu oblohy, což jsou pro ob-
servatoř nejdůležitější parametry,“ vy-
světlil Dušan Mandát.

Výroba, testování a kalibrace kamery 
trvají zhruba dva měsíce. Systém tvoří 
astronomická CCD kamera, průmyslo-
vý počítač a objektiv typu fish eye, který 
zaznamenává noční celooblohové sním-
ky se zorným polem 180°. Měření probí-
há každou noc. Začíná po astronomic-
kém soumraku a končí úsvitem.

Analýza a vyhodnocování získaných dat 
probíhá už na „mateřské základně“ v Olo-
mouci. „Většinou k nám údaje přicházejí 
automaticky přímo z jednotlivých kandi-
dátských míst. Tam, kde není vůbec žádné 
pokrytí, stáhne data z počítače v kameře 
člen týmu kandidátské země a pošle nám 
je,“ upřesnil Miroslav Pech. Výsledky ana-
lýz se přenášejí do centrály ve Varšavě.

Naměřená data spolu s dalšími údaji 
poslouží výběrové komisi k rozhodnutí, 
na kterých konkrétních místech se obě 
observatoře začnou stavět. Definitivní 
výběr se uskuteční v červenci. „Do té 
doby budeme usilovně sbírat a vyhodno-
covat data,“ dodal Miroslav Pech.

Stavba observatoří na jižní a severní po-
lokouli je plánována na období 2014–2018. 
Celkové finanční náklady se blíží částce 
160 milionů eur (čtyři miliardy korun).

Zrcadla	nastavená	
vesmíru

Druhá část spolupráce olomouckých 
vědců představuje testování a měření vy-
braných parametrů zrcadlových vzorků 
pro optické teleskopy. Na jejich zjištěních 
bude záviset konečná volba výrobce.

„Segmenty zrcadel nám zasílají zahra-
niční firmy z Japonska, Brazílie, Francie 
a dalších zemí. My tady naměříme jejich 
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Dušan Mandát a Miroslav 
Pech v odrazu ultratenkých 
zrcadel, vyvinutých 
a vyrobených 
v olomoucké Společné
laboratoři optiky 
Univerzity Palackého 
a Fyzikálního ústavu AV. 
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optické vlastnosti a pošleme je na testy 
odolnosti na pracoviště v britském Dur-
hamu. V tamních klimatických komo-
rách jsou vystaveny nepříznivým pod-
mínkám všech ročních dob. Dále jsou 
vzorky vystaveny působení písku, což si-
muluje vliv písečných bouří v pouštních 
oblastech. Poté nám je zašlou zpět a my 
zjistíme, do jaké míry byly těmito zásahy 
změněny, což nám umožní srovnat jejich 
parametry a vybrat ty nejlepší,“ popsal 
putování testovaných vzorků Pech. 

V olomoucké laboratoři se testuje na-
příklad tvar zrcadel, spektrální odraz-
nost, rozptylové a mechanické vlastnosti 
i další parametry. „Chystaná observatoř 
bude obsahovat velké množství optic-
kých teleskopů různých velikostí. Vytvo-
ří tak velké, navzájem synchronizované 
pole pro detekci vysokoenergetických 
částic z vesmíru“ vysvětlil Mandát.

Největší teleskopy složené ze čtyřice-
ti zrcadel představují plochu s průmě-
rem 24 metrů. „Vypadají jako zvětšený 
klasický astronomický dalekohled se 
zrcadlem ve tvaru polokoule. Velikostí 
odpovídá jednomu bloku kolejí,“ přiblí-
žil velikost teleskopů Pech pohledem 
z okna olomoucké laboratoře.

Jejich prostřednictvím budou vědci zjiš-
ťovat hlavní parametry sledovaných jevů. 

Vypočítají zdroj, ze kterého kosmické záře-
ní pochází, jeho energii a původ. „Kosmic-
ké záření je vlastně sled vysokoenergetic-
kých částic, které se pohybují ve vesmíru 
a čas od času dopadnou na Zem a proletí 
atmosférou,“ vysvětluje Pech. „Vzniká při 
tom takzvané čerenkovské – dopředné 
– záření, které je už viditelným světlem. 
A právě tyto záblesky teleskopy detekují. 
Odtud pochází také název celého projektu 
– Cherenkov Telescope Array,“ doplňuje.

O testování vzorků zrcadel pro novou 
observatoř požádalo konsorcium pro-
jektu olomoucké odborníky na základě 
jejich bohatých zkušeností s výrobou ul-
tratenkých velkoplošných zrcadel, které 
se uplatnily již při spolupráci na projek-
tu Pierre Auger Observatory.

Pátrání	po	vzniku	
vesmíru	jde	proti	
proudu	času

Hlavním cílem projektu CTA Observatory 
je výzkum gama záření z intergalaktic-
kých a extragalaktických zdrojů s energie-
mi vyššími než 10 GeV. „Fyzika dosud ne-
umí vysvětlit, jaké principy jsou schopny 
urychlit částice na tak obrovské energie. 
Největší urychlovač na světě CERN 

pracuje za přispění ohromně složitých 
technologií a přístrojů a nebude v dohled-
né době asi překonán. Přesto urychluje 
částice na energii 2500krát nižší energie 
než gama záření detekované budoucí CTA 
observatoří,“ nabízí srovnání Mandát.

Aby to nebylo úplně jednoduché, při-
pomíná Pech, že vlastně mluvíme o minu-
losti: „Uvědomme si, že k nám částice letí 
v řádu milionů let. Takže zdroj, ze kterého 
vyšla, už – tam někde – teoreticky nee-
xistuje. Ale ten fyzikální princip funguje 
stále a jeho poznání může zpřesnit teorie 
o vzniku vesmíru,“ objasnil dosah výzku-
mu kosmického záření Pech.

Snímek noční 
oblohy pořízený 
full-sky kamerou 
v Arizoně
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věDa

Vědec?
Může	to	být	
i rocker ze skleníku
Lukáš	Spíchal	je	šéfem	jedné	ze	
skupin	čtyřicetičlenného	týmu	
profesora	Miroslava	Strnada	

a	významně	se	podílel	na	vývoji	
sloučeniny	INCYDE	zvyšující	
výnos	obilovin,	která	získala	
americký	patent.	Mladý	otec	

dvou	dětí	s	duší	rockera	přitom	
během	studií	na	přírodovědecké	

fakultě	opakoval	ročník.

„Tehdy jsem si vyčistil hlavu. Paradoxně 
se mi to nějak srovnalo a zamiloval jsem 
si nakonec i tu chemii. Profesor Strnad 
mě v té době uhranul. Jeho přednášky 
končily aplausem studentů, něco neuvě-
řitelného,“ vzpomíná Spíchal. 

Diplomovou práci dělal pochopitelně 
u profesora Strnada – z přípravy mono-
klonálních protilátek proti cytokininům. 
„To se využívá při analýze,“ vysvětlil. 
Jeho další cesta vedla logicky do Centra 
regionu Haná pro biotechnologický a ze-
mědělský výzkum. K cytokininům.

Olomoucký	výzkum
Vývoj INCYDE začal v roce 2004 v La-
boratoři růstových regulátorů. Nyní 
sklízí úspěch v podobě amerického pa-
tentu. „Vše vyšlo ze studia enzymu, kte-
rý má v rostlinách za úkol regulovat hla-
dinu fytohormonů, cytokininů. Nebyl to 
žádný náhodný objev jako u penicilinu, 
byl to výsledek dlouhodobé práce. Nic-
méně v době, kdy jsme s tím začali, ještě 
nebyl dostatek informací, k čemu by to 
mohlo být dobré,“ popisuje vědec.

Nově objevená sloučenina patří do 
široké skupiny organických látek, které 
jsou deriváty důležitých rostlinných hor-
monů – cytokininů. Ty se v rostlinách 
vytvářejí přirozeně a podporují jejich 
růst a vývoj. Jednou z cest, jak ovliv-
nit růst plodin, je proto zvýšení hladiny 
těchto hormonů v rostlinných pletivech. 
Olomoučtí vědci se k tomuto cíli dostali 
využitím mechanismu, kterým je hladi-
na cytokininů v těchto pletivech řízena.

Olomoucký tým zkoumal enzym, 
který hormony v rostlinách degradoval. 
„Látky, které jsme vyvinuli, jeho funkci 
zablokují a on pak ty cytokininy neroz-
bourá. Tím pádem jich tam zůstane víc, 

Americký patent č. US 8,222,260 s ná-
zvem Substituted 6-anilinopurine deri-
vatives as inhibitors of cytokinin oxida-
se/dehydrogenase and preparations 
containing these derivatives byl udělen 
17. července 2012. Tým autorů z Centra 
regionu Haná tvoří Lukáš Spíchal, Mar-
kéta Gemrotová, Marek Zatloukal, Jitka 
Frébortová, Petr Galuszka, Tomáš Wer-
ner, Thomas Schmülling, Karel Doležal 
a Miroslav Strnad.

Olomoučtí	vědci	
pomohli	rozluštit	
genetickou	informaci	
banánovníku
Badatelé Univerzity Palackého přispěli 
k přečtení kompletní genetické informa-
ce banánovníku, základní potraviny pro 
stovky milionů obyvatel tropů. Poznatky 
získané analýzou genomu poslouží efek-
tivnějšímu šlechtění této tropické plodiny.

 „Naše poznatky umožní kromě jiného 
odhalit změny dědičné informace, které 
provázely vznik různých druhů banánov-
níku. Některé námi popsané sekvence 
jsou navíc vhodné jako markery – jakési 
genetické značky – pro podrobnější studi-
um chromozomů a výhledově i pro hledá-
ní zemědělsky významných genů,“ uvedl 
docent Jaroslav Doležel, vědecký ředitel 
univerzitního Centra regionu Haná pro 
biotechnologický a zemědělský výzkum. 

Vědcům se již podařilo přečíst 523 mili-
onů „písmen“ genetické informace ulože-
ných v DNA na jedenácti chromozomech. 
V genomu pak nalezli téměř 37 000 prav-
děpodobných genů, z nichž některé jsou 
významné pro zrání plodů, jiné pro odol-
nost vůči houbovým chorobám.

Banánovník je čtvrtou nejdůležitější 
plodinou světa. Je nejen základní potravi-
nou pro místní obyvatele tropických zemí, 
ale i významným exportním produktem. 
Nemnoží se semeny, ale nepohlavně od-
nožemi, což komplikuje šlechtění. Navíc 
škůdci a choroby – především houbové – 
představují pro pěstění vážnou hrozbu. 

„Kvůli jejich potlačení aplikují nad-
národní koncerny na velkých plantážích 
intenzivní postřiky – fungicidy. Pro malé 
farmáře však rozšíření nové choroby před-
stavuje katastrofu. I proto se šlechtění 
zaměřuje na získání nových odrůd, které 
mají chuť, barvu a texturu plodů podob-
nou současným odrůdám. Rozdíl je jediný, 
jsou odolné,“ doplnil Doležel. 

Olomoučtí vědci jako první určili ve-
likost dědičné informace banánovníku. 
„Zavedli jsme metodu průtokové cyto-
metrie, která se uplatnila ve šlechtění,“ 
vysvětlil Doležel. Olomoucké pracoviště 
je zároveň genotypovacím centrem s celo-
světovou působností. 
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ale nevědělo se, k čemu to bude dobré 
z aplikačního hlediska. Jestli je to využi-
telné,“ vysvětluje Spíchal. 

Japonské	satori
V roce 2005 vyšla v časopisu Science 
japonská práce, která popisovala, proč 
jeden z kultivarů rýže má větší výnos ve 
srovnání s jinými. Protože měl mutaci 
genu, který kóduje tento enzym. „Ja-
ponci chtěli charakterizovat, co je za 
tím, že zrovna tato jedna rýže více nese. 
Proto šli po její genetické výbavě a zjisti-
li, že je postižená v odbourávání cytoki-
ninů. My tento enzym odblokujeme tím, 
že aplikujeme látku, která ho zastaví 
v práci,“ přiblížil Spíchal.

Tvrdí také, že vědec už dávno není 
podivín v bílém plášti. V riflích a miki-
ně nahlíží do ledniček, co a jak mu tam 
roste. INCYDE se ale tři roky už testuje 
i v reálných polních podmínkách. „Ven-
ku jsou různé klimatické podmínky, je-
den rok je suchý, druhý mokrý, jsou růz-
ná mikroklimata v různých lokalitách. 
Platíme si také testování u komerčních 
partnerů,“ podotkl Spíchal.

Americký	patent	
Americký patent chrání výzkumníky 
jen částečně a jen ve Spojených státech. 
„Většinou patentujeme nejdříve v České 
republice, následně podáním přihlášky 
zablokujeme kopírování a další dva tři 
roky trvá, než vše vstoupí do národních 
fází. Některé země jsou rychlejší, jiné 
pomalejší. My usilujeme hlavně o ochra-
nu v Americe, Brazílii, po celé Evro-
pě nebo Číně. V zemích, kde se hodně 
pěstuje nebo vyrábí agrochemie,“ uvedl 
Spíchal.

Patenty chrání hlavně toho, kdo bude 
výsledek objevu využívat. Pokud si ně-
kdo nekoupí licenci na užití patentu, tak 
je registrován jakoby zbytečně. To není 
případ Centra regionu Haná. Nyní jedná 
o INCYDE s firmou, která patří mezi 
nejdůležitější výrobce agrochemikálií. 

Firma, která má s Univerzitou Palac-
kého uzavřenu roční opční smlouvu na 
testování přípravku ve svých vlastních 
polních podmínkách, nabízí celosvěto-
vě velkou škálu hnojiv a řešení v oblasti 
pěstování celé řady užitkových rostlin, 
jako je řepka, obilí nebo kukuřice. 

„Pokud by měli  zájem o licenci, zna-
menalo by to pro olomouckou univerzitu 
velký, zejména finanční, přínos i posí-
lení prestiže v oblasti agrochemické-
ho výzkumu a vývoje,“ vysvětlila Lucie 
Szüčová, vedoucí oddělení transferu 
výsledků vědy a výzkumu. 

Po testech se firma rozhodne, zda 
bude olomouckou sloučeninu licenco-

vat. Podmínkou úspěchu je rentabilita. 
Pokud látka z Olomouce zvýší výnos-
nost o více než pět procent, vyplatí se. 
„Kouzlo toho přípravku je v jeho cílené 
aplikaci. Vyzkoumali jsme, v které fázi 
růstu rostliny stačí aplikovat pouze jed-
nou, a tím se změní hormonální balance 
ve prospěch výnosu,“ řekl Spíchal.

Česká	doména
Pracoviště profesora Strnada je interdis-
ciplinární – od analytické chemie přes 
organickou syntézu po biologii. 

Cytokininy byly objeveny v 50. le-
tech v USA. „Jako mladý doktorand byl 
u profesorů Skooga a Millera inženýr 
Kamínek z Ústavu experimentální bota-
niky Akademie věd a poznatky dovezl do 
Evropy. U něj byl pak doktorandem pro-
fesor Strnad,“ popsal Spíchal peripetie. 
Výzkumu cytokininů se věnují pracoviš-
tě v Praze, Brně a Olomouci. 

V	hořčici

Lukáš Spíchal na 
pokusném poli Centra
regionu Haná. 
V době rozhovoru
nic jiného než zelené 
hnojení nekvetlo.
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„Tento objekt deset let žije,“ 
zdůraznil rektor Univerzity 
Palackého Miroslav Mašláň. 

Proměna bývalého jezuit-
ského konviktu v umělecké 
centrum mohla začít až po lis-
topadu 1989. Především pro-
to, že budova patřila armádě. 
„Je to neuvěřitelné, ale dříve 
tady byla Jánošíkova kasár-
na,“ připomněla v úvodní řeči 
docentka Hana Myslivečko-
vá, vedoucí katedry výtvar-
né výchovy, když zahajovala 
výstavu Inventura, a tím celé 
oslavy. 

„I dnes, když ráno přicházím 
do Uměleckého centra, nepře-
stávám vnímat jeho mimořád-
nost,“ řekl docent Jiří Štefa-
nides, vedoucí katedry teorie 
a dějin dramatických umění.

V roce 1994 se intenzivně 
řešila otázka, kam s uměnověd-
nými a uměleckými katedrami. 
„Jednu dobu tu dokonce byla 
idea, že půjdeme do S-klubu. 
Když jsme poprvé do konvik-
tu přišli a měli jsme si vybrat 
prostory, strávil jsem zde asi 
hodinu s velmi zvláštním poci-
tem. Jakoby v těchto prostorách 
úplně jinak plynul čas. Na ulici 
jsem pak měl pocit, že jsem vy-

stoupil z jiného světa,“ vzpo-
mněl Štefanides.

Zbědovaný stav barokní 
památky zachytily i deset let 
staré videodokumenty Horká 
kaše a 04.11.2002 aneb O kon-
viktu slavném dobývání. 

Dnes je Konvikt otevřen 
širokým kulturním aktivitám. 
„Krásu a jedinečnost těchto 
prostor nám mohou bezesporu 
závidět mnohé vysoké školy, 
a to i ty, které jsou orientová-
ny pouze na umělecké obory,“ 
řekla na oslavách děkanka 
pedagogické fakulty Libuše 
Ludíková.

Slovo konvikt označovalo 
také společný domov s duchov-
ním programem. „Je povinnos-
tí veřejné vysoké školy pečovat 
o dědictví minulosti,“ uvedl dě-
kan filozofické fakulty Jiří Lach. 

Konvikt se podařilo promě-
nit v umělecké „učiliště“, což 
oceňují i studenti. „Osobně 
jsem zde šťastný, studuje se mi 
tady výborně. Byl to od uni-
verzity moudrý krok, získat 
jezuitský konvikt,“ prohlásil 
student Martin Galia.

Poté už Myslivečková zvola-
la: „Ať žije Konvikt! Jeho umě-
lecký a tvůrčí duch!“ 

Přírodovědci	
oslaví	jubileum	
i	novou	publikací
Novou publikací, která představí 
studijní obory a významné pro-
jekty všech kateder, si připome-
ne přírodovědecká fakulta 60. 
výročí od svého založení. Celý 
rok se ponese ve znamení oslav 
a nevšedních setkání.

„Šedesát let v životě člověka 
je dost, ale v případě univer-
zitní půdy jsou to léta mla-
dá a plná elánu a síly. I když 
máme za sebou kus práce, 
v řadě oborů přírodních věd 
jsme v naší zemi na předních 
příčkách a naši lidé se dobře 
uplatňují i v zahraničí, hod-
ně dalších úkolů je ještě před 
námi,“ řekl děkan Juraj Ševčík. 

Zájemci o studium si mohou 
vybírat z oborů chemie, fyziky, 
biologie s ekologií, matema-
tiky s informatikou a také věd 
o Zemi. Některé z vědeckých 
týmů zaujímají významné mís-
to i v mezinárodním kontextu. 
To se týká například kvantové 
optiky, fyzikální chemie, orni-
tologie nebo některých směrů 
molekulární biologie. Kvalit-
ní je také matematika, využi-
tí magnetických nanočástic 
v biologii nebo v odpadovém 
hospodářství a také vývoj látek 
s protinádorovým působením. 
Podle loňské studie Akademie 
věd ČR je katedra optiky nejvý-
konnějším pracovištěm v obo-
ru v Česku. 

Fakulta je také úspěšná 
v získávání grantů. V operač-
ním programu Výzkum a vývoj 
pro inovace získala fakulta dva 
projekty a v roce 2009 začala 
budovat dvě velká výzkum-
ná centra – Centrum regionu 
Haná pro biotechnologický 
a zemědělský výzkum a Re-   
gionální centrum pokročilých 
technologií a materiálů.

Ať	žije	Konvikt!
Jeden	prostor,	dvě	

fakulty,	pět	kateder.	
A	deset	let.	to	jsou	čísla,	

která	charakterizují	
výročí	Uměleckého	

centra Univerzity 
Palackého.	Konvikt	slavil	

v	listopadu	desetiletí	
svého	trvání	divadelním	
představením,	výstavou,	

projekcí	i	koncertem.

Budovy konviktu sloužily po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 a po přeložení univerzity do Brna 
v roce 1778 k nejrůznějším účelům. Byla zde vojenská nemocnice, lazaret i kasárna. Univerzita Palackého 
získala a zrekonstruovala zchátralou budovu konviktu v 90. letech podle projektu architektů Jana Polácha 
a Petra Fabiána. Dnešní Umělecké centrum zahrnuje posluchárny, specializované učebny, dílny, ateliéry 
a také divadelní a filmový sál. 

V Uměleckém centru UP sídlí katedry:
výtvarné výchovy | hudební výchovy | muzikologie | dějin umění| divadelních, filmových a mediálních studií  

tExt: mIlaDa hRonová
FOtO: pavel konečný tExt: maRTIna šaRaDÍnová

FOtO: marek otava

Celodenní	oslavy	se	konají	
8.	března	2013.

14
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Hlavolamy	pro	Pevnost	
poznání	jsou	na	světě,	
chybí	mozek	a	koryto	
řeky

Modely	šité	přímo	na	míru	
expozicím	budoucí	Pevnosti	

poznání	vznikají	podle	
požadavků	vědců	pod	

rukama	řemeslníků	v	dílnách	
přírodovědecké	fakulty.	K	prvním	

vlaštovkám	patří	prostorové	
piškvorky,	obří	hlavolamy	či	
dvoumetrové	ocelové	váhy.	
Interaktivní	muzeum	vědy	

se	v	historických	prostorách	
olomoucké	Korunní	pevnůstky	

otevře	příští	rok.

„Chceme vybudovat muzeum, které nebu-
de jen hernou, ale bude přinášet i vědecké 
poznatky. Nabídne logické úlohy, hlavo-
lamy, chybět nebudou ani nejmodernější 
technologie. Pevnůstka by měla být spoj-
nicí mezi vědeckými pracovišti, studenty 
a veřejností. Poskytne zázemí pro veškeré 
aktivity na poli popularizace vědy a bude 
výkladní skříní celé univerzity,“ uvedla 
koordinátorka projektu Blanka Krausová. 
     Exponáty pro budoucí muzeum, jež 
bude na střední Moravě ojedinělé, vzni-
kají z převážné části přímo na univerzitní 
půdě. Odborníci z různých vědních oborů 
přicházejí s nápady, které pak dostávají 
reálné tvary díky spolupráci s výtvarníky 
i techniky. Cílem je, aby exponáty byly 
funkční, interaktivní a co nejzábavnější, 
ale aby se z nich neztratila věda.
     „Exponáty nejsou úplně běžné, jsou 
originální. Je možné, že ne vše se na prv-
ní pokus úplně povede. Počítáme s tím, 
že některé exponáty se budou zdokonalo-
vat nebo vyměňovat za jiné,“ řekl hlavní 
řešitel projektu Lubomír Dvořák. 

Odkaz na historii

Protože muzeum vzniká v areálu bývalé 
vojenské pevnosti, autoři tvorbu modelů 
propojili i s vojenskou historií.Napří-
klad 3D piškvorky mají barvy armád, 
které se u Olomouce setkaly v roce 1748. 

„Oproti klasickým piškvorkám je tady 
třetí rozměr, který umožňuje poskládat 
čtyři kuličky také nahoru. Člověk musí 
mít poměrně dobrou prostorovou před-
stavivost a musí předvídat několik tahů 
dopředu,“ uvedl autor návrhu a výtvar-
ník Ondřej Plachký. Hotovy jsou i velké 
šachy s originálními figurami, rovněž 
v barvách uniforem rakouských a prus-
kých vojáků. 

Zatím největším exponátem jsou 
speciální váhy inspirované předlohou     
z 19. století. Mají pomoci zjistit, kte-
rá z devíti koulí má jinou hmotnost než 
ostatní. 

„Vyrobeno máme šest exponátů, roz-
pracováno je asi dvacet dalších. Použili 
jsme především odolné materiály a také 
respektujeme historický objekt, kde 
budou umístěny. Pro mě je tato prá-
ce splněním snu, o němž jsem předem 
ani nevěděl. Hlavolamy mám rád a i pi-      
škvorky jsem hrával ve škole pod lavi-
cí,“ prozradil Plachký. Některé nápady 
podle něj přišly poměrně snadno, jiné se 
rodí obtížněji. 

„Dostávám zadání od vědců, k čemu 
má exponát sloužit, co má návštěvníko-
vi osvětlit či sdělit. Někdy je složitější 
prvotní představy beze zbytku naplnit, 
ale zatím se celkem potkáváme,“ doplnil 
autor projektů, který si se svými návrhy 
i dostatečně vyhraje. 

tExt: maRTIna šaRaDÍnová FOtO:  RobeRT mRočka, pavel konečný
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Výroba jeho návrhů baví i řemeslníky. 
„Třeba hlavolamy se vždy naučím sklá-
dat a rozkládat, abych věděl, jak fungu-
jí. To mi pomůže k tomu, abych modely 
upravil do nejmenších podrobností,“ 
řekl jeden z pracovníků dílny Ladislav 
Vaverka.

Návštěvníci	mohou	
zaplavit	Olomouc

Mnohem tvrdším oříškem bude patrně 
příprava rozměrných exponátů včetně 
planetária nebo průchozích modelů lid-
ského mozku či koryta řeky. 
     V modelu řeky Moravy se návštěvník 
několikrát pomyslně zmenší či naopak 

naroste. Sám bude moci dokonce vodní 
živel ovládat. „Na jedné straně potká 
ráčka říčního, který bude mít zhruba metr 
a půl, i další živočichy. O několik metrů 
dál ale najde zátopový model Olomouce 
zmenšený na velikost 4x3 metry, abychom 
dokázali vysvětlit, jakým způsobem se vel-
ká voda v tomto území chová. Návštěvník 
si centrum města a nejbližší okolí bude 
moci zaplavit desetiletou, padesátiletou 
vodou nebo povodní z roku 1997,“ popsa-
la připravovaný model Krausová. 

Mozek	–	symbol	poznání

Ojedinělá bude i expozice mozku, který 
je chápán jako symbol poznání, uvědo-
mění, kreativity i emocí. To vše by totiž 

měla Pevnost poznání návštěvníkům 
poskytnout. 

„Půjde o originální atrakci, která ná-
vštěvníky pohltí. Současně by ale měla 
expozice mozku působit záhadně, proto-
že i když řadu věcí o tomto lidském or-
gánu známe, mnohé stále zůstává uta-
jeno,“ uvedla autorka návrhu expozice 
Ivana Fellnerová. 

Dutý exponát bude zobrazovat po-
lovinu levé hemisféry a kopírovat její 
skutečnou podobu. Na délku bude měřit 
osm metrů a jeho hloubka bude čtyři až 
pět metrů. Návštěvníci do něj vstoupí 
dvěma vchody, na projekčních plochách 
budou moci sledovat mimo jiné řezy 
mozkem či jeho cévní zásobení. 

Stavbaři	mají	napilno

Příprava modelů je jen jednou z čás-
tí projektu, který začal v prosinci 2011 
a nyní je zhruba ve své třetině. V plném 
proudu je i vývoj softwaru pro populari-
zační portál, systému pro ovládání  
dotykových obrazovek či vědeckých pro-
gramů pro školy.

Samotný objekt bývalého dělostřelec-
kého skladu v barokní pevnosti ovlád-
li stavebníci. Za sebou již mají hrubou 
stavbu. Stavební práce by měly skončit 
letos v září, pak se začne s instalací ex-
ponátů. 

„V dubnu 2014 chceme objekt předat 
do pilotního provozu a vše odzkoušet 
s partnerskými školami. S plnou pará-
dou bychom měli muzeum předat ve-
řejnosti v létě příštího roku,“ doplnila 
Krausová. Projekt je hrazen z Operační-
ho programu Výzkum a vývoj pro inova-
ce, dotace činí 150 milionů korun.

Dělostřelecký sklad je součástí bastionové pevnosti, která byla dokončena v roce 1785. 
Malý a velký dělostřelecký sklad byly postaveny kolem roku 1820. „Sloužily k umístění 
dělostřeleckého materiálu. Byly to budovy velice jednoduchého tvaru, ale uvnitř s důmyslným 
systémem dřevěných sloupů, krovů a podlah s nájezdovými rampami,“ uvedl historik Ján Kadlec.
V roce 1886 byla pevnost zrušena a areál dál sloužil armádě jako skladovací prostory. Do roku 
1995 byl objekt v utajení, chátral a poškodily ho i povodně v roce 1997. 
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„Cyrilometodějské oslavy nelze chápat 
pouze jako záležitost katolickou, pra-
voslavnou či obecně křesťanskou. Jde 
o věc národní a slovanskou, která se týká 
naprosto všech – věřících i nevěřících,“ 
zdůraznil profesor Miloslav Pojsl.
Mezi Východem a Západem je ná-
zev výstavy, která letos připomíná                 
1150. výročí příchodů věrozvěstů na 
Velkou Moravu. Expozice s podtitulem 
Svatí Cyril a Metoděj v historii, kultuře 
a výtvarném umění českých zemí pro-
pojuje v olomouckém Arcidiecézním 
muzeu cyrilometodějské jubileum                        
s 950. výročím obnovení olomoucké-
ho biskupství. Podle Pojsla obsáhne 
olomoucká expozice nejen dějiny Velké 
Moravy, ale také vývoj cyrilometodějské 
tradice ve výtvarném umění v období re-
formace, baroka či devatenáctého století.
      „Expozice nabídne výtvarná díla od 
středověku až po návrhy medailí, které pro 
papeže vytvořil Ivan Theimer,“ potvrdila 
garantka výstavy Simona Jemelková z Ar-
cidiecézního muzea, které je spolu s Vlasti-
vědným muzeem a Vědeckou knihovnou 
pořadatelem výstavy od 25. dubna.
Pro jaro 2013 dokončuje profesor Pojsl ve 
spolupráci se Slováckým muzeem v Uher-
ském Hradišti i výstavu s názvem Cyri-
lometodějský Velehrad. K vidění budou 
především starší dokumenty jako rytiny, 
veduty, fotografie a sbírkové předměty. 
„Mělo by jít o putovní výstavu, takže je 

Cyrilometodějské	
výročí	v	režii	
teologické	fakulty

výRočÍ

Na	jubileu	1150.	výročí	příchodu	
slovanských	věrozvěstů	na	Vel-

kou	Moravu	se	významně	podílejí	
odborníci	Univerzity	Palackého.	
Olomoucká	cyrilometodějská	

teologická	fakulta	kromě	expozic	
také	ekumenickými	dialogy,	od-
borným	poradenstvím	a	konzulta-

cemi	při	tvorbě	filmu.	

možné, že bude obíhat déle než plánovaný 
půlrok,“ uvedl Pojsl.

300	biblí	a	turínské	
plátno
Na výstavě Velehrad – křižovatka ev-
ropských dějin se za cyrilometodějskou 
teologickou fakultu podílí profesor Pavel 
Ambros, vedoucí katedry pastorální a spi-
rituální teologie, a jeho spolupracovníci 
z Centra Aletti.
     „Pro jednu z expozic bude připraven 
ojedinělý komplet téměř tří set výtisků 
Bible. Vystaveny budou například vzácné 
výtisky českých biblí i bible v mnoha ja-
zycích, včetně prvotisků,“ uvedl Ambros. 
Mezi nejvzácnější patří cenné faksimile 
papyrů z prvního až druhého století nale-
zených v Egyptě a Palestině, které obdržel 
kardinál Tomáš Špidlík jako papežský dar.
Se jménem kardinála Špidlíka se pojí 
také další výstavní unikát – pravá kopie 
turínského plátna. „Jako jednu z ucho-
vávaných relikvií ji velehradské bazilice 
věnovali naši turínští přátelé s odkazem 
na hrob otce Špidlíka a vazby s Velehra-
dem,“ vysvětlil Ambros.
     Navázat na velehradskou tradici aktuá-   
lními tématy chce platforma Velehrad-
ské dialogy, na jejíž podobě se podílejí 
především studenti. „Chceme se věnovat 
výzvám, které před křesťanskou teologii 

staví současná společnost,“ objasnil 
doktorand Robert Svatoň. Navazovat 
budou na první preekumenické podněty, 
které byly spjaty s Velehradem na začátku 
minulého století. 

V	hlavních	rolích:				
Cyril	a	Metoděj
Výjimečné postavy věrozvěstů přibližuje 
filmový projekt Cyril a Metoděj – Apošto-
lové Slovanů režiséra Petra Nikolaeva. Na 
úpravách filmového scénáře a natáčecích 
scén se jako odborný poradce podílel 
odborný asistent z katedry liturgické 
teologie Walerian Bugel.
      „Mým úkolem byla korektura případ-
ných nesrovnalostí z historického a litur-
gického hlediska. Týká se to například 
vzhledu sakrálních staveb, které konzul-
tuji se scénickými architekty, liturgických 
rouch a dobových kostýmů, stejně jako 
gest a obřadů spojených s danou liturgií,“ 
vysvětluje Bugel. 
     „Ocitl jsem se i v situaci, kdy jsem her-
cům přímo v průběhu natáčení názorně 
ukazoval, jak probíhal obřad svěcení 
Konstantina na jáhna v byzantském ritu,“ 
popsal Bugel. Podílel se také na tvorbě 
vysvětlujících a propojovacích titulků. 
Natáčelo se v archeoskanzenu v Modré 
u Velehradu a v ateliérech České televize 
na Kavčích Horách. 
     Ambiciózní filmový projekt je připra-
vován ve formátu televizního cyklu ve for-
mátu docudrama a jako celovečerní film. 
Tvůrci předpokládají, že alespoň jedna 
z verzí bude dokončena do července 2013 
před svátkem svatého Cyrila a Metoděje.

Profesor
Pavel Ambros, Th.D. 
vedoucí katedry pastorální 
a spirituální teologie

Profesor
PhDr. Miloslav Pojsl
vedoucí katedry 
církevních dějin a dějin 
křesťanského umění

tExt: velena mazochová FOtO:  pavel konečný
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Prakticky	celý	letošní	rok	je	
nepřístupná	velká	zasedací	
místnost	Rektorátu	Univerzity	

Palackého.	Důvodem	je	
restaurování	stropní	fresky	
a	rekonstrukce	podlahy.	
Poté	se	freska	představí	

v	plné	kráse	jako	v	roce	1730.

Strop proboštského domu nechal na své 
náklady vymalovat František Ferdinand 
hrabě Oedt, děkan olomoucké kapituly. 
Děkanem se stal právě v roce 1730, ale 
do děkanské rezidence (dnešního Muzea 
umění) se nepřestěhoval.

„Byl to slavnostní sál pro všechny 
ceremoniální příležitosti. Rozhodně se 
tam musela scházet kapitula čili všichni 
kanovníci,“ řekl profesor Ladislav Da- 
niel, historik umění a prorektor.

Rektorát se do proboštského domu 
nastěhoval v roce 1950. „Po obnovení 
univerzity sídlil rektorát nejprve v jed-
nom patře vily na třídě Spojenců 14, kte-
rá byla postavena v roce 1921 Spolkem 
moravských cukrovarníků. Na dnešní 
adresu Křížkového 8 byl rektorát umís-
těn po stavebních úpravách, které zača-
ly v roce 1948,“ objasnil historik Pavel 
Urbášek.

Dáreios,	nebo	
Koriolánus?
Ani historici umění nebyli zajedno 
v tom, co freska vlastně znázorňuje. 
Profesor Rudolf Chadraba zastával 
teorii, že motiv je vyobrazením Korio-
lána před Římem. Vojevůdce, který se 
vydal ve službách kmene Volsků do-
být Řím. Navštíví jej poselstvo a prosí 
ho, aby město ušetřil. Což Koriolánus 
učiní. 

„Taková byla původní interpretace. 
Fresku ale nakonec identifikoval Pavel 
Suchánek z brněnské univerzity a olo-
moucký historik umění Leoš Mlčák. Ná-
mětem je rodina perského krále Dáreia 
III. před Alexandrem Velikým. Dáreios 
byl zabit, když poražen Alexandrem ute-
kl z boje. Zabili jej vlastní lidé. Alexandr 
prokáže svou velkomyslnost a Dáreiovu 

Restaurování 
rodiny Dáreia III. 

historie

rodinu ušetří,“ popsal nástěnnou malbu 
Daniel. 

Proč je na stropě zrovna tento motiv? 
„Nevíme. Dobový kontext může odkazo-
vat například na tehdejší turecké války. 
Není tam přesná vazba a není to popsá-
no ani nikde v literatuře,“ uvedl Daniel.

Kdo je zpodobněn? Kolem Alexan-
dra je početná družina dvořanů. Všech- 
ny postavy se nedají přesně definovat, 
možná je mezi nimi lékař Filippos, mož-
ná vojevůdci,“ naznačuje Daniel.

Každopádně jde o dobu, kdy bylo běž-
né zakomponovat do obrazu donátora, 
tedy toho, kdo jeho vznik financoval. 
Hrabě Oedt na něm ale nejspíš není. Je 
tam použit jen jeho erb a na obojku psa 
je monogram malíře. Autor byl dlou-
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Alexandr Veliký Dáreiova matka 
Sisigambis Manželka Stateira Dcery Stateira 

a Drypetis

ho neznámý. Dnes víme, že to je Karel 
František Antonín Töpper, rodák z Vel-
kého Meziříčí. Tehdy vyhledávaný malíř.

Töpper fresku namaloval ve svých 
47 letech. Daniel odhaduje, že práce mu 
trvala několik měsíců a honorář mohl 
být ve výši ročního platu. Töpper malo-
val i na Velehradě, v Jihlavě nebo Jaro-
měřicích. 

„Zjistilo se, že kompozice je převza-
ta z grafického alba Heroicae virtutis 
Imagines. Reprodukování starších kom-
pozic po svém se tehdy dělalo běžně. 
Töpper to musel domyslet a provést ba-
revně. Tváře, to byla jeho práce, stejně 
jako způsob zobrazování. Využil jen tu 
kompozici a ta reprodukuje jednu malbu 
Pietra da Cortona,“ popsal Daniel.

Standardní	baroko
K fresce o rozměrech 12x5 metrů nee-
xistuje žádný písemný doklad. Objed-
návka, smlouva, potvrzení o zaplacení 
– nic. To je důvod, proč kolem malby 
bylo v minulosti tolik výkladů a doha-
dů. 

Stropní freska v dnešní velké zaseda-
cí místnosti rektorátu je podle Danie-
la po malířské stránce dobrý standard. 
„Kvalitní malba, i když to není vrcholný 
projev barokního malířství,“ zhodnotil ji 
prorektor.

Dáreiova rodina před Alexandrem 
už prošla dvojím restaurováním. Napo-
sledy v roce 1983, předtím na počátku 
19. století. 

„Před třiceti lety šlo o pevnost pod-
kladu. Omítka byla uvolněná od rákosu 
a prken, na kterých je. Byla nutná injek-
táž a připevnění ke stropu. Teď čekáme 
na výsledky sondáže a další zkoumání, 
které ukážou soudržnost fresky. Po-
kud by to bylo uvolněné, tak se to bude 
muset znovu upevňovat. Každopádně 
se bude očišťovat a retušovat,“ nastínil 
Daniel. 

Dalším překvapením by pro histori-
ky umění mohlo být odkrytí zabílených 
fresek na stěnách. Občas z nich vykuku-
jí dekorativní vzory, ale je možné, že pod 
nimi je ještě něco staršího. Každopád-
ně, až se v někdejším slavnostním sále 
po roce uskuteční první zasedání, bude 
zářit novotou. 



Mozaika	příběhů	
jako	skvělá	praxe	
pro	právníky

Studentská	právní	poradna	olomoucké	právnické	
fakulty	je	českým	unikát.	Žádná	jiná	fakulta	v	zemi	
neposkytuje	veřejnosti	právní	službu	zdarma	
v	takovém	rozsahu.	Zájem	je	obrovský,	z	obou	stran.

„Tento semestr jsme měli dokonce problém si mezi studenty 
vybrat, protože se jich hlásilo více, než potřebujeme,“ uvedla 
vedoucí poradny doktorandka Zuzana Adameová. 

Čtyřicet jich najde uplatnění v občanském právu, další 
v sekci spotřebitelského a správního práva. „Neděláme trest-
ní a obchodní záležitosti. U finančního práva je jasné, že se       
klienti obrátí na svého advokáta,“ zmínila Adameová.

Všichni studenti v poradně mají zapsaný obor Právo a práv-
ní věda, všichni pracují ve dvojicích a pod dohledem super-
vizora. „Dvojice proto, aby se naučili spolupracovat v týmu. 
Stává se, že se občas vůbec neznají, ne vždy jsou kamarádi, ale 
ani v praxi si nebudou vybírat kolektiv, do kterého přijdou,“ 
podotkla vedoucí poradny. 

Supervizory jsou vyučující, advokáti nebo advokátní             
koncipienti. „Každý má čtyři až osm studentů a jednou týdně se 
setkávají a radí. I jednotlivé případy rozděluje supervizor, zo-
hledňuje přitom, kdo už na čem pracuje,“ vysvětlila zástupkyně 
vedoucí poradny Lucia Valentová.

Komplexní právní radu vždy napřed schvaluje supervizor. 
„Právní poradna klientům vždy naznačí řešení, možnosti, dů-
sledky. Rozhodnutí si ale každý musí učinit sám,“ uvedl za stu-
denty Marek Zeman. 

Je kouzelné sledovat změnu, kdy se spolužáci oslovují ‚pane 
kolego‘. „Oslovujeme se tak i v semináři. Je to lepší než třeba 
‚Lucko‘,“ míní Petra Jonášková.

Podle Valentové je poradna pro praxi studentů výhodná. 
„Jsou tady chráněni a přitom se ke všem věcem dostanou. Je 
pro ně lepší být ve studentské poradně než vařit kafe v advo-
kátní kanceláři,“ řekla Valentová. Za semestr každý student 
vyřeší asi pět případů.

Studentská právní poradna v dnešní podobě začala fungo-
vat v roce 2006. Ročně si sem najde cestu na dvě stě klientů. 
Každý jejich případ dostane svou složku a spisovou značku. 
„Ještě se nám nestalo, že by si někdo stěžoval. Naopak, při-
cházejí nám děkovné dopisy a občas někdo donese drobný dá-
rek,“ uvedla Adameová.

Primárně je poradna určena pro ty, kteří si nemohou dovolit 
placenou právní pomoc. Část z nich sem odkazují i úředníci ze 
sociální správy, magistrátu nebo úřadu práce. 

sTUDenTI

Pacta sunt servanda
barbora hudková
marek zeman (oba 3. ročník)

Citově	zabarvený	případ
Radka Demjanová
(5. ročník)

Nájemce pod tlakem uzavřel 
jinou smlouvu, než chtěl.
„Klient přišel nejdříve s tím, 
že chce podepsat dodatek 
o prodloužení k nájemní 
smlouvě, aby mohl dále dostá-
vat sociální dávky,“ začal Ma-
rek. S tím mu studenti pomoct 
nemohli, nebylo v jejich silách 
donutit pronajímatele k pro-
dloužení smlouvy. V průběhu 
ale klient změnil svůj požada-
vek, protože mezitím dodatek 
podepsal. „Pronajímatel ho 
ale donutil podepsat smlou-
vu v jiném znění, než chtěl,“ 
popsal Marek. V něm prona-
jímatel uplatnil stržení kauce 
pět tisíc korun. Důvodem bylo 
nedodržení nočního klidu, 
že klient údajně chodil opilý, 
a tím způsobil pronajímateli 
psychickou újmu. 

To bylo v rozporu s tím, 
co bylo uvedeno ve smlouvě, 
a neodpovídá to ani zákonům. 
Nicméně výklad může být 
dvojí. „Buď nahlížet na to tak, 
že stržení kauce je neplatné, 
ale zbytek dodatku je platný. 
Nebo nahlížet na to z pohledu 
zásady Pacta sunt servanda, 
tedy smlouvy musí být dodr-
žovány. A klient by měl tu kau-
ci doplnit,“ uvedla Barbora.

Studenti mu proto pře-
destřeli obě možnosti: buď-
to zaplatit a co z toho plyne, 
nebo nezaplatit a co by z toho 
mohlo plynout. „Jak to dopad-
lo, nevíme,“ řekl Marek. Podle 
něj klienti většinou odejdou, 
a tím pro ně případ končí. 

Klient chtěl získat své děti.

Radčin klient měl dluhy. Ty 
se ale ukázaly jako okrajová 
záležitost. „S finanční situací 
jsme pomoct nemohly, pro-
tože své dluhy si musí splatit 
sám,“ řekla na úvod Radka. 
Ani ona neřešila případ sama, 
ale s kolegyní.

Po deseti letech od rozvo-
du klient chtěl, aby děti byly 
svěřeny do jeho péče. „Soud 
je svěřil matce, ale on tvrdil, 
že je alkoholička a narkoman-
ka a o děti se dobře nestará. 
Hlavně si nepřál, aby skončily 
v ústavu,“ popsala Radka.

Muž neměl vlastní byt a ne-
měl takové finanční podmín-
ky, že by mohl řádně zajistit 
potřeby svých dětí. Při zahá-
jení řízení o svěření do péče 
mu Radka našla v judikatuře 
nejvyššího soudu, že nedo-
statek finančních prostředků 
není důvodem pro to, aby děti 
nebyly svěřeny do jeho péče. 

„Přihlíží se hlavně k tomu, 
jestli se dokáže o děti postarat 
a jak vážně by byla naruše-
na výchova u matky,“ sdělila 
Radka. I přesto, že klient měl 
malý pronajatý byt, to nemělo 
být překážkou, aby děti byly 
svěřeny do jeho výchovy. „Po-
radila jsem mu argumentaci 
u soudu a řekla, co musí udě-
lat,“ uvedla. Jak to dopadlo, 
neví. Případ byl ale pro ni těž-
ký. „Nebyla to žádná insolven-
ce, bylo to citově zabarvené,“ 
vysvětlila Radka.
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Zastřený	právní	úkon
adriana veverková
(4. ročník)

Jak	je	dobré	znát	
stanovy
hana páleníková (3. ročník)

Platební	rozkaz	nejsou	
peníze
Jan Dobeš (3. ročník)

Nepovedená	dcera
petra Jonášková
lucie Dřevíkovská (obě 5. roč.)

Nájemné za korunu přesto 
neplatila.
Klientka Adriany (a její ko-
legyně) chtěla prodloužit 
smlouvu o nájmu za jednu ko-
runu, s čímž pronajímatel ne-
souhlasil. Přesto mu nevadilo, 
že ani tu symbolickou korunu 
od nájemkyně nedostal.

„Nájemní smlouva se pova-
žuje za smlouvu úplatnou. To 
sice splněno bylo, ale nájem-
né se počítá obvyklé v místě 
a čase, což v tomto případě 
neodpovídalo,“ vysvětlila Ad-
riana. 

Studentky právní poradny 
sice nemohly zkoumat projev 
vůle pronajímatele. Ale klient-
ka přiznala, že ani tu korunu 
neplatí a nájemce tu koru-
nu ani nechce. „Došly jsme 
k závěru, že se vlastně jedná 
o zastřený právní úkon. Kdy 
je zastřena bezúplatná smlou-
va o výpůjčce. Což klientka 
asi nevěděla,“ konstatovala 
Adriana.

Pro klientku to tedy zname-
nalo, že měla menší práva, že 
nemohla na základě občan-
ského zákoníku požívat ochra-
nu jako nájemce. „Poradily 
jsme jí, ať uzavře novou ná-
jemní smlouvu nebo ať uzavře 
smlouvu o výpůjčce, kde bude 
stanoveno, že tam to nájemné 
stanoveno být nemusí,“ uza-
vřela Adriana.

Od úklidu ke kontrolnímu 
výboru.
Kuriózní případ řešila v dvo-
jici Studentské právnické po-
radny Hana. „Klientka – ak-
tivní seniorka, přišla nejprve 
s tím, že jí vadí, když souse-
dé v domě neuklízejí, a že ji 
nebaví uklízet za ně,“ líčila 
Hana. Paní bydlela v domě, 
kde je společenství vlastníků 
jednotek.

„Tak jsme si na to sedli, vza-
li jsme si stanovy společenství 
jednotek a procházeli jsme to 
i s vyhláškou ministerstva, 
jestli jsou sepsány správně. 
Vypracovali jsme jí postup, co 
musí dělat, aby docílila toho, 
aby se uklízelo, nebo aby as-
poň dostala zaplaceno za to, 
že uklízí za jiné,“ uvedla Hana. 

Jenže nakonec klientka při-
šla s dalšími otázkami, že ani 
volba orgánů v domě nepro-
běhla, jak by měla, že ani rozú-
čtovaní neprobíhá, jak má... 
Jednání v poradně se protáhlo 
na skoro dva měsíce. „Došli 
jsme nakonec k tomu, že vol-
ba skutečně nebyla regulér-
ní, a doporučili jsme jí jediný 
možný postup – aby s ostatní-
mi vytvořila kontrolní výbor, 
který by následně zkontroloval 
volby i rozúčtování. A taky ten 
úklid,“ zdůraznila Hana.

Začalo to půjčkou, skončilo 
exekucí.
Patnáct tisíc korun byla pro 
seniorský manželský pár 
částka, kvůli které se museli 
obrátit na Studentskou práv-
ní poradnu.

„Peníze půjčili svému dob-
rému známému. Žádná extra 
částka, ale ne zanedbatelná. 
Částku se snažili po dobrém 
vymáhat, nicméně dobrý ro-
dinný přítel s nimi přestal ko-
munikovat,“ naznačil Honza.

Na studentech bylo, aby 
spočítali, zda to není proml-
čené a jestli mají šanci pení-
ze dostat. Naštěstí vše měli 
potvrzené písemně. „Vypra-
covali jsme jim několik variant 
řešení a snažili jsme se trochu 
tlačit na ten smír, aby nemu-
seli k soudu. Ačkoliv jsme 
se snažili poslat předsoudní 
upomínku, protistrana s námi 
nekomunikovala. Šlo to tedy 
k soudu a následně byl vydán 
platební rozkaz, který nabyl 
právní moci,“ vyprávěl Honza.

Klienti si mysleli, že tedy 
peníze dostanou zpátky. 
„Samozřejmě to, že je vydán 
platební rozkaz, neznamená, 
že ty peníze dostanou do ruky. 
Tak se na nás obrátili podruhé 
za účelem výkonu rozhodnutí, 
případně exekuce,“ dodal.

Jak se klienti rozhodli, ne-
věděl.  „Na případu pracovala 
v  dalším semestru už jiná dvo-
jice studentů.“

Vydědění a vymáhání dlu-
hu.
Starší paní přišla do právní 
poradny se složitějším pří-
padem, který si studentky 
musely rozdělit na dvě části. 
Napřed řešily problém vy-
dědění, poté problém dluhu. 
Pro přehlednost.

„Klientka měla neshody 
s dcerou, která měla vůči ní 
dluhy. Právě proto ji chtěla vy-
dědit,“ uvedla Lucie. Své dceři 
půjčila poměrně značnou 
částku, ta ale peníze nevracela 
a nestála o komunikaci. „Do-
konce ji urážela do telefonu,“ 
dodala Lucie.

Studentky jí tedy poradily, 
že je v tomto případě mož-
nost sepsání listiny o vydědě-
ní, protože dcera neprojevu-
je trvalý zájem. „V tom jsme 
se radily se supervizorkou, 
došly jsme k názoru, že by ale 
tuto listinu měl sepsat notář,“ 
uvedla Petra. Zákon přesně 
stanovuje důvody, na jejichž 
základě je možné vydědění 
udělat. „Když se nenaplní, tak 
velice často ti vydědění mohou 
mít námitky. Notář ví, jak to 
sepsat, aby to bylo nenapad-
nutelné a úředně ověřené,“ 
podotkla Lucie.

Druhá část případu se týka-
la dluhů. Problém byl v tom, 
že peníze klientka půjčila před 
deseti lety, takže vyvstal pro-
blém s promlčecí dobou. Stu-
dentky jí sepsaly žalobu jen na 
vymožení části dluhu, protože 
část už byla promlčena.
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sTUDenTI

České	menzy	ovládá	
chytrá	aplikace	
olomouckého	studenta

Strávníci	menzy	Univerzity	
Palackého	si	jako	první	

v	Česku	mohli	objednávat	jídlo	
prostřednictvím	mobilního	

telefonu.	Plnohodnotnou	aplikaci	
pro	chytré	telefony,	která	

se	mezitím	rozšířila	na	další	
vysoké	školy,	vytvořil	student	
přírodovědecké	fakulty	Lukáš	
Novák	jako	bakalářskou	práci.	

Objednávkový systém v telefonu je pro 
strávníky rovnocenný s tím na webových 
stránkách menzy. „Jídlo si mohou uži-
vatelé vybrat, objednat i odhlásit. Vidí 
informace o zůstatku svého účtu nebo se 
mohou podívat na historii objednávek. 
Aplikace zobrazí jídelníček ve všech vý-
dejnách pro aktuální den, ale i na týden 
dopředu,“ uvedl Lukáš Novák. 

Během šesti měsíců provozu si aplika-
ci zdarma stáhlo přes dva tisíce uživate-
lů, kteří Lukáše motivovali k tomu, aby 
ji ještě vylepšil. „V poslední době přibyla 
například možnost přidání objednávky 
do kalendáře. To je dobré pro zapomnět-
livé strávníky, které tak bude zařízení 
upozorňovat, že mají objednáno. Apli-
kace nyní také zobrazuje jídla, na kte-
ré nemá strávník dostatek peněz. Je tak 
možné se podívat na kompletní nabídku, 
rozhodnout se, zda jít do menzy, a vložit 
peníze až před objednáním. Další viditel-
ná změna byla podpora nového uživatel-
ského rozhraní pro zařízení s Androidem 
verze 3.0 a výše,“ dodal Lukáš. 
     Aplikace nyní používá modročerné ba-
revné schéma Androidu, a zapadá tak více 
do systému. „Dříve byla aplikace v někte-
rých případech nestabilní a nešla použít 
s novějšími přístroji. Od první verze je 
opraveno mnoho chyb, z nichž některé mi 
nahlásili sami uživatelé, za což jim patří 
velké díky,“ pochválil si Lukáš spolupráci.

Diplomka	s	praktickým	
přesahem

Aplikaci Lukáš Novák vytvořil jako 
bakalářskou práci během dvou semestrů 
ve spolupráci s firmou dodávající většině 
českých menz informační systémy. Po-
dle očekávání ohodnotili jeho diplomku 
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„áčkem“ vedoucí práce i oponent.
 „Je to výborný nápad. Rychlá, pře-

hledná, a hlavně funkční aplikace. Ur-
čitě ji doporučuji,“ zhodnotil aplikaci 
v diskuzi její uživatel Milan. Pozitivně 
vidí vznik aplikace i vedení menzy, která 
se stará přibližně o deset tisíc strávníků. 

„Znamená jednoznačně zvýšení kom-
fortu při objednávce. V nabídce míváme 
až čtrnáct druhů jídel,“ uvedla ředitelka 
Správy kolejí a menz Božena Pirklová. 
Důkazem toho, že se aplikace skutečně 
povedla, je i její postupné rozšiřování 
na další vysoké školy. „Expandovala na 
Univerzitu Karlovu v Praze a na Vy-
sokou školu báňskou v Ostravě. Úzce 
spolupracuji se společností ANETE, bez 
které by aplikace nevznikla. Tato spo-
lečnost totiž dodává menzám například 
software, identifikaci ISIC kartami, ob-
jednávací kiosky či portálové aplikace,“ 
odtušil Lukáš. 

V popředí jeho zájmu stále stojí vylep-
šování aplikace. Velkou inspirací jsou 
mu desítky reakcí samotných uživatelů. 
     „Musím pochválit výbornou ergonomii 
aplikace i další její aspekty, například an-
glickou a německou verzi pro zahraniční 
studenty či možnost změnit vzhled. Fun-
guje dokonale, s mobilním připojením lze 
objednat jídlo třeba i pět vteřin před tím, 

Mauzoleum:
inspirace	pro	
budoucího	právníka
Snahy o důstojné obnovení zdevastova-
ného jihoslovanského mauzolea v Bezru-
čových sadech získaly další reálné obrysy. 
Rada města Olomouce rozhodla o tom, že 
se první etapa oprav rozběhne na začátku 
příštího roku. 
     Posluchač právnické fakulty To-
máš Vachutka, který si alarmující stav 
památníku vybral jako téma své loňské 
seminární práce, kroky magistrátu uvítal. 
„Snažil jsem se dát podnět k důkladnému 
zvážení stavu mauzolea,“ uvedl. Vachut-
kova seminární práce odhalila rozpory 
současného stavu mauzolea se zákonnou 
normou právní ochrany hrobů a lidských 
ostatků a za klíčový problém označila 
nevyjasněnost vlastnických vztahů. 
     Mauzoleum začalo chátrat už na konci 
éry první republiky, nacisté dokonce 
uvažovali o jeho zbourání. Ani po druhé 
světové válce nebyly mezinárodní vztahy 
ideální. Když se v devadesátých letech 
Jugoslávie rozpadla, zkomplikovalo se to 
úplně. Díky velvyslankyni Slovinska se 
radnici podařilo získat souhlas nástupnic-
kých států o převodu do majetku města.
     Nyní existuje i šance na zhotovení 
pamětní desky se jmény obětí. Podle ředi-
tele Archivu Univerzity Palackého Pavla 
Urbáška by to výrazně přispělo k posílení 
významu druhého největšího vojenského 
pohřebiště v České republice i v meziná-
rodním měřítku.
     „Z podstatné části existujících sezna-
mů pohřbených lze zjistit nejen jména, 
datum narození a úmrtí, vojenskou 
hodnost pohřbených, ale také identifi-
kovat, ze kterých evropských zemí vojáci 
pocházeli,“ uvedl Urbášek. 
     Vachutku dosavadní vývoj inspiruje 
k rozšíření původní práce. „Chtěl bych 
zaznamenat všechny aktuální posuny a lo-
gicky dospět k uzavření tématu,“ prohlásil. 

než si ho v menze vyzvednete,“ říká Matěj 
Pivokonský, student filozofické fakulty, 
který používá aplikaci několikrát do týdne 
jako stovky dalších studentů. 

Architektem	
studijního	plánu

Kromě vylepšování stávajícího projektu 
se Lukáš pustil do další novinky – Archi-
tekta studijního plánu. Je to pomůcka 
pro studenty, kteří chtějí mít pořádek 
ve svém studijním plánu. Slouží pro 
plánování studia i pro aktuální přehled 
kreditů, známek či průměrů.

Ideální je pro zjištění odpovědí na 
otázky typu: Budou mi stačit kredity, 
pokud nezvládnu tuhle zkoušku?

„Po spuštění si student vybere svůj 
studijní program a aplikace automatic-
ky stáhne všechny předměty v daném 
studijním plánu seřazené dle ročníků 
a bloků. Po výběru předmětu je možné 
předmět označit jako ukončený, ať už 
získáním zápočtu, nebo absolvováním 
zkoušky. Tím se vytvoří statistika zís-
kaných kreditů v jednotlivých ročnících 
a blocích a uživatel má přehled o stu-
diu,“ popsal funkce aplikace Lukáš.

tExt: velena mazochová
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„Bez	brýlí	se	brýle	špatně	
hledají,“	shodují	se	
na	potřebě	praxe	absolventi
Lékař	Martin,	personalistka	Marie,	

kreativec	Radek,	záchranářka	
Lucie	nebo	obchodní	referentka	

Olga	–	to	je	jen	několik	z	více	než	
pěti	tisíc	absolventů	Univerzity	
Palackého,	kteří	každoročně	

vyrážejí	vstříc	prvnímu	
zaměstnání.	Ačkoliv	každého	

z	nich	zavály	cesty	osudu	jinam,	
všechny	spojovaly	obavy	

z	pomyslného	prvního	kroku	do	
pracovního	života.

První krok

„Když jsem skončila školu a začala pra-
covat, najednou jsem zjistila, že svět 
venku není takový, na jaký jsem byla 
zvyklá při studiu, kde jsme se všichni 
znali, vypomáhali si, bydleli spolu, ba-
vili se. Najednou se před tebou objeví 
nový velký svět a zjistíš, že ne všichni 
jsou tak hodní, že ne všichni tolerují tvůj 
přízvuk, že ne všichni tě neberou jako 
cizinku. Ale tu změnu pocítí i čeští stu-
denti. Univerzita je svět sám o sobě 
a realita je jiná,“ zamýšlí se šestadvace-
tiletá Olga Rybak, rodačka z Oděsy. 

Podobně si na život mimo přednáško-
vé sály zvykal i Martin Obhlídal. „Ně-
kdo se na to, až skončí školu, těší, ale 
mně studentský život docela chybí. Ono 
je to dáno i tím, že na medicíně jsou si 
lidi blízko, přeci jen poslední roky trávíš 
ve škole pět dní v týdnu s těmi stejnými 
lidmi a chtě nechtě se s nimi sblížíš,“ 
říká Martin, dnes začínající lékař ve Fa-
kultní nemocnici  Olomouc. 

Oba naštěstí našli ihned po studi-
ích uplatnění v oboru. Olga po studi-
ích ukrajinštiny a ruštiny nastoupila 
do firmy vyrábějící čerpadla na pozici 
obchodní referentky pro postsovětské 
republiky, Martin se rozhodl vybrat si 
jako specializaci ortopedii.

Společné mají i to, že denně pracují 
s lidmi, i když každý jinak. A paradoxně 
také množství administrativy, kterou je-
jich povolání obnáší. 

„Někdy mám pocit, že neděláme nic 
jiného. Až si přijdu občas skoro jako 
právník,“ rozčiluje se. A má pravdu, 
lékaři musí krýt záda sobě i nemocnici. 
Všechno musí být tip top. 

Námluvy

Při hledání zaměstnání překvapilo absol-
venta žurnalistiky Radka Antla to, jak se za-
městnavatelé stavějí vůči mladým bez praxe.

„Je to jako namlouvat si dívku, která 
chce ještě před prvním rande vědět, ko-
lik jsi jich měl před ní. Hlásíš se na pozici 
psavce, pošleš životopis, důkazní materiál 
o tom, že psaním žiješ, a ono se nic nesta-
ne. Protože v kolonce praxe toho zase tolik 
nemáš. A jak bys taky s tímhle přístupem 
mít mohl? Bez brýlí se brýle špatně hleda-
jí!“ říká Radek a jedním dechem dodává: 
„Firmy tak dělají strašnou chybu, zaha-
zují šanci vychovat si mladého nadšeného 
člověka, který bude dřít za pár šupů a ke 
konci směny nespěchá za rodinou.“ 

Své by k tomu mohla říct i Marie 
Váňová, manažerka rozvoje v nadnárod-
ní společnosti. I když podle ní je u za-
městnance důležitější angažovanost. 
„Angažovanost znamená, jak to dělat 
jinak, lépe. Jak pomoct vedoucím, aby 
měli lepší týmy a vše bylo provázanější,“ 
říká bývalá studentka andragogiky. 

V současné době patří mezi její priority 
kromě rozvoje lídrů také interní komu-
nikace. Práce s lidmi je podle ní na jednu 
stranu vyčerpávající, a na druhou energi-
zující. „Teď hodně školím a to je nabíjejí-
cí,“ dodává Marie. 

Stejnou pozitivní energií srší také 
Olga, která v zaměstnání oceňuje 
především dobrý kolektiv a přístup 
ostatních k ní. „Jsem ráda, že chtějí znát 
mé názory a pohled na věc. Obzvlášť 
to cítím u konstruktérů, kteří berou 
ohled na to, že jsem nedělala technickou 
školu,“ vypráví bezchybnou češtinou 
Olga. 

alumni
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Svatba

Podpis smlouvy, přidělená kancelář 
a hození do vody. Tak prožívá vstup do 
prvního zaměstnání většina absolventů. 
A každý se s tím vyrovnává jinak. Pěta-
dvacetiletá Lucie Balarinová například 
sází na instinkt. 

„Zjistíš, že intuice je nejlepší cesta 
k přežití a že co nemáš, to nepotřebuješ. 
Dojdeš k tomu, že máš hranice tam, kde 
o nich ani netušíš. A to platí i v životě 
a v práci. Když se vyhecuješ, tak fungu-
ješ, jen musíš mít ten správný impuls 
a pár dobrých lidí kolem sebe,“ popisuje 
svou zkušenost Lucie, která je dobrovol-
nou záchranářkou, ale také živnostnicí 
a doktorandkou v oboru ošetřovatelství. 

Každý obor má ale svá specifika. „Do 
reklamy není radno chodit s velkým 
egem a uměleckými ambicemi. A když 
už, musíš to umět potlačit. Nebrat to 
osobně. Respektovat, když se parta kra-
vaťáků nenechá přesvědčit o genialitě 
tvého nápadu. Přepsat to posté, když 
si přejí. Tam netvoříš za sebe. Tvoříš za 
klienta, za jeho peníz, on má právo veta. 
To někdy není příjemná věc. Dáš do toho 
kus sebe a pak někdo přijde a ten kus 
rozmázne po místnosti,“ popisuje střet 
s realitou kreativec Radek. 

Na čem se však shodnou všichni, je 
doporučení těm, kteří ještě vysokou 
školu studují: „Hledejte si praxi ještě při 
studiu. Cokoliv, co vám dá nahlédnout 
na váš obor z druhé strany.“ A klidně 
mimo obor. „Něco, co ukážete zaměst-
navateli spolu s diplomem. Neb takový 
diplom si bere na pohovor devět z deseti 
dalších uchazečů. Musíte být před těmi 
devíti o krok vepředu,“ dodává Radek.

titul	doctor	honoris	causa	převzal	v	prosinci	na	Univerzitě	Palackého	
profesor	James	F.	Sallis	z	University	of	California	v	San	Diegu.	Čestný	
doktorát	je	nejvyšší	ocenění,	jaké	může	univerzita	udělit.

„Spondeo	ac	polliceor“ 

„Je to pro mě úžasné. Celý ten obřad, 
medaile, taláry – prostě je to pro mě velmi 
zvláštní den. Beru to jako uznání naší spo-
lečné práce a našeho společného výzkumu 
s Univerzitou Palackého,“ řekl  profesor 
Sallis, uznávaný odborník na zdravý život-
ní styl a pohybové aktivity s více než 500 
citacemi na Web of Science. Je spoluza-
kladatelem uskupení odborníků s názvem 
IPEN (International Physical Activity and 
the Environment Network).

Poznejme	krásu	
endorfinů

Čestného doktora, s nímž fakulta tě-
lesné kultury navázala první kontakt 
prostřednictvím Josefa Hřebíčka v roce 
1990, představil děkan Zbyněk Svozil. 

„V roce 1992 nám nabídl spolupráci na 
projektu SPARK – Sport, Play And Rec-
reation for Kids. Poskytl nám know how 
– jak potřebná data získat a zpracovat, 
a zajistil pro nás ze Spojených států první 
přístroje mapující pohybovou aktivitu. To 
následně umožnilo sledovat naši i americ-
kou populaci. Dnes jsme jednou ze šesti 
zemí Evropy zapojených do světového vý-
zkumu pohybových aktivit,“ uvedl Svozil.

Sallisovy zásady pro zdravou a úspěš-
nou výchovu jsou jednoduché. Zajistit 
studentům tělesnou výchovu každý den 
a zajistit pohybovou aktivitu v každé 
vyučovací hodině. Je rovněž zastánce 
aktivních přestávek ve školách.

„Dlouhodobě se věnuje snad nejvážněj-
šímu společenskému problému od konce 
dvacátého století. Je jedním z těch, kteří 
nás opakovaně oslovují s výzvou a říkají: 
odhodlej se, zkus se pohnout a poznej krá-
su uvolňujících se endorfinů. Přijměme 
i my tuto výzvu za vlastní,“ prohlásil na 
ceremonii rektor Miroslav Mašláň a udělil 
souhlas s promocí.

Zavazuji	se	a	slibuji

Latinský promoční text a slavnostní slib 
přečetla promotorka Jitka Ulrichová. 
„Spondeo ac polliceor,“ dotkl se žezla 
profesor Sallis a stal se čestným dokto-
rem.

Prospěch spolupráce je podle něj 
oboustranný. „Odrazilo se to v mé ka-
riéře i v mé vědecké práci,“ konstatoval 
Sallis poté, co s širokým úsměvem a roz-
tomilou češtinou řekl: „děkuji“. 

Ve své řeči připomněl, že pro Američana 
je významné obdržet doktorát na evropské 
univerzitě, zvláště v Olomouci na univerzi-
tě s tak dlouhou a respektovanou historií.

Vyzdvihl první setkání na svém prv-
ním kongresu v Evropě, když se ve Švéd-
sku potkal s tehdejším doktorandem 
Josefem Hřebíčkem, i následnou spolu-
práci s týmem profesora Karla Frömla.

James F. Sallis se stal 43. čestným 
doktorem Univerzity Palackého. 

TeXT/FoTo: pavel konečný
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Antabusem	Borise	
Cveka	proti	
rakovině	
Lék proti alkoholismu možná 
léčí i rakovinu. Zastánce zno-
vuvyužití antabusu Boris Cvek 
v Science Café promluvil o al-
ternativách v biomedicínském 
výzkumu. Vývoj nových léčiv 
je podle odborného asistenta 
na katedře buněčné biologie 
a genetiky přírodovědecké 
fakulty ve slepé uličce.

„Racionální design se         
v této oblasti uplatňuje třicet 
let. Věří se, že jsme natolik 
racionální bytosti, že jsme 
schopni najít příčinu nemoci 
a následně chemikálii, která 
je schopna tuto příčinu za-
stavit, zničit nebo regulovat,“ 
uvedl Cvek. Poukázal přitom, 
že vývoj nového léku trvá 
dlouho a testy stojí spoustu 
peněz. Navíc efekt je disku-
tabilní.  

„Zatím platí dogma, že 
látka by měla být specifická 
a měla by zasáhnout pouze 
jeden cíl. Evidence ale uka-
zuje, že žádná látka nemá jen 
jeden cíl,“ komentoval vý-
zkum Cvek.

Posluchačům pak předsta-
vil svého ideálního kandidáta 
pro léčbu rakoviny – lék proti 
alkoholismu, antabus. „Už    
v roce 1977 popisuje E. F. Le-
wison případ ženy s rozsáh-
lými metastázami, která 
začala pít. Lékaři se rozhodli 
léčit ji z alkoholismu a podá-
vali jí antabus. Během násle-
dujících deseti let všechny 
metastázy zmizely a žena 
byla onkologicky zdravá,“ 
uvedl Cvek jeden z prvních, 
ve vědeckých kruzích zapad-
lých případů. 

Protinádorové účinky 
antabusu, respektive lát-
ky CuEt, která po jeho po-
žití v těle vzniká, později 
„objevily“ i další výzkumy.                   
V současnosti je jeho propa-
gátorem právě Boris Cvek, 
který na testech spolupracuje                 
s americkými kolegy. 

„Možná bych byl nejraději, 
kdyby proběhl klinický test, 
který by prokázal, že antabus 
tak nefunguje, abych to měl 
z krku. Pro mě je nejhorší žít 
s představou, že to možná 
funguje, a zároveň vidět plné 
onkologie pacientů,“ prohlá-
sil Cvek.

Proměny	energie
i	pohledy	do	
nebe	
Žhavou show přivezl na příro-
dovědeckou fakultu Michael 
Londesborough, Londýňan 
žijící a pracující od roku 2003 
v České republice.

 „Byla to perfektní lek-
ce     z popularizace. To, co 
přednášel, je zdánlivě jed-
noduché, ale aby to člověk 
vysvětlil a studenti to vzali na 
vědomí, musí být exhibicio-
nista a showman. A to Mi-
chael bezesporu je,“ hodnotil 
Londesboroughův výkon ve-
doucí katedry experimentál-
ní fyziky Roman Kubínek.

K netradičnímu výletu do 
kosmických dálav pozval po-
sluchače v kavárně astronom 
a astrofyzik Jiří Grygar. Ná-
zev své přednášky – Pohledy 
do nebe – si vypůjčil z knihy 
někdejšího českého astrono-
ma Huberta Slouky. Inspiro-
ván tímto dílem prezentoval 
v současnosti nejdokonalejší 
snímky vesmíru. Na fotogra-
fiích mimo jiné ukázal obří 
hurikány na Jupiteru, stopy 
kosmických posádek na Mě-

popularizace

Série	neformálních	setkání	s	vědci	přilákala	do	
olomouckých	kaváren	studenty	i	veřejnost.	Kromě	

odborníků	z	Univerzity	Palackého	se	ve	Science	
Café	představil	také	astronom	Jiří	Grygar	nebo	

americký	profesor	James	F.	Sallis.	Výraznou	stopu	
v	říjnu	v	Olomouci	otiskl	také	přední	popularizátor	

vědy	Michael	Londesborough.	

síci nebo úplné zatmění Slun-
ce v srpnu 2008.

Vědci z fakulty tělesné 
kultury spolupracují s celou 
řadou zahraničních odbor-
níků, ovšem jen jeden má 
mezi nimi výsostné postave-
ní. Profesor James F. Sallis 
z University of California 
fakultu na začátku 90. let na 
mezinárodní vědeckou scénu 
uvedl. 

Jeho přednáška by zajis-
té potěšila všechny obyva-
tele Olomouce – hanáckou 
metropoli při srovnávání                 
s americkými městy chválil.           
„Z hlediska pohybových ak-
tivit je dobře postavená. Lidé 
se z jednoho místa na druhé 
dostanou pěšky. V USA vy-
padá ale spousta měst úpl-
ně jinak. Nejsou ‚walkable‘          
a lidé musejí přejíždět z jedné 
zóny do druhé auty,“ komen-
toval. 

Předvánoční vědecká ka-
várna patřila religionistovi a 
teologovi Ivanu Odilo Štam-
pachovi. 

Na výsledcích sčítání lidu 
ilustroval problém v metodo-
logii religionistiky. 

Věda	v	kavárnách
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Fischerovy	děti

27

První rektor obnovené olomoucké univerzity Josef Ludvík Fischer požívá dodnes na 
naší alma mater zaslouženou úctu. Metaforicky by se dalo říct, že jsme, v jistém 
slova smyslu, všichni jeho pokračovatelé, že jsme všichni Fischerovými dětmi.

Sylva.
Nejmladší dítě J. L. Fischera a dnes, 
po nedávném úmrtí své sestry Soni, 
„senior“ rodu Fischerů. Její synovec 
Mojmír je o pět dnů mladší a věkový 
rozdíl si rád užívá. Naopak nejmladším 
pokračovatelem rodu je její patnáctiletý 
syn Martin, student pražského 
arcibiskupského gymnázia.

27
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„Otec	byl	autorita	
prvního	řádu“

Byl ten kult lokálního hrdiny pro vás 
v dětství v něčem traumatizující?
Pociťovala jsem to silně. Otec byl nato-
lik výrazná persona, že se na něj mnoho 
lidí odkazovalo, byla to autorita prvního 
řádu. Ta optika se změnila, když jsem 
přišla do Prahy. Sice ho tu znali, ale pře-
ce jen svět tady už nebyl vycpán a pře-
cpán jeho žáky.

Mělo to i své nevýhody?
Otec byl pro režim persona non grata. Má 
sestra Soňa na jazykovce Jiřího z Podě-
brad nedostala v osmé třídě doporučení ke 
studiu na gymnáziu, i když měla samé jed-
ničky, protože ředitelka, které Sonina tří-
da přezdívala Bílá krysa, byla komunistka 
a podlá žena. V deváté třídě jí doporučení 
už milostivě dala. Tak oni postupovali: dali 
zakusit svou sílu a pak si mohli dovolit ně-
jakou vlídnost nebo ústupek. Když se sest-
ra hlásila na psychologii do Prahy, udělala 
– podle maminčiných informačních kaná-
lů – přijímačky jako druhá nejlepší z těch 
davů, které se tam hlásily. Ale nevzali ji. 
To jsme prostě zažívali, to bylo naše dospí-
vání. Bylo to unfair – i když mnozí na tom 
byli přirozeně ještě hůř.

Vy jste už měla prošlapanou cestu 
za sestrou?
Já jsem byla soutěživé děcko. V sedmé tří-
dě jsem vyhrála celostátní soutěž Mladý 
historik a to mi pomohlo. Brala jsem to 
tak, že touhle cestou jim vyrazím karty 
z ruky. Na Univerzitu Karlovu jsem se 
dostala tak, že jsem se hlásila na obor fi-
losofie–fyzika, na který se nikdo nehlásil, 
to vymyslel profesor Milan Sobotka, také 
otcův žák. Nosila jsem tehdy všude s se-
bou brožuru, kterou mi poslali z matfyzu, 
a počítala příklady. Hlásilo se nás šest, tři 
jsme udělali přijímačky z fyziky a tři nás 
vzali. Sobotka to vymyslel dobře.

rozhovor

S	nadsázkou	o	svém	otci	říká,	že	
požívá	v	Olomouci	kult	lokálního	

heroa.	„Ve	starověkém	Řecku	
ale	byli	lokální	heroové	ctění	

často	více	než	olympští	bohové,“	
začala	s	humorným	nadhledem	
rozhovor	o	svém	otci	(a	o	sobě)	

Sylva	Fischerová.	V	útulné	
kavárně	v	pražské	Celetné	ulici	

v	domě	U	Černé	Matky	Boží,	
která	má	pro	ni	mnoho	dalších	
významů.	„Interiér	i	celou	vilu	

navrhoval	architekt	Josef	Gočár.	
S	Klárou,	jeho	pravnučkou,	

jsem	studovala	v	Praze	filozofii.	
Spojovalo	nás	i	to,	že	režim	

naše	rodiny	neměl	rád,“	řekla	
Fischerová.

„támhle	u	toho	stolu	jsem	si	
při	posezení	s	mezinárodní	

společností	uvědomila,	že	je	
třeba	vydat	taky	cizojazyčný	
výbor	z	otcova	díla,	všechny	
ty	studie,	které	on	publikoval	

anglicky	nebo	německy.	
Abych	jim	příště	měla	co	dát.	

A	tady	u	toho	stolu,“	ukazuje	za	
sebe,	„sedávám	s	profesorem	

Bartečkem,	se	kterým	
připravujeme	k	vydání	třetí	

svazek	výboru	z	díla	
J.	L.	Fischera.“

Proč jste nezvolila Univerzitu 
Palackého?
Chtěla jsem z domu, jako každý mladý člo-
věk, ale hlavně tam nebyla žádná nabídka 
v humanitních oborech. Filosofie se v Olo-
mouci vůbec nestudovala, takže vzhledem 
k chabé nabídce většina mých přátel šla 
studovat medicínu nebo anglistiku.

Od té doby jste z domu?
Už předtím jsem trávila rok v Brně, ale 
do Olomouce jsem jezdila často, větši-
nou každý druhý týden.

A teď, po smrti své sestry, máte za 
kým přijet do Olomouce? 
Mám tam bratrance a řadu přátel, takže 
ano, mám kam jít.

Jaký jste měla vztah k starší, nevlastní 
sestře Viole?
Já ji z dětství ve vzpomínkách nemám, 
protože emigrovala v mých pěti letech. 
Soňa si na ni ale pamatovala. Když se 
po revoluci vrátila a my se viděly po 
těch letech poprvé, hrozně jsme se opily 
a skončily pak u nás v Modřanech. Bylo 
to silný... myslím, že jsme měly silný 
vztah, a musím říct, že řadu rodinných 
příběhů jsem od ní slyšela poprvé.

Ale věděla jste, že existuje?
No samozřejmě. Posílala nám ze Švý-
carska vynikající čokolády – já sbírala ty 
obaly a ještě dlouhé roky jsem je schra-
ňovala. Nebo oblečení: pamatuju si na 
dvě halenky, tmavě žlutou a modrou, ty 
jsem nosila do roztrhání. A z basilejské 
zoo mám schovanou pohlednici s no-
sorožcem. Když jsme byly starší, roky 
nabíhaly, bylo to odloučení větší. Ale její 
bratr Jiří, otcův syn, k nám chodil pra-
videlně na Dušičky a o Jaleně vždycky 
vyprávěl. 
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Jalena?
To byla její rodinná přezdívka: Jalena, Ja-
lenka, Jali. Mám na to teorii, že je to z její-
ho jména: Viola, Violenka, Fijalenka. Ale 
nikdy jsem se na to vlastně nezeptala.

Na otce si pamatujete jen v útržcích?
No to je ta dětská paměť, třeba jak na 
Dálově krájel houby. Tahle paměť ale 
přece jen postupně mizí, a jestli se k stá-
ru vrací, jak se říká, tak mně se ještě ne-
vrátila. Čili možná mám ještě něco před 
sebou... Naskakují mi občas takové bli-
ky z dovolené, od moře. Anebo jak nám 
vyprávěl pohádky – ty jsme měli na na-
hrávkách, které někam zmizely. Pama-
tuji si jeho hlas, jeho intonaci. Ve svých 
dětských sešitech mám poznámku, že 
mám ráda pohádky, které nám vypráví.

Jaký měl hlas, dá se k někomu 
přirovnat?
To bych asi neuměla. Jiří měl ale po-
dobný hlas a jeho syn Ctirad taky. A prý 
i moje dcera a já. Nějaká zastřenost 

v tom hlase byla. A i když otec prožil vět-
šinu života na Moravě, tak pořád měl ty 
jihočeský koncovky.

Co měl rád?
To se asi těžko říká... Otec hodně kouřil, 
občas si zašel do hospody na pivo, tam 
u nás k Bystřičce, Na Bindu. U jednoho 
piva prý vydržel celý večer. V Praze zase 
občas zašli s maminkou na víno na Ba-
rrandovské terasy nebo na Malou Stra-
nu do Makarské. Já si ale pamatuji, že 
pořád pracoval.

Máte po otci nějaké vlastnosti?
Na to by myslím člověk neměl sám od-
povídat. Viola ale jednou po mé před-
nášce o poezii pravila: No chvílema, 
když jsi mluvila, ten tón a ta gestikula-
ce – to byl úplně táta. 

Jezdíte do Olomouce na výroční 
fischerovské přednášky?
Zpravidla jsou v termínu, kdy přijet ne-
můžu. Ale na příští, jubilejní dvacátou, 

bych přijela ráda. A osobně bych uvítala, 
kdyby ji proslovil někdo z humanitních 
oborů – když už bude výroční.

Sylva Fischerová 

absolvovala hejčínské gymnázium 
a po počátečních studiích filozofie 
a fyziky vystudovala klasickou 
filologii na Univerzitě Karlově. 
Je odbornou asistentkou 
v Ústavu řeckých a latinských 
studií Filozofické fakulty UK. Otec 
jí zemřel v devíti letech. Píše 
básně, povídky, eseje a knihy pro 
děti. Za knižní rozhovor s Karlem 
Flossem Bůh vždycky zatřese 
stavbou obdržela cenu Nadace 
Českého literárního fondu. 
(Literátkou byla i její nevlastní 
sestra Viola.) V současné době 
chystá zhudebnění jejích básní 
Monika Načeva. 

tExt/FOtO:  pavel konečný
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JLF	neboli
Jelef
Byl první filozof, kterého jsem v životě 
viděl, napsal Václav Havel do brožury 
s titulem Josef Ludvík Fischer. Doma 
měli všechny jeho knihy a Havlova otce 
Fischer často navštěvoval. 

Havel přidal i krátkou příhodu z doby, 
kdy mu bylo čtrnáct. Měl s Fischerem 
schůzku v kavárně Slávii a on mu přinesl 
tlustou knihu, Windelbandovy Dějiny fi-
lozofie, a řekl mu: „Toto jsou nejlepší dě-
jiny filozofie, to si musíš rychle přečíst.“ 
Havel se na knížku podíval, zalistoval 
v ní a řekl: „Vždyť je to německy!“

 – „No a? Tak se naučíš německy!“
Fischera popisoval Havel jako energic-
kou a ráznou postavu myslivého člověka 
plného energie.

Čtyřicet	let	bez	Fischera
Kromě Havla vzpomínají na Fischera 
v brožuře jeho děti i jeho žáci. Editor a vy-
davatel profesor Jiří Musil napsal kapitoly 
o Fischerově holandském pobytu, kde se 
skrýval za války. Gestapo jej mělo na černé 
listině a Fischer stihl odjet těsně předtím, 
než Němci vyhlásili protektorát.
Útlou brožuru vydal Musil vlastním ná-
kladem. Investovat do ní musel dokonce 
dvakrát. „Sazeč se spletl a napsal špatně 
datum úmrtí. Je to faux pas, ale mohla 
by to vyřešit errata,“ přemýšlí profesor. 
Správné datum Fischerova úmrtí je 
17. nikoliv 16. února 1973. Chybných 
brožur má Musil asi dvě stovky a prodává 
je, jak se dá, třeba i na urgentním pří-
jmu v nemocnici. Že by se mu peníze ale 
vrátily, s tím nepočítá. Mnohem více mu 
jde o památku velkého J. L. F. Vždyť také 
založil Fischerovskou společnost, která 

čítá osmdesát lidí. Několik desítek jich 
je z Holandska. Také o nich Musil píše. 
V Nizozemí pobýval na stáži a vydal se po 
Fischerových stopách. 

Jaký	byl?
Na svého otce vzpomínají jeho děti. 
„Jenomže psát o otci Jelefovi znamená 
vzít v úvahu celou jeho osobnost,“ píše 
v úvodu svých vzpomínek syn Jirka, ke 
kterému prý táta přistupoval tak trochu 
jako ke svým posluchačům. A také mu 
systematicky vybíral knihy. 

„Když jsem se jednou rozbásnil o teh-
dejším hitu Divy a záhady radiových vln, 
dal mi táta návod, jak si ji opatřit. Po-
sadil mně k psacímu stolu, dal mi péro 
a papír a řekl, ať si o ni napíši do Orbisu 
panu Halasovi,“ popisuje Jiří Fischer. 

Táta prý dovedl uhádnout jeho tajná 
klukovská přání, dovedl je předvídat a spl-
nit mnohdy dřív, než je Jirka stačil vyslovit. 

Dcera Viola se nemohla dočkat, až se 
otec vrátí z emigrace. Vzpomíná, jak se 
proplétala mezi lidmi, běžela mu vstříc 
a skočila mu na krk s výkřikem – tatín-

Meditace	o	čase	–	xIx
J. L. Fischer

Ten čas

když jsem byl ještě mlád
mně zdávalo se
že čas jak tětiva je napjatá
a jeho lučišníkem já

mně zdávalo se dál
že každou píď té struny nehmatné
mně k tíži připisuje čas

Že marnotratný jsem byl syn
mě stále varovněji bodá zbylý dluh 
bych luk svůj napnul
a přesně mířenými střelami 
terč naplnění zasáhnul

a pak ty tětivo mně svěřená
až účet bude vyrovnán
ať čas můj dovrší se

v tom usmíření 
já po zákonu vydechnu a rád

v svůj čas

Fischerovská přednáška
Světově uznávaná imunoložka profesorka Blanka Říhová z Univerzity Karlovy zcela zaplnila 
aulu přírodovědecké fakulty, když pronesla výroční fischerovskou přednášku. Mluvila 
o imunitním systému.

„Byla pro mě výjimečná tím, že byla přednesena k poctě prvního rektora. Ale způsob 
přednášení nijak výjimečný nebyl. Dělám to mnohokrát za rok,“ uvedla Říhová. Je zvyklá 
přednášet v USA, po celé Evropě i v Číně či Dubaji. 

V Olomouci svá slova přizpůsobila tomu, že nehovořila k imunologickému publiku. 
Stejně jako obrázky. „Imunologům zkrátka neukazuji buňky, které se účastní imunologické 
odpovědi,“ vysvětlila.

Mezi čestnými hosty seděl i vnuk prvního rektora obnovené univerzity Ctirad Fischer, 
absolvent VUT v Brně. „Měl jsem štěstí, že jsem dědečka ještě zažil a strašně si vážím toho, 
co dokázal. Jsem odrodilec – jediný technicky vzdělaný ve Fischerově rodině. Vystudoval 
jsem strojní fakultu,“ řekl. Dostat se do humanitního světa bylo pro něj příjemnou 
změnou.

Profesor Jiří Musil 
s fischerovskými 
publikacemi
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ex libris

ku! „Ta následující půlhodina, kterou 
jsme nocí šli pěšky z Králova Pole do 
Řečkovic, patří k nejšťastnějším chvílím 
mého života. Nesla jsem aktovku, kte-
rou mi svěřil můj otec,“ vzpomíná ve své 
kapitole Viola. 

Vzpomíná, jak v Třeboni v hospodě 
hrával mariáš s lesními dělníky a ti mu 
nosili houby, i když toho roku žádné ne-
rostly. „Táta s nimi se všemi mluvil jako 
jeden z nich, vždy plný zájmu o to, co 
dělají,“ napsala. 

Číst takové vzpomínky je dojemné. 
Hlavně proto, že ani tyto „děti“ už nežijí.

„Ještě dnes vidím to ráno, bylo mi 
devět let a byla sobota, protože jsem se 
probudila v maminčině posteli, což bylo 
vyznamenání, ale nevím už, čím jsem 
si to tehdy zasloužila. (...) Maminka za 
mnou přišla s tím, že se jí to nechce s Je-
lefem – jak otce občas v řeči označova-
la, ačkoliv jemu samému neřekla jinak 
než Jožinku – nějak líbit.“ To píše Sylva 
o posledním dni svého otce... 

Fischerův	
strukturalismus	

Pro všechny ostatní byl Fischer pře-
devším filozof, rektor, profesor. Jeho 
myšlenky, jeho filozofii vysvětlují v útlé 
knížce jeho žáci. „V celách na Borech 
nám přidělili třicet minut rozhlasu den-
ně. Tam jsem vyslechl zprávu o úmrtí 
JLF. Pobyt tam pak byl pro mne těžší,“ 
napsal na závěr své kapitoly Zdeněk 
Vašíček, který si cenil Fischerovy apore-
tiky, schopnosti diskutovat a rozebírat 
problémy, které nemají řešení a s nimiž 
si nikdo neví rady.

Karel Floss připomíná osudné Fische-
rovo provolání z 2. března 1948, v němž 
říká, že podmínkou jeho spolupráce s no-

vým pořádkem je zachování demokracie, 
ale především naprostá svoboda bádání.

Floss také cituje Fischerovu řeč ze 
sjezdu strukturalistů v roce 1968. „Úz-
kostlivě jsem dbal, abych nikdy nesmě-
nil prvorozenství poznané pravdy za 
čočovici jakýchkoli druhorodých výhod, 
bez ohledu na cenu, kterou mi pro to 
bylo kdy platit.“

Musilovu knihu doplňují básně Violy 
a Sylvy, fotografie, novinové výstřižky. Je 
to plastický pohled na Fischera, na muže, 
jehož iniciály JLF mohou být pýchou uni-
verzity, o jejíž znovuzrození se zasloužil. 

Deset let 
s Fischerovými texty

Práce spjaté s texty J. L. Fischera oslovují 
redaktory a pořadatele Fischerova díla více 
než deset let. Obnovený zájem propojil 
akademickou obec i zaujaté vydavatelské 
domy. Když v roce 2005 uvedl TORST 
Fischerovy Listy o druhých a o sobě, 
bylo instinktivně předpokládáno, že práce 
bude pokračovat. O dva roky později ve 
spolupráci Academia Praha a Vydavatel- 
stvím Univerzity Palackého byl představen 
první svazek Výboru z díla J. L. Fischera. 
     „Mezi pilné čtenáře náležel mimo jiné 
i Václav Havel. Zjednodušeně sděleno 
a parafrázováno dle jiného ze čtenářů 
– měla-li Praha Patočku, měla Morava 
Fischera. Proto ona očekávání, která 
pak byla naplněna vydáním druhého 
svazku výboru z díla v roce 2009,“ uvedl 
spolugarant vydávání Fischerova díla 
profesor Ivo Barteček.
     Vydání druhého svazku, obdobně 
jako vydání třetího svazku, se ve 
spolupráci s redaktory a Fischerovými 
dědici ujalo Vydavatelství UP. „Uvádění 
Fischerova odkazu bylo pro akademickou 
i neakademickou obec vždy mimořádnou 
společenskou událostí. Očekávaný třetí 
svazek obsahuje v chronologickém pořadí 
přednostně Fischerovy texty filozofické 
a sociologické. Svazek usiluje představit 
Fischera ne toliko jako badatele, ale i jako 
myslitele reflektujícího společenské dění,“ 
naznačil Barteček.
     Vydavatelský počin se těšil podpoře ze 
strany všech úřadujících rektorů Univerzity 
Palackého. Třetí svazek výboru z díla nese 
vročení 2013 a po Listech o druhých 
a o sobě završuje druhou pomyslnou 
kapitolu představování Fischerova odkazu. 
Veřejnosti bude představen v rámci 
upomínání 440. výročí ustavení univerzitní-
ho učení v Olomouci. Současně zastoupí 
univerzitu na mezinárodním knižním 
veletrhu Svět knihy Praha 2013. 

Unikátní atlas fenologických fází různých 
rostlin (polních plodin, ovocných stromů, 
lesních bylin a stromů). Obsahuje přes 150 
map a mnoho grafů a tabulek.

Nejvýznamnější	tituly	z	Vydavatelství	UP

Pozdně gotické a raně renesanční kamen-
né skulptury Podyjí v kontextu umělecké-
ho vývoje v blízkých centrech, zejména ve 
Vídni, Kremži a Brně.

Dvojjazyčná publikace jako výsledek pro-
jektu Centra pro výzkum německé morav-
ské literatury při Katedře germanistiky 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Přírodovědná praktika a exkurze v CHKO 
Litovelské Pomoraví. Skriptum je rozdě-
leno na sedm tematických sešitů spolu 
s podrobnou komentovanou mapou.

Reedice vzácného slovníku Václava         
Flajšhanse Česká přísloví. Sbírka přísloví, 
průpovědí a pořekadel lidu českého v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku.

tExt/FOtO:  pavel konečný REPRO:  ŽURnál Up

Radim Tolasz  
lenka hájková  
vít voženílek
Atlas 
fenologických	
poměrů	Česka

petr čehovský
Kamenné	
skulptury	v	Podyjí	
1480 – 1550

lukáš motyčka, 
veronika 
opletalová
Literární 
procházky	
německou	
Olomoucí

Ivo machar 
a kolektiv
terénní	průvodce

václav Flajšhans
Česká	přísloví
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AFO 48
16. – 21. dubna

Ústřední téma: Matematika
Tematické bloky: 
Pseudověda: skutečné poznání versus 
mýtus 
Třetí gender: přehlížené téma poprvé 
pod drobnohledem, Politika, pravda 
a globální oteplování
PC games: srdečné pozdravy 
od vědců

Hlavní cena: 
šéf oddělení vědeckých pořadů BBC 
Andrew Cohen Mathematical Asociation 
of America

Hosté: prezident sdružení Australian 
Sceptics, matematik a origamista 
Richard Saunders, nejcitovanější český 
vědec Pavel Hobza, americký vědec a 
dokumentarista Will Roscoe, klimatolog 
Jan Pretel

Filmy: Fermatův poslední teorém, 
Nepříjemná pravda, Velký podvod 
s globálním oteplováním, Věda pod 
palbou. 

Složte si svou vlaštovku
„Samotné téma matematiky se dá uchopit 
z hodně stran, nicméně jsme nechtěli, aby 
matematika byla z plakátu rozpoznatelná 
hned na první pohled. Chceme si uchovat 
provokativní notu, a tak jsme poslali celou 
matematiku pryč a z papíru, na kterém jsou 
matematické znaky, jsme složili vlaštovku,“ 
komentovala vizuál AFO48 Klára Kvízová ze 
studia ReDesign.

FesTIval

AFO	–	záchranný	
kruh	českého	
vědeckého	filmu

Hlavní	novinka	letošního	
48.	ročníku	Academia	

Filmu	Olomouc	(AFO)	je	
Industry	Meeting.	Aktivita	

určená	profesionálům,	lidem	
z	televizního	a	filmového	

průmyslu	a	popularizátorům	
vědy.

„Chtěli bychom tím stimulovat produkč-
ní dění v oblasti populárně-vědeckého 
filmu. Československo bylo kdysi velmoc 
tohoto žánru. V porevolučním období ale 
v českém prostředí přestal naučný film té-
měř existovat,“ prohlásil ředitel festivalu 
Jakub Korda.

AFO chce ukázat, že populárně-vě-
decký žánr je efektivní, že má velkou 
diváckou základnu. A zároveň chce upo-
zornit vědeckou obec a popularizátory 
vědy, že právě film a televize jsou skvělé 
nástroje, jak o vědě dát vědět.

„O tom je celé AFO, ale každý, kdo na 
něm byl v posledních letech, tak cítil roz-
díl mezi zahraniční tvorbou a českou pro-
dukcí. Český popularizační film vlastně 
neexistuje. Dokumenty, co se točí, se jen 
lehce dotýkají vědy. Věda je univerzální, 
mezinárodní téma. Mám obavu, jestli se 
český dokument trošku nezasekl v lokál-
ních tématech,“ řekl Korda.

Trick or treat
Ředitel olomouckého festivalu se domní-
vá, že populárně-vědecký film je těžší než 
sociální dokument. Jedním z důvodů jsou 
finance. Zatímco sociální dokument při-
jde na stovky tisíc korun, vědecký film se 
pohybuje v řádech milionů. 

„Je v něm spousta trikových záběrů, 
počítačových animací, postprodukčních 
procesů, které jsou rozpočtově nároč-
nější. Je nutné do něj hodně investovat, 
aby vypadal,“ vysvětlil Korda. A český 
film zdroje postrádá. 

Jinou otázkou je náročnost z hlediska 
invence, kreativity a postu dokumentaris-
tů. „Komunikovat s vědci je náročné, poro-
zumět tématům a najít v nich to atraktivní, 
je ještě těžší. Dokumentaristi mají proto 
tendenci trochu uhýbat,“ míní Korda.
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Druzí na SCIAP

Druhým místem na Soutěžní přehlídce 
popularizace vědy SCIAP 2011 se 
festival AFO zařadil mezi nejúspěšnější 
projekty popularizující vědu. 

„V naší sekci bylo asi sedmdesát 
projektů. Výběr je na komisi složené ze 
zástupců vědeckých institucí. Můj postoj 
k oceněním je většinou rezervovaný. 
Vnímám to jako posílení prestiže, ale 
nemám tendenci to přeceňovat. Byla 
to pro nás příležitost, jak potkat další 
instituce, s nimiž jsme se domluvili na 
spolupráci,“ komentoval ocenění ředitel 
festivalu Jakub Korda.

Ideální stopáž pro vědecký snímek ne-
existuje a také do něj se promítá rozpor 
mezi televizí a filmem. „Televize je hod-
ně svázaná svými pravidly, svými sloty, 
takže i náš program podle toho někdy 
vypadá. Často pracujeme s televizní sto-
páží padesáti minut. Řada dokumentů 
ale má ambice jít do kin na velké plátno. 
A já myslím, že vědecký dokument tako-
vý potenciál má,“ soudí Korda.

Na	vědu	se	jezdí	
do	Olomouce
AFO probíhá paralelně v šesti sálech 
a všechny jsou plné. Na vědecké filmy 
se v jednom okamžiku dívá asi 1200 
lidí. K tomu je nutné připočíst veřejnou 
produkci na náměstí a DOC.port – prů-
běžně přístupnou videotéku se stovka-
mi filmů. 

Jediná každoroční stížnost se na festi-
valu stále opakuje, na nedostatečné ka-
pacity. Do Olomouce se sjíždějí na jeden 
den nadšenci i baťůžkáři, co si vyberou 
pár dnů dovolené. Zdaleka se nejedná 
jen o „olomoucký“ festival. 

„Bobtnáme. Chceme ale stále udr-
žet to sepětí festivalu na jednom místě 
a v centru města,“ poznamenal Korda. 
To nemohou říct ostatní podobné festi-
valy v Evropě. Milán a Atény letos zatáh-
ly oponu.

Rok	matematiky
Každý ročník AFO má jedno hlavní 
téma. Letos je to matematika. 

„Máme snahu ukázat napojení vědec-
kých oborů na matematiku nebo třeba to, 
jaký má význam pro ekonomii, pro trhy. 
Matematika je strašně zajímavé pole, na 
kterém se dá demonstrovat, co jsou vědci 
zač. Že to jsou strašně zapálený lidi, kteří 
se odevzdávají svému cíli. Mimochodem 
spousta matematiků spáchala sebevraž-
du. Tato oblast má nečekané a atraktivní 
polohy,“ popsal dramaturgii ředitel.

Dalším tématem roku 2013 je globál-
ní oteplování. Protože je stále aktuální. 
„Chceme ho ukázat z mnoha perspektiv. 
Vědci, kteří se tím zabývají, jsou pod veřej-
ným dohledem, chodí jim dokonce náboj-
nice v obálkách, je jim vyhrožováno... je to 
strašně netypické pro vědeckou oblast, že 
by vědci kvůli svým názorům čelili takové-
mu tlaku. Chceme se to téma podívat plas-
ticky, pod patronací předního klimatologa 
Jana Pretela,“ poznamenal Korda.

Na AFO se objeví ale i téma pseudově-
dy – bludařina či slepé uličky vědy nebo 
téma vakcinace. I na něm chtějí pořadatelé 
ukázat, jak fungují vědecké a pseudovědec-
ké argumenty při vysvětlování pro a proti. 

Sekce AFO Play nabídne oldschoolo-
vé hry. „Počítačové hry vymysleli vědci 
a s vědou jsou provázané. A vědci je rádi 

hrají. Ale také skládají origami,“ zdůraz-
nil Korda. 

Hlavním hostem proto bude šéf aus-
tralského skeptického hnutí, matema-
tik a profesionální origamista Richard 
Saunders. Ten také osobně povede ori-
gami workshop. Pro Kordu je origami 
estetický objekt vybudovaný na mate-
matických principech. 

Festival AFO se chystá vždy s více než 
ročním předstihem. Proto je nyní jasné, 
že hlavní téma v roce 2014 bude ještě 
přitažlivější. Do zorného pole se dosta-
ne astrofyzika a její ikona Carl Sagan. 
AFO obsáhne celý vesmír.

JAKUB	KORDA	(1977)
pochází z českého ráje, z Jičína. 
v roce 2003 vystudoval filmovou 
vědu a sociální práci. aFo 
připravuje od roku 2007, ředitelem 
festivalu je od roku 2011. 
Jeho dědeček karel znamenáček, 
jeden z předních pediatrů, byl 
nadšený amatérský filmař, který 
pod zkratkou kazna psal do 
filmových časopisů ve 30. letech.

tExt/FOtO:  pavel konečný REPRO:  ŽURnál Up
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UbyTovánÍ veletrh pohyb

Nové	koleje	v	Neředíně
Opravou za dvanáct milionů korun pro-
šly vloni o prázdninách koleje Neředín I. 

„Musím ocenit dodavatelskou fir-
mu, že adaptaci, rekonstrukci a reno-
vaci zvládla za sedmdesát dnů,“ uvedla 
ředitelka Správy kolejí a menz Božena 
Pirklová. Podle ní patří neředínské kole-
je mezi nejoblíbenější.

Projektant Jiří Tomeček z Atelieru 
A přiznal, že při rekonstrukci vycházel 
i z vlastní zkušenosti. „Projekt není jen 
čára na papíře. Sám jsem kdysi bydlel na 
kolejích v Brně. Vím, co studentský život 
obnáší, a vím, co musí být jak odolné,“ 
řekl Tomeček.

Studenty čekala kompletně nová 
výbava od lůžkovin, nových koupelen   
a toalet až po luxusně vybavené kuchyň-
ky se sklokeramickou deskou, mikro-
vlnnou troubou a myčkou. Na každém 
patře je jedna společná. „Cena za ubyto-
vání se přitom nemění, zůstává stejná,“ 
zdůraznila Pirklová.

Zájem o koleje začal stagnovat před 
dvěma lety. Nyní se opět zvyšuje. Na 
olomouckých univerzitních kolejích je 
celkem 5200 lůžek. Počet žádostí o uby-
tování byl letos o tři stovky vyšší. 

Úspěšný	Gaudeamus Deset	let	sportu
Akademik sport centrum oslavilo deset 
let. Přitom vzniklo jako +organizace, která 
si na sebe musela vydělat. Do základního 
programu Akademik sport centra se kaž-
doročně hlásí až 1400 studentů.

Někdejší katedra Akademik centrum 
na fakultě tělesné kultury byla převedena 
do celouniverzitní struktury. Z dotova-
ného pedagogického pracoviště se stala 
servisní organizace a z učitelů manažeři. 
Proměna přišla s miléniem, když se hle-
daly možné úspory a „zbytná“ pracoviště. 

„Před deseti lety byla ale nejdůležitěj-
ší otázka, jak přežít,“ vzpomněl vedoucí 
centra Jiří Vaculík. 

Akademik sport centrum prokázalo 
svou životaschopnost. Studentům a za-
městnancům univerzity nabízí tři de-
sítky různých sportovních aktivit a na-
bídku pravidelně aktualizuje. Centrum 
využívá Sportovní halu UP, tělocvičny, 
plavecký areál, posilovnu a fitcentrum 
se saunou a soláriem.

Centrum nabízí sportovní aktivity 
od aerobiku po lukostřelbu a horole-
zectví. „Oblíbené jsou mezi studenty 
také jednorázové sportovní kurzy. Mezi 
nejatraktivnější patří lyžařské pobyty 
v Alpách, windsurfing, cyklistika či ho-
rolezectví,“ vyjmenoval Vaculík. 

Velkou chloubou je univerzitní fotba-
lová liga, jejíž finále patří již tradičně do 
programu celouniverzitního Sportovní-
ho dne. 

V období zkoušek a o prázdninách na-
hradí studenty rodiny s dětmi. Léto dětí 
je aktivita, kterou jiná města Olomouci 
závidí. Zájem rodičů o zapojení dětí do 
našeho letního programu stále roste. 
Z původní stovky až na dva tisíce.

tExt/FOtO: velena mazochová, 
                     pavel konečny

Stříbrné umístění získal stánek Univer-
zity Palackého v soutěži výstavních ex-
pozic na veletrhu Gaudeamus v Brně. Je 
určen pro středoškoláky, kterým slouží 
v orientaci při výběru vysoké školy. Stá-
nek olomoucké univerzity vidělo třicet 
tisíc návštěvníků.

„Během čtyř dnů oslovily studijní re-
ferentky na sedm tisíc uchazečů o stu- 
dium,“ uvedl za výstavní tým Ondřej 
Martínek. Referentkám pomáhali i sou-
časní studenti. „V expozici se vystřídalo 
sedmdesát prezentátorů,“ dodal Martí-
nek.

Mezi těmi, koho stánek zaujal, byl 
i osmnáctiletý Patrik z Liberce. „Chtěl 
bych studovat práva. Ta olomoucká mě 
zaujala nejvíc. Byl jsem i na prezentaci 
vaší univerzity. Líbí se mi třeba právní 
klinika nebo ubytovací stipendium. Fajn 
byly i informace o volnočasových aktivi-
tách,“ řekl maturant.

Stánek univerzity byl koncipován jako 
prezentace vědy a výzkumu v různých 
oborech napříč univerzitou v rámci pro-
jektu PopUP. Design oceněného stánku 
vytvořila společnost Virtualis. Při návr-
hu vycházela ze sloganu 8 fakult = neko-
nečno příležitostí k uplatnění. 

„Osmička i znak pro nekonečno se 
promítají jak do tvaru poutače nad stán-
kem a do grafických prvků použitých na 
stěnách,“ uvedl za Virtualis Pavel Gott- 
fried.

Vlastní zázemí stánku dělí expozici 
na dvě části. Přední s pulty jednotlivých 
fakult slouží pro komunikaci se zájem-
ci o studium, naproti tomu zadní část je 
určena k prezentaci.

Expozice a prezentace devíti desítek 
vystavovatelů hodnotili sami studenti.
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sport

Úspěšné	paralympioničky	
a	studentky	Fakulty	tělesné	

kultury	Univerzity	Palackého,	
stříbrná	tereza	Diepoldová	

a	bronzová	Veronika	Vadovičová,	
navštívily	rektora	Miroslava	

Mašláně.	Doprovázela	je	trenérka	
Iva	Machová. 

Modré olympijské a následně i paralym-
pijské holínky byly opět středem pozor-
nosti. „Chtěla jsem přinést něco z Lon-
dýna ukázat, tak jsem tady,“ usmívala se 
ještě před vstupem do rektorovy pracov-
ny Machová, oblečená v olympijský úbor 
se slavnými holínkami. Slovenka na 
vozíčku Vadovičová se zase pochlubila 
bronzovou medailí, kterou si v Londýně 
vystřílela z malorážky.

To hlavní, co však dámy z Londýna při-
vezly, byla spousta zážitků a zkušeností. 
„Atmosféra tam byla úžasná, diváci jako 
by chodili na tribuny na piknik,“ vzpomí-
naly na nedávno skončenou paralympiádu.

Střelkyně Vadovičová přidala para-
doxní situaci. „Podařilo se mi do vesnič-
ky pronést náboje, ne schválně, uvědo-
mila jsem si to až vevnitř. Když jsme si 
ale vezli víno, to už jsme přes kontrolu 
neprošli,“ popsala.

Na přetřes přišly také tréninky nebo 
závodní taktiky. Tady překvapila cyk-
listka Diepoldová. „Nemám žádnou 
taktiku, neumím taktizovat. Pros-
tě před startem vím, že to bude dob-
ré a ono to dobré je, nebo cítím, že to 
dobré nebude, a ono fakt není,“ tvrdí 
sportovkyně, které v dětství amputovali 
pravou nohu. 

Diepoldovou považují mnozí odbor-
níci za největší objev českého sportu 
handicapovaných poslední doby. „Pro-
fesionálka ze mě ale asi nebude, jediný 
handicapovaný profesionál u nás je Jiří 
Ježek, také cyklista,“ naráží na jeden 
z problémů sportu lidí s postižením 
v Česku. 

Setkání s paralympioničkami se neslo 
v přátelském uvolněném duchu. Rek-
tor oběma sportovkyním pogratuloval 
k úspěchům a předal jim kytici.

Paralympioničky 
u rektora. Trenérka 
v holínkách.

Paralympijské	
medaile	
a holínky 
na rektorátu

tExt/FOtO: maRTIn vIšŇa
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Rafťáci

Michaela	Kratochvílová	(1975)
Referentka pro vědu a vý-
zkum z přírodovědecké fa-
kulty má doma šest zlatých 
medailí z mistrovství světa. 
Poslední světový titul z Kos-
tariky bude letos obhajovat 
na Novém Zélandu.

Začínala s vodním slalo-
mem ve dvanácti letech. Na 
raft přešla před patnácti lety. 
„Vodní slalom nebyl pro mě 
slučitelný se zaměstnáním 
a mateřstvím,“ vysvětlila dvoj-
násobná matka. Navíc se v té 
době otevřela ženská katego-
rie na mistrovství Evropy.

První mistrovství světa se 
konalo v roce 2001 ve Spoje-
ných státech a česká posádka 
s Kratochvílovou zvítězila. 
„Tehdy bylo méně soupeřů 
a jelo se na řece, kde se pou-
štěla voda z přehrady. Teď je 
konkurence větší,“ uvedla.

O tom, že patří ke špičce, 
svědčí fakt, že na světové mis-
trovství jezdívá pravidelně. 

Pokaždé musí předtím zvítě-
zit v republikové kvalifikaci, 
protože každý stát může po-
stavit jen jednu posádku.

„V Kostarice to byla divo-
čina. K vodě jsme šli hodinu, 
z prudkého kopce dolů a ješ-
tě v období dešťů. Nahoru 
nám to pak trvalo dvě hodiny. 
Všude samé bláto,“ popsala 
poslední šampionát.

Několikrát už měla na ka-
hánku. „Tatínek mi tvrdil, že 
se na závodech nikdy nikdo 
neutopil. Vždycky si na to 
vzpomenu, když už polykám 
tu vodu a říkám si, že se mi 
nic nemůže stát,“ uvedla Kra-
tochvílová. 

Nejvíce ji v životě uchvátila 
Zambezi, kterou považuje za 
řeku řek. Její hlavní trénink 
se ale odehrává na olomouc-
kém Mlýnském potoce s prů-
tokem kolem osmi kubíků. 
Na závodech to bývá jiná síla, 
kolem stovky.

Oba	jsou	zaměstnanci	Univerzity	Palackého.	Oba	
se	na	vodu	poprvé	dostali	v	univerzitním	SK	UP.	
Stále	jsou	v	olomouckém	kanoistickém	oddílu	
a	oba	jsou	současně	členy	raftingového	klubu	
tR	Prostějov.	Ale	hlavně:	oba	jsou	mistry	světa.	

Jiří	Vrba	(1966)
Svou první světovou medaili 
získal zaměstnanec oddělení 
komunikace loni v létě. Zla-
tou vybojoval ve čtyřčlenné 
posádce na Čertových prou-
dech pod lipenskou přehra-
dou v kategorii veteránů. Jeho 
raft byl první ve všech disci-
plínách i v celkovém pořadí.

„Účast na mistrovství 
světa v kategorii mužů nám 
v kvalifikaci vždycky těsně 
utekla. Zpravidla jsme bý-
vali druzí. Jednou už to bylo 
nadějné, už to vypadalo na 
nominaci a v poslední chvíli 
jsme zlomili pádlo,“ vzpo-
mněl Vrba. 

Mistrovství světa se jezdí 
každý druhý rok. „Vždycky, 
když se jelo o svět, tak jsme 
to nevyjeli a další rok jsme se 
kvalifikovali na mistrovství 
Evropy. To se opakovalo tři-
krát,“ dodal. 

Nakonec se jeho posád-
ce podařilo kvalifikovat na 

šampionát až po čtyřicítce. 
A zvítězili. „Medaile z jižních 
Čech jsou záměrně hranaté. 
Váže se k nim příběh legen-
dární vodní slalomářky a ka-
jakářky Ludmily Polesné, 
která se kdysi velice divila, 
když dostala hranatou me-
daili místo kulaté na něja-
kých závodech,“ uvedl Vrba.

Rafťákem je od roku 1996, 
jak se ale dostal ke kanoisti-
ce, neví. „Otec učil na uni-
verzitě, tak se znal s tělocvi-
káři. Asi to byl on, kdo mě do 
kanoistického oddílu v deseti 
letech dovedl, ale ani on si na 
to nepamatoval. Byl trochu 
zklamaný, protože on hrál 
a trénoval tenis a mně to ne-
šlo. Stejně jako míčové spor-
ty,“ podotkl Vrba. Přesto je 
z něj několikanásobný mistr 
Evropy a také mistr světa. 
Jeho bezprostřední reakce 
na zisk titulu byla: „Škoda, 
mohlo to přijít dříve.“ 

FOtO:  Jan homolka
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Stříbro	
pro	
olomoucký	
půlmaraton

Výjimečného	ocenění	
se	dočkal	závod	Mattoni	

½	Maraton	Olomouc.	Po	třech	
letech	existence	získal	pro	

ročník	2013	IAAF	Silver	Road	
Race	Label,	stříbrnou	známku	
kvality	Mezinárodní	asociace	

atletických	federací. 

Olomouc se stala nejmenším místem na 
světě, které takto vysoké ocenění získalo. 
Na startovní čáře se 22. června chystá 
přivítat pět tisíc běžců. 

Novinky	čtvrtého	
ročníku

„Start a cíl zůstane na Horním náměstí. 
Tentokrát však trať povede v opačném 
směru než loni. Kvůli navýšení startov-
ního pole jsme změnili trasu, aby pojala 
více běžců. I když zcela opustí Masaryko-
vu a třídu 17. listopadu, přesto zůstane 
v centru města s fantastickým průběhem 
Smetanových sadů,“ řekl za organizátory 
Ondřej Brouček.
     Se získáním stříbrné známky přišel 
závod o oblíbenou desetikilometrovou 
trať. Sportovním nadšencům však nabízí 
možnost zaběhnout si půlmaraton ve dvo-
jici. Jeden poběží prvních deset kilometrů, 
druhý po předání čipu zbývajících 11,097 
km. „Závodní pole jsme se rozhodli 
rozšířit na pět tisíc běžců,“ dodal Ondřej 
Brouček. 

Potrénuji	a	poběžím	
i letos 
Už v prvních ročnících si půlmaraton 
získal velkou popularitu. Podle interne-
tového hlasování se tato akce stala vůbec 
nejlepší běžeckou akcí v Česku. S želez-
nou pravidelností se jí úspěšně účastní 
například rektor univerzity profesor 
Miroslav Mašláň, jakož i řada jejích za-
městnanců. Dvakrát se na startovní čáře 

objevil také Josef Kaštil. Budoucí právník, 
rekreolog a akademický senátor za fakultu 
tělesné kultury. 
     Loni si chtěl vylepšit běžecký čas 1:27 
z předchozího ročníku. Vzápětí však při-
znal, že se mu to nepodařilo především 
proto, že podcenil přípravu. „Dělalo mi 
vcelku potíž napít se z kelímku při běhu. 
Většinu vody jsem si rozlil po obličeji, 
na oblečení nebo se mi při pití a náde-
chu dostala do dýchacích cest,“ popsal 
Kaštil zkušenost s občerstvovací stanicí. 
     Poslední čtyři kilometry před cílem po-
cítil nástup vyčerpání a žízně a pár desítek 
metrů od cíle, po více než 21 kilometrů 
dlouhém běhu, dehydratovaný upadnul. 
Jen mlhavě si sportovně založený senátor 
pamatuje, jak ho někdo naložil na nosítka, 
zavedl kapačku a uložil do záchranky. 
„Chystám se běžet i letos. To rozhodně. 
Jen více potrénuji a naučím se pít za 
běhu,“ komentoval Kaštil nad obzorem se 
rýsující běžeckou výzvu. 

Skvělé	výkony	z	roku	
2012
Třetího ročníku se zúčastnilo 3700 běžců. 
Závod vyhrál Nicholas Kipkemboi z Keni, 
mezi ženami triumfovala Yeberqual Mele-
se z Etiopie. Skvělý výkon podala i domácí 
Petra Kamínková, která si časem 1:21:27 
zasloužila sedmé místo mezi ženami. 
     Univerzita Palackého je každoročně 
partnerem této běžecké události. Do 
závodu se svými výkony zapsaly už řady 
jejích zaměstnanců i studentů. A studenti 
se pravidelně ucházejí o dobrovolnickou 
činnost při organizaci půlmaratonu. 

tExt:  mIlaDa hRonová  FOtO:  run czech
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Roztančit	pomocí	sody	a	octu	
rozinky,	osahat	si	býčí	srdce,	

s	pirátem	hledat	poklad	nebo	
upéct	v	mikrovlnné	troubě	CD.	

Běžný	posluchač	Univerzity	
Palackého	si	tolik	zážitků	

z	jediného	semestru	stěží	odnese.	
Studentům	Dětské	univerzity	

může	jen	tiše	závidět.	

vrch v areálu olomoucké fakultní 
nemocnice.
     Pro děti je ovšem zážitkem již fakt, že 
navštěvují vysokou školu. Potvrzují to 
například slova Jendy Kremzera, který 
dojížděl na přednášky Dětské univerzity 
z Nového Jičína a kterému učarovala slav-
nostní imatrikulace. „Líbila se mi hudba, 
pláště univerzitních učitelů nebo žezlo, na 
které jsme sahali a slibovali. Z přednášek 
byla nejlepší ta o srdci,“ uvedl během 
posledního výukového odpoledne. 
     Týden nato pak na pódiu Moravského 
divadla složil promoční slib a z rukou 
proděkanky lékařské fakulty Elišky 
Sovové přebral diplom dokladující jeho 
první vysokoškolské studium. Do dalších 
školních a životních let mu, stejně jako 
všem ostatním malým absolventům, 
popřáli představitelé fakult a také rektor 
Univerzity Palackého Miroslav Mašláň. 

42	hlasů	pro	pokusy
Během promoce přitom došlo i na 
„lámání chleba“, když děti odevzdávaly 
obrázky přednášek, které je nejvíce zauja-
ly. Nejčastěji – dvaačtyřicetkrát – se mezi 
kresbami objevily chemické pokusy, které 
připravila doktorandka Veronika Švan-
dová z přírodovědecké fakulty. Trojici 
nejlepších pak doplňuje pirátská výprava 

za pokladem s ukázkou dětského baletu 
o Tarzanovi a přednáška o srdci coby 
světovém rekordmanovi.
     „Děti vždycky ocení, když se mohou 
zapojit. Proto jsem přednášku navázala na 
praktickou část, kde si mohly vyzkoušet 
vlastní bezpečné pokusy. Také jsem se sna-
žila zaujmout efektními demonstračními 
pokusy, jako je Faraonův had a Nehořlavý 
kapesník. Pokusy s ohněm děti přímo 
zbožňují,“ komentovala Švandová úspěch 
své přednášky Poznáváme taje chemie.
     „Výuka mě přímo nadchla, protože 
samy děti byly nadšené – a to se pak dob-
ře učí. Učit na podobných akcích je můj 
sen, který bych si jednou přála splnit,“ 
dodala Švandová, studentka oboru Di-
daktika chemie. Umožnit dětem studo-
vat univerzitu považuje za úžasný nápad. 
„Může vzbudit zájem o vědu a jednou 
provždy zaujmout i někoho, kdo by na 
základní či střední škole nikdy nepotkal 
dobrého učitele,“ myslí si Švandová.
     Dětskou univerzitu absolvovalo během 
zimního semestru ročníku 2012/2013 
na sto dvacet dětí, další stovka malých 
vysokoškoláků se přihlásila k semestru 
letnímu. 

Děti	na	univerzitě?
Úžasný	nápad

tExt/FOtO: maRTIn vIšŇa

popularizace

Žáky základních škol do 12 let přivítala 
olomoucká univerzita v loňském roce již 
pošesté. Původně šlo o počin přírodo-
vědecké fakulty, pod hlavičkou projektu 
Univerzita Palackého – centrum vědy pro 
všechny se ale v roce 2012 do organizace 
výuky zapojilo všech osm fakult. 
     „Dětská univerzita má obrovský 
potenciál a je výzvou pro děti i pro 
přednášející. Prvotní nezájem stran 
zapojení všech fakult se po podzimním 
semestru obrátil. Fakulty se téměř praly 
o to, aby mohly mít více než jednu před-
nášku,“ prozradila zákulisí organizace 
„malé“ univerzity její koordinátorka 
Iveta Elišková. Podle ní se všichni učili, 
jak zaujmout takhle malé posluchače. 
„Z reakcí rodičů soudím, že se nám 
to povedlo. Dokládá to také obrovský 
zájem o přihlášky do letního semestru,“ 
dodala Elišková.

Srdcař	Jenda
Zatímco na podzim si nejmladší 
univerzitní studenti vyzkoušeli, jak 
sportují handicapovaní, nebo zjistili, 
co vše je nutné ke koupi hradu, na léto 
fakulty připravily například exkurzi do 
řádků Bible, zakládání vlastního státu 
nebo simulaci polní vojenské nemoc-
nice v exteriérech pevnosti Tabulový 
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Noví	profesoři	Univerzity	Palackého

Ludmila	Stěpanova
filozofická fakulta
srovnávací slovanská jazykověda
Narodila se v městečku Kamensk na jihu 
Ruska v Rostovské oblasti. V 17 letech 
odešla studovat češtinu do Petrohradu. 
„Moje babička byla Polka a já si řekla, že 
když už tu polštinu trochu v uchu mám, 
že bych si přibrala nějaký další slovan-
ský jazyk. A čeština mi připadala nejza-
jímavější,“ uvedla. Rozhodnutí nelituje.

Češtinu vyučovala na petrohradské 
univerzitě. Tamější katedra měla dlou-
hodobé přátelské kontakty s Univerzi-
tou Palackého, což se odráželo ve stá-
žích kantorů i studentů. „V roce 1991 
mi najednou večer zavolal šéf katedry 
slavistiky, profesor Kostřica, jestli bych 
nechtěla v Olomouci učit ruštinu,“ vzpo-
mněla Stěpanova. Katedra tehdy chtěla 
ruského lektora, který umí česky. Na-
stoupila v září 1992. Nakonec se za ní 
přestěhoval syn i manžel. 

Zastupuje také Českou republiku v Me-
zinárodním komitétu slavistů. „Budouc-
nost slavistiky je velká. Angličtina nikdy 
nepřeválcuje všechno,“ tvrdí Stěpanova.

Michal	Otyepka	
přírodovědecká fakulta
fyzikální chemie
První vědeckou práci publikoval v roce 
2000. Profesuru získal po odevzdání 
souboru prací doložených v impaktova-
ných časopisech. Je autor nebo spoluau-
tor v 75 případech. 

Jeho cesta k chemii začala už v raném 
věku. „Vlastně na základní škole mě in-
spiroval pan učitel Krejčiřík, tam jsem se 
zamiloval do chemie. A pak na gymnáziu 
ve Šternberku, kam jsem dojížděl, pro-
tože jsem nebyl vhodným kandidátem 
pro olomoucká gymnázia. Odtud mám 
zájem o fyzikální chemii,“ popsal své 
začátky.

Studium na přírodovědecké fakultě 
zakončil červeným diplomem. „Za celou 
dobu jsem neměl trojku a jen dvě dvojky. 
Z jaderné chemie a z krystalové struktu-
ry u profesora Kameníčka.“ 

Doktorát získal v Brně v Laboratoři 
struktury a dynamiky biomolekul. „Tam 
jsem se naučil to, co dnes dělám – predi-
kování molekul a biomolekul, tedy enzy-
mů a nukleových kyselin.“ 

Petr	Planý
pedagogická fakulta
hudební umění 
Profesuru získal na návrh Umělecké rady 
Janáčkovy akademie múzických umění 
v Brně. Učitele harmonie a kontrapunk-
tu a excelentního varhaníka doporučila 
umělecká rada, což je obdoba vědecké 
rady. Vzhledem k tomu, že Univerzita Pa-
lackého není uměleckou školou, musela 
mu profesuru schválit brněnská škola.

Jedno z doporučení k profesuře mu 
dal i profesor James Kibbie z University 
of Michigan. „Úspěchy, jichž dosáhl jako 
učitel, výkonný umělec a akademik, by 
u nás byly dozajista dostačující pro jme-
nování profesorem naprosto bez výhrad,“ 
napsal Kibbie do Brna. 

Cesta Petra Planého z Třince do Olo-
mouce začala v jeho šesté třídě, kdy se 
díky svému talentu dostal do experimen-
tálního nultého ročníku ostravské kon-
zervatoře. Na olomoucké pedagogické 
fakultě učí od roku 1986.

V 90. letech absolvoval mistrovské kur-
zy ve Francii a Itálii. Pak následovaly kon-
certy po Evropě, USA, Rusku a Japonsku. 

Děkan
Do	čela	fakulty	zdravotnických	
věd	si	devítičlenný	akademický	

senát	vybral	docenta	
Jaroslava	Vomáčku.	V	tajném	
hlasování	získal	sedm	hlasů.	

Protikandidátka	Věra	Vránová	
dostala dva hlasy.

O tom, že senátoři vhodili do urny sedm-
krát jeho lístek, možná rozhodlo i to, že 
se představil jako kandidát s vědeckými, 
pedagogickými i manažerskými zku-
šenostmi. Navíc má také ekonomické 
vzdělání. „Sebekrásnější teze, pokud 
nejsou naplněny, jsou zbytečné. Učiním 
maximum pro to, aby se ty mé naplnily,“ 
prohlásil Vomáčka.
     Letos sedmapadesátiletý Vomáčka 
byl dříve ředitelem olomoucké fakult-
ní nemocnice. Je přednostou Ústavu 
radiologických metod, krajský a měst-
ský zastupitel. Za svůj cíl si vytyčil 
doplnění odborníků na fakultě a užší 
spolupráci s fakultní nemocnicí.
     Fakulta zdravotnických věd vznikla 
v roce 2008 osamostatněním zdravot-
nických nelékařských oborů od lékařské 
fakulty. Má sedm stovek studentů. 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

tExt:  pavel konečný  FoTo:  :TeReza DaRmovzalová, pavel konečný
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Třetí stříbrnou promoci zaži-
la loni v říjnu Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palacké-
ho. Mezi absolventy byl i ana-
lytický chemik a děkan fa-
kulty Juraj Ševčík. Toho jako 
jediného honorabiles před 
plnou aulou také vyzkoušeli.

Podle Dagmar Zlámalové 
z děkanátu se stříbrná pro-
moce týkala asi 240 absol-
ventů. „Přijelo jich sto dvacet 
pět, to je nejvíc v historii,“ 
potvrdila Zlámalová.

Na chodbách bylo před 
dvouhodinovým obřadem 
rušno. „V roce 1987 jsme 
promovali na pajdáku, na 
Žerotínově náměstí. Dnes 
je tam teologická fakul-
ta, ale tehdy tam byla snad 

jediná aula na univerzitě,“ 
vzpomněl učitel matemati-
ky a fyziky Rostislav Kohut 
z Poličky. „A já jsem prý měla 
nejkrásnější řeč, protože 
jsem v ní neděkovala straně 
a vládě,“ dodala jeho tehdejší 
spolužačka Šárka Michalco-
vá. Na poslední chvíli stihla 
před pětadvaceti lety promo-
ci programátorka Jitka Slaná. 
„Nahodili na mě talár a já se 
strašně potila,“ uvedla.

Závěrečnou řeč prone-
sl rektor Miroslav Mašláň. 
„Život prověřil vaši volbu být 
matematikem, biologem či 
fyzikem. Čas rychle běží, prv-
ních dvacet pět let praxe už 
uplynulo,“ řekl a hromadný 
slib mohl začít.

Stříbrná	a	zlatá	promoce

tExt/FOtO: pavel konečný
TeXT: mIlaDa hRonová
FoTo: mIchal hančovský

Historicky poprvé uspořádala 
filozofická fakulta několik 
zlatých promocí souběžně. 
Na 120 absolventů filozofické 
fakulty a dřívější Vysoké školy 
pedagogické z let 1947–1962 
po padesáti a více letech 
znovu promovalo v říjnu loň-
ského roku. Mezi nimi byla 
také celá řada těch, kteří na 
univerzitě působí dodnes. Se-
znam promovaných byl nabi-
tý osobnostmi akademického 
světa i života města. „Mám 
vynikající pocity, protože 
budu zlatě promován, aniž 
bych byl podroben nějakým 
examinám, jejichž výsledek 
by byl nejistý,“ uvedl první 
polistopadový primátor Olo-
mouce Milan Hořínek.
Podobně si promoci užíval 
také historik profesor Miloš 
Trapl. „Jsem absolventem

z roku 1957 a jsem za to 
setkání rád. Mohl jsem se 
potkat s celou řadou přátel,“ 
řekl Trapl.
      Na fakultě společenských 
věd dřívější Vysoké školy 
pedagogické studovala také 
Marta Ševčíková. „Absol-
vovala jsem v roce 1959. 
Protože má studia spadají do 
padesátých let, vybavují se 
mi i ty méně pozitivní zážitky, 
například maďarské události 
z roku 1956. Vzpomínám ale 
i na první Majáles ze stejného 
roku. Tehdy jsem jako páže 
stála v olomoucké radnici 
a atmosféra se na chvíli zdála 
svobodná,“ uvedla dřívější 
učitelka češtiny a dějepisu na 
obchodní akademii v Ostravě.      
První absolventka promovala 
na univerzitě v roce 1951. 



K o n ta K t n í  c e n t r u m
u n i v e r z i t y  Pa l a c K é h o

r e c e p c e  V l a s t i V ě d n é h o  m u z e a  o l o m o u c
nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc

 informace o nabízených studijních oborech, o chystaných 
událostech, o univerzitní vědě a výzkumu

 informační a propagační materiály

o t e V í r a c í  d o b a
duben–září denně kromě pondělí 9–12 / 13–16 hodin
říjen–březen denně kromě pondělí a úterý 10–12 / 13–16 hodin



Monika Beková: Ruka
z cyklu Části těla

velikost 130x160 cm, kombinovaná technika na papíře (lavírovaná kresba, uhel, tužka), 2007

Autorka je doktorandkou na Katedře výtvarné výchovy PdF UP.


