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Žurnál + je výstavní skříní Univerzity Palacké-
ho, v níž se koncentruje mnoho z dění uplynu-
lých měsíců. Představen je zde prestižní vědec-
ký výzkum, kulturní akce zdaleka přesahující 
republikový rozměr i studentské aktivity, které 
dokazují, že právě studenti jsou základním zdro-
jem energie a dynamiky celé instituce. Ještě více 
z intenzivního pohybu a vnitřního života školy 
zachyceno není a ani být nemůže. Každá z osmi 
fakult má vlastní atmosféru, konkrétní plány 
a denně hýří stovkami podnětů. Všichni akade-
mičtí pracovníci usilují o přední místa ve vědec-
ké činnosti, ale i o inovaci svých předmětů a oži-
vení výuky, jež je hlavní funkcí vysoké školy.

Zároveň je toto vydání univerzitního časopisu 
první, které vychází ve funkčním období nové-
ho rektora, profesora Jaroslava Millera, a jeho 
týmu. Ten si vytyčil úkoly, které z naší alma 
mater mohou vytvořit jedinečné středoevropské 
centrum akademického života, jež obstojí ve svě-
tové konkurenci. Podmínky, kterými UP dispo-
nuje, jsou velkou výzvou. Zlepšila se dopravní 
obslužnost Olomouce, disponujeme špičkovými 
vědeckými a technologickými středisky, ve měs-
tě vyrostly hotely a výstavní haly se schopností 
absorbovat kongresy s tisíci účastníků. A pře-
devším: Všichni zahraniční hosté, mezi nimiž 
nechybí elitní vědci z celého světa, se shodují, že 
Olomouc má úchvatného genia loci, ducha místa 
a jeho ochránce, který z každého dne na univer-
zitě a v jejím okolí činí mimořádný zážitek.

Milí přátelé, Univerzita Palackého se ocitá 
na dalším prahu své staleté existence. Bude 
potřebovat vaši přízeň a energii, kterou se vám 
vynasnaží mnoha způsoby navracet. Zůstaňte 
jí, prosím, věrní!

Mgr. Petr Bilík, Ph.D. 
prorektor pro vnější vztahy
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Univerzita podle primátora

Tak jako má každý správný orga-
nismus své srdce, duši i mozek, 
i pořádné město by mělo mít tytéž 
prvky, chce-li být skutečně živoucím 
organismem a bytostí. Olomouc je 
městem, které nepochybně duši 
i srdce má; od počátků své existen-
ce kdesi v raném středověku bývala 
centrem duchovního, politického 
i kulturního života. Na počátku 
novověku, v 16. století, vyvrcholila 
šťastná éra města založením první 
univerzity na Moravě. Od té doby 
lze plným právem tvrdit, že naše 
město má nejen duši a srdce, ale 
i mozek, bohatý myšlenkami a ide-
jemi, mozek, který od těch dob činí 
Olomouc coby bytost ještě více žá-
doucí a přitažlivou. Univerzita a její 
studenti jsou pro dnešní Olomouc 
natolik samozřejmým atributem, že 
jsou současně i atributem nepostra-
datelným.

Martin Novotný
primátor Olomouce

Olomouc –
univerzitní město

Jen těžko už dohledáme, kdo 
a kdy poprvé použil spojení 

univerzitní město právě 
s Olomoucí. Pravda však je, 

že toto označení je s centrem 
střední Moravy spojeno 

v posledních letech stejně 
neodmyslitelně jako stověžatá 

matka měst s Prahou.

Pro šesté největší české sídlo se vžil 
pojem „nejstudentštější město“. A aby 
taky ne, vždyť na pět stálých obyva-
tel města připadá jeden vysokoškolský 
student.

Univerzita Palackého spoluutváří 
charakter města již od roku 1573, kdy 
byla olomoucká jezuitská kolej povýšena 
na plnohodnotné vysoké učení s právem 
udělovat tituly. V současnosti je druhé 
nejstarší české vysoké učení reprezen-
továno osmi fakultami a téměř 24 tisíci 
studentů a z hlediska vědy a výzkumu 
se řadí k prestižním evropským školám. 
S více než třemi tisíci zaměstnanců jde 
navíc o jednoho z největších zaměstna-
vatelů v regionu. 

Univerzita jako hnací 
motor města
Rozvoj města jde ruku v ruce s rozvo-
jem univerzity. Jen v posledních několi-
ka letech univerzita postavila a otevřela 
řadu špičkových vědecko-výzkumných 
pracovišť mezinárodního významu. 
V loňském roce dokonce růst vědecké-
ho výkonu olomoucké univerzity překo-
nal všechny vysoké školy v Česku. Díky 
Centru regionu Haná pro biotechno-
logický a zemědělský výzkum (CRH), 
Regionálnímu centru pokročilých tech-
nologií a materiálů (RCPTM) a Ústa-
vu molekulární a translační medicíny 
(ÚMTM) dochází totiž nejen ke zvýšení 
vědeckého výkonu univerzity, ale také 
k rozvoji aplikovaného výzkumu a užší 
spolupráci s firmami. Nemluvě o de-
sítkách odborníků z celého světa, kteří 
v těchto centrech pracují a často se do 
Olomouce stěhují s rodinami. 

Student tady, student 
tam…
Stopy univerzity v běžném životě měs-
ta jsou ale daleko hlubší. Stačí Olomouc 
navštívit v létě mimo semestr a bude vám 
připadat, že jste v úplně jiném městě. 
Naopak, s počátkem akademického roku 
se město pravidelně proměňuje v obrov-
ské mraveniště, které neusíná ani v noci. 
Už při zběžném pohledu do kalendáře 
kulturních, sportovních a společenských 
akcí zjistíte, že pokud se nejedná vylože-
ně o akci studentskou či studenty organi-
zovanou, jde minimálně o festival či akci 
studenty původně založenou či absolven-
ty univerzity řízenou. Mezinárodní fes-
tivaly AFO (Academia Film Olomouc), 
Divadelní Flora, Přehlídka animovaného 
filmu, Vzáří nebo olomoucký ½maraton 
– tam všude najdete v pozadí stovky ak-
tivních studentek a studentů. 

„Naše univerzita nežije ve vakuu, 
v oné pověstné slonovinové věži. Jsme 
součástí města. Skoro se mi chce říct, 
že město je součástí univerzity,“ podo-
týká rektor univerzity Jaroslav Miller. 
Zároveň by rád viděl propojení na úrov-
ni město–univerzita–kraj ještě těsnější. 
„Aby bylo všem jasné, že univerzita je 
Olomouc a Olomouc je univerzita,“ do-
dává Miller. 

Pomyslnou první vlaštovkou je spo-
lečný klip Olomouc – univerzitní měs-
to, který vznikl loni. Více než sto tisíc 
zhlédnutí, stovky pozitivních komentá-
řů na sociálních sítích a chvála od re-
nomovaných reklamních agentur mluví 
za vše. Stejně jako fakt, že za úspěšným 
spotem stojí sami studenti a absolventi 
Univerzity Palackého. 

„Díky univerzitě je Olomouc něčím 
více než krásným městem s bohatou 
historií. Díky univerzitě je město tvo-
rem s vlastní líhní idejí, městem, které 
láká talentované mladé lidi nejen z oko-
lí, ale i ze zahraničí. Kolik jen lidí zná 
Olomouc právě díky studiím? A kolik 
lidí díky tomu na Olomouc vzpomíná po 
celý život jako na město, kde zanecha-
li kus srdce a jehož si zase kus odnesli 
s sebou do svých domovů ve svých du-
ších?“ přidává se primátor města Mar-
tin Novotný.

Olomouc – srdeční 
záležitost
Kombinace historických kulis stotisí-
cového, a přesto malého města, tisíců 
studentů a bohatého kulturního a spor-
tovního vyžití s sebou nese ještě jeden 
aspekt. Říkejme mu pracovně „srdeční 
záležitost“. Potenciálu absolventů uni-
verzity si je dobře vědom i rektor Miller, 
který by s nimi rád do budoucna navázal 
bližší spolupráci. „Jsme instituce přátel-
ská ke studentům, ale také k absolven-
tům, kteří jsou dnes rozeseti po celém 
světě,“ říká Miller. Ačkoliv spolupráce 
s nimi probíhá již dnes, například for-
mou stříbrných a zlatých promocí absol-
ventů lékařské či přírodovědecké fakul-

ty, vedení univerzity by ji chtělo ještě 
více prohloubit. 

Nejen vzdělávat, ale 
i vychovávat
Koncept Olomouc – univerzitní město 
oceňují i stovky zahraničních studen-
tů, návštěvníci filmových a divadelních 
festivalů, a dokonce i prestižní cestova-
telský průvodce Lonely Planet, kte-
rý dva roky po sobě zařadil Olomouc 
mezi desítku evropských destinací, jež 
stojí za to navštívit. Plány na jednotný 
postup v turismu a propagaci jen po-
tvrzují, že označení Olomouce za český 
Oxford nebude, nebo spíš není, daleko 
od reality. 

Univerzita navíc plánuje další pro-
jekty, které by měly podpořit její roli ve 
společnosti. Rektor by univerzitu rád 
více otevřel neziskovým organizacím 
a podporoval studentské iniciativy a ak-
tivity, které přispějí k dobrému jménu 
školy. „Nejsme tu jen proto, abychom 
dělali vynikající vědu a výborně učili. To 
je důležitý cíl, ale sám o sobě neospra-
vedlňuje existenci univerzit ani jejich 
finanční nároky. Univerzity existují 
proto, abychom učinili svět lepším,“ 
připomíná opomíjenou funkci univerzit 
Miller. 

spolupráce

Univerzita Palackého v číslech
 24 000 studentů
 1 800 zahraničních studentů
 300 studijních oborů 
 8 fakult

TExT:  Ondřej Martínek FOTO:  jan andreáš
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JaRoslav MilleR

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., (*1971) studoval historii a filologii na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a Uni-
versity of Oxford (Lady Margareth Hall). Mezi jeho učitele patřili Josef Jařab, 
Ralf Dahrendorf, Stephen Greenblatt či Robert J. W. Evans.

V roce 2012 byl jmenován profesorem historie a do zvolení rektorem byl 
vedoucím Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, která je 
jedním z největších pracovišť tohoto druhu v Česku.

Absolvoval řadu dlouhodobých badatelských a pedagogických pobytů na 
předních světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, 
USA, Velké Británii, Spolkové republice Německo a Austrálii. Dvakrát obdržel 
výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta 
(2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona 
(2004, 2010 Wolfenbüttel). V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightova 
programu na Georgia College and State University v Milledgeville ve Spoje-
ných státech. V průběhu akademického roku 2010/2011 byl vybrán meziná-
rodní komisí na post hostujícího profesora na University of Western Australia 
v Perthu. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval 
ambasadorem Fulbrightova programu v České republice. Byl hlavním řešitelem 
sedmi vědeckých projektů financovaných Grantovou agenturou ČR. Je členem 
řady vědeckých organizací včetně European Association of Urban Historians 
a International Commission for the History of Cities.

Jaroslav Miller obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění, mezi jinými 
v roce 2005 R. John Rath Prize for Best Study in Habsburg History či Best Urban 
History Monograph Award. V roce 2008 vydalo britské nakladatelství Ashgate 
jeho monografii Urban Societies in East Central Europe, 1500–1700. V roce 
2010 publikoval v New Yorku a Budapešti (spolu s László Kontlerem) mono-
grafii Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of 
Culture and Society in Early-modern Europe.

Je ženatý, má dvě děti a k jeho zálibám patří sport, ruská klasická literatura, 
zahradní architektura a putování divočinou.

rozhovor

„Absolutní závislost 
na státu není zdravá“

Od 1. února je novým rektorem 
Univerzity Palackého profesor 

Jaroslav Miller. Vystudoval 
historii, ruskou a anglickou 

filologii na olomoucké 
univerzitě, studoval ale 

i v Budapešti a v Oxfordu. 
Jako hostující profesor působil 
v australském Perthu, ale také 
v USA na University of Georgia 

nebo v německém Münsteru, 
Marburgu a Wolfenbüttelu. 

Jedním z jeho střednědobých 
cílů je vytvoření poboček 

univerzity například 
v Hongkongu nebo 

v ruskojazyčném prostoru.

Jaroslav Miller, rektor
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Přechod na rektorát byl pro Jaroslava 
Millera součástí příběhu po jeho říjno-
vém zvolení. „Zatímco na katedře histo-
rie se hlučně haleká, na rektorátu se tiše 
našlapuje, zatímco na katedře často cho-
díme v texaskách a vytahaných tričkách, 
na rektorátu panuje poněkud formálněj-
ší dress code. Zatímco dříve jsem měl 
na sobě oblek pětkrát za rok, teď denně. 
A musel jsem si koupit jeden nový,“ po-
psal rektor přerod. 

O univerzitě se často hovoří jako 
o zkostnatělé instituci. Je taková?
Nemám ten pocit a nikdy jsem ho neměl. 
Ani když jsem se pohyboval v jiných pat-
rech akademického žebříčku. Uvědomí-
me-li si, o jak heterogenní organismus 
se jedná, potom musím říci, že Univerzi-
ta Palackého je v mezích možného velmi 
flexibilní instituce.

V čem?
Například v tom, že děkani či tajemníci 
fakult jsou věcní lidé schopní konstruktiv-
ního jednání. Myslím, že vědomí „jedné 
paluby“ na univerzitě převažuje, takže 
můj prvotní pocit je pozitivní. Tím samo-
zřejmě nechci tvrdit, že chod tak obrovské 
instituce je zcela bezproblémový.

Jak podle vás vypadá ideální 
akademik? 
Tahle otázka nemíří na správného člově-
ka, protože v této oblasti jsem extrémis-
ta a mám zcela nerealistické představy. 
Musí to být ideální učitel, který každý 
druhý měsíc inovuje výuku, je přátelský 
a zároveň náročný ke studentům. Bádá 
dvacet šest hodin denně a svými výsled-
ky prodává naši univerzitu v zahraničí. 

A ideální student?
Takový, který bere studium vážně. Je 
samostatný a hodně času věnuje samo-
studiu – v knihovně nebo doma. Proto-
že semináře a přednášky mu poskytnou 
„jen“ základní servis. Student, který si 
třeba sám zaplatí jazykovou školu, když 
pociťuje potřebu zdokonalit se v jazyce. 
A měl by si také sám alespoň částečně 
vydělávat peníze. Je jedno, jestli jako 
pomocná vědecká síla nebo v supermar-
ketu – jakákoliv práce podle mne učí 
samostatnosti. Já jsem například v Ox-
fordu dvakrát týdně v noci čepoval pivo 
a ráno šel do školy. Sice náročné, ale vy-
dělal jsem si na běžné denní výdaje. 

Jste zastáncem placení školného. 
Proč?
Jenom obecně, protože poctivá odpověď 
by byla neúnosně dlouhá. Žádný oběd 

není zadarmo. Většinou platí, že něco 
musí člověk dát, aby něco jiného dostal. 
Platí, že student, který se finančně podí-
lí na studiu, dostává komoditu ve formě 
služby, jejíž kvalitu může a musí kontro-
lovat. A osobně neznám lepší mechanis-
mus kontroly než finanční spoluúčast. 

A co když bude student reklamovat?
S tím se musí v případě finanční 
spoluúčasti samozřejmě počítat. 
Na univerzitách také musí existovat 
oddělení, které se stížnostmi studentů 
na kvalitu výuky bude systematicky 
zabývat. Mimochodem, tímto směrem 
míří naše úvahy o roli budoucí 
vnitrouniverzitní akreditační komise.

Jak vysoké by případné školné mělo 
být?
V současné době jsem pro zastropová-
ní na pěti až osmi tisících ročně. To je 
částka, která se dá vydělat za měsíc na 
brigádě. Na tomto místě ale nechť zazní 
jedna věc: Jakákoliv finanční spoluúčast 
musí být provázána se systémem stipen-
dií, protože univerzita by byla sama proti 
sobě, kdyby přijímala jen studenty, kteří 
na to mají. Přišla by totiž o spoustu ta-
lentovaných studentů ze sociálně slabší-
ho prostředí. Proto je v životním zájmu 
univerzity mít propracovaný systém sti-
pendií a cílit na ty nejlepší, nikoliv na ty 
nejbohatší. 

Byl by to ale pro univerzitu jen 
„přivýdělek“.
Máte pravdu, ale peníze od studentů 
nejsou hlavním cílem školného, alespoň 
pro mne nikoliv. Nicméně v současné 
době platí, že univerzity jsou stopro-
centně závislé na státu, což není zdra-
vé. Každé zmenšení závislosti prospěje 

autonomii i vlastnímu vývoji univerzit. 
Absolutní závislost na státu považu-
ji za zhoubnou, protože stát má někdy 
tendenci univerzity tlačit někam, kam 
nejenom že jít nechtějí, ale kam by ani jít 
neměly.

Jak to vypadá s expanzí 
do Hongkongu?
Jde o záměr, který se nám za určitých 
podmínek snad podaří zhmotnit. Vše 
je zatím ve stádiu zvažování, ale může 
se jednat například o pobočku, která by 
měla dva účely. Sloužila by pro nábor 
studentů, ale i jako detašované praco-
viště v určitých oborech. Ty ale musíme 
nejprve vytypovat. 

Proč by to pro ně mělo být zajímavé?
Hongkong je jakási vstupní brána do 
Asie. Evropské vzdělání je v Číně vnímá-
no jako atraktivní. A investice do studia 
u nás je řádově nižší než na západních 
univerzitách, ale v řadě oborů stejně 
kvalitní, nebo dokonce kvalitnější. Tře-
ba v medicínských nebo přírodovědných 
oborech. 

A pro univerzitu? 
Zajímaví nejsou jen studenti samoplátci, 
ale i širší intelektuální základna a je to pro 
univerzitu i obrovské zviditelnění a šance 
postoupit výše v žebříku univerzit.

Váš volební program kandidáta 
na rektora měl název Vize 2020. 
Už jste musel ze svých plánů něco 
korigovat?
Doufám, že zásadní korekce nebudou 
potřeba, i když samozřejmě vím, že ne 
všechno se podaří realizovat ve stopro-
centní podobě. Vše, co jsem si napláno-
val, je nicméně pořád aktuální. 

doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. 
prorektorka pro zahraničí
(dole vlevo)

Vystudovala všeobecné lékařství na Lé-
kařské fakultě Univerzity Palackého.
Je přesvědčena, že internacionalizace 
Univerzity Palackého může podpořit 
nejen její vnitřní rozvoj, ale zároveň z ní 
učinit i vyhledávaného partnera v evrop-
ském regionu.

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
prorektorka pro vědu a výzkum
(dole vpravo)

Je absolventkou biochemie na Přírodo-
vědecké fakultě University Jana Evange-
listy Purkyně – dnes Masarykovy uni-
verzity v Brně.
Ve svém dalším funkčním období by se 
ráda zaměřila na větší zapojení vědec-
kých týmů do mezinárodních projektů, 
podporu mladých vědeckých pracov-
níků a propojení výzkumných týmů 
i s aplikační sférou.

Nové vedení univerzity

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prorektor pro transfer technologií
(nahoře zcela vpravo)

Studoval jadernou fyziku na Fyzikál-
ní fakultě Běloruské státní univerzity 
v Minsku. Titul doktora přírodních věd 
získal na Univerzitě Karlově.
V minulých čtyřech letech byl rektorem 
Univerzity Palackého. Svoji roli prorek-
tora vidí v posilování excelence vysoko-
školského vzdělání.

doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
prorektor pro studium
(nahoře druhý zprava)

Absolvoval skladbu na Janáčkově akade-
mii múzických umění a hudební vědu na 
Masarykově univerzitě v Brně.
Od roku 2010 zastává funkci prorektora 
pro studijní záležitosti. Důraz klade na 
kontinuitu jednotného, rovného a součas-
ně individuálního přístupu ke studentům, 
sjednocování procesů studijní agendy 
a zjednodušování její administrace.

Mgr. Ondřej Kučera
prorektor pro organizaci a rozvoj
(nahoře druhý zleva)

Studoval čínskou a anglickou filologii 
a politologii na Filozofické fakultě Uni-
verzity Palackého.
Prorektorské pověření vnímá jako 
výzvu strategicky a efektivně rozví-
jet univerzitu a pomoci ji organizačně, 
prostorově i pocitově propojit s městem 
i krajem.

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
prorektor pro vnější vztahy
(nahoře zcela vlevo)

Studoval dějiny a teorii literatury, 
divadla a filmu a krátce rovněž dějiny 
umění na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého.
Prorektorské pověření vnímá 
jako výzvu sjednotit a zviditelnit 
Univerzitu Palackého coby elitní 
instituci sídlící v mimořádném 
prostředí Olomouce.

Akademický 
senát Univerzity 
Palackého 
19. února 
neměl námitek 
ke složení 
prorektorského 
týmu, který 
senátu představil 
rektor Jaroslav 
Miller (na snímku 
uprostřed).
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Osobní motto:
Nebojím se nikoho, 
respektuji každého. 
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Pedagogická fakulta má novou 
budovu pro výuku a výzkum
„Poprvé jsme získali prostory, které 
vznikly speciálně pro vzdělávání a vý-
zkum. Dosud fakulta sídlila vždy v ob-
jektech původně určených pro jiné 
účely, hlavní budova již navíc nedosta-
čovala kapacitně a neodpovídala našim 
potřebám. Dostavba nám otevírá pro-
stor nejen pro mnohem kvalitnější vý-
uku i výzkum, ale například i pro hlub-
ší spolupráci s učitelskou obcí,“ řekla 
proděkanka Libuše Ludíková, která byla 
hlavní řešitelkou projektu. Fakulta nově 
využívá plochu 4297 metrů čtverečních.  

Studentům a vědě
Součástí dostavby je řada laboratoří, 
včetně laboratoře tyflopedie, v níž se 
studenti připravují na svoji budoucí 
práci se zrakově postiženými klienty. 
Nechybějí v ní skenery pro Braillovo 
písmo, počítače s odečítači obrazovky 
či zvětšovací software. Díky projektu 
vznikla také v Česku ojedinělá logope-
dická laboratoř se špičkovým vybave-
ním včetně artikulografu pro sledování 
výslovnosti, laboratoř didaktiky lego 
či laboratoř informačních technolo-
gií. Kompenzační pomůcky a speciál-

ně upravené počítače najdou studenti 
v nové laboratoři somatopedie, která 
slouží i vysokoškolákům s omezenou 
hybností. V dalších specializovaných 
laboratořích studenti pronikají do tajů 
elektrotechniky a elektroniky.

Z lepšího zázemí se může radovat 
také Centrum podpory studentům se 
specifickými potřebami, jež pomáhá po-
sluchačům se zdravotním handicapem 
ze všech fakult. V dostavbě centrum 
získalo větší, modernější a plně bezbari-
érové prostory.

Aula s unikátní 
technikou
Součástí dostavby je moderní aula 
s 275 místy. Je vybavená dataprojektory 
i tlumočnickým systémem doplněným 
o technické zařízení pro sluchově po-
stižené osoby. „Systém pro simultánní 
tlumočení do čtyř jazyků je minimál-
ně v Olomouci a okolí výjimečný. Veš-
keré multimediální vybavení lze navíc 
ovládat z jednoho místa, a to dokonce 
vzdáleně, prostřednictvím dotykové 
bezdrátové řídicí jednotky. Univerzita 
tak získává prostor pro pořádání vý-

znamných akcí,“ uvedla Ludíková. Dal-
ším zajímavým technickým řešením je 
datacentrum, které zajišťuje dostatečný 
výpočetní výkon a úložnou kapacitu pro 
výzkumně-vzdělávací aktivity.

Projekt se připravoval už od roku 
2006, fakulta od samého počátku spo-
lupracovala s Ateliérem R. „Hlavním 
cílem bylo vytvořit funkční a smyslupl-
ný objekt. Jedním z hlavních omezení 
byl rozměr pozemku, parcela dvora byla 
stísněná. Proto jsme se snažili vytvo-
řit budovu minimálního objemu, z če-
hož vznikla krychle, která zabírá malou 
plochu. Také jsme se snažili o to, aby 
dům citlivě zapadl do kontextu stávající 
budovy,“ prozradil koncepci architekt 
Miroslav Pospíšil.

 Řešení projektu bylo podle prodě-
kanky složité a náročné. „S výsledkem 
jsme ale spokojeni. Podařilo se propojit 
moderní a funkční pojetí s historickým 
objektem,“ soudí Ludíková.

Dostavba pedagogické fakulty zača-
la v květnu 2012, projekt se uskutečnil 
v rámci Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace za přispění státního 
rozpočtu České republiky a Olomoucké-
ho kraje.

nOvá vědecká 
centra

Pedagogická fakulta se po 
letech dočkala výzkumně-
vzdělávacího areálu. Nový 

objekt za zhruba 200 milionů 
korun vyrostl ve dvorním 

traktu hlavní budovy fakulty 
na Žižkově náměstí. Moderně 

vybavenou aulu, učebny 
i laboratoře akademická obec 

naplno využívá od února.
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děkani

Nové období začalo v únoru
Na dvou fakultách se 

v únoru ujali funkce 
noví děkani, na dalších 

dvou začalo děkanům 
druhé funkční 

období. Takový byl 
výsledek rozhodnutí 

akademických 
senátů fakult 

v „supervolebním“ 
podzimu.

Zatímco děkani filozofické 
fakulty Jiří Lach a fakulty tě-
lesné kultury Zbyněk Svozil 
jmenovací akt zažili již po-
druhé, pro budoucí děkany 
přírodovědecké fakulty Ivo 
Fréborta a pedagogické fa-
kulty Čestmíra Serafína to 
byla zkušenost nová.

V čele přírodovědecké fa-
kulty vystřídal Juraje Ševčíka 
ředitel Centra regionu Haná 
pro biotechnologický a země-
dělský výzkum Ivo Frébort. 
„Cítím zejména velký záva-
zek vůči fakultě. Protože jsem 
byl poměrně dlouhou dobu ve 
funkci proděkana, fakultu vel-
mi dobře znám. Myslím si, že 
ji dokážu posunout zase dál, 
ale vím, že to nebude jednodu-
ché. Fakulta se totiž za posled-
ní léta velmi rozrostla. Největ-
ším úkolem bude dotáhnout 
do konce rozpracované inves-
tiční projekty a připravit se na 

nadcházející programovací 
období,“ naznačil budoucí ak-
tivity Frébort.

O proděkanské zkušenos-
ti se bude moci v příštích 
čtyřech letech opřít Čestmír 
Serafín, který ve funkci vy-
střídal děkanku Libuši Ludí-
kovou. „Čeká mne velká prá-
ce a doufám, že to přežiju ve 
zdraví nejen já, ale i fakulta,“ 
svěřil se Serafín.

Děkan fakulty tělesné 
kultury očekává, že dru-
hé funkční období přinese 
úspěšnou realizaci investič-
ních záměrů. Strategický 
význam pro rozvoj fakulty 
bude mít výstavba aplikač-
ního centra BALUO,  jedi-
nečného ve střední Evropě. 
„Vím, co mě ve funkci čeká 
a že to není žádná legrace. 
Člověk si v této funkci musí 
odepřít velkou část svého vol-
ného času. Věřím ale, že díky 
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prof. RNDr. ivo Frébort, Csc., 
Ph.D.
Absolvoval obor Analytická 
chemie na olomoucké přírodo-
vědecké fakultě. Profesorem 
biochemie se stal v roce 2005. 
Předmětem jeho vědeckého 
zájmu je enzymologie, mole-
kulární biologie a biochemie se 
zaměřením na enzymy meta-
bolismu rostlinných hormonů. 
Je ředitelem Centra regionu 
Haná pro biotechnologický 
a zemědělský výzkum, na fa-
kultě působil i jako proděkan.

doc. PhDr. Jiří lach, Ph.D., M.a.

Vystudoval historii a politologii 
na olomoucké filozofické fakul-
tě. Docentem pro obor Histo-
rie byl jmenován v roce 2006. 
Fakultu vede od roku 2010. 
Odborně se věnuje například 
komparaci a teorii politických 
systémů či dějinám Evropy 
a mezinárodních vztahů.

doc. ing. Čestmír serafín, Dr.

Vystudoval elektrotechniku 
na Fakultě strojní a elektro-
technické Vysoké školy báňské 
v Ostravě. V roce 2007 se ha-
bilitoval v oboru Pedagogika. 
Ve vědecké práci se zaměřuje 
na problémy didaktiky elek-
trotechnicky orientovaných 
předmětů. Od roku 2003 byl 
proděkanem pedagogické 
fakulty.

doc. PhDr. Zbyněk svozil, Ph.D. 

Absolvoval studium tělesné 
výchovy a německého jazyka 
na Pedagogické fakultě UP. Na 
fakultě tělesné kultury působí 
od roku 1990, v roce 2005 byl 
jmenován docentem pro obor 
kinantropologie. Děkanem se 
poprvé stal v roce 2010.

projektům nejen na poli in-
vestic, ale i ve vědě a výzku-
mu, jako fakulta postoupíme 
dál,“ uvedl Svozil. 

Staronový děkan vede i fi-
lozofickou fakultu. „Pevně 
doufám, že fakulta naváže 
na to, co se povedlo v minu-
lém období. Tedy že završíme 
rekonstrukci a podaří se nám 
fakultu ještě více stabilizovat 
personálně a vznikne konti-
nuita mezi zkušenými pro-
fesory, nadějnými docenty 
a ambiciózními mladými asi-
stenty s titulem Ph.D. Klíčo-
vá bude spolupráce s vedou-
cími kateder,“ řekl Lach.

Funkční období novým 
a staronovým děkanům 
skončí v lednu 2018. Změnu 
přinese letošní rok i na cyri-
lometodějské teologické fa-
kultě. Děkance Ivaně Vlkové 
v září vyprší druhé funkční 
období.
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RCPTM je značkou vědecké kvality
Mimořádné vědecké osobnosti, 
internacionalizace, silná vazba 
mezi základním a aplikovaným 

výzkumem, zapojení mladých 
vědců a dobře zvolená 

výzkumná témata. To jsou 
hlavní pilíře Regionálního 

centra pokročilých technologií 
a materiálů (RCPTM).

Budova centra byla slavnostně otevře-
na loni v říjnu v areálu přírodovědecké 
fakulty v Olomouci-Holici. Odborníci 
se v něm věnují zejména materiálové-
mu, chemickému a optickému výzku-
mu. 
 „Právě touto strategií, jejímž cílem je 
udržitelnost centra, se naše pracoviště 
odlišuje od jiných výzkumných a vědec-
kých center v tuzemsku,“ soudí gene-
rální ředitel RCPTM Radek Zbořil.

V nové budově působí přibližně stov-
ka vědců z 11 zemí, například USA, Iz-
raele, Německa, Itálie, Řecka nebo Sin-
gapuru. Některé laboratoře jsou zcela 
unikátní v evropském i světovém měřít-
ku. Průměrný věk vědeckých pracovní-
ků je 33 let. Vedle mladých vědců ne-
chybějí vědecké autority včetně laureáta 
ocenění Česká hlava 2008 Pavla Hobzy. 
„Centrum spolupracuje a pravidelně 
publikuje výsledky ve spolupráci s více 
než třemi desítkami nejprestižnějších 
světových pracovišť včetně Cornell Uni-
versity, University of Cambridge nebo 
University of Tokyo,“ uvedl vědecký ře-
ditel RCPTM Ondřej Haderka.

Zdejší vědci navrhli, patentova-
li a úspěšně poskytli ke komerčnímu 
využití několik technologií. Zmínit lze 

například podíl na vývoji velkokapacit-
ní výroby nanoželeza, které se dnes již 
běžně používá k sanacím podzemních 
vod kontaminovaných zejména chloro-
vanými uhlovodíky na desítkách lokalit 
v Česku i Evropě. Také Mössbauerovy 
spektrometry vyvinuté v RCPTM nebo 
celooblohové kamery vyvinuté ve spo-
lupráci RCPTM a Fyzikálního ústavu 
Akademie věd ČR pracují na desítkách 
lokalit po celém světě včetně Jihoafrické 
republiky, Švédska, Velké Británie, Ně-
mecka, Namibie, Mexika nebo USA.

Pracovníci centra se podílí také na 
řešení mezinárodních projektů v 7. rám-
covém programu EU zaměřených na-
příklad na aplikace nanotechnologií 
v čištění podzemních vod nebo projek-
tů směřujících k pochopení podstaty 
některých vysokoenergetických čás-
tic (CERN-ATLAS – výzkum podstaty 
hmoty na urychlovači LHC, Pierre Auger 
Observatory – výzkum ultravysokoener-
getického kosmického záření).
Při bádání mohou vědci využívat špič-
kové přístroje. Patří k nim mimo jiné 
v tuzemsku nejvýkonnější elektronový 
mikroskop za 55 milionů korun, který 
najde uplatnění především při studiu na-
nomateriálů a jejich aplikací.

CRH – špička biotechnologického 
a zemědělského výzkumu

Čtyři nové výzkumné objekty 
včetně skleníků a dopravní 

a technické infrastruktury 
slouží od června loňského roku 

pracovníkům Centra regionu 
Haná pro biotechnologický 

a zemědělský výzkum (CRH). 
Vědci z tuzemska i zahraničí 

v něm využívají nejmodernější 
přístroje a technologie.

„Pracovníci Centra regionu Haná patří 
v mnoha oborech ke světové špičce a máme 
na svém kontě již mnoho významných 
úspěchů. Řadí se k nim i metoda, která 
umožňuje čtení složité dědičné informace 
pšenice, díky níž je centrum klíčovým 
účastníkem velkého mezinárodního 
projektu,“ uvedl vědecký ředitel Centra 
regionu Haná Jaroslav Doležel.

Odborníci se věnují základnímu i apli-
kovanému výzkumu, molekulami počí-
naje a polními experimenty konče. Mezi 
úspěchy centra patří například vylepšo-
vání užitných vlastností ječmene pomocí 
genetické modifikace. Transgenní ječ-
men se dále využívá k takzvanému mo-
lekulárnímu farmaření. Za zmínku stojí 
i zisk amerického patentu na nově při-
pravenou sloučeninu Incyde odvozenou 
od rostlinných hormonů, která má zlep-
šit výnosy zemědělských plodin a o kte-
rou projevil zájem komerční sektor.

Na vybudování centra se vedle Uni-
verzity Palackého podílely také Ústav 
experimentální botaniky Akademie věd 
ČR a Výzkumný ústav rostlinné výro-
by. Každý ze zúčastněných subjektů do 
projektu vložil své nejlepší odborníky, 
specifické know-how a vybrané špičkové 
technologie. Vznik vědeckého pracoviš-
tě podpořila Evropská unie a státní roz-
počet částkou 808 milionů korun. 

Tým 140 vědců využívá technologie 
a přístroje, z nichž některé jsou v Česku 
ojedinělé a i v Evropě se jimi může po-
chlubit jen několik výzkumných center. 
Součástí budov jsou například fytotro-
nové komory s unikátní technologií pro 
monitoring a růst rostlin.

Přibližně 15 procent stávajících vědců 
jsou odborníci ze zahraničí. „Posily do bu-
doucna si centrum zajišťuje také tím, že se 
podílí na výchově mladé generace výzkum-
níků, zejména studentů přírodovědecké fa-
kulty,“ uvedla za CRH Martina Špundová.

Centrum umožnilo podstatné roz-
šíření výzkumných kapacit univerzity 
i jejích partnerů, koncentraci vědeckého 
potenciálu na jednom místě a podporu-
je efektivní přenos výsledků vědy a vý-
zkumu do aplikační oblasti. Propojuje 
akademickou a podnikatelskou sféru 
nejen v oblasti zemědělství, ale i farma-
cie a dalších oborů. Prioritně se orientu-
je na společnosti v Česku, významnými 
partnery jsou ale i zahraniční a nadná-
rodní společnosti.

Stavba, jíž předcházely intenzivní 
administrativní a investiční přípravy 
a projektové práce, byla zahájena v břez-
nu 2011 a trvala 24 měsíců. Na konci 
loňského roku skončila realizace projek-
tu podpořeného Operačním programem 
Výzkum a vývoj pro inovace. 
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čestní dOktOři

Čestné doktoráty putovaly
do USA a Austrálie

Plastický chirurg Bohdan 
Pomahač z Bostonu, imunolog 

Jiří F. Městecký z Birminghamu, 
bohemista Lubomír Doležel 
z Toronta a organizátorka 

krajanského života Jana 
Reichová ze Sydney dostali 
v uplynulém roce nejvyšší 

možné univerzitní ocenění, titul 
doctor honoris causa.

Akademickou hvězdou první velikos-
ti se stal právě Pomahač, který se pro-
slavil transplantací obličeje. „První 
transplantace se uskutečnila před více 
než čtyřmi lety a pacientovi se daří na-
prosto úžasně. V této fázi nemá praktic-
ky žádné komplikace z hlediska léčby, 
která je celoživotní,“ odpovídal Poma-
hač trpělivě novinářům. 

Doktorát s přednáškou 
i talk show
Na půdě olomoucké univerzity pro-
nesl Bohdan Pomahač v přímém přeno-
su i přednášku Rekonstrukce obličeje 
transplantací. Přiblížil v ní posledních 
sedm let své práce na Brigham and Wo-
men's Hospital v Bostonu. „Je to vlastně 
revoluční chirurgická technika. Dou-
fám, že bude mít v budoucnu spoustu 
implikací na jiné obory medicíny,“ po-
znamenal Pomahač. 

V talk show Davida Hrbka pak vy-
světlil, že nuda a hrubé chyby k povolání 
chirurga nepatří. „Plastická chirurgie 
je krásná tím, že je kreativní i vizuál-
ní. Když se podívám na výsledek, sám 
si zkritizuji, co není úplně perfektní. 
Schopnost sebekritiky je hrozně důleži-
tá a chyby nejsou povoleny,“ uvedl.

V doktorské řeči poděkoval všem, kdo 
se během studia podíleli na formování 
jeho osobnosti. „Je to právě univerzita, 
která dá člověku jisté návyky, pracovní 
morálku a ambice. Myslím si, že Univer-
zita Palackého mi toto všechno poskytla 
a čerpám z toho dodnes,“ zdůraznil při 
ceremoniálu. Přítomna byla jeho man-
želka, se kterou se zná od chmelové bri-
gády na studiích, i rodiče.

„Je to úžasná pocta, jedinečný a neo-
pakovatelný zážitek. Nejen že je to můj 
první čestný doktorát, ale navíc jsem 
ho dostal na univerzitě, jejímž jsem 

text: Martina šaradínOvá, velena MazOchOvá | FOtO: Pavel kOnečný

literární teorie a české literatury. Zaslou-
žil se o založení bohemistických studií 
na Torontské univerzitě. V oboru literár-
ní teorie patří k nejuznávanějším a nejci-
tovanějším světovým autoritám.

Jako hostující profesor přednášel na 
řadě univerzit v Evropě a USA. Doležel 
spolupracuje dlouhodobě s olomouckou 
bohemistikou, přednášel zde na odbor-
ných kolokviích a katedra připravila 
program pro jeho výukové hostování 
v řádném kurzu. 

Titul všem krajanům 
Jádrem aktivit Jany Reichové je publi-
cistika, literatura a kultura. V Sydney 
objevila, vydala a popularizovala řadu 
exilových autorů a literárních děl. 

Po listopadových událostech v roce 
1989 se zasloužila o navázání kontaktů 
s olomouckou univerzitou. S tehdejším 
rektorem Josefem Jařabem spoluorga-
nizovala nákup a předání odborné lite-
ratury určené především pro knihovnu 

nově zřizované právnické fakulty a pro 
katedru anglistiky a amerikanistiky fi-
lozofické fakulty.

Udělení čestného doktorátu si ne-
smírně váží. „Chápu, že toto uznání je 
zároveň poděkováním i všem krajan-
ským aktivistům v Austrálii, protože 
svoji činnost dělali se stejným zájmem 
a zanícením,“ řekla Reichová.

Svou doktorskou řeč zakončila reci-
tací veršů Jaroslava Seiferta. Audito-
rium jí tleskalo vestoje.

absolventem. Všechno krásně zapadá 
do sebe a nikdy to nemůže být jinak,“ 
prohlásil po skončení slavnostního aktu.

Pomahač také zavzpomínal na Koleje 
generála Svobody, studovnu či hospo-
du Na Růžku. „Zažil jsem tady jedno 
z nejkrásnějších období života,“ řekl na 
adresu Olomouce Pomahač.

Imunolog bez hranic
Mezi čestné doktory Univerzity Palacké-
ho se zařadil i světově uznávaný imu-
nolog českého původu Jiří F. Městecký. 
Univerzita ocenila také jeho spolupráci 
s olomouckými badateli a lékaři.

„Naše vzájemná spolupráce trvá již 
řadu let a je důkazem, že dobrá věda, 
dobrá vůle a přátelství nezná hranic,“ 
uvedl po převzetí titulu Městecký. Na 
svém kontě měl dosud dva čestné dokto-
ráty z Dánska a ze Švédska. Loni získal 
první ve své rodné zemi.

Městecký je předním odborníkem 
v oboru mukózní imunity čili fungová-
ní protilátek na lidských sliznicích. Je 
spoluobjevitelem struktury a funkce 
specializovaných protilátek, které se 
účastní ochrany sliznic před infekcí. Se 
svým týmem popsal slizniční toleran-
ci, která by mohla být využita při léčbě 
závažných autoimunitních onemocně-
ní, jako je roztroušená skleróza a rev-
matoidní artritida. Kromě toho přispěl 
k vysvětlení mechanismu vývoje závaž-
ného typu zánětu ledvin – IgA nefro-
patie. V současné době se soustřeďuje 
na výzkum očkovací vakcíny proti viru 
HIV. I na něm se podílí vědci z olomouc-
ké univerzity.

Hostující profesor
Profesor Lubomír Doležel je význam-
nou vědeckou osobností na poli filologie, 

Dalším oblastí zájmu Bohdana 
Pomahače je transplantace dolních 
končetin, potvrdil novinářům.

Bohdan Pomahač (vlevo). Absolvoval obor Všeobecné lékařství na olomoucké univerzitě v roce 1996. Poté nastoupil na Brigham 
and Women's Hospital Boston, kde působil nejprve v laboratoři zabývající se genovým transferem do kožních buněk a později 
přešel na chirurgickou kliniku. Od roku 2004 zaměřuje svůj výzkumný zájem na problematiku obličejové transplantace. V roce 
2007 se stal vedoucím popáleninového a traumatologického centra a vedoucím týmu se specializací na transplantace obličeje. 
(Vpravo bývalý rektor Miroslav Mašláň, vzadu děkan lékařské fakulty Milan Kolář). 

Jiří F. Městecký 
Po studiích na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy nastoupil na oddělení imunologie 
Mikrobiologického ústavu Akademie věd 
ČR v Praze. V roce 1967 získal stipendium 
WHO na vědecko-studijní pobyt na Uni-
versity of Alabama v americkém Birming-
hamu, kde působí dodnes jako profesor 
mikrobiologie. Je také profesorem 
imunologie a mikrobiologie na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy. Za významné 
objevy v oblasti mukózní imunity získal 
v roce 2007 cenu Česká hlava.

Jana Reichová
Od roku 1968 žije v Sydney, kde se stala 
jednou z hlavních postav kulturního života 
českého exilu v Austrálii ve Společnosti pro 
vědu a umění. Po vzniku kanadského exilové-
ho vydavatelství 68 Publishers úzce spolupra-
covala se Škvoreckými. V 70. letech se zapojila 
do činnosti českého kulturního sdružení 
Bumerang, později založila vysílání v českém 
jazyce v rádiu SBS. Stala se hlavním hlasem 
a postavou českého vysílání v exilu. V 90. le-
tech založila Artspektrum, spolek byl hlavním 
hybatelem české kultury v Austrálii a Oceánii. 

lubomír Doležel 
Vystudoval bohemistiku a rusistiku na 
Univerzitě Karlově. Byl žákem Bohuslava 
Havránka, Felixe Vodičky a Vladimíra 
Skaličky. V roce 1953 se stal odborným 
asistentem a vědeckým pracovníkem 
v Ústavu pro jazyk český ČSAV. Současně 
působil na pražské univerzitě. V listopa-
du 1968 odjel s rodinou do Kanady, kde 
získal místo profesora českého jazyka a li-
teratury v Oddělení slovanských jazyků 
a literatur Torontské univerzity a zasloužil 
se o založení bohemistických studií. 
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Viklický: Napsal jsem libreto a z operního 
byznysu jsem nevypadl čtyři roky
Univerzity bývají hrdé na své absolven-
ty. K těm, na které je pyšná olomoucká 
univerzita, patří uznávaný jazzový pia-
nista a hudební skladatel Emil Viklický. 
Své pětašedesátiny oslavil v Olomouci 
při slavnostní premiéře koncertu Ob-
razy, který složil pro Moravskou filhar-
monii.

„Otec, který učil na olomoucké uni-
verzitě výtvarku, mi vždycky říkal, že 
jeden umělec v rodině stačí. Měl na my-
sli mého strýce, který ve třicátých le-
tech minulého století namaloval portrét 
T. G. Masaryka. Podle tohoto portrétu 
byla v roce 1936 vytvořena známka,“ 
vzpomněl Viklický.

I když rodina Viklických nikdy nebyla 
nadšena tím, že by měl i v její další ge-
neraci vyrůst umělec, a podporovala jej 
v matematice, osud mu byl zřejmě dávno 
předurčen. 

Matematik skladatelem
Viklický se po pěti letech studia na příro-
dovědecké fakultě stal promovaným ma-
tematikem a na chvíli dokonce přemýšlel 
o doktorském studiu. Diplomovou práci 
dělal ze symetrických polynomů. 

„Strýc Viktor se za údajné řeči proti 
komunistům vrátil z vojenských nuce-
ných prací po pěti letech a můj kádrový 
profil tedy nebyl nejlepší. Taky bych se 
musel kromě matematiky učit marxis-
mus, což pro mne nebylo představitelné. 
Raději jsem šel hrát s Luďkem Polanem 
do Prahy jazz,“ shrnul Viklický. 

Matematické modely se pro něj ale 
staly inspirací. Začal skládat a brzy se 
stal známým jazzovým pianistou. „Jsem 
matematik, který píše soudobou muziku. 
Improvizace je náročná disciplína a jazzo-
vý klavírista se ji učí i dvacet let. Jazz-
man tedy není jen interpret, je i skladatel, 
a i když se to možná některým nezdá, vy-
tvořit v momentě skladbu, která má něja-
ký tvar, smysl, začátek i konec, není vůbec 
jednoduché,“ vysvětlil Viklický. 

Opera je dřina 
S touhou napsat velkou formu se Emil 
Viklický už v roce 1984 zamýšlel nad 
tím, jestli existuje nosné téma pro sou-
dobou operu. „Měl jsem zkušenosti 
ze spojení dramatu a hudby, psal jsem 
filmovou hudbu, věnoval jsem se hudbě 
pro animované filmy. Když jeden no-

vinář pak vzpomněl v době válečného 
konfliktu v Bosně na obvinění českých 
vojáků ze znásilnění americké seržant-
ky, uvědomil jsem si, že je vyprávěný 
příběh jakousi paralelou k antické tragé-
dii Faidra,“ popsal. Záhy vznikl nápad 
na libreto první opery, a přestože je po-
dle Viklického psaní opery dřina, Faidru 
napsal celkem rychle. 

„Do operního byznysu jsem se dostal 
jednoduše. Napsal jsem libreto, poslal 
jej do soutěže a ono vyhrálo. Následující 
čtyři roky jsem z tohoto byznysu nevy-
padl,“ řekl Viklický. 

Jeho další opery Oráč a smrt a Má-
chův deník, později také melodram na 
texty Václava Havla The Mystery of 
Man, už vznikly na zakázku. I když jej 
opera nesmírně baví, uvědomuje si dnes 
víc než kdykoliv předtím, že nad tvorbou 
každé z nich stráví kus života. A přiznal, 
že dnes zvažuje, jestli je této práci ocho-
ten obětovat čas, nebo raději využije 
řady koncertních nabídek. 

„Půl roku života navíc nemám! Ope-
ra je drama, opera je vášeň! Je ale také 
dřina! Je to spousta stránek, na nichž 
děláte řady a řady černých teček,“ uza-
vřel Viklický. 

Emil Viklický. 
V 70. letech 

studoval jazz 
na Berklee 

College v USA. 
V současnosti 

hraje s Františkem 
Uhlířem a Laco 
Troppem v Triu 

Emila Viklického.

absolvent

Majáles
„Majáles byl parádní tím, že 
na něm bylo plno lidí a vše 
bylo zadarmo. Bylo to hez-
ké zpříjemnění během učení 
na zkoušky,“ řekla studentka 
prvního ročníku žurnalistiky 
a kulturní antropologie Eliš-
ka Studená.

„Byl jsem na Pevnůstce, na 
Zbrojnici i v letním kině na 
Slam poetry. Líbilo se mi to 
moc. Zájem studentů mohl 
být sice větší, ale možná to je 
dané tím, že akce se konala 
během zkouškového období. 
Zažil jsem majáles i v prvním 
ročníku. Myslím, že letos to 
bylo stejně dobré,“ uvedl Da-
niel Olt, student třetího roční-
ku italské a anglické filologie.

Začalo to balonky 
Předehrou oslav bylo vypuš-
tění tří stovek balónků na 
Horním náměstí. Poté předa-
la minulá královna, herečka 
Ivana Plíhalová, korunu eme-
ritnímu rektorovi Josefu Ja-
řabovi. Ten sedě v otevřeném 
automobilu dovedl majáleso-
vý průvod akademiků a stu-
dentů na univerzitní půdu. 

Hned tři vítězné masky 
vyhlásila porota majálesové 
soutěže o letošní nejzdařilejší 
maškarní převlek. Navzdory 
názvosloví vyhrál mezi žena-
mi pásovec, mezi muži mu-
chomůrka a skupiny ovládl 
počítačový Pac-Man.

„Proč muchomůrka? Taková 
maska se vždycky hodí, a jak 
se ukazuje, může být i úspěš-
ná,“ radovala se s úsměvem 
muchomůrka – jinak Dempsey 
Navrátil, student oboru Nano-
technologie na přírodovědec-
ké fakultě. Jako vítěz mužské 
kategorie si mezi obdrženými 
cenami s uspokojením prohlí-
žel sadu pivních vzorků.

Majáles přinesl také český 
rekord v měření tlaku. Pro-

měřit se nechalo 348 lidí od 
mediků či čerstvých absol-
ventů lékařské fakulty. „Jedná 
se o ustavující rekord v počtu 
lidí, kteří si na jednom mís-
tě nechali změřit krevní tlak. 
O nic podobného se nikdo 
zatím nepokusil,“ uvedl Mi-
chal Jurečka z pelhřimovské 
agentury Dobrý den, jenž na 
rekord dohlížel. 

„Céčko je živá interaktiv-
ní show s filmovou tematikou 
na motivy televizních soutěží. 
Diváci nejsou pouhými pasiv-
ními přihlížejícími, ale z jejich 
řad je vybráno několik soutě-
žících. Céčko je doprováze-
no magnificientní světelnou 
i zvukovou kulisou a nechybí 
ani cinefilní hédonista v roli 
moderátora. Ceny nejvyšší 
hodnoty, sličné hostesky, ne-
vkusná hudba, vkusný roz-
hodčí, smích, láska, histor-
ky z natáčení a Velké finále,“ 
popsal soutěž student filmové 
vědy Radim Měsíc.

Něco navíc
Benefiční rozměr majálesu 
byl naplněn koncertem v Jazz 
Tibet Clubu. Symbolický šek 
na téměř 21 tisíc korun z vy-
braného vstupného převzali 
Herta a Vladimír Mihálovi, zá-
stupci Sdružení Šance, které 
pomáhá dětem s leukémií a je-
jich rodinám. K tanci a posle-
chu zahráli olomoučtí Nylon 
Jail, éteričtí Luno a multiin-
strumentální Tomáš Dvo-
řák aka Floex. „Koncert byl 
úžasný, taneční parket plný, 
skvělá atmosféra. Myslím, že 
si to všichni zúčastnění užili,“ 
zhodnotila večer v klubu me-
dička Klára Ferencová.

Po dvou letech se Univerzita Palackého loni dočkala 
rozverného studentského svátku. A majáles v roce 
440. výročí založení vysokého učení, to byla oslava 
vskutku grandiózní. Mezi korunovací krále majále-
su a poslední tečkou v podobě soutěže Céčko bylo 
34 hodin nabitých stovkou programových bodů. 
Dvoudenní majáles probíhal na 17 místech.

svátek
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Letošní majáles se koná
v úterý 6. května.
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Stipendistky
Stipendistkami uplynulého akademic-
kého roku byly Alena Šoustková a Sa-
bina Šťastná, dnes internistka štern-
berské nemocnice.

Alena Šoustková zvládla první roč-
ník medicíny nejlépe ze všech. Za nej-
těžší považovala „anču“ – tedy anato-
mii. Zabrat jí ale dala i chemie, kterou 
se učila tři týdny. Kvůli náročnému 
studiu musela zanechat i svého koníčku 
– latinskoamerických tanců. „Zavolali 
mi ze studijního oddělení, že sem mám 
přijít, ani jsem nevěděla proč,“ usmí-
vala se Alena. Jak naloží s penězi, hned 
po obdarování nevěděla. „Je to pro mě 
vysoká částka,“ podotkla.

Překvapená byla 
i Sabina Šťastná. „Zpo-
čátku jsem tomu vůbec 
nevěřila. Považovala 
jsem to za chybu, když 
mi peníze přistály na 
účtu. Až na promoci mě o správnos-
ti přesvědčil pan děkan,“ řekla. Jako 
nejlepší absolventka ročníku dostala 
loni v červnu prostřednictvím Stipen-
dia Josefiny Napravilové třicet tisíc. 
Neváhala a mecenášce napsala dopis. 
Stálo v něm:

Byl to pro mě moment absolutní sa-
tisfakce, nadšení, štěstí a v neposlední 
řadě i hrdosti nejen pro mne, ale i pro 
mé rodiče. Touto cestou bych Vám ráda 
z celého srdce poděkovala, jelikož mi 
toto ocenění vlilo do žil další touhu po 
studiu a optimismus do další etapy 
mého života. 

Velice se omlouvám, že jsem toto po-
děkování neformulovala dříve, ač jsem 
na něj myslela takřka každý den, ale 
tak rychle, jak mi utekl poslední půl rok 
v pracovním tempu, mi ještě nikdy čas 
neběžel.(…) Děkuji a nesmírně si Vás 
vážím, jelikož tímto způsobem pomáhá-
te absolventům víc, než si mohou přát.

Mecenáška 
Josefína Napravilová 
žije v našich srdcích...

vzpomínka

Josefina Napravilová byla 
usměvavá, stále dobře 

naladěná dáma. Před několika 
lety se stáhla do ústraní a svůj 

majetek rozdělila mezi čtyři 
lékařské fakulty. Té olomoucké 

věnovala 700 tisíc korun. Pro 
studenty.

„Člověk má mít satisfakci sám v sobě,“ 
tvrdila v lednu na oslavě svých stých 
narozenin laskavým hlasem, když se 
ohlédla za svým životem. Po válce po-
mohla desítkám dětí vrátit se domů 
a před převýchovou v Německu zachrá-
nila i ty z Lidic. 

Proč se rozhodla podporovat mediky, 
vysvětlila jednoduše. „Mens sana in cor-
pore sano. V zdravém těle zdravý duch. 
Když je zdravé tělo, tak je zdravý rozum 
a rozum je všecko,“ usmívala se na osla-
vě. Měsíc poté náhle zemřela.

Český „Nicholas Winton“
Její životní dráha začala v Plzni. Narodila 
se jako Gottfriedová. Otec byl potomkem 
Švédů, kteří se v Čechách usadili po třice-
tileté válce. Maminka pocházela z Hané, 
z Dubu nad Moravou, kam pak Josefína 
jezdívala na léto k prarodičům. Bylo jí půl 
roku, když otec odešel do první války, z níž 
se nevrátil. Matka pak byla závislá na tom, 
co dostala ze statku od svých rodičů. 

Když Josefina odešla do Prahy studo-
vat práva, přivydělávala si jako učitel-
ka jazyků mimo jiné v rodině švédského 
velvyslance. „A to udělalo celý můj život,“ 

podotkla. Díky tomu se později setkala se 
švédským princem Bernadottem a dosta-
la se do repatriační mise. „Ten mi vylíčil, 
že hrůzy války nejvíc postihují nevinné 
děti a že není rozdíl, jestli je německé, 
nebo české. Máma chybí každému dítěti, 
protože ono chce rodinu a lásku,“ popsa-
la. Z Německa vrátila do Čech i Václava 
Hanfa, nejznámějšího lidického chlapce. 
Celý život ji oslovoval „maminko“.

Nežádoucí
V době, kdy vysoké školy zavřeli nacis-
ti, potkala svého budoucího muže Karla 
Napravila. O 24 let staršího bankéře. Je-
jich cesty se rozešly ve Vídni v roce 1947 
a Josefina odjela na rok ke známým do 
Kanady. Pro nový režim byl ale její ná-
vrat nežádoucí. Ani později jako Kana-
ďanka nedostala od socialistického Čes-
koslovenska vízum. Navíc v roce 1956 
pomáhala v Kanadě maďarským a v roce 
1968 českým a slovenským emigrantům.

Do vlasti se dostala paradoxně přes Me-
xiko. „Na dovolené jsem tam viděla česko-
slovenskou vlajku, tak si povídám, zkusíš 
to tady. Bylo už skoro tři hodiny vodpo-
ledne, ale na ambasádu jsem zazvonila 

a k vratům přišel muž – povídám, Josef, co 
tady děláte? Ten sloužil po válce na našem 
konzulátu ve Vídni u vrátnice a v Mexiku 
byl tajemník. Slíbil, že mi vízum zařídí, byl 
strašně důležitej. A vopravdu jsem vízum 
dostala. Vždycky jsem jela jako do lázní 
v Luhačovicích. Zaplatila tři měsíce pobyt 
a byla tam jen deset dní. Zbytek času jsem 
byla s maminkou v Praze. Já jsem na to 
celý rok šetřila a celý rok se těšila do Pra-
hy,“ vzpomínala stoletá oslavenkyně.

Nová generace
Natrvalo přesídlila z Vancouveru zpět 
po sametové revoluci. „Jak říká Shake-
speare, když se za čas vrátíš do své rodné 
země, najdeš jinou zem. A to je pravda, 
ty lidi, co byli ve třicátých letech, už dnes 
neexistují. Dnes už není takové vzájem-
né přátelství. Lidé jsou závistiví a rádi 
dělají druhému bolest,“ posteskla si.

Jejím přáním bylo, aby dnešní gene-
race vychovala ze svých dětí usměvavé 
a sebevědomé, ne pyšné, lidi. „Naučte 
je, co je pravda a co je čest. Že co slíbím, 
to je zákon,“ nabádala.

Josefinu Napravilovou znal i Pavel 
Benda z právního oddělení univerzity. 

„Od sedmé třídy, když se z Kanady pře-
stěhovala k nám do Bechyně. Tehdy mě 
učila angličtinu. Takovou přirozenou 
cestou bez gramatiky. Po roce a půl jsem 
se bez problémů domluvil v Londýně. 
Dala mi hodně i po lidské stránce, byla 
pro mě morální vzor,“ řekl Benda. 

Každý rok obdrží z daru Josefiny Na-
pravilové dvacet tisíc korun student prv-
ního ročníku s nejlepším prospěchem 
a třicet tisíc nejlepší absolvent. Děkan 
lékařské fakulty Milan Kolář je přesvěd-
čen, že by fakulta měla Stipendium Jose-
finy Napravilové vyplácet i v době, kdy 
se dar vyčerpá. Na její památku.

Děkan Milan Kolář v lednu blahopřál Jo-
sefině Napravilové k 100. narozeninám.

TExT	/	FOTO:  Pavel kOnečný
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Světelný meč
Půlení mediků je rituál spojený s prvorepublikovým, dnes 
neuznávaným, titulem MUC. Budoucí lékaři se „bláznivou“ 
formou přehoupnou do druhé poloviny studia.

Zdravé srdce Hané
a Šňůra života
Každoročně vyrážejí medici do olomouckých 
ulic, aby propagovali zdravý životní styl.

Poprvé
Medici „rozpůlili“ děkana v polovině jeho funkčního období. „Nedovedu si představit, že by toho bylo 
schopno jiné vedení fakulty. A nemyslím si, že by to studenti pro někoho jiného udělali,“ komentoval 
historicky první děkanské půlení předseda akademického senátu lékařské fakulty Jan Strojil.

FOTO:  Pavel kOnečný

novinkyPříběh noční
studovny

Sedm set studentů podepsalo 
petici, ve které požadovali 

zřízení noční studovny. Přibližně 
stejný počet ji využil již krátce 

po jejím otevření.

Příběh noční studovny se začal psát v létě 
loňského roku. Petici iniciovala studentka 
psychologie Tereza Janásová. Jak přizna-
la, sama se nejčastěji učí v noci. 

Studovna se otevřela v říjnu. „S vý-
sledkem jsem spokojena. Přesně tak jsem si 
to vlastně představovala,“ uvedla na slav-
nostním přestřižení pásky Janásová. 

Studentům je k dispozici třicet míst 
každý den od desíti hodin večer do šesti 
ráno. Její využití ilustrovala student-
ka anglické a španělské filologie Tereza 
Honsová. „Skoro každý den mám rozvrh 
do osmi hodin, takže jakmile skončím, 
přesunu se sem,“ řekla.

Vstup do noční studovny je na elek-
tronické studentské nebo zaměstnanec-
ké karty. 

Vedení Ústřední knihovny očekává, 
že zájem o nonstop studium ještě po-
roste. „Noční studovna ve Zbrojnici je 
využívána jako každá novinka – návš-
těvnost se zvyšuje postupně,“ tvrdí 
ředitelka knihovny Helena Sedláčková. 
Stabilně zatím chodí dvě desítky stu-
dentů za noc.

Pro tento akademický rok připravila 
knihovna ve Zbrojnici ještě jednu novin-
ku – „hlučnou“ studovnu. Ta nabízí pro-
stor pro komunikaci i relaxaci. „V běžné 
studovně by se nemělo hlasitě mluvit. 
Tady se mohou studenti učit nahlas, 
navzájem se zkoušet nebo si jen popoví-
dat, aniž bychom je museli napomínat,“ 
upřesnil Jindřich Juráš z výpůjčního 
oddělení.

Bibliobox
Čtenáři univerzitní knihovny 

mohou od letošního roku nově 
vrátit vypůjčené knihy i časopisy 
bez ohledu na její otvírací dobu. 

Umožňuje to nový bibliobox 
v průchodu Zbrojnice. Stejný je 

k dispozici také medikům na 
Teoretických ústavech.

svazků. Bibliobox vybírají pracovní-
ci knihovny dvakrát denně. Vhozená 
kniha je považována za vrácenou vždy 
následující den. 

Ústřední knihovna usilovala o tuto 
službu delší dobu. Podařilo se jí to až 
díky projektu Natura. Investice činí při-
bližně 215 tisíc korun.

Zařízení připomínající bankomat je 
pevně přimontováno k zemi. Jeho vnitř-
ní kapacita se díky pružinám přizpů-
sobuje váze a množství odevzdaných 

text: velena MazOchOvá FOtO: Pavel kOnečný



20 21

V prosincovém fakultním kole soutěže Lidskoprávní Moot court zvítězila trojice (zleva) 
John Gealfow, Andrea Kneiflová a Tomáš Novák. Do celostátního kola spolu s nimi 
postoupil také stříbrný olomoucký tým Leoš Baroch, Ivana Rejzková a Radim Smolka.

praxe

K bangladéšské severozápadní hranici 
se Štěpánka Pecháčková, Iva Musilová 
a Markéta Nešporová vydaly na 
zahraniční odbornou praxi. Pobyt ve 
vesnici Thanapara, spolupráce s tamní 
rozvojovou organizací Thanapara 
Swallows a poznávání dalších koutů 
exotické země hodnotí jako jednoznačný 
přínos pro své další studium i osobnostní 
vývoj. „Až po návratu člověk zjistí, co 
všechno se naučil, “ shrnula Štěpánka.

Fair trade obchod 
i arzenik ve vodě
Diplomové práce obsáhnou témata týka-
jící se fair trade produkce oblečení, pra-
xe komunitního rozvoje a zdrojů vody. 
„Zajímalo mne, jak jsou místní lidé při-
pravováni k tomu, aby například získali 
rekvalifikaci a práci v rámci místního 
zemědělství,“ uvedla Iva Musilová.

Štěpánka využije pro svou diplomku 
výsledky kvalitativního výzkumu zamě-
řeného na projekt čištění vodních zdrojů 
kontaminovaných arzenikem. „Zkoumala 
jsem názory obyvatel vesnice Miapur na 
projekt, kterým organizace Thanapara 
Swallows podpořila čištění studní a léčbu 
nemocných,“ upřesnila Štěpánka. 

Markétu zaujaly aktivity tamní vel-
ké dílny pro výrobu fair trade produkce 
oblečení v rámci dalších místních roz-
vojových projektů. „Zjišťovala jsem, jak 
se místní ženy učí šít a vyšívat a co pro 
ně a pro rozvoj celé komunity znamená 

získání těchto dovedností. Dělala jsem 
hlavně rozhovory, pozorování a snažila 
se získat další podkladové materiály,“ 
uvedla Markéta.

Kromě práce na vlastních výzkumech 
se studentky věnovaly práci pro hostitel-
skou organizaci Thanapara Swallows. 
Jejich pracovní náplň byla částečně 
plánovaná i improvizovaná. „Evropské 
tempo i logika zde nemají příliš místo. 
K tomu se přidávají komunikační šumy 
a nedorozumění na obou stranách,“ po-
znamenala Štěpánka. 

Přesto se jim podařilo seznámit se vše-
mi místními projekty už během prvního 
měsíce a časem zvládly i místní jazyk – 
bangla. Studentky se také věnovaly do-
učování angličtiny pro děti z místní školy 
a absolvovaly řadu exkurzí a tréninko-
vých mítinků. „Pracuje se tu od devíti do 
pěti hodin, pracovní doba je ale upravo-
vaná podle potřeby. Týden se počítá od 
neděle do neděle a volný den je pouze pá-
tek. Dodržuje se pauza na oběd a odpole-
dní spánek,“ vysvětlila Štěpánka. 

Bidéši se zvou na lal-ču
Na pobyt v prostředí odlišné kultury 
i jazyka se studentky pečlivě připravo-
valy už před odjezdem. Přesto je přímo 
na místě leccos zaskočilo. „Trochu jsme 
se obávaly přijetí v muslimské komu-
nitě, ale bylo to překvapivě v pohodě. 
Místní společnost je poměrně přísně 
hierarchicky rozdělena, ale jako cizinky 

ze Západu, a hlavně hosté jsme byly na 
žebříčku hodně vysoko,“ uvedla Markéta. 
Jak dodala, bezedná vstřícnost a pohos-
tinnost místních obyvatel vůči cizincům 
neboli bidéši dostala studentky občas i do 
nepříjemných rozpaků. „Člověk si při-
padá hloupě, když pro něj shánějí židli 
a příbor, zatímco ostatní sedí na zemi 
a jedí rukama. Opravdu tam platí: host do 
domu, Bůh do domu,“ uvedla Štěpánka. 

Bez problémů se obešlo přizpůsobení 
tradici oblékání. „Pořídily jsme si jejich 
saalvar kameez, což jsou dlouhé kalhoty 
a delší halena a k tomu šátek přes hruď. 
Nevyžadovali to po nás, ale my jsme se 
přizpůsobit chtěly,“ zdůraznila Markéta. 

K nejhezčím zvyklostem patří podle 
studentek oslovení při potkání. „Oslovují 
se mezi sebou bhai, bratře, a sestro, apa 
nebo bubu,“ prozradila Štěpánka. Jak 
dodala Markéta, velká pospolitost míst-
ních obyvatel je pro Evropana nezvyklá. 
„Všichni se znají a všechno o sobě vědí 
a je pro ně nemyslitelné, že by měl někdo 
potřebu nějakého alespoň částečného 
soukromí. A když vás někdo pozve na 
mango nebo na lal-ču neboli čaj s cuk-
rem, není možné pozvání nepřijmout,“ 
vysvětlila Markéta.

Po návratu se přistihla, že porovnává, 
co všechno tam bylo lepší a zajímavější 
než tady. Těžko si zvykala na chlad i še-
divé oblečení. 

„A nikdo se na vás nepodívá, neusmě-
je se. Stýská se mi vlastně pořád,“ svěři-
la se Štěpánka. 

Bangladéš: Host do 
domu, Bůh do domu

Z Bangladéše si studentky 
teologické fakulty přivezly 

poznatky pro své diplomové 
práce, výjimečné zážitky 

z odlišného kulturního 
prostředí, vzpomínky na 

všudypřítomnou pohostinnost 
i teplo. A především jistotu, že 

svět je malý a že na vzdáleném 
konci planety zanechaly přátele, 

s nimiž si rozumí navzdory 
jazykovým bariérám.

Do Olomouce putovala jedna z Cen Jose-
fa Vavrouška. V konkurenci posluchačů 
pěti českých a slovenských univerzit ob-
sadila druhé místo v kategorii bakalář-
ských prací studentka olomoucké příro-
dovědecké fakulty Kateřina Hradilová. 
Za svou zdařilou analýzu Perspektivy 
čínského modelu růstu pro rozvojový 
svět si ze soutěže odnesla diplom a fi-
nanční odměnu čtyři tisíce korun.

S bakalářskou prací uspěla také absol-
ventka žurnalistiky na filozofické fakul-
tě Lucie Brijarová. V soutěži Lidových 
novin obsadila druhé místo s prací Pro-
měna hlavní zpravodajské relace ČT1 
v souvislosti s nástupem Petra Dvořáka 
do funkce ředitele. Za zpracování téma-
tu získala od listu deset tisíc korun.

Zaregistrujte se do Portálu absolventů a získejte výhody členství.

H L E D Á M E  A B S O L V E N T Y
absolventi.upol.cz

Studenti olomouckých 
práv mezi nejlepšími

Hned několikrát využili olomoučtí stu-
denti práv příležitost prokázat své zna-
losti a schopnosti v celorepublikových 
soutěžích. Barvy své akademie úspěšně 
hájili v silné konkurenci ostatních práv-
nických fakult.

Soutěživý duch se vyplatil zejména 
studentským týmům, které se utkaly 
v moot courtech neboli simulovaných 
soudních procesech. V jednotlivých klá-
ních, jejichž náplň je vždy definována 
konkrétním oborem práva. 

Pohotová argumentace
Nejlepší argumentační schopnosti v simu-
lovaném soudním procesu prokázali Bar-
bora Hudková a Marek Zeman, kteří zís-
kali prvenství v národním kole Czech Moot 
Court Competition na téma nový občanský 
zákoník. V olomouckém finále, jehož se 
zúčastnilo šest dvoučlenných týmů z práv-
nických fakult v Praze, Brně a Olomouci, 
zdolali své kolegy z Masarykovy univerzity. 

S brněnským týmem se ve finálo-
vém souboji utkaly i studentky Patrícia 
Poláčková, Andrea Bartošová, Romana 
Skácelová a Andrea Kneiflová. V celo-

státním kole Lidskoprávního moot cour-
tu nakonec získaly druhé místo a jako 
nejlepší byly vyhodnoceny v kategorii 
písemných podání. 

Vědecké naděje
Olomoučtí studenti práv zářili také v le-
tošní česko-slovenské studentské vě-
decké soutěži odborných prací, které se 
účastnilo více než padesát soutěžících 
z českých a slovenských právnických 
fakult. Tři nejlepší práce byly v každé 
kategorii oceněny mimořádným stipen-
diem dvacet, deset a pět tisíc korun.

S prací Svěřenský fond jako efektivní 
nástroj ochrany majetku zvítězila v sek-
ci soukromého práva studentka čtvrtého 
ročníku Tereza Mimrová, která se o první 
místo rozdělila s kolegou ze Západočeské 
univerzity v Plzni. Hodnotící komise vy-
soce hodnotila zejména její výkon při úst-
ní obhajobě i volbu aktuálního tématu.

Student pátého ročníku David Kopal 
obsadil třetí místo v sekci evropského 
a mezinárodního práva s prací, v níž 
aplikoval jednu z právnických teorií na 
judikaturu Ústavního soudu.

studentské 
vavříny

text / FOtO: velena MazOchOvá text: velena MazOchOvá rePrO: Žurnál uP

Studentky Iva Musilová, Markéta Nešporová a Štěpánka Pecháčková (zprava).
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výzkuM Člověk uprostřed oceánu

Tisíce námořních mil absolvovali 
v průběhu loňského roku 

odborníci z Univerzity 
Palackého, aby zkoumali lidskou 

schopnost psychické a sociální 
adaptace v extrémních 

podmínkách. Sami si přitom 
užili své, zápasili s mořskou 

nemocí či silnými bouřemi, ale 
také s tvrdou námořnickou 

prací.

„Abych pravdu řekl, spadl mi kámen ze 
srdce, když se Ivo Jirásek vrátil z po-
slední etapy plavby zpět. Momentálně 
jsem maximálně spokojený,“ uvedl ga-
rant v českých poměrech netradičního 
terénního výzkumného projektu Michal 
Kalman z fakulty tělesné kultury. 

Na fakultě patří k čelným vědeckým 
pracovníkům v oblasti výzkumu aktivní-
ho životního stylu dětí a mládeže, zároveň 
je ale námořník a velký propagátor plach-
tění na historických lodích. Transoceán-
skou výzkumnou plavbou na holandském 
škuneru Oosterschelde tak vloni na jaře 
zadal na zajímavé celoroční téma.

„Největší obavy jsem měl, když 
v březnu odjel jako první student Ši-
mon Pelikán. Také mě dost stresovala 
manželka Ivo Jiráska, která řešila, jak je 
to nebezpečné a že je živitel rodiny. Po 
organizační a technické stránce ale vše 
klapalo, holandská strana dodržela vše, 
na čem jsme se domluvili, také finančně 
jsme projekt zvládli. Jsem moc rád, že 
jsem do toho šel,“ vysvětlil Kalman.

Zkušený vodák…
Student rekreologie Šimon Pelikán se na-
lodil v brazilském Santosu na konci břez-
na, uprostřed vod jižního Atlantiku strávil 
měsíc, než opět vstoupil v jihoafrickém 

Kapském Městě na pevninu. Na rozdíl od 
svých starších a odborně zkušenějších ná-
sledovníků si ovšem někdejší mistr světa 
v kanoistice a milovník vodních sportů plav-
bu užil. „Na pevninu jsem se netěšil. Jediné, 
co mě těšilo, byl ten klid, že už se mi něco 
může stát a bude to v pohodě, že pomoc 
bude blízko,“ uvedl po návratu Pelikán. 

„Nejvíc jsem se bál, když jsem lezl 
nahoru na stěžeň, nějakých třicet metrů 
vysoko, a ta loď se pořád s vlnami kymá-
cela, deset metrů doleva, deset metrů 
doprava. Bylo to hrozný, ale zároveň 
jsem měl i z toho velkou radost, že něco 
takového můžu zažít,“ dodal mladý dob-
rodruh. 

… a suchozemští vědci
To docent Peter Tavel z cyrilometo-
dějské teologické fakulty a proděkan 
fakulty tělesné kultury Ivo Jirásek na-
stupovali na palubu lodi s minimem 
námořních zkušeností. Jirásek se ozna-
čil za mořského panice, psycholog Tavel 
prozradil, že je neplavec a nemá moře 
rád. 

„Je mi sice tělesně velmi zle, ale už se 
nebojím toho, co se děje. Ať se děje co-
koliv. Usnul jsem během sekundy. Cítil 
jsem, že to sice bylo divoké přivítání, ale 
že mě moře začíná přijímat. Stávám se 

námořníkem. Hlavou mi ale problesk-
lo: nepřišel jsem tady náhodou dělat 
výzkum... V duchu jsem se usmál a řekl 
jsem si, že by nebylo špatné aspoň pře-
žít,“ zapsal si do deníku Tavel po první 
noci ve vodách Indického oceánu, kdy se 
loď musela kvůli nepříznivému počasí 
vrátit do přístavu. 

„Nevolnost podbarvovala veške-
ré zážitky. Překvapilo mě ale spojení 
věcí, které nejdou úplně k sobě. Když 
jsem v jednu chvíli zvracel přes palubu 
do moře, tak jsem viděl, že se na hladi-
ně dělá duha. Ten protiklad potupného 
zvracení a estetického požitku byl ne-
smírně zajímavý,“ poukazoval zase po 
návratu Jirásek.

Žádné hollywoodské 
scénáře
Úkolem olomouckých akademiků na 
plachetnici z roku 1918 bylo pozorovat 
změny v chování a prožívání u spoluces-
tujících i u sebe sama v extrémních pod-
mínkách. Předvýzkum Šimona Peliká-
na upozornil na náročnost námořnické 
práce a nutnost s tím spojených úprav 
v provádění výzkumu. 

Peter Tavel, který absolvoval v červ-
nu a červenci cestu z Mauricia do aus-
tralského Perthu, tak rezignoval na část 
dotazníků a spolupasažéry stručně o vý-
zkumu informoval již před vyplutím. Na 
širém moři pak sledoval, jak se mění je-
jich emoce, vztahy či hodnocení, hovořil 

s nimi, vyplňoval dotazníky. „Všich-
ni byli poloprofíci, jen si netroufli na 
oceán. Nic zvláštního se nestalo, žádný 
hollywoodský scénář. Všechno běžné, 
včetně obyčejných drobných konfliktů, 
když někdo přišel pozdě do služby,“ po-
znamenal psycholog.

V Tavelově zorném poli bylo sedm 
mužů a osm žen. Věkový rozptyl 19 až 
66 let. A národnostní ještě větší – Ame-
rika, Austrálie, Skandinávie, Německo, 
Holandsko, Jižní Afrika. Tvořili „kon-
trolní skupinu“ k vzorku kosmonau-
tů, kterým v Rusku simulovali 500 dnů 
podmínky letu na Mars. „Kosmonauti 
měli hlavní téma hovoru jídlo. Žádný 
sex. Totéž bylo na lodi,“ potvrdil Tavel.

Na spirituální rozměr lidského pro-
žívání se pak při nejdelší etapě, plavbě 
z Nového Zélandu na Falklandské ost-
rovy, zaměřil Ivo Jirásek. V rozlehlosti 
moře našel dar – možnost uklidnit se, 
ponořit se do sebe, přemýšlet o život-
ních prioritách. „Myslím, že podobně 
to cítili i kolegové na palubě, neboť se 
témata domova a ten spirituální rozměr, 
kdy se člověk nezaměřuje jen na to, jestli 
je mu tělesné dobře, nebo špatně, ale 
také na nějaké hlubší okamžiky a životní 

smysl, objevovaly i v lodní kronice,“ pro-
zradil Jirásek. 

Odborné práce, kniha, 
dokument i další 
expedice

Získané poznatky nyní olomoučtí vědci 
analyzují, výstupy podle Kalmana nebu-
dou určené jen pro odbornou veřejnost. 
„Připravujeme mimo jiné monografii, 
která bude odpovídat vědecké publika-
ci, ale současně chceme, aby tam byly 
pěkné fotky a byla zajímavá i pro laic-
kou veřejnost. S Českou televizí se také 
pokusíme vyrobit dokumentární film,“ 
uvedl Kalman. 

Přínos výzkumné plavby přitom 
Kalman vidí nejen na poli vědeckém. 
„Získali větší mezinárodní uznání. 
Prokázali jsme, že o tom dokážeme 
nejen mluvit, ale také sehnat finance, 
lidi a celé to za Českou republiku zor-
ganizovat. V letech 2015–16 se chystá 
expedice na historické plachetnici na 
soustroví Špicberky, opět se pokusíme 
být u toho,“ nastínil Kalman plány do 
budoucna.

TExT:  Martin višňa REPRO:  Žurnál uP

Změny v chování a prožívání
v hledáčku olomouckých vědců

Peter TavelŠimon Pelikán Ivo Jirásek

Oosterschelde. 
Holandská 
historická 

plachetnice 
z roku 1918 

plující kolem 
světa. Délka 

50 metrů, šířka 
7,5 metru. 

Její plachty 
zabírají plochu 

891 metrů 
čtverečních.
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Přidání sloučeniny stříbra, 
případně mikročástic či 

nanočástic tohoto kovu, dokáže 
posílit účinnost antibiotik. 

Prokázali to vědci z lékařské 
a přírodovědecké fakulty. 

Učinili tak výrazný krok pro 
řešení velkého problému 

současné medicíny, jímž je 
stoupající odolnost bakterií vůči 

antibiotikům.

Dlouhodobé nadužívání antibiotik pro-
vázelo lékařství zejména v 60. až 80. 
letech. „Mnohé bakteriální kmeny se 
staly odolnými vůči antibiotické léčbě, 
respektive k potlačení bakteriálních 
infekcí jsou často potřeba podstatně 
vyšší dávky antibiotik a jejich kombi-
nace. To s sebou přináší řadu nežádou-
cích účinků, včetně lékové interakce,“ 
vysvětlil důvody několikaletého výzku-
mu děkan lékařské fakulty a mikro-
biolog Milan Kolář, který se na bádání 
podílel.

Podstatou olomouckého vynálezu, 
jehož postup je už přihlášený k pa-
tentování na Úřadu průmyslového 
vlastnictví ČR, je přípravek obsahují-
cí směs antibiotika a stříbra ve formě 
nanočástic nebo vhodné sloučeniny. 
Přínos je především v tom, že antibio-
tika s příměsí stříbra opětovně vyka-
zují antibakteriální účinek i vůči tako-
vým bakteriím, na něž antibiotikum 
bez této příměsi nezabíralo nebo bylo 
účinné jen zčásti. Účinek lze prokázat 
i při podstatně nižších koncentracích 
antibiotika.

Antibakteriální účinky 
stříbra znali již ve 
starověku

„Antibakteriální účinky stříbra jsou 
známé po staletí. Už Římané používali 
nádoby ze stříbra nebo házeli stříbrné 
mince do mléka, aby vydrželo déle čer-
stvé. Vzhledem k současné popularitě 
nanočástic jsme se začali věnovat vy-
užití nanočástic stříbra v biologických 
aplikacích. Začali jsme studiem jejich 
antibakteriální aktivity,“ popsal po-
čátky výzkumu Aleš Panáček z katedry 
fyzikální chemie přírodovědecké fakul-
ty a Regionálního centra pokročilých 
technologií a materiálů.

Vědci nejprve potvrdili antibakte-
riální aktivitu stříbra. Práce zveřejněná 
v roce 2006 v odborném časopisu The 
Journal of Physical Chemistry B patřila 
mezi první práce tohoto druhu. Vzbudi-
la velký ohlas v odborném světě a má již 
stovky citací. Následně přišla na řadu 
otázka odolnosti bakterií na antibio-
tickou léčbu, která vědce zaměstnávala 

věda Stříbro!
Olomoučtí vědci prokázali, že posiluje účinnost antibiotik

TExT:  Martina šaradínOvá FOTO:  Pavel kOnečný REPRO:  Žurnál uP

v uplynulých zhruba třech letech. „Na-
padlo nás přidat k antibiotikům nano-
částice. Podařilo se nám prokázat, že 
nanočástice stříbra velice posilují úči-
nek antibiotik vůči bakteriím. To v pra-
xi umožní používat menší dávky anti-
biotik v kombinaci se stříbrem, čímž se 
snižuje riziko vedlejších účinků. Možná 
ještě důležitější je zjištění, že nanočás-
tice stříbra obnovují účinek antibiotik 
vůči rezistentním bakteriím,“ uvedl 
Panáček.

Vědce čeká řada 
klinických experimentů
Nanočástice stříbra se zatím v léčbě 
bakteriálních infekcí nepoužívají. Aby 
se v budoucnu staly součástí léčiv, bude 
nutné provést řadu klinických experimen-
tů, které jsou nákladné. Podle Koláře byl 
princip ověřen v laboratorních podmín-
kách. „Účinnost se podařilo prokázat i při 
lokální aplikaci formou masti a hydroge-
lů. V současné době výzkum pokračuje 
testováním na zvířatech,“ uvedl Kolář.

Spojení antibiotik a nanočástic stří-
bra zkoumaly v minulosti i jiné vědecké 
týmy. „V žádném případě nedosáhly tak 
významných výsledků jako my, tedy tak 
vysoké antibakteriální aktivity za tak 
nízkých koncentrací nanočástic stříb-
ra i antibiotika. Je to tím, že máme díky 
spojení týmů vědců z nanomateriálové 
oblasti výzkumu a mikrobiologického 
výzkumu unikátní metody pro přípra-
vu nanočástic stříbra a také spolehlivé 

metody testování antibakteriální ak-
tivity. Proto se naše týmy dostaly na 
špici výzkumu v oblasti znovuobnovení 
citlivosti dosud odolných bakterií vůči 
antibiotikům,“ soudí Panáček.

Antibiotické přípravky v kombinaci 
se stříbrem by mohly najít uplatnění ne-
jen v humánní medicíně, ale i veterinár-
ním lékařství, zdravotnických pomůc-
kách a materiálech či v kosmetických 
výrobcích.

Disperze nanostříbra.Staphylococcus aureus (S aureus KA)

Milan Kolář – mikrobiolog a děkan lékařské fakulty.Aleš Panáček z katedry fyzikální chemie přírodovědecké fakulty a Regionálního 
centra pokročilých technologií a materiálů.
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Genom pšenice 
přečte svět díky 
vědcům z Olomouce

věda

Vědci z olomouckého 
Centra regionu Haná pro 

biotechnologický a zemědělský 
výzkum (CRH) učinili zásadní 

krok pro poznání dědičné 
informace pšenice seté. Po 

desetiletém bádání dokončili 
knihovny DNA pro všech 

21 chromozomů plodiny, za 
což si vysloužili ocenění od 

Mezinárodního konsorcia 
pro sekvenování genomu 

pšenice. Jejich výzkum má 
zásadní význam pro šlechtění 

odolnějších a výnosnějších 
odrůd obiloviny, jež hraje 

klíčovou roli ve výživě lidstva.

„Rozsekané“ části 
genomu se ukládají 
v knihovnách DNA
Genom pšenice je tak obrovský, že ho 
nelze analyzovat jako celek. Zatímco 
dědičnou informaci člověka tvoří asi 
tři miliardy písmen genetického kódu, 
genom pšenice jich obsahuje asi šest-
krát více. Olomoučtí vědci proto její 
dědičnou informaci dělí na menší části – 
chromozomy, které analyzují odděleně. 
Používají k tomu průtokový cytometr, 
jenž chromozomy třídí, a poté z každého 
chromozomu izolují DNA (deoxyribo-
nukleovou kyselinu). Tu následně dělí 
na malé části, jež uchovávají k dalšímu 
využití v jakémsi archivu, tedy knihov-
nách DNA. „Vypracovali jsme metodu 
konstrukce chromozomových knihoven 
DNA, které čtení dědičné informace 
značně usnadňují,“ vysvětlil Doležel.

O dokončení sady knihoven DNA se vě-
decká obec oficiálně dozvěděla v lednu na 
prestižní konferenci Plant & Animal Geno-
me XXII v San Diegu, odkud si tým profe-
sora Doležela přivezl ocenění za význam-
ný příspěvek k přečtení genomu pšenice. 
Symbolicky se tak stalo takřka přesně 
deset let poté, co tým téhož vědce výzkum 
zahájil. „V roce 2004 byla publikována 

první knihovna tohoto typu. Předtím nám 
nikdo nevěřil, že je možné něco takového 
vytvořit,“ pousmál se Doležel. 

První chromozom 
rozluštěn, ostatní jsou 
přečteny zběžně
Chromozomové knihovny DNA jsou 
nezbytným předpokladem pro přečtení 
celého genomu pšenice. Zatím se podaři-
lo úplně přečíst první z 21 chromozomů 
a spolu s francouzskými kolegy se na tom 
podíleli i výzkumníci z CRH. „Získali jsme 
podrobné informace o molekulární struk-
tuře chromozomu 3B. Víme, jaké nese 
geny a jak jsou uspořádány. Tyto poznatky 
urychlují izolaci důležitých genů a využití 
molekulárních metod ve šlechtění. Díky 
tomuto výzkumu také odhalujeme, jak se 
dědičná informace v průběhu evoluce vy-
víjela. Krásné na této práci je to, že se od 
základního výzkumu dostáváme až k prak-
tickému využití,“ doplnil Doležel. Článek 
s výsledky výzkumu již odborníci zaslali do 
prestižního časopisu Science. 

Stejné periodikum by mělo přinést rov-
něž zprávu o tom, že mezinárodní konsor-
cium dokázalo orientačně přečíst DNA 
všech ostatních chromozomů. I na tomto 
úspěchu má klíčový podíl Doleželův tým.

Přírodovědci našli na Borneu 
novou rostlinu

„Rostlina již na první pohled vypadá vel-
mi zvláštně, spíše jako houbička či podiv-
ný živočich. Je totiž nezelená, na zdánli-
vě bezlisté lodyze má většinou jen jeden 
květ s chapadélky. Je velmi nenápadná, 
vysoká sotva deset centimetrů, barvou 
splývá s opadaným listím. Proto není 
jednoduché ji najít,“ popsal nový druh 
flóry Martin Dančák z katedry ekologie. 
Thismia hexagona podle něj patří mezi 
mykoheterotrofní rostliny, což je skupina 
nezelených rostlin bez chlorofylu. Zatím-
co většina nezelených rostlin se vyživuje 
paraziticky, Thismia hexagona využívá 
ke svému životu symbiózu s houbovými 
vlákny. 

Upadnout se někdy 
vyplatí
Nález má na svědomí student doktor-
ského studia katedry botaniky Michal 
Sochor. Přiznává, že mu pomohla náho-
da. „Uklouzl jsem a upadl. Jak jsem tak 
ležel na zemi, všiml jsem si zvláštního 

organismu. V první chvíli jsem vlastně 
ani nevěděl, jestli je to kytka nebo živo-
čich. Utrhl jsem ji, schoval do krabičky 
a společně jsme ji hledali v literatuře. Po 
několika dnech jsme zjistili, že je to zřej-
mě nepopsaný druh. Je to pro mě velký 
osobní zážitek,“ řekl Sochor. V následu-
jících dnech našli účastníci exkurze ně-
kolik dalších populací, na ploše jednoho 
hektaru rostlo přes 20 jedinců. Přesto je 
podle Dančáka nalezený druh v přírodě 
extrémně vzácný a nikde jinde na světě 
se nevyskytuje.

Hypotézu potvrdilo 
téměř detektivní pátrání
Výzkumníci z dostupných seznamů 
rostlin zjistili, že rod, do kterého jimi 
nalezená květina patří, je v oblasti zcela 
neznámý. „Pak začalo takřka detektivní 
pátrání, kdy jsme zjišťovali, kolik dru-
hů bylo popsaných v oblasti jihovýchod-
ní Asie, sháněli jsme k nim popisy a fo-
tografie a z toho vyčlenili užší skupinu 

podobných rostlin. Poté jsme porovnávali 
jednotlivé znaky s ostatními popsaný-
mi druhy. Dospěli jsme k závěru, že naše 
rostlina má unikátní kombinaci znaků, 
kterou žádná jiná nemá. To nás ujistilo 
v tom, že se jedná o zcela nový druh,“ uve-
dl Michal Hroneš z katedry botaniky. 

Aby byl nový druh přijat vědeckým 
světem, musí se popis publikovat. Zají-
mavou součástí je například jeho pojme-
nování. Nejprve chtěli botanici rostlinu 
nazvat podle místa nálezu. Další varian-
tou bylo jméno Aster davidii, neboť květ 
se skládá ze šesti jasně žlutých trojúhel-
níkových cípů, a připomíná tak Davido-
vu hvězdu. „Nakonec se všem nejvíce 
líbilo jméno hexagona, což vychází také 
z jejího tvaru,“ objasnil Hroneš. 

Mravenčí práce čeká ekology i letos. 
V lednu totiž na Borneu bádali znovu 
a pravděpodobně tam nalezli další nové 
druhy živočichů i neznámou nezelenou 
rostlinu. Exponáty musí ale nejprve peč-
livě prostudovat. K velkému potěšení na 
místě opět nalezli i Thismii hexagonu. 
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Zcela nový, vědě 
dosud neznámý 
druh rostliny našli 
loni odborníci 
z přírodovědecké 
fakulty při výzkumu 
v deštných lesích 
Bornea. Drobná 
rostlinka, jež získala 
jméno Thismia 
hexagona, je 
zajímavá nejen svým 
šestiúhelníkovým 
vrcholem květu, ale 
i způsobem života.

Do výzkumu složitého genomu pšeni-
ce jsou zapojeni vědci po celém světě. 
Cílem mezinárodního konsorcia je roz-
luštit dědičnou informaci plodiny nej-
později do roku 2017. Bez metody vyvi-
nuté v Olomouci by to ale nebylo možné. 
„Dokončení knihoven je prvním obrov-
ským úspěchem a krokem ke konečné-
mu cíli. Dalším krokem je sestavování 
fyzických map a potom vlastní čtení, 
tedy sekvenování. Bez naší strategie by 
to šlo jen velmi obtížně,“ uvedl vědecký 
ředitel CRH Jaroslav Doležel. 

Jaroslav Doležel ve skleníku CRH
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vÝukaBudoucí fyzioterapeuti
jsou prakticky zdatnější
Nové pomůcky, obsah výuky 
i studijní materiály přinesl tříletý 
evropský projekt Ústavu fyziote-
rapie na fakultě zdravotnických 
věd. Zaměřil se na zvýšení prak-
tických dovedností budoucích fy-
zioterapeutů, kteří se tak snáze 
uplatní na trhu práce.

„Cílem bylo zvýšit kvalitu výuky, kterou 
zajišťuje ústav fyzioterapie,“ potvrdila 
hlavní řešitelka Petra Bastlová.

Díky projektu se podařilo zakou-
pit nové pomůcky. Patří k nim lehát-
ka, závěsné zařízení pro rehabilitaci či 
balanční plochy. „Chtěli jsme, aby se 
studenti naučili pracovat s pomůckami, 
s nimiž se v budoucí profesi setkají. Od 
zaměstnavatelů máme dobrou zpětnou 
vazbu – absolventi, kterých se projekt 
dotkl, mají dobré dovednosti, umějí se 
vypořádat s různými situacemi a vý-
borně komunikují s pacienty,“ uvedla 
Bastlová.

Ještě modernější 
kineziologická laboratoř
Nové vybavení získala i kineziologická 
laboratoř, která je společným zařízením 
fakulty zdravotnických věd a olomoucké 
fakultní nemocnice. Patří k nejlépe vy-
baveným v Česku. Zabývá se mechanic-
kými zákonitostmi pohybového ústrojí. 
„Koupili jsme i povrchový elektromyo-
graf, který hodnotí svalovou aktivitu 
při různých činnostech. Pořídili jsme 

k tomu i vyhodnocovací software, který 
je k dispozici také studentům v nové po-
čítačové učebně,“ doplnila Bastlová.

Za důležitou součást projektu ozna-
čuje zapojení nových odborníků, kteří se 
studenty pracovali při praktických cvi-
čeních. „Při nich je potřeba individuální 
přístup. Studenti na praktická cvičení 
chodili ve dvou až tříčlenných skupin-
kách, takže se lektor každému mohl ma-
ximálně věnovat,“ objasnila.

Uplatnění je vysoké
Projekt s rozpočtem přesahujícím jede-
náct milionů korun byl hrazen z Evrop-
ského sociálního fondu. Díky němu se 

absolventi fyzioterapie snáze uplatňují 
v praxi, zejména v nemocnicích a v am-
bulantní péči. „Obor je populární a zatím 
by se mohlo zdát, že zvyšovat konkuren-
ceschopnost není potřeba. Uplatnitel-
nost našich absolventů je totiž téměř 
stoprocentní. Nicméně v budoucnu se 
může trh nasytit a zaměstnavatelé si bu-
dou vybírat podle prestiže vysoké školy, 
která fyzioterapeuty vzdělává. Chceme 
si proto udržet dobré jméno a držet krok 
s moderními trendy v rehabilitaci,“ vy-
světlila Bastlová.

Výsledkem projektu bylo nejen 36 ino-
vovaných předmětů, ale i odborné kon-
ference, workshopy, skripta či články pu-
blikované v odborných periodikách.

Jan Chrastina, Helena Kisvetrová a Len-
ka Mazalová obhájili na začátku roku 
své dizertační práce a stali se historicky 
prvními absolventy doktorského studij-
ního programu Ošetřovatelství.

„Oceňuji jejich vědeckou úroveň a pří-
nos pro rozvoj oboru,“ uvedla první česká 
profesorka v oboru a členka komise pro 
obhajoby Valérie Tóthová, která zároveň 
vede Zdravotně sociální fakultu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích.

Historicky prvních obhajob se účast-
nil jako člen zkušebních komisí také 
děkan Jaroslav Vomáčka a proděka-
ni Milan Kamínek a Zdeňka Mikšová. 

„Všichni tři čerství doktorandi prokázali 
schopnost a připravenost k samostatné 
činnosti v oblasti vědy a výzkumu. Ko-
legyně Kisvetrová a Mazalová zůstávají 
na fakultě a budou výraznou posilou pro 
rozvoj vědy ošetřovatelství,“ zdůraznila 
Mikšová.

Doktorský studijní program zaměře-
ný na vědní ošetřovatelství se orientuje 
na metodologii, vědecké bádání a sa-
mostatnou tvůrčí činnost. Zahrnuje 
rovněž aplikaci ošetřovatelského dia-
gnostického přístupu, verifikaci a vali-
dizaci klasifikačních systémů i filozo-
fické, etické a právní aspekty efektivní 
ošetřovatelské praxe. Zároveň klade 
důraz na osvojení předpokladů k vě-
decké a publikační činnosti na národní 
i mezinárodní úrovni.

Fakulta zdravotnických věd má své první doktory
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vÝzkum Sovy v porovnání 
se skřivany propadají 
více depresím

Být „nočních ptákem“ není žádné 
terno. Potvrdil to výzkum odbor-
níků z katedry psychologie, kte-
rý sledoval biorytmy u více než 
690 studentů. Takzvané „sovy“ 
podle něj v porovnání se „skřiva-
ny“ častěji trpí depresemi, mají 
méně kvalitní spánek, inklinují 
více ke kouření, kávě i alkoholu.

„Jedná se o průkopnickou studii, vý-
zkum v této oblasti je v Česku teprve 
v plenkách,“ uvedla autorka studie De-
nisa Janečková.

Mezi takzvané cirkadiánní rytmy 
patří pravidelné střídání spánku a bdě-
ní nebo změny tělesné teploty. Na jejich 
základě odborníci rozlišují dvě základní 
kategorie, kterými jsou ranní typy často 
označované jako „skřivani“ či „ranní 
ptáčata“ a noční typy – „sovy“. V od-
borné terminologii se někdy hovoří také 
o chronotypech. Výzkumníci z kated-
ry psychologie sesbírali v uplynulých 
dvou letech podklady od studentů z celé 
univerzity a vedle ranních ptáčat a noč-
ních sov ještě vyčlenili nevyhraněné 
jedince, kterých byla zhruba polovina. 

K rannímu a nočnímu typu se přiřadi-
la vždy zhruba jedna čtvrtina respon-
dentů. Chronotypy pak vědci porovnali 
s různými proměnnými – mírou depresi-
vity, kvalitou spánku, zdraví škodlivým 
chováním či temperamentovými a cha-
rakterovými osobnostními vlastnostmi.

Spánek zanedbáváme
„Potvrdily se nám závěry známé z řady 
zahraničních studií. Noční ptáci jsou na 
tom ve všech směrech hůře než ostat-
ní chronotypy. Mnohem více kouří, pijí 
alkohol, kávu či využívají jiné podpůrné 
prostředky. Také tráví více času u počí-
tače, naopak mnohem méně sportují. Na 
druhé straně spektra byla ranní ptáča-
ta. U nich se ukázalo, že se snaží vůbec 
nepít alkohol, často sportují každý den, 
vyhýbají se kávě,“ uvedla Janečková.

Noční typy také hůře usínají. Tím pá-
dem se u nich snižuje kvalita spánku, spí 
kratší dobu, než by potřebovaly. Důsled-
kem pak může být jejich zvýšená depre-
sivita, podrážděnost a únava. „Spánek 
je jedna z nejdůležitějších potřeb, které 
člověk má. Současně ji nejvíce zanedbá-
váme. Spánkový dluh se kumuluje, lidé 
už ho nestačí dohnat ani o víkendech. 
Doufám, že tyto poznatky přispějí ke 
změnám ve společnosti, například posu-
nutí začátku pracovní doby či vyučování 
o hodinu by z tohoto pohledu bylo vhod-
né,“ soudí Janečková.

Pro ranní typy je charakteristické 
probouzení se v časných hodinách. Vr-
chol jejich denní aktivity se pohybuje 

v rozmezí od 9 do 12 hodin, ke spánku 
uléhají mezi 21. až 23. hodinou. U večer-
ních typů se denní harmonogram posou-
vá o několik hodin, takže nejlépe fungují 
ve večerních a nočních hodinách.

Chronotyp nezměníme
Podle Janečkové nejde svůj chronotyp 
vědomě změnit, lidé jsou jen nuceni se 
dlouhodobě přizpůsobit požadavkům 
společnosti. „Musí se ale dost přemá-
hat. Je také otázka, zda všichni jedinci 
zařazení mezi ranní ptáčata či nevyhra-
něné k těmto chronotypům skutečně 
patří, nebo je to jen důsledek toho, že se 
chovají tak, jak jsou nuceni,“ doplnila 
Janečková. Kolik zástupců jednotlivých 
chronotypů je ve společnosti podle ní 
na základě tohoto výzkumu nelze určit 
vzhledem k malému vzorku responden-
tů. Celostátní studie neexistuje.

Letní čas je škodlivý
V souvislosti s výzkumem se odborní-
ci vyslovují i proti letnímu času. „Letní 
čas je škodlivý, měl by se zrušit. I tak so-
ciální režimy neodpovídají přirozeným 
rytmům části populace,“ uvedla spolu-
řešitelka práce profesorka Alena Plhá-
ková z katedry psychologie.

Cirkadiánní preference se ale mění 
i s věkem. U mladších osob převládá 
večerní preference, u starších ranní. Ke 
změnám dochází zpravidla kolem 50 let 
věku. Více „skřivanů“ je mezi ženami 
a dívkami, u mužů je to naopak.

Bible: od hliněných tabulek až po finální podobu
Unikátní mezioborový projekt zaměřený 
na dějiny a výklad Bible vstupuje do své 
druhé poloviny. Olomoucký tým z Cent-
ra pro práci s patristickými, středověký-
mi a renesančními texty uspěl v soutěži 
o podporu excelence v základním výzku-
mu spolu s odborníky Univerzity Karlo-
vy a Akademie věd ČR. 

„Snažíme se pokrýt dlouhé období, od 
hliněných tabulek a nejstarších papyrů 
přes další utváření a předávání textů až 
k jejich finální podobě. Součástí bude také 
interpretace, jak byl text chápán ve své 

době, a jak v dalších staletích až do součas-
nosti,“ popsal Vít Hušek z cyrilometo-
dějské teologické fakulty (na snímku).

Badatelé olomouckého centra se 
zaměřili na interpretaci Bible u řec-
kých a latinských Otců – spisovatelů 
a myslitelů křesťanského starově-
ku. „Toto období je považováno za 
podnětné zejména pro stu dium 
vývoje křesťanské-
ho myšlení,“ zdůraz-
nil Hušek. Převážně jde 
o řecké a latinské texty, které 

vznikaly na územích obývaných křesťa-
ny – ve Středomoří, Malé Asii nebo 

v severní Africe.
„Zajímá nás to, co na Bibli bez-

prostředně navazuje, počínaje apo-
kryfními texty, které se do 

ní nedostaly, ale vznikaly 
přibližně ve stejné době. 
Je to nejen teologická 

literatura, ale také 
korespondence, be-
letrie a další žánry,“ 
popsal Hušek.

Autorka studie Denisa Janečková
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dědictvíRekonstrukce 
proměnila 
zasedací místnost 
ve slavnostní sál

Roční práce restaurátorů zcela změnila podobu Velké zasedací místnosti 
rektorátu. Na jejích zdech jsou po několika desetiletích či staletích znovu 
fresky. Historici umění o místnosti opět hovoří jako o Slavnostním sále.

„Stav fresek nebyl znám, i když se jejich 
existence tušila,“ prohlásil profesor Ladi-
slav Daniel z katedry dějin umění. Zabíleny 
mohly být zřejmě už v 19. století a odbor-
níci o nich věděli jen díky sondám. „To, co 
fresky v minulosti poškodilo, byly přede-
vším práce na zavedení elektřiny. Dělníci 
v té době nemuseli tušit, že pod bílou mal-
bou ještě něco je,“ vysvětlil Daniel.

Pod rukama restaurátorů se z doby na 
přelomu renesance a baroka znovu vyno-
řily arabesky ve špaletách a z 18. století 
rostlinné a figurální dekorativní motivy, 
které pokrývají všechny zdi. „Chybí jen 
tady uprostřed, kde byl krb, a tam v rohu, 
kde bývalo okno, co už je zazděné,“ ukazu-
je správce budovy Pavel Absolon na jediná 
místa bez výzdoby. Právě v místech krbu 
by měl být umístěn obraz prvního rektora 
obnovené univerzity J. L. Fischera.

Do rostlinných rozvilin jsou vloženy po-
stavy ve shodě s postavami antických bohů 
ve štukách. „S naprostou přesností se nedá 
určit žádná z postav, i když můžeme říci, že 

se v čele místnosti objevuje postava, kterou 
lze ztotožnit s Pallas Athénou, a mezi okny 
je patrně Venuše. A poškozené vyobraze-
ní vozatajské skupiny může představovat 
Faethóna nebo Hélia – Apollóna – Foiba, 
nejpravděpodobněji je to ale Apollón,“ řekl 
o motivech Daniel. 

Mezi nejstarší vyobrazení v sále patří 
ďáblíci s křídly, příšerky a postavičky 
ve špaletách oken. Všechny mají upo-
zorňovat na zlé lidské vlastnosti nebo 
nebezpečí číhající na člověka. 

„Fresky ve špaletách oken vznikly na 
přelomu renesance a baroka, já bych 
tipoval na začátek sedmnáctého stole-
tí. Ostatní výzdoba je z 18. století s do-
sud nevyjasněným vztahem k nástropní 
štukové výzdobě. Přesná datace není 
možná, pokud se nenajdou přesné sou-
vislosti,“ objasnil Daniel.

Rekonstrukce za šest milionů korun 
se věnovala i nástropní malbě, na níž 
je vyobrazena Dáreiova rodina před 
Alexandrem. V minulosti již fresku 

restaurovali na počátku 19. století 
a v roce 1983, kdy byl zpevněn podklad.

„Před třiceti lety šlo o pevnost podkla-
du, omítku uvolněnou od prkenného stro-
pu. Byla nutná její injektáž a připevnění. 
Dnes je malba očištěna a jemně retušo-
vána. Na restaurovaných nástropních 
štukových reliéfech bylo také doplněno 
poničené zlacení,“ nastínil Daniel. 

Strop proboštského domu nechal na 
své náklady vymalovat František Ferdi-
nand hrabě Oedt, děkan olomoucké kapi-
tuly v roce 1730. Malířské zakázky se ujal 
Karel František Antonín Töpper, který 
podle rytiny, zobrazující fresku ve florent-
ském velkovévodském Palazzo Pitti od 
vůdčí osobnosti italského baroka Pietra 
Berrettiniho zv. Pietro da Cortona, vytvo-
řil svou verzi výjevu. 

Při opravách byla rovněž vyměněna 
podlaha a slavnostní sál dostane rovněž 
nový nábytek. 

Jako rektorát slouží bývalý probošt-
ský dům od roku 1950. 

Stříbrné medaile
Univerzita začala používat nové pamětní medaile z ryzího stříbra. Je na 
nich vyobrazen František Palacký a pečeť se svatou Kateřinou Alexandrij-
skou, patronkou vysokých škol, s letopočtem založení univerzity 1573.

Autorem námětu je medailér a šperkař Petr Vogel. Hlavním námětem 
mu byla stará pečeť filozofické fakulty se svatou Kateřinou doplněnou 
o astrolab, nebeskou klenbu a další atributy.

Medaile jsou dvou velikostí. S průměrem 28 milimetrů je dostali k dis-
pozici děkani všech fakult, větší medaile s 35milimetrovým průměrem po-
užívá rektor. Slouží jako výraz uznání pro významné akademiky či hosty.

Ceny pro osobnosti univerzity
Za šíření dobrého jména České repub-
liky v evropském výzkumu a vývo-
ji obdržel Cenu Františka Běhounka 
nejcitovanější vědec českého původu 
v oblasti biomedicíny Jiří Bártek. Pa-
tří ke světové špičce v oblasti základ-
ního biomedicínského výzkumu, je 
vedoucím několika prestižních evrop-
ských výzkumných laboratoří a působí 
také v čele jednoho z týmů olomouc-
kého Ústavu molekulární a translač-
ní medicíny (ÚMTM). Ve své vědecké 
práci se zaměřuje na oblast molekulár-
ní genetiky a nádorových onemocnění 
a pozornost věnuje zejména regulač-
ním mechanismům dělení nádorových 
buněk a mechanismům vedoucích ke 
vzniku nádorů. V posledních letech 
rozvíjí svou koncepci vzniku zhoub-
ných novotvarů, která je založena na 
působení buněčných bariér proti pro-
gresi nádorů. Tento objev je považován 
za klíčový pro nové směry onkologické 
léčby. 

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou lite-
raturu v oblasti lékařských věd získal 
přednosta ortopedické kliniky Jiří 
Gallo. Jako člen autorského kolekti-
vu se podílel na oceněné monogra-
fii Revizní operace totálních náhrad 

kyčelního kloubu, do níž přispěl kapi-
tolami věnovanými příčinám selhání 
totální endoprotézy kyčle, vzniku kost-
ních defektů kolem ní a obecné teorii 
infekcí kloubních náhrad. 

Laureátem Ceny ministerstva kultury za 
přínos v oblasti architektury se stal ve-
doucí katedry dějin umění na filozofické 
fakultě Rostislav Švácha. Historik a te-
oretik umění ji obdržel za přínos k po-
znání a popularizaci moderní a součas-
né architektury a za intenzivní obranu 
kulturního dědictví. 

Člen katedry informatiky přírodovědec-
ké fakulty Marco Cerami si z meziná-
rodní konference Evropské společnosti 
pro fuzzy logiky a technologie v Miláně 
přivezl prestižní ocenění pro mladého 
vědce – EUSFLAT Best Ph.D. Thesis 
Award za nejlepší doktorskou práci. 
Zaměřil se v ní na oblast tak zvaných 
deskripčních logik, které představují 
moderní nástroje pro zpracování infor-
mací v rozsáhlých systémech, jakými 
jsou například velké databáze v lékařství 
nebo web.

František Karlický z katedry fyzikál-
ní chemie přírodovědecké fakulty si na 

budapešťské konferenci Mezinárodní 
společnosti pro teoretickou chemic-
kou fyziku vysloužil uznání za nejlepší 
poster. Prezentace se týkala problema-
tiky nekovalentních interakcí mezi gra-
fenem a různými molekulami a atomy.

Za rozvoj polského jazyka a kultu-
ry ocenilo Centrum Polonicum Var-
šavské univerzity výraznou osobnost 
olomoucké polonistiky a hlavní autor-
ku jejích studijních programů Marii 
Sobotkovou z katedry slavistiky filo-
zofické fakulty. Rozhodla o tom rada 
Ceny Polonicum, jejímiž členy jsou 
rektor Varšavské univerzity, maršálek 
Senátu Polské republiky, ministr kul-
tury, ministr vysokého školství, děkan 
fakulty polské filologie, předseda vě-
decké rady univerzity a ředitel centra.

Hudební dílo Voda a vzduch vynes-
lo jeho autorovi Tomáši Hanzlíkovi 
cenu Libuška, kterou uděluje ředi-
telka významné tuzemské hudební 
přehlídky Opera. Hudební skladatel 
a pedagog katedry hudební výchovy 
pedagogické fakulty přiblížil v pro-
vedení souboru Ensemble Damian 
malíře, sochaře a spisovatele Jakuba 
Obrovského. 

ocenění

Pamětní listy a předání vý-
ročních medailí tvořilo loni 
na jaře jednu ze součástí 
oslav šedesáti let příro-
dovědecké fakulty. Mezi 
oceněnými byl i profesor 
Jan Peřina. Jak přiznal, po-
těšilo jej, že byl „zaostřen“. 
Padesát let se na fakultě 
věnoval optice. 
„Jako syn kulaka jsem 
se obtížně dostával na 
vysokou školu. Neřekl 
bych tehdy, že to vydržím 
padesát let v kuse. Zažil 
jsem dramatická i pohodo-
vá období. Co je ale vždy 
potřeba, tak to je štěstí. 
A to jsem měl,“ řekl Peřina. 
A hodně štěstí popřál i fa-
kultě do dalších let.

60 let

TExT	/	FOTO:  Pavel kOnečný
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profesoři Profesoři Univerzity Palackého
jmenovaní v roce 2013

Prezident Miloš 
Zeman loni v červnu 

v pražském 
Karolinu jmenoval 
nové profesory. Je 

mezi nimi i deset 
vědeckých pracovníků 

a pedagogů Univerzity 
Palackého.

Slavnostního aktu, který byl sledovanější kvůli kauze Putna, 
se zúčastnilo 58 akademiků z pětašedesáti.

„Ze zisku profesorského titulu vyplývá i závazek a zodpo-
vědnost. Roli profesora nesmíte redukovat jen na vědecký 
výkon, nemůžete být jen manažery v povzdálí, věnujte mini-
málně stejnou pozornost i studentům a nezapomeňte na svou 
společenskou odpovědnost,“ uvedl tehdejší ministr školství 
Petr Fiala.

Prezident Zeman ve své řeči vzpomínal na profesora Vysoké 
školy ekonomické Pavla Hrubého a na jeho příkladu dokládal, 
že pokud nemá profesor životní moudrost, pak nemůže dlou-
hodobě inspirovat své studenty.

Profesor – vědecký titul vysokoškolského pedagoga – má 
celorepublikovou působnost a není vázán pouze na jednu uni-
verzitu. Předchází mu docentura s habilitačním řízením. Pro-
fesory navrhují vědecké nebo umělecké rady vysokých škol. 
Jmenuje je prezident. 

Nevyšší titul převzali:

 prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. (*1965)
vedoucí Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olo-
mouc – obor Lékařská chemie a biochemie (návrh LF) | ha-
bilitační práce: Nové přístupy k diagnostice dědičných poruch 
purinového a pyrimidinového metabolizmu (2005)
 prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (*1954)
Přírodovědecká fakulta UP, Katedra buněčné biologie a gene-
tiky (od r. 1992) – genetika rostlin | habilitační práce: Využi-
tí průtokové cytometrie pro analýzu genomů rostlin (2001) | 
profesorské řízení: obor Molekulární biologie a genetika na 
MU v Brně
 prof. RNDr. Rüdiger Horst Ettrich, Ph.D. (*1970)
ředitel Ústavu nanobiologie a strukturní biologie CVGZ Aka-
demie věd ČR | habilitační práce: Computational modeling of 
protein structure and function in combination with spectrosco-
pical techniques (2006), UP Olomouc

Noví profesoři z roku 2013. Zleva: Rudolf Psotta, Miloš Táborský,
Rüdiger Horst Ettrich, Jaroslav Doležel, Tomáš Adam a Marek Franěk

 prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. (*1956)
docent Katedry managementu Fakulty informatiky a man-
agementu Univerzity Hradec Králové | docent Fakulty život-
ního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem | habilitační práce: Čas v hudbě. Experimenty 
z oblasti vnímání a vytváření tempa a rytmu (2003) | profe-
sorské řízení: obor Hudební teorie a pedagogika PdF UP 
Olomouc

 prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (*1966)
přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FN Olomouc | habi-
litační práce: Vybrané etiopatogenetické a klinické aspekty 
periprotetické osteolýzy (2008) | profesorem na návrh Vědecké 
rady Univerzity Karlovy

 prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (*1966)
vedoucí Katedry bohemistiky FF UP | habilitační práce: Vy-
pravěč. Kategorie narativní analýzy (2008 UK Praha) | profe-
sorem na návrh Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (*1957)
vedoucí Katedry slavistiky Filozofické fakulty UP Olomouc – 
obor Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny čes-
ké, polské a ruské literatury | habilitační práce: Hra v románu 
Vladimira Nabokova (1997)

 prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. (*1960)
kinantropolog – Katedra přírodních věd v kinantropologii 
Fakulty tělesné kultury UP | habilitační práce: Intermitentní 
pohybový výkon a trénink (2004)

 prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (*1958)
přednosta Oční kliniky FNOL a LF UP | habilitační práce: 
Okluze větve sítnicové vény (1996) | profesorem na návrh Vě-
decké rady Univerzity Karlovy

 prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (*1962)
přednosta I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocni-
ce Olomouc a Lékařské fakulty UP | habilitační práce: Nefar-
makologická léčba pokročilého srdečního selhání (2006)

Vědecká rada navrhla nové profesory

Pro obor Chirurgie schválila Vědecká 
rada loni v dubnu také jmenování Kami-
la Vysloužila, který se věnuje břišní 
chirurgii se zaměřením na chirurgickou 
léčbu onemocnění tlustého střeva a ko-
nečníku. Na olomoucké chirurgické 
klinice se mu podařilo vytvořit tým 
kolorektálních chirurgů, který provádí 
nejen komplexní chirurgickou péči 
o nemocné s kolorektálními onemocně-
ními, ale i specializované vyšetřovací 
metody. Za monografii Komplexní léčba 
nádorů rekta mu byla udělena Cena 
rektora UP a Maydlova cena České 
chirurgické společnosti.

Přednostka kliniky tělovýchovného 
lékařství a kardiovaskulární rehabilitace 
a proděkanka lékařské fakulty Eliška 
Sovová bude jmenována v oboru Vnitřní 
nemoci. Ve své odborné činnosti se věnuje 
zejména rizikovým faktorům a prevenci 
kardiovaskulárních onemocnění.

Odborný profil přednosty I. chirurgické 
kliniky Čestmíra Neorala zahrnuje 
specializaci na hrudní a břišní chirurgii, 
zejména se zaměřením na onkochirur-
gii, gastroenterochirurgii a miniinvaziv-
ní chirurgii. Profesorský dekret obdrží 
pro obor Chirurgie. Navržen byl v dub-
nu loňského roku.

Jan Mareš je vedoucím Centra pro 
diagnostiku a léčbu demyelinizačních 
onemocnění, vedoucím likvorové labo-
ratoře a zástupcem přednosty neurolo-
gické kliniky. Ve své výzkumné činnosti 
se zaměřuje na aplikaci nových bioche-
mických markerů v diagnostice neuro-
degenerativních a demyelinizačních 
onemocnění. Za svou práci pro pacienty 
s roztroušenou sklerózou byl oceněn 
také Cenou Senátu Parlamentu České 
republiky. Jmenován profesorem bude 
v oboru Neurologie. Čeká na to od 
dubna loňského roku.

Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu 
Akademie věd a vědecký pracovník 
Společné laboratoře optiky, byl schválen 
pro jmenování profesorem v oboru 
Aplikovaná fyzika. Zaměřuje se na 
experimentální částicovou fyziku a ast-
rofyziku a jeho badatelské výsledky jsou 
součástí výsledků několika rozsáhlých 
špičkových experimentů v mezinárod-
ních výzkumných střediscích CERN, 
Dubna nebo Auger Observatory.

Zástupce přednosty olomouckého 
ústavu farmakologie Rostislav Večeřa 
se ve své vědecké práci věnuje experi-
mentální farmakologii přírodních 
a syntetických látek s hypolipidemickým 
působením. Jmenován profesorem bude 
v oboru Lékařská farmakologie.
 

Z více než dvou tisíc akademických 
pracovníků Univerzity Palackého je nyní 
25 profesorek a 153 profesorů. 

Šest docentů navrhla na jmenování profesorem Vědecká rada Univerzity Palackého. Na návrh lékařské 
fakulty prošli schvalovacím řízením Jan Mareš, Čestmír Neoral, Eliška Sovová, Rostislav Večeřa a Kamil 
Vysloužil. Přírodovědecká fakulta navrhla pro jmenování profesorem Jana Řídkého. 

Profesor Vladimír Sládeček byl jmenován soud-
cem Ústavního soudu. Do té doby vedoucí ka-
tedry správního práva a správní vědy olomouc-
ké právnické fakulty převzal v červnu jmenovací 
dekret z rukou prezidenta republiky Miloše 
Zemana.

Olomoucký odborník byl posledním ze čtve-
řice nových ústavních soudců, které na návrh 
prezidenta schválil v dubnu Senát Parlamentu 
České republiky. 

U Ústavního soudu působil Sládeček už v mi-
nulosti, kdy se věnoval práci asistenta ústavního 
soudce Vladimíra Paula. Začátkem devadesátých 
let byl také odborným konzultantem v legislativ-
ním odboru Kanceláře Federálního shromáždě-
ní, kde se podílel na novelizacích tehdejší Ústa-
vy a přípravě Listiny základních práv a svobod. 
V roce 2000 byl jedním z kandidátů na funkci om-
budsmana. V současné době působí také na Práv-
nické fakultě Univerzity Karlovy.

Profesor Sládeček ústavním soudcem
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aFo Academia film poodhalí tajemství vesmíru i lidského mozku

Vzrušující vědecká témata, jejich 
promyšlené filmové zpracování 

i vystoupení špičkových 
vědců a popularizátorů vědy 

v sobě propojuje 49. ročník 
mezinárodního festivalu 

populárně-vědeckých filmů 
Academia Film Olomouc 

(AFO). Organizátoři připravili 
návštěvníkům výpravy za 

poznáním do hlubin vesmíru či 
tajů lidského mozku.

Z linie předchozích ročníků letošní AFO 
vybočuje minimálně rekordním počtem 
přihlášených soutěžních filmů i tuzem-
ských a zahraničních hostů. Zatímco 
loni pořadatelé obdrželi kolem 300 do-
kumentů z tuzemska i ciziny, letos jich 
do uzávěrky dorazilo 420. Z české pro-
dukce je čtyřicet snímků, mezi zahranič-
ními jsou oproti minulosti zastoupeny 
země jako například Chile či Mexiko. 

Šanci probojovat se do soutěžního 
klání má jen zhruba desetina přihláše-
ných filmů. A to navzdory skutečnosti, 
že ceny se poprvé udělují ve třech kate-
goriích. Vedle domácí a zahraniční sou-
těže se mezi sebou v samostatné sekci 
letos utkávají zahraniční krátké filmy se 
stopáží do 28 minut. 

„Vedly nás k tomu praktické důvody, 
neboť do budoucna chceme získávat více 
krátkých filmů. Často se na nás obrace-
jí základní a střední školy, abychom jim 
dávali podklady pro výuku. Filmy dlouhé 
padesát a více minut jsou pro ně nepouži-
telné,“ řekl ředitel festivalu Jakub Korda.

Vesmír a mozek 
nepřestávají fascinovat
Nesoutěžní části festivalu dominuje 
letos astrofyzika a fungování lidského 
mozku, respektive paměti. 

„U vesmíru je výběr těžký, neboť je 
třeba mít se neustále na pozoru, aby 

filmy byly aktuální a dobře popisova-
ly pokrok v poznání. Dramaturgicky je 
tedy možná náročnější. Je složité najít 
nejvhodnější film a dovézt k němu jako 
hosta správného člověka,“ prozradil 
skryté záludnosti Korda. 

Jedna z hlavních programových sekcí 
je současně oslavou nedožitých osmde-
sátých narozenin amerického astrono-
ma, astrofyzika a popularizátora přírod-
ních věd Carla Sagana. 

„Sagan byl jedním z propagátorů 
pohledu na Zemi z nadhledu. Podle něj 
tato perspektiva může posunout lidstvo 
kupředu. Věda v jeho podání nabízí etic-
ké a duchovní poslání. Kolem jeho série 
Cosmos: Cesta do neznáma z osmdesá-
tých let je seskupena celá řada filmů. 
Smyslem je ukázat, jak se za posledních 
patnáct let poznání posunulo výrazně 
dále, i když současně musíme přiznat, že 
toho o vesmíru stále víme velmi málo,“ 
uvedl Korda. 

Mozek i domácí mazlíčci
Další osobnost, která podnítila vznik sa-
mostatné programové sekce festivalu, je 
slavný matematik, logik, kryptoanalytik 
a zakladatel moderní informatiky Alan 
Turing, jenž zemřel před 60 lety. „Byla 
to zajímavá osobnost. Na jedné straně 
geniální vědec, na straně druhé prak-
tikující gay, což byla tragická stránka 

jeho života, který ukončil sebevraždou. 
Chceme ho představit jako jednoho 
z nejvýznamnějších vědců dvacátého 
století, který stojí za vznikem počítačů,“ 
doplnil Korda. 

Jedním ze zcela neprobádaných 
území bude i lidský mozek a fungová-
ní paměti. Do zorného pole se dostane 
také Alzheimerova choroba, o níž někte-
ří vědci hovoří jako o nemoci 21. století. 

Opomenuto nebude ani výročí prv-
ní světové války a její dopady na život 
v Evropě. 

Odlehčujícím protipólem je sekce, 
která se věnuje lásce z pohledu vědy. 
„Do další sekce jsme převtělili naše věč-
né debaty o tom, zda jsou jako domácí 
mazlíčci lepší psi nebo kočky. Vezmeme 
to samozřejmě z pohledu vědy. Napří-
klad BBC má několik velmi zajímavých 
dokumentů, v nichž se experimentuje 
s novými technologiemi. Díky doku-
mentárnímu záznamu tak bylo možné 
zjistit, co zvířata dělají doma, když tam 
nejsou jejich páni,“ popsal ředitel festi-
valu. 

Industry Meeting podruhé
Součástí 49. ročníku festivalu je po-
druhé Industry Meeting určený pro 
profesionály z televizního a filmové-
ho průmyslu a popularizátorům vědy. 
Loňská novinka se ujala a letos již 
přilákala zástupce významných tele-
vizních stanic včetně kanadské CBC 
a australské ABC, které mají svá oddě-
lení pro vědu. 

„Jedna z částí setkání je věnována 
podpoře středoevropské produkce po-
pulárně-vědeckých dokumentů, která 
moc nefunguje. Špičkoví zahraniční 
producenti poradí českým, polským či 
německým mladým filmařům, jak na 
projekty a jak je efektivně nabízet tele-
vizím,“ naznačil Korda. Podle něj pro-
ducenti již AFO vnímají jako místo, kde 
mohou svůj film dostat na trh. 

Kapacita se nemění
Výčet míst, kde se budou konat jednot-
livá festivalová setkání s vědou, nedo-
znal změn. Festival již okupuje všechny 
možné promítací prostory v centru Olo-
mouce, od kina Metropol přes Konvikt, 
Horní náměstí až po Divadlo hudby či 
Vlastivědné muzeum. „Kapacitně není 
kam postupovat. Navyšovat prostory je 
náročné finančně i produkčně, festival 
má své limity,“ řekl Korda. 

Loni festival navštívily necelé čtyři 
tisíce lidí a závěrečná anketa vyvrátila 
několik předsudků. Například diváky ne-
tvoří zdaleka jen studenti, ale velkou část 
představuje široká veřejnost. Mezi stu-
denty by bylo naivní hledat jen poslucha-
če filozofické fakulty, zastoupení mají 
všechny fakulty Univerzity Palackého.

Příspěvek k lepšímu 
postavení vědy
AFO není místem setkání pouze pro fa-
noušky filmového plátna, ale stalo se plat-

ným hráčem na tuzemském poli populari-
zace vědy. Svědčí o tom mimo jiné úspěch 
v soutěžní přehlídce popularizace vědy 
SCIAP 2013, kterou pořádá Akademie 
věd ČR. AFO obhájilo v jedné z kategorií 
druhé místo z předchozího ročníku. 

Ředitel festivalu ale ocenění nechce 
přeceňovat. „Je to příjemná zpětná vaz-
ba, pochvala od Akademie věd hřeje a je 
prestižní. Česká republika je ale tak malý 
prostor, že konkurence není moc velká. 
Naším cílem je začít efektivněji spolu-
pracovat s dalšími institucemi, aby se 
nám podařilo vtáhnout do zájmu o vědu 
více lidí. Je to možnost, jak vzbuzovat 
zájem nejen o studium, ale přesvědčit 
i veřejnost, že věda je důležitá a vyplatí 
se do ní pouštět i velké částky z veřejných 
rozpočtů. Tato investice se totiž společ-
nosti vrátí,“ prohlásil Korda.

TExT:  Martina šaradínOvá FOTO:  Pavel kOnečný REPRO:  Žurnál uP

Jakub	Ráliš
dramaturg

Radka	Hášová	
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Matěj	Dostálek
koordinátor	industry	programu

Petr	Vlček
vedoucí	produkce

lucie
klevarová
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Jakub	korda
ředitel

Jana
Jedličková
šéfdrama	turgyně

Hlavní téma: KosMos
Programové sekce:
Podoby lásky  Paměť  Domácí 
mazlíčci  Alan Turing  Insomnie  
Dokudrama
AFO VÝROČÍ: Cesta k apokalypse 
Hlavní cena: tvůrcům pořadu The 
Nature of Things
Hlavní hosté: Pamela Gay – ame-
rická astronomka, hlavní host sekce 
Kosmos  Jennifer Gardy – mladá 
epidemioložka, která prezentuje 
vědu v televizním pořadu The Nature 
of Things  Alison Leigh – produ-
centka vědeckých pořadů australské 
stanice ABC  Dorion Sagan – syn 
Carla Sagana, zesnulé americké ikony 
popularizace vědy 
vybrané filmy: Particle Fever – 
výjimečný dokument o vědcích 
v CERN a jejich pátrání po Higgsově 
bosonu.  Retrospektiva televizní 
série Cosmos, která je jedním z nej-
sledovanějších vědeckých pořadů 
všech dob.  Čí je moje dítě – ofi-
ciální premiéra. Zřejmě první český 
dokument, který usiluje o „BBC styl“ 
a zaměřuje se na téma genetického 
testování rodičovství.  Earth from 
Space – dokument z produkce ame-
rické PBS ukazuje, k jaké „revoluci“ 
v poznání vesmíru došlo díky sateli-
tům a dalším technologiím.
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hudba Pět kontratenorů
v barokní opeře 
Endymio

Bez kulis, bez kostýmů, zato 
s výjimečným mezinárodním 

obsazením zazněla v atriu 
Konviktu barokní opera 

Endymio. Role Endymiona, 
Diany, Aurilly, Thyrsa a Sylvana 
koncertně zpívali Jan Mikušek, 

Steve Wächter, Carl Thiemt, 
Stefan Kunath a Piotr Olech (na 
snímku zleva). Pět kontratenorů 

z Německa, Polska a Česka 
v jednom představení je 

i z evropského hlediska unikát.

Operu Endymio napsal v roce 1727 pi-
arista Joanne Babtista – Jan Kopecký, 
který byl s největší pravděpodobností 
i autorem dnes již ztracené hudby. Nově 
operu zhudebnil Tomáš Hanzlík, umě-
lecký vedoucí Ensemble Damian z kated-
ry hudební výchovy.

Hanzlík původní libreto podstatně 
zkrátil. I když se rozhodl použít některé 
hudební myšlenky a nechal se inspirovat 
atmosférou a duchem hudebního života 
v piaristických seminářích 17. a 18. sto-
letí, tříhodinovou operu zkoncentroval 
do hodinové jednoaktovky. 

„Experimentálním představením jsme 
chtěli přiblížit, jak opera vypadala při 
premiéře v roce 1727, tedy v době, kdy ji 
zpívali pouze muži,“ uvedl Hanzlík. 

Endymio jako koncert 
„Koncertní provedení bylo strhující. Hanz-
líkova opera Endymio znamenitě funguje 
i bez scénického provedení a zcela jedno-
značně patří k tomu nejpůsobivějšímu, co 

v posledních letech v tomto žánru v glo-
bálním kontextu vzniklo,“ uvedl prorektor 
a hudební skladatel Vít Zouhar. Verzi s pěti 
kontratenoristy považuje za výjimečnou 
nejen hlasovým rejstříkem, ale také zna-
menitými a skvěle vyrovnanými pěvecký-
mi výkony, které se navzájem umocňovaly. 

Večery s barokní operou 
Ve scénickém provedení zazní barok-
ní Endymio letos v červnu v programu 
Olomouckých barokních slavností. Ty 
nabídnou v historických kulisách staro-
bylé Olomouce šest oper. 

Kromě neobarokní opery Endymio, 
vzniklé na barokní libreto na motivy 
antické mytologie o moci Amorových 
šípů, nabízí program i Hanzlíkovu Ytu 
innocens. Na své si přijdou i obdivovate-
lé Vivaldiho, Händelova a Lottiho kar-
nevalového operního pasticcia o vítěz-
ství svobodomyslnosti a radovánek nad 
střídmostí a asketismem. Facetum musi-
cum zazní v režii Tomáše Hanzlíka.

exlibrisModré 
stíny vnesly 
detektivní 
zápletku 
do zdí 
olomoucké 
univerzity
Vraždu, spád příběhu a napětí, kom-
plikované milostné vztahy, ale i humor 
vycházející z běžných situací přinesla na 
440 stranách kniha Modré stíny. Detek-
tivní román napsal pedagog filozofické 
fakulty Michal Sýkora, významná část 
příběhu se odehrává přímo v prostorách 
Univerzity Palackého. 

Autor chtěl napsat univerzitní detek-
tivku. „Je to žánr oblíbený například 
ve Velké Británii, u nás nemá žádnou 
tradici. Současně jsem ale chtěl napsat 
také román, který nebude jen prvoplá-
nově oddechový, nýbrž – jak je to opět 
ve světě zvykem – využije detektivní zá-
pletku ke komentáři aktuálních spole-
čenských témat,“ uvedl Sýkora. Z volby 
žánru pak vycházela zápletka, v níž se 
autor snažil o co nejvyšší míru pravdě-
podobnosti a realističnosti.

Modré stíny vydalo nakladatelství 
Host. Je Sýkorovým druhým detek-
tivním románem, přičemž už 
první Případ pro exorcistu 
zaujal nejednoho čtenáře 
svou propracovaností. 

V obou Sýkorových 
dílech, které se brzy 
dočkají i televizního 
zpracování, vystupuje 
policejní komisařka Ma-
rie Výrová. Poprvé řešila 
neobvyklý případ ve Štěpá-
nově. V místním kostele bylo 
na oltáři nalezeno tělo 
mrtvé dívky a stopy 
vedou komisařku do 
prostředí olo-
moucké univer-
zity. V Mod-
rých stínech 

Výrová řeší vraždu už přímo v univer-
zitních prostorách. Společně s kole-
gy Pavlem Edelweissem a Kristýnou 
Horovou přitom pomalu rozplétá nitky 
korupčních machinací vrcholného ma-
nagementu univerzity, které vedou do 
nejvyšších pater české politiky. Sýko-
ra v obou svých knihách využil detail-
ních znalostí Olomouce i univerzitního 
života. 

„Neznamená to ale, že by mi inspira-
cí byly konkrétní osoby či události. Po-
kud vím, v Olomouci zatím nikdo ani 
studentky, jak tomu bylo v Případu pro 
exorcistu, ani univerzitní pedagogy 

jako v Modrých stínech, nevraž-
dí,“ zdůraznil Sýkora. 

Michal Sýkora půso-
bí na katedře anglistiky 
a amerikanistiky a ka-
tedře divadelních, fil-

mových a mediálních 
studií. Na Modrých stí-
nech pracoval zhruba 
dva roky. 

Boccaccio 2013
Jiří Špička a Lenka Kováčová společně 
s Marcellem Bolpagnim napsali publika-
ci Boccaccio 2013 s podtitulem Poetika 
Dekameronu a dva způsoby, jak být člo-
věkem. Publikaci vydalo Vydavatelství 
Univerzity Palackého.

„Připojili jsme se tím k celosvětovým 
oslavám sedmistého výročí Bocca cciova 
narození a českému čtenáři, který nemá 
ve své mateřštině k dispozici texty re-
flektující moderní boccacciovskou kriti-
ku, nabízíme první česky psanou mono-
grafii o Giovannim Boccacciovi,“ řekl 
Špička. 

Publikace obsahuje šest tematických 
esejů, v nichž Špička, Bolpagni a Kováčo-
vá představují nejdůležitější rysy Deka-
meronu, a dvě kapitoly, které se věnují za-

čátku a konci díla. 
Soubor novel 

o lásce, smyslnos-
ti, exotice a dobro-
družství, považo-
vaný za vrcholné 
Boccacciovo dílo, 
vznikal v nejtěž-
ších florentských 
letech 1348–1353.

Špička, Jiří: Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu 
a dva způsoby, jak být člověkem, monografie, 
1. vydání, Vydavatelství UP, Olomouc, 2013, 
144 s.

Třetí výbor
z Fischerova díla 
Vydavatelství Univerzity Palackého vy-
dalo třetí svazek spisů Josefa Ludvíka 
Fischera. Dílo je tentokrát určeno i širší 
čtenářské obci. 

Třetí svazek spisů filozofa a sociologa 
J. L. Fischera čerpá z let 1919 až 1969. De-
vítisetstránkový díl se věnuje české otázce 
a české kultuře. Obsahuje pět oddílů s ná-
zvy K české otázce, T. G. Masaryk a Česká 
filozofie, V neklidném čase, Z české a svě-
tové kultury a Pedagogické stati. 

„Jsem přesvědčena, že je svědectvím, 
je v ní síla, odva-
ha, hlubina, přes-
nost i vtip. Pokud 
podobný prožitek 
přinese i čtená-
řům, nevyšla mar-
ně,“ uvedla dcera 
prvního rektora 
obnovené univer-
zity a editorka díla 
Sylva Fischerová.

výbor z díla J. l. Fischera iii, ed. Sylva Fischerová 
a Jan Šulc, 1. vydání, Vydavatelství UP, Olomouc 
2013, 964 s. 
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Všechny medaile
První, druhé i třetí místo obsadili kanoisté Sportovního klubu Univerzity Palackého
Jonatán Šrámek, Richard Hála a Tomáš Slovák na šumavské Otavě při mistrovství republiky. 

Rekord
Studentka fakulty tělesné kultury a reprezentantka ploutvového plavání Zuzana Svozilová 
na Světových hrách v kolumbijském Cali uplavala 400metrovou trať v českém rekordu 3:22,75.

TExT:  Milada hrOnOvá, Martin višňa, Pavel kOnečný FOTO:  Milada hrOnOvá, Pavel kOnečný

sportŠplh a přespolní běh, 
klasické disciplíny 
univerzitního přeboru

Každoročně se studenti 
Univerzity Palackého 
utkávají ve dvou 
přeborech – šplhu 
a přespolním běhu.

Šplh ovládl Jan Čepera z fa-
kulty tělesné kultury, když 
mezi muži nenašel konku-
renci na čtyř – ani osmime-
trovém laně. Fenoménem 
v přespolním běhu je Ro-
man Paulík z přírodovědec-
ké fakulty, vyhrál pětkrát za 
sebou. 

V ženské kategorii běžela 
nejrychleji Vendula Zbořilo-
vá z fakulty tělesné kultury, 
v ženském šplhu byly nej-
rychlejší Jana Hanuštiaková 
na čtyřech a Markéta Uhrová 
na osmi metrech.

Kdysi olympijský 
sport
„Šplhání na laně zažilo boom 
v celé republice asi před dese-
ti lety. Navíc držitel světové-
ho rekordu byl v té době náš 
student Aleš Novák, takže 
to nás ještě víc inspirovalo 
k tomu, aby šplh byla jedna 

ze sportovních soutěží,“ 
uvedla vedoucí katedry spor-
tu Soňa Formánková.

Mužský vítěz Jan Čepe-
ra přišel na start proto, že 
mu loni stupně vítězů o pár 
desetinek unikly a skončil 
čtvrtý. „Tak jsem si řekl, že 
to letos zkusím znovu. Ne-
trénoval jsem, ale mám doma 
hrazdu, tak jsem o víkendech 
shyboval. Asi to byla dobrá 
průprava,“ zhodnotil Čepera. 
Přitom tentokrát mu nevyšel 
druhý pokus, který se nepo-
čítal.

Osmimetrová vítězka 
Markéta Uhrová tvrdila, 
že šplhala, co jí síly stači-
ly. „Bylo to tak na těch osm 
metrů. První pokus byl pro 
mě lehčí, v druhém mi zatuh-
ly ruce a byla znát únava,“ 
svěřila se.

Šplh patřil dříve mezi 
olympijské sporty. Bedřich 
Šupčík na VIII. olympij-
ských hrách v Paříži získal 
v roce 1924 dokonce prv-
ní československou zlatou 
olympijskou medaili. Os-
mimetrové lano zvládl za 
7,2 sekundy.

Stipendium pro 
nejrychlejší
Letošního běhu se účastnilo 
celkem 130 běžců, z toho více 
než 80 mužů. Většinu z nich 
tvořili studenti, kteří za své 
výkony získali zápočet. Nej-
lepším v každé kategorii pak 
děkan fakulty Zbyněk Svozil 
přislíbil finanční odměnu ve 
výši 1500 korun. 

„Běželo se mi líp než 
loni,“ řekl v cíli vítěz Roman 
Paulík. Univerzitní přebor 
v přespolním běhu vyhrál už 
popáté. Na přírodovědec-
ké fakultě studuje geologii 
a biologii a atletice se věnuje 
závodně. Přebor Univerzity 
Palackého v přespolním běhu 
vnímá jako skvělý trénink.

Vendula Zbořilová, vítězka 
téměř padesátičlenné skupi-
ny běžkyň, po závodě připus-
tila, že povrch s napadaným 
listím v olomouckých parcích 
trochu podkluzoval.

„Se svým výkonem jsem 
spokojená. Dříve jsem se 
závodně věnovala sedmi-
boji, nyní běhám jednou 
týdně pro radost. A když je 

vítězství zpestřeno i finanční 
odměnou, pak je to obzvláš-
tě příjemné. Student přece 
potřebuje každou korunu,“ 
uzavřela posluchačka tělesné 
výchovy a biologie Zbořilová. 

Akademické 
medaile 
Sportu se na olomoucké 
univerzitě daří. Její studenti 
vybojovali letos na Akade-
mickém mistrovství České 
republiky v halové atletice 
dva tituly a celkové třetí mís-
to mezi všemi vysokými ško-
lami. Přemožitele nenašel na 
trati 1500 metrů Roman Pau-
lík a zlato získala také žen-
ská štafeta ve složení Kamila 
Němcová, Adéla Balůsková, 
Michaela Kučerová a Andrea 
Holleyová. 

Dalšími cennými kovy do 
olomoucké sbírky přispěli 
druhými místy Kamila Něm-
cová na 800 metrů, Michaela 
Kučerová ve skoku dalekém 
a Ondřej Hrazdil na šedesát-
ce. Bronzovou medaili vy-
bojovala ve skoku do výšky 
i Adéla Balůsková.

Bronz! 
Olomoucké volejbalistky SK UP obhájily v extralize třetí místo. Na dresech nosily číslo zesnulé 
spoluhráčky Aleny Honkové a její portrét si vzaly na společné fotografování.
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popularizace

Dvě stovky dětí absolvovaly 
v uplynulém kalendářním roce 
Dětskou univerzitu. Odnesly si 
přitom více zážitků, než kolik 
jich nasbírají za celé studium 

běžní posluchači Univerzity 
Palackého.

Představte si vysokoškolské studium, 
během něhož se podíváte do chemické 
laboratoře, barokního chrámu nebo la-
nového centra, vyzkoušíte si roli politi-
ků, vypátráte únosce děkana, policista 
vás bude informovat o tom, na co si dát 
pozor při surfování na internetu, a nako-
nec dostanete diplom před zraky funk-
cionářů celé univerzity, včetně samotné-
ho rektora. Zážitek je o to víc umocněn, 
když je vám mezi osmi a dvanácti lety. 

„Chlapci a děvčata, měli jste možnost 
seznámit se s nejrůznějšími oblastmi lid-
ského konání a určitě jste udělali radost 
sobě, svým rodičům a prarodičům a také 
svým učitelům na základních školách. 
Přeji vám do dalších let hodně úspěchů, 
ať se vám ve škole daří, ať jste spokojení, 
a možná se s někým za osm deset dva-
náct let znovu setkáme tady, na Univer-
zitě Palackého,“ přál absolventům na 
slavnostním zakončení letního semestru 
nyní již bývalý rektor Miroslav Mašláň. 

Jeden z absolventů Dominik Milien 
ovšem nevypadal po promoci dvakrát 
šťastně. „Je mu líto, že už Dětská uni-
verzita pro něj skončila, nejraději by 
tady zůstal,“ vysvětlila jeho maminka. 

Během studia Dětské univerzity musí 
malí vysokoškoláci splnit jediný domácí 
úkol, přinést na závěrečné předávání di-
plomů obrázek své nejoblíbenější před-
nášky. Letní semestr ovládly chemické 
pokusy Veroniky Švandové, před Váno-
cemi děti nejčastěji malovaly přednášku 
s detektivní zápletkou Sběratelé kostí ve 
službách kriminalistiky, kterou připra-
vila Andrea Grígelová s týmem z katedry 
geologie přírodovědecké fakulty.

„Myslím, že obsazení všech bloků 
bylo skvělé a konkurence, dá-li se to tak 
říci, je opravdu silná. Být ve správné 
věkové skupině, neváhám a přihlásím se 
na Dětskou univerzitu také,“ komento-
vala Grígelová. 

K oblíbeným patřilo také odpoledne 
v polní nemocnici či dobrodružství v la-
novém centru. Harmonogram letošního 
letního semestru však obsáhl zcela nová 
témata – biochemii, archeologii nebo 
třeba finanční gramotnost. Jeho kapa-
cita byla, stejně jako dříve, rychle zapl-
něna. Do vysokoškolských poslucháren 
tak pravidelně každou středu odpoledne 
míří stovka posluchačů od Strážnice po 
Suchdol nad Odrou.

Semestry zážitků
na Dětské univerzitě



Olomouc – 
univerzitní město

„Absolutní závislost na státu není zdravá“ 
Rozhovor s novým rektorem Jaroslavem Millerem

Genom pšenice 
přečte svět díky 
vědcům z Olomouce

Člověk uprostřed 
oceánu

2014

Videomapping
Univerzitní projekce na festivalu světla a videomappingu Vzáří 

rozsvítila Hauenschildovův palác na Dolním náměstí v Olomouci. 

Světelná projekce se týkala 440. výročí založení olomoucké univerzity.


