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Knihovny: místa, kde se dá žít
Jak se nám dařilo

Průtoková cytometrie
v cytogenetice rostlin /I/

BRICK nebo CLICK?
O financování olomouckých

univerzitních insignií /II/

Odsouzení terorismu
Jménem akademické obce a zaměstnanců UP zaslala
vedoucí Kanceláře zahraničních styků Mgr. J. Herynko-
vá americkým partnerským univerzitám dopis, v němž
vyjádřila soustrast s obě*mi teroristického útoku.

Americká organizace Kemper insurance, která
podporuje vzdělávání a kulturu a s níž naše univerzita
spolupracuje, měla několik svých kanceláří ve třech
patrech Světového obchodního centra. „Naštěstí jsou,
nebo byly, v nižších patrech WTC, takže se naši
zaměstnanci stihli z budovy včas evakuovat,“ uvádí
v odpovědi na dopis Dr. T. Hellie z uvedené organizace.
T. Armstrong z Grinnell College se ve své reakci zmínil
o bratrovi své kolegyně, jenž byl v době útoku v budově
WTC a v současné době se nachází v newyorské
nemocnici.

Poděkování za vyjádření soustrasti zaslal také Ch.
Merrill, jemuž naše univerzita vděčí za možnost
vysílání studentů na americké univerzity. „Byl to horor
sledovat, jak obrovské mrakodrapy mizí v plamenech
a řítí se k zemi. Tyto budovy představovaly symbol
síly a bohatství. Symbol, jemuž Američané přisuzo-
vali možná příliš velký význam. (…) Zúčastnil jsem
se setkání v kostele, kde bylo asi 300 lidí se svíčkami
v rukou. Několika z nich jsem ukázal Váš dopis, výraz
soustrasti z místa, o němž nikdy neslyšeli,“ píše Ch.
Merrill ve svém dopise. Všechny oslovené instituce
jsou událostmi šokovány a ostře odsuzují světový
terorismus, který je útokem na lidskost a demokracii.

Ke Dni smutku, vyhlášeného v pátek 14. 9. 2001,
se připojila i Univerzita Palackého. Ke třem minutám
poledního ticha věnovaných obětem světového tero-
rismu a jejich pozůstalým vyzvala akademickou obec
a zaměstnance UP rektorka prof. J. Mačáková.

-ano-

Rektorka Univerzity Palackého v Olomouci a děkan Lékařské fakulty UP dovolují si Vás pozvat na

slavnostní zasedání Vědeckých rad Univerzity Palackého a Lékařské fakulty UP,
na němž bude udělen titul doctor honoris causa

prof. MUDr. Karlu Maršálovi, Ph.D.,

významnému představiteli švédské a světové perinatologie.

Zasedání se uskuteční v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Křížkovského 10, Olomouc,

dne 4. října 2001 ve 14 hodin.

Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka UP
Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc., děkan Lékařské fakulty UP

Část tohoto týdne strávili v Olomouci děkani
právnických fakult z Brna, Prahy, Plzně
a Olomouce, kteří se v prostorách Právnické
fakulty UP ve dnech 18. – 20. 9. sešli
k celostátnímu pracovnímu setkání. Spolu
s partnery ze Slovenské republiky (z bratislav-
ské, trnavské, bansko-bystrické a košické
univerzity) se věnovali zejména otázkám koor-
dinace obsahu studia na jednotlivých fakul-
tách a sjednocení postupů při přijímacím
řízení a státních závěrečných zkouškách včet-
ně jejich náročnosti. Jak Žurnálu UP sdělil
děkan PF UP doc. J. Blažek, díky pravidelným
kontaktům existuje program bakalářského
a magisterského studia, obdobný programu
na PF UP, v podstatě na všech zúčastněných
fakultách a umožňuje víceméně bezproblé-
movou kompatibilitu.

Součástí návštěvy děkanů právnických fa-
kult byla také návštěva Vrchního soudu, pro-
hlídka Arcibiskupského paláce a přijetí u rek-
torky UP prof. J. Mačákové, CSc.

Setkání děkanů právnických fakult ČR a SR
patří mezi tři nejvýznamnější fakultní akce
pořádané v rámci oslav 10. výročí vzniku Práv-
nické fakulty UP. Další jsou plánovány na říjen

Schůzka s poslanci a senátory
se nekonala, veřejné slyšení ano
Vzhledem k nízkému počtu zájemců, kteří potvrdili
účast, bylo zrušeno setkání, k němuž poslance
a senátory širšího regionu vyzvalo vedení UP. Zástupci
regionu byli pozváni na 17. 9. 2001 do prostor
Rektorátu UP, aby se mohli seznámit s aktuálními
informacemi o kritické situaci, ve které se nachází
olomoucká univerzita i celé současné vysoké školství
ČR. Do stanoveného termínu však z oslovených 24
poslanců a 10 senátorů potvrdil účast pouze jeden
z pozvaných, další se omluvili a velká část senátorů
a poslanců na pozvání nereagovala. Podle slov rektor-
ky UP prof. J. Mačákové, CSc., je vedení univerzity
zklamáno nezájmem zastupitelů o aktuální problémy

Ve dnech 2. – 8. 9. se na Filozofické fakultě UP
konalo kolokvium amerikanistů, které pořádalo Cent-
rum srovnávacích kulturních studií Katedry anglistiky
a amerikanistiky FF UP. Téma letošního setkání neslo
název „(miss) Under Standing Postmodernism“. Na
snímku J. Grove (Mount Mercy College, Iowa, USA).

-mav-, foto -tj-

Děkani právnických fakult se sešli v Olomouci

a listopad: 29. 10. 2001 proběhne za účasti
přizvaných hostů slavnostní zasedání Vědec-
ké rady PF UP spojené s otevřením výstavy
věnované prof. K. Englišovi (K. Engliš – stát-
ník, vědec, pedagog), na 23. 11. 2001 je
připravováno první oficiální setkání absolvent-
ských ročníků PF UP po deseti letech existen-
ce fakulty.

-mav-, foto -tj-

Akademická obec PF UP navrhla
sedm kandidátů na děkana
Podle informací předsedy Akademického se-
nátu Právnické fakulty UP Mgr. M. Černého
o připravovaných volbách děkana, které pro-
běhnou na počátku října t. r., bylo fakultní
akademickou obcí navrženo celkem sedm
kandidátů na nejvyšší akademickou funkci
fakulty, a to: doc. J. Blažek, CSc., dosavadní
děkan PF UP, JUDr. et Mag. Iur. M. Malacka,
nynější proděkan PF UP pro zahraniční styky,
JUDr. M. Grossová, Ph.D., (Katedra finanční-
ho práva, národního hospodářství a ekono-
mie PF UP), doc. J. Jelínek, CSc. (PF UK
Praha), doc. N. Rozehnalová, CSc. (PF MU
Brno), doc. Svatoň, CSc. (PF MU Brno) a doc.
Průcha, CSc. (PF MU Brno). Vzhledem k tomu,
že lhůta pro vyslovení souhlasu s kandidaturou
vypršela až po uzávěrce tohoto čísla, budeme
o konečném počtu kandidátů informovat
v Žurnálu UP č. 3 (vyjde 27. 9. 2001).

Jak dále uvedl Mgr. M. Černý, Akademický
senát PF UP na svém červnovém zasedání
rozšířil počet svých členů na 15; bylo tak
zamezeno vzniku obdobné patové situace, ke
které došlo při posledních volbách děkana
17. 5. 2001. Tehdy ani jeden ze dvou navrže-
ných kandidátů – doc. J. Blažek, CSc., a JUDr.
M. Malacka – nezískal potřebnou nadpolovič-
ní většinu hlasů všech členů AS PF UP. Vzhle-
dem k tomu, že při minulých volbách nebyl
zvolen dostatečný počet náhradníků, budou
provedeny doplňující volby v termínu 2. – 3. 10.
2001. Bude tak umožněna účast co největší
části akademické obce PF UP a voliči budou
moci volit s vědomím, že kandidáta na děka-
na bude volit AS PF UP v novém složení.

První kolo voleb děkana PF UP se uskuteč-
ní 8. 10. 2001. Představování kandidáta či
kandidátů se bude pravděpodobně konat
v týdnu od 1. 10. do 7. 10. 2001 v Rotundě PF
UP, čas a průběh této akce budou ještě
upřesněny podle konečného počtu kandidá-
tů.

-red-

Dokončení na str. 5
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Jen několik řádků

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •

Rektorka Univerzity Palackého v Olomouci
vyhlašuje soutěž
o Cenu rektorky UP
za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů
bakalářských a magisterských studijních programů
v roce 2001
– vydanou tiskem,
– předloženou jako rukopis či umělecké dílo.

Cena rektorky Univerzity Palackého se uděluje za
práce v oboru
a) biomedicínských věd,
b) matematiky,
c) přírodních věd,
d) pedagogických a psychologických věd,
e) jazykovědy a literární vědy,
f) věd o umění,
g) muzikologie,
h) ostatních společenských věd,
i) za realizaci uměleckého díla.

Autor oceněné práce obdrží finanční odměnu ve
výši 3 500 Kč formou mimořádného stipendia
z centrálních prostředků UP.

Přihlásit je možno seminární (ročníkové), diplomové
a jiné studentské práce (do soutěže nebudou přijaty
práce, které již byly přihlášeny v minulých letech),
popřípadě jejich ucelené části. Přihlášeny mohou být
i práce, které se neúčastnily soutěže na fakultách.

Práce předkládají jejich autoři ve třech vyhotove-
ních ve standardní úpravě (pevně spojené listy)
současně s vyjádřením konzultanta a přihláškou, která
je k dispozici na úseku prorektora pro vědeckobada-
telskou činnost. Konzultant také navrhne dva oponen-
ty. Realizace uměleckého díla se může doložit fotogra-
fickým, případně jiným záznamem. Práce se ode-
vzdávají na úseku prorektora pro vědeckobadatelskou
činnost UP.

Práce ucházející se o Cenu rektorky UP se předklá-
dají do 30. září 2001. Prorektor vyžádá dva oponent-
ské posudky, jimiž doplní materiály pro jednání komi-
se.

Komise jmenovaná rektorkou UP předložené práce
posoudí a vybrané práce navrhne rektorce UP
k ocenění.

-vav-

Síla zvyku
Nevím, do jaké míry využili autodopravci možnosti
oslovit své zástupce v poslaneckých a senátorských
kancelářích svých regionů, než zablokovali průjezd
Prahou. Zvolenou formou protestu však na sebe
upozornili určitě důrazněji a snad i účinněji, než
vedení UP, které zvolilo „kultivovanější“ způsob ovliv-
ňování věcí veřejných a pozvalo senátory a poslance
širšího regionu, aby jim na základě informací o kon-
krétní situaci olomoucké univerzity umožnilo získat
přehled o krizi českého vysokého školství. Představi-
telé univerzity pravděpodobně zároveň doufali, že
zvolený způsob komunikace – dialog – umožní
vyměnit si argumenty ke struktuře státního rozpočtu
na příští rok přece jen srozumitelněji a efektivněji,
než prostřednictvím transparentů a výkřiků v ulicích.

Nevznikla tedy žádná kalamitní situace – nestáv-
kovalo se, neblokovalo, nekřičelo, média pokojně
přinášela horké zprávy odjinud a taky – nikdo nepři-
šel. A představitelé vysokých škol hledají další, ještě
kultivovanější způsoby nátlaku, tak jak jsou zvyklí
a vcelku marně už několik let.

Znamená to, že mechanismus zastupitelské de-
mokracie nefunguje, jak by měl a praktická realizace
„skutečné“ politiky se vede jinudy? Těžko si myslet
něco jiného, když možná právě proto se poslanci
a senátoři věnují jiným, závažnějším problémům
zemědělců, železničářů, dopravců… – a pozvání na
rektoráty vysokých škol „zdvořile odmítají“.

V. Mazochová

Ústřední knihovna UP Olomouc ve spolupráci s Muzeem
umění, Českou komorou architektů, Britskou radou
a Open Society Institute v Budapešti uspořádala ve
dnech 9. – 11. 9. pracovní setkání předních evrop-
ských architektů a knihovníků Knihovny a architektura –
rizika spolupráce v informační společnosti, na němž
byly představeny nově vybudované či rekonstruované
knihovny.

Úvodního slova se ujal prof. A. Lass, který vyzdvihl
úlohu knihoven v dnešní globalizující se společnosti
jako zdroj informací nejen v tištěné, ale i elektronické
podobě. Připomněl také její roli sociální jako místa
setkávání se lidí různého věku, vzdělání a společen-
ského postavení. V architektonickém ohledu by knihov-
ny neměly připomínat tovární haly, ale měly by být
místem, kde se dá žít (za zmínku stojí myšlenka
zavedení pohodlných „sofa“ do knihoven, aby si
četbou a studiem unaveni návštěvníci mohli na chvíli
pospat).

Na programu pondělního bloku přednášek byly
novostavby, úterý bylo věnováno rekonstruovaným
knihovnám. Ve svých příspěvcích představili architekti
a knihovníci projekty výstavby nebo rekonstrukce
knihoven a otázky s tím spojené (skloubení funkce
knihovny s architektonickou koncepcí, začlenění bu-
dovy do prostoru, úpravy vnitřních prostor s přihléd-
nutím k novým technologiím apod.). Výklad byl dopl-
něn bohatým obrazovým materiálem. Přítomní se tak
mimo jiné seznámili s Britskou knihovnou v Londýně,
Francouzskou knihovnou v Paříži, Univerzitní knihov-
nou ve Varšavě, Alexandrijskou knihovnou, Univerzitní
knihovnou v Brixenu, Městskou knihovnou v Praze,
Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Univerzitní

Se Studentcentrem i bez
Včervnu 2001 opustila prostory knihkupectví Studen-
centrum její bývalá nájemkyně Mgr. R. Rygelová.
Novým nájemcem se stal Mgr. J. Dočkálek. Jak
uvedla zaměstnankyně knihkupectví V. Foretová, zů-
stane nabízený sortiment nezměněn. Knihkupectví se
chce ještě více otevřít univerzitě spoluprací s jednotli-
vými katedrami, jejíž členové mohou přicházet s návrhy
titulů, o něž mají zájem a které v knihkupectví nenašli.
Studentům poskytuje knihkupectví desetiprocentní sle-
vu, slevy poskytuje také Knihovně UP. Otevírací doba
knihkupectví je každý všední den od 8 do 18 hod.
a vsobotu od 9 do 12 hod. Kontakt: 5221895, e-mail:
studentcentrum.ol@worldonline.cz.

Bývalá majitelka Mgr. R. Rygelová si s manželem
pronajala prostory ve Wurmově ulici (sídlo Charity).
Na poutačích prodejny figuruje zatím označení Stu-
dentcentrum, ta však má být v brzké době přejmeno-
vána na Knihkupectví Rygelovi. Sortiment je podle
vyjádření majitelů totožný s nabídkou jejich bývalého
působiště, vyjma duchovní literatury, která zde chybí.
Studentům rovněž poskytují desetiprocentní slevu.
Knihkupectví má otevřeno každý všední den od 9 do
18 hod.

-ano-

Konference zrušena
Mezinárodní konference Pohyb a zdraví, která se měla
uskutečnit ve dnech 15. – 18. 9. 2001 v prostorách
FTK UP v Olomouci, byla zrušena. Jak v dopise adre-
sovaném přihlášeným účastníkům uvedl doc. P. Stejs-
kal, CSc, předseda organizačního výboru konference,
organizátoři dospěli k tomuto rozhodnutí poté, kdy se
v důsledku teroristických útoků na sídla v USA v minulém
týdnu zásadně změnily aktuální podmínky, v nichž
příprava konference probíhala: vzhledem k tomu, že by
se žádný z klíčových přednášejících z amerického kon-
tinentu nedokázal dopravit do Olomouce včas, snížil
by se původně plánovaný počet přednášejících
o 75 % a bylo by nezbytné koncepci konference
změnit, připravit zcela nový program a informovat
o něm její účastníky. Organizátoři by přitom měli na
realizaci těchto změn k dispozici jen dva dny, a proto
ze svého záměru ustoupili; zrušení konference záro-
veň považují za projev soustrasti obětem, které si tato
hromadná vražda v USA vyžádala. Účastníkům připra-
vované mezinárodní konference bude v nejbližší době
alespoň zaslán sborník, ve kterém jsou zařazeny
všechny příspěvky, které měly na plánovaném setkání
odeznít.

Celý text dopisu doc. P. Stejskala naleznete na
internetových stránkách UP www.upol.cz vrubrice
Aktuality.

-red-

Ve dnech 12. – 13. 9. proběhl na Právnické fakultě
UP pracovní seminář pro vyučující angličtiny na
právnických fakultách. Pořádající Katedra cizích jazy-
ků PF UP přizvala k účasti na semináři odborníky
z ČR, SR, Velké Británie a Francie, mj. Y. Badioua
z Faculty of Law (La Rochelle, Francie).

-red-, foto -tj-

Knihovny: místa, kde se dá žít
knihovnu UP představil ředitel IC UP PhDr. R. Hladký,
autoři projektu rekonstrukce Tereziánské zbrojnice,
v níž knihovna sídlí, na konferenci nevystoupili.

Setkání bylo ukončeno kulatým stolem, věnova-
ným diskusi o vztahu knihoven a politiky, o roli nových
technologií v souvislosti s knihovnami či problematice
úlohy jednotlivých typů knihoven v současném světě.

-ano-

Ve dnech 3. – 7. 9. byl Katedrou matematické analýzy
a aplikované matematiky PřF UP organizován v pořadí
již devátý mezinárodní seminář z diferenciálních rov-
nic. Seminář se koná od roku 1993 každoročně
střídavě v Olomouci a Katovicích. Ten letošní měl
mimořádně početné zastoupení zahraničními mate-
matiky. Zúčastnili se ho hosté z Polska, MaUarska,
Číny, Ukrajiny, Venezuely a Itálie. Vedle pracovníků
pořádající katedry byli na semináři přítomni také
kolegové z Prahy (MÚ AV ČR), Brna (FEI VUT) a Ostravy
(VŠB TU).

Na semináři bylo předneseno 20 příspěvků zpravi-
dla v rozsahu 50 minut. Přednášející zde prezentovali
své původní nejnovější výsledky z oblasti kvalitativních
vlastností řešení diferenciálních rovnic a diferenčních
rovnic. Velkým přínosem semináře byly plodné disku-
se k referátům, které pokračovaly i ve večerních

Mezinárodní seminář z diferenciálních rovnic
hodinách na Welcome party v restauraci Avion a při
dalších posezeních.

Pro účastníky setkání připravili jeho organizátoři
v rámci exkurze výlet na hrad Bouzov. I přes deštivé
počasí se prohlídka všem velmi líbila. Zahraniční
hosté rovněž obdivovali historické centrum Olomou-
ce, které si prohlédli v krátkých poledních přestávkách
nebo ve večerních hodinách.

Na závěr semináře byli všichni účastníci pozváni
do Katovic na jeho 10. ročník v roce 2002. Na rok
2003 přislíbili organizaci této akce maUarští kolegové
z Miškolce.

Prof. I. Rachůnková, prof. S. Staněk, PřF UP
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Cena klubu absolventů
a příznivců UP
Klub absolventů a příznivců UP vyhlašuje soutěž pro
pregraduální a postgraduální studenty UP v oblasti
vědeckého výzkumu a bádání.

Podmínky soutěže: věk do 35 let včetně; publikace
(separátní výtisk či xerokopie) nebo strojopis práce
s potvrzením redakce časopisu o přijetí práce do
tisku; publikace v impaktovaném časopisu je bonifi-
kována; student UP je prvním nebo jediným autorem
práce.

Oceněný autor práce obdrží odměnu 2000–3000 Kč.
Cena Klubu bude předána rektorkou UP na slavnostním
zasedání Vědecké rady UP v listopadu t. r.

Termín odevzdání přihlášek je 15. října 2001.
Přihlášku s jedním výtiskem práce je nutno předat

do uvedeného data, nejlépe osobně, doc. J. Schulzo-
vi, CSc., Katedra historie FF UP, Křížkovského 10, 771
47 Olomouc, tel. 563 3243.

-kap-

Čestné uznání rektorky UP
Rektorka UP, ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na
UP, uděluje každý rok Čestné uznání autorům vědec-
kých monografií, a to autorům z řad zaměstnanců UP.

Výslovně jsou vyloučeny pro udělení Čestného
uznání
a) publikace populárně vědecké,
b) učební texty a učebnice.

O zařazení předložených publikací do kategorie
„vědecké monografie“ rozhodne grémium složené
z proděkanů pro vědeckobadatelskou činnost všech
fakult UP a prorektora pro vědeckobadatelskou čin-
nost.

O udělení Čestného uznání může požádat každý
zaměstnanec UP, a to tak, že zašle monografii, jejímž
je autorem (nebo na níž se autorsky podílí jako
v pořadí první autor) prorektorovi pro vědeckobadatel-
skou činnost spolu se žádostí do 19. října 2001.

Čestné uznání obdrží autoři všech vědeckých
monografií, které
a) nesou vročení daného kalendářního roku nebo
b) nesou vročení roku předchozího, pokud již Čestné
uznání neobdrželi.

Čestné uznání předává rektorka UP na slavnostním
shromáždění na konci každého roku.

-red-
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Celostátní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolo-
mouc 01, Tělíčkoolomouc 01 se uskutečnilo ve dnech
29. 8. až 1. 9. 2001 a zúčastnilo se jej přes 670 osob.
Motem setkání bylo Pohyb je rozkoší, můžeme-li ho
ovládat.

Těloolomouc 01 pořádala již počtvrté FTK UP
a jejím garantem byla Katedra učitelství tělesné vý-
chovy FTK UP. Poprvé byla ve spolupráci s doc. V.
Mužíkem, CSc., děkanem PdF MU v Brně, připravena
v rámci setkání oblast pro učitelky tělesné výchovy pro
1. stupeň ZŠ a předškolní zařízení. Příhodný název
Tělíčkoolomouc 01 zahrnoval lekce pro edukátorky
nejmenších dětí. Součástí programu byl projekt MŠMT
ČR Detailní návrh a ověření systému kariérového
postupu učitelů (KARPO).

Setkání více než 500 pedagogů, které výrazně
podpořilo město Olomouc v čele s primátorem M.
Tesaříkem, se účastnila naprostá většina okresních
metodiků tělesné výchovy, nejaktivnější učitelé TV,
vychovatelé a cvičitelé z mateřských, základních, zvlášt-
ních, středních a vysokých škol z České republiky.
Zkušenosti předávalo účastníkům 68 lektorů z většiny
pedagogických fakult v ČR, FTK UP a FTVS UK, experti
z Polska, Slovenska, Francie a USA. Evropskou
premiéru měl v Olomouci nový sport z USA – trangle-
ball, který prezentoval autor hry M. Miler.

Po tradiční pohybové akademii na zahájení Tělo-
olomouce 01 se po tři dny od 8 do 20 hodin i déle
cvičilo, předvádělo a diskutovalo ve 148 hodinových
i dvouhodinových lekcích. V nich se předávaly

Celostátní setkání učitelů tělesné výchovy
a vyměňovaly zkušenosti, prezentovaly nové přístupy
ve výuce tělesné výchovy, osvědčené a integrované
metody a formy práce, didaktické styly ve výuce
i mimo ni.

Večerní program byl rozšířen. Kulaté stoly nebyly
přednáškami, ale diskusními stoly. Ty byly velmi
dobře připraveny a přinesly obohacení všem zúčast-
něným. Zahrnovaly například poznatky zážitkové pe-
dagogiky, práci v tělovýchovných organizacích, mi-
moškolní i školní problematiku mládežnických aktivit
a jejich možnosti a podobně.

Domníváme se, že se opět podařilo spojit užitečné
a zajímavé s příjemným a potřebným, nové informace
a materiály s výměnou zkušeností, relaxací a spole-
čenským setkáním všech, kteří o ně měli zájem. I přes
to, že se některé velmi žádané lekce až třikrát
opakovaly, nebylo možné účastnit se většiny lekcí.
Proto přišli organizátoři s krásnou novinkou, vysoce
hodnocenou účastníky. Většina lektorů dodala pře-
dem obsahy lekcí a ty byly organizátory nahrány na
disketu. Každý účastník tak obdržel materiál k lekcím
na Těloolomouci 01. Neprobíhalo tak masové zapiso-
vání obsahu lekcí, na nástěnce si všichni mohli
zkontrolovat, zda materiály na disketě odpovídají
skutečnosti. Z uvedeného strohého výčtu vyplývá, že
nabídka Těloolomouce 01 se opět rozšířila. Setkání
potvrdilo, že teorie a praxe jsou propojeny, že o vhodně
připravenou teorii bude i na převážně praktických
setkáních vždy zájem.

Doc. F. Mazal, CSc., sekretář Těloolomouc 01

Začátek nového akademického roku je takřka za
dveřmi, všichni jsme se vrátili ke svým povinnostem –
více či méně odpočati – a úkoly se zajisté pohrnou od
samého začátku. Proč se tedy ohlížet za rokem
nedávno uplynulým? Myslím, že to není zcela zbyteč-
né, protože naše úspěchy i neúspěchy by nám mohly
pomoci lépe řešit tu neodvratitelnou lavinu běžných
i nových situací a také třeba najít lepší způsoby jejich
zvládání.

Začnu raději tím, co se nám podařilo. Podíváme-li
se na stálé, hlavní úkoly, které plní Kancelář zahranič-
ních styků (KZS) ve spolupráci se všemi sedmi
fakultami, zjistíme, že jde především o:

a) mobilitu studentů i učitelů,
b) organizaci placených kurzů pro studenty z USA,
c) efektivní předávání informací o aktuálních na-

bídkách zahraniční spolupráce z domácích zdrojů
(např. MŠMT a jiné), ale především ze zahraničí,
které přicházejí přímo z univerzit, prostřednictvím
nadací a agentur, ale i od jednotlivců, kteří se na nás
obracejí většinou prostřednictvím elektronické pošty,

d) každodenní informační služby pro naše i zahra-
niční studenty i učitele, kteří jich využívají měrou
nemalou.

Pokud jde o mobilitu, mám na mysli především
program EU Socrates-Erasmus, kde se podstatně
rozšířila síR partnerských univerzit a narostl počet
kateder, které vysílají své studenty i učitele na
zahraniční pobyty. Je třeba konstatovat, že přínos
těchto pobytů je viditelný na každém jednotlivci.
Většina studentů má po návratu daleko odpovědnější
postoj k práci, lépe využívá přístupných informací
a je bezesporu daleko aktivnější než dříve. Nemluvě
o tom, že mnozí z nich pak sami hledají další kontakty
a možnosti pobytů v zahraničí. Program Erasmus je
od r. 2000/2001 také částečně financován MŠMT,
což je jistě potěšitelné, ale znamená pro nás daleko
složitější finanční administrativu.

V uplynulém roce nabídlo MŠMT také nový Pro-
gram podpory mezinárodní mobility studentů, který
měl neuvěřitelně krátký termín pro podání přihlášek
a velmi nedostatečné informace o pravidlech udělo-
vání finančních dotací. Přesto se nám povedlo získat

Jak se nám dařilo
pro studenty více než 250 000 Kč. Doufejme, že to
nebyla akce jednorázová a že i letos dostaneme
podobnou nabídku – včas a s jasnými pokyny.

Mobilita studentů, pedagogů a výzkumných pra-
covníků samozřejmě probíhá na fakultách také v rámci
grantů a stipendií různých nadací. Tam většinou jen
upozorňujeme na možnosti. Nevyužívá se, kupodivu,
v dostatečné míře nabídek stipendijních pobytů Full-
brightovy nadace, které jsou finančně velmi výhodné;
v současné době už je výběr oborů značně široký.
Připomínám také poslední variantu tohoto stipendia:
Fullbright-Masaryk, které je z větší části financováno
naší vládou. (Uchazeč musí vedle svého oboru
doložit také aktivní podíl na společensky prospěšné
činnosti.)

Už skoro deset let pomáháme organizovat place-
né studijní programy pro americké studenty (ACM,
Nebraska, Miami University) kteří se u nás vzdělávají
především v politologii, historii, sociologii, češtině,
a také na olomouckých školách uskutečňují svou
pedagogickou praxi (Miami University). Samozřejmě,
že úspěch těchto kurzů vypovídá hlavně o skvělé
práci našich pedagogů, ale dovolujeme si tvrdit, že
kdyby nebylo celoroční komunikace s danými institu-
cemi a velmi dobrého organizačního zázemí při
přípravě kurzů i během nich, asi by nebylo jednodu-
ché jejich udržování a rozšiřování. Důkaz – v letním
semestru požádali o zprostředkování podobného, ale
kratšího kurzu také učitelé několika amerických colle-
ges a získali jsme plné stipendium na roční studijní
pobyt studenta aplikované ekonomie na Beloit Colle-
ge, na který bude ještě navazovat praxe v prestižních
firmách v Chicagu

Tok informací je – podle našeho názoru – podobný
jarní rozvodněné řece a využívá všech „koryt“:
neustále doplňované webové stránky Kanceláře za-
hraničních styků i na stránkách UP v rubrice Sudenti,
schůzky s proděkany a referentkami jednotlivých
fakult, osobní konzultace se studenty i učiteli i organi-
zování informačních debat s představiteli nadací,
velvyslanectví apod. Abychom tuto skutečnost nepre-

SLOVO MÁ: PROREKTORKA UP DOC. L. HORNOVÁ

Týden pro duševní zdraví
Ve spolupráci s dánskými organizacemi partnerského
kraje Vejle a pod záštitou prof. J. Mačákové, CSc.,
rektorky UP, Ing. J. Březiny, hejtmana Olomouckého
kraje, a PaedDr. M. Piláta, náměstka primátora Statu-
tárního města Olomouce proběhne v Olomouci ve
dnech 8. 10. – 14. 10. 2001 7. ročník projektu
olomouckých neziskových organizací Týden pro du-
ševní zdraví. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí
8. 10. v zasedací síni primátora Statutárního města
Olomouce. Na organizaci a programu celé akce se
podílejí nestátní neziskové organizace regionu, např.
P-centrum, Středisko rané péče, Občanské sdružení
SPOLU, Občanské sdružení PROSO, Charita Olo-
mouc, Dětské centrum 1990, Občanské sdružení
Petit, Amtets specialundervisningscenter for voksne
(Dánsko) aj.

Přednášky, semináře, besedy a dílny doplní dny
otevřených dveří, výstavy, divadelní představení, kon-
certy, filmové projekce a happeningy. Jako součást
programu bude také připraven Den dánského partner-
ského kraje Vejle, v jehož rámci se představí některé
partnerské dánské organizace.

Podrobný program Týdne pro duševní zdraví na-
leznete na internetových stránkách UP (www.upol.cz)
v rubrice Aktuality.

-red-Dokončení na str. 4
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Dokončení ze str. 3

V reakci na četné dotazy, které se k problematice
penzijního připojištění, životního pojištění a snížení
daně v současné době vyskytly na pracovištích UP,
poskytla vedoucí personálně-mzdového oddělení RUP
J. Barnetová Žurnálu UP následující informace:

Podle § 15 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) lze od základu daně poplatníka za
zdaňovací období odečíst platbu příspěvků zaplace-
ných poplatníkem na penzijní připojištění se státním
příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění
uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem
(smlouva uzavřená podle zákona č. 170/1999 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem).

Pro poplatníka daně to znamená možnost snížení
odvodu daně, které může uplatňovat až po skončení
zdaňovacího období, tj. při ročním zúčtování daňo-
vých záloh a výpočtu celoroční daně. Poplatník –
zaměstnanec může tuto celoroční nezdanitelnou část-
ku uplatňovat u svého zaměstnavatele, na UP
u příslušné mzdové účetní, pokud mzdovou účetní
požádá o provedení ročního zúčtování na tiskopisu
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků. Požádat o roční
zúčtování může každý zaměstnanec, který nemá
žádné souběžné zdanitelné příjmy vyšší než 4 000 Kč
za rok. Zaměstnanec, který nesplňuje podmínku uve-
denou v předchozí větě, je povinen si podat roční
zúčtování daně sám u příslušného finančního úřadu.

Příspěvky na penzijní připojištění, které bude uplat-
ňovat poplatník (zaměstnanec) pro účely snížení
základu daně, musí být zaplaceny samým účastníkem
penzijního připojištění. Příspěvky zaplacené za za-
městnance zaměstnavatelem či třetí osobou nelze
pro tento účel uplatnit.

Částka, kterou lze odečíst od základu daně, se
rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem „na
zdaňovací období“ (nikoliv „ve zdaňovacím období“),
který se sníží o 6 000 Kč. Tzn., že daňová úleva se
týká i poplatníků, kteří si podle smlouvy zaplatili
příspěvky formou jednorázového vkladu na delší dobu
(např. na 3–5 let), resp. si je předplatili v minulých
letech, a to v tom zdaňovacím období, na které byly
platby příspěvků určeny podle smlouvy. Skutečnost,
kdy došlo k uzavření smlouvy o penzijním připojištění

Penzijní připojištění, životní pojištění a snížení daně
(zda v uplynulých letech, nebo až v běžném zdaňova-
cím období), nemá na uplatnění odpočtu daně vliv.

Maximálně lze odečíst od základu daně poplatníka
částku 12 000 Kč, i kdyby poplatník na příspěvcích na
příslušné zdaňovacích období zaplatil více než 18 000 Kč.
Pokud úhrn příspěvků zaplacených poplatníkem na
zdaňovací období nepřesáhne částku 6 000 Kč,
daňovou úlevu nelze uplatnit.

Nárok na odpočet příspěvků prokáže zaměstnanec
mzdové účetní předložením:
– smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěv-
kem, příp. dodatkem ke smlouvě, a
– potvrzením penzijního fondu o výši příspěvků zapla-
cených poplatníkem (účastníkem pojištění) na uply-
nulé zdaňovací období.

Smlouvu o penzijním připojištění předkládá za-
městnanec při prvním uplatnění odpočtu příspěvků
a pro daňové účely bude platit trvale, pokud nenasta-
ne změna. Platnost smlouvy je podmíněna tím, že
zaměstnanec každoročně po uplynutí zdaňovacího
období, tj. nejpozději do 15. února, předloží potvrzení
penzijního fondu o zaplacených příspěvcích na uply-
nulé zdaňovací období. Částka zaplacených příspěvků
by neměla zahrnovat státní příspěvek, příspěvek za-
městnavatele a případný podíl na kapitálových výno-
sech. Skutečnou výši příspěvků uvede také zaměstna-
nec písemně v žádosti o roční zúčtování.

Zaměstnanec může v průběhu roku přejít z jednoho
penzijního fondu do jiného, a z toho důvodu předloží
mzdové účetní dvě smlouvy a dvě potvrzení. Zaplace-
né příspěvky se sečtou, ale víc než 12 000 Kč odečíst
nelze.

Obdobným způsobem může poplatník (zaměstna-
nec) využít daňové úlevy i v případě, kdy má uzavře-
nou smlouvu o životním pojištění. Od zdaňovacího
období roku 2001 lze podle § 15 odst. 13 zákona
uplatnit odpočet pojistného zaplaceného poplatníkem
„na zdaňovací období“, nejvýše však 12 000 Kč.
Celoroční nezdanitelnou částku tak může zaměstna-
nec uplatnit nejdříve začátkem roku 2002.

Další informace sdělí zaměstnancům jejich mzdo-
vá účetní.

Podle zákona a odborného tisku
zpracovala J. Barnetová

zentovali jen jako názor náš, je nutno jednou zapome-
nout na zbytečnou skromnost a říci, že na schůzkách
a seminářích pracovníků zahraničních styků u nás
i v zahraničí je naše práce považována za příkladnou
(byli jsme již několikrát vyzváni, abychom tam své
zkušenosti předali). Pokud někde spolupráce s fakul-
tami vázne, nebo mají pocit malé informovanosti,
může to také být tím, že na výše zmíněné schůzky se
často pozvaní proděkani nedostaví, tudíž nemáme
možnost v mnoha důležitých otázkách slyšet jejich
názor, poradit se s nimi o aktuálních nabídkách
a možnostech. Nikdy takové schůzky nesvoláváme,
jen abychom „si udělali čárku“, ale vždy proto, že je
tu něco naléhavého k řešení.

Prezentaci univerzity navenek jsme podpořili vy-
dáním knížky Univerzita a její město, město a její
univerzita. Záslužným činem však v tomto smyslu
byla i spolupráce s Univerzitou v Prištině v situaci,
kdy i Mezinárodní asociace rektorů vyzývala všechny
univerzity k aktivní pomoci. Začalo to pobytem pra-
covníka tamější univerzity v naší KZS a pak odjel do
Prištiny dr. P. Nováček, který navázal další efektivní
spolupráci.

Jsme rádi, že se nám také podařilo uskutečnit
finanční sbírku pro Salvador, který byl postižen niči-
vým zemětřesením.

Vypadá to tedy, že se nám vlastně podařilo skoro
všechno. Není to tak docela pravda, hlavně proto, že
jsou oblasti, které můžeme jen propagovat, podporo-
vat, navrhovat, ale nikoli sami provádět. Je to přede-
vším stále velmi malý počet kurzů/studijních progra-
mů v cizích jazycích, které by umožnily větší příliv

zahraničních studentů. Víme, že není jednoduché
takové kurzy připravit, ale dovolujeme si znovu
připomenout, že jednou z nejméně „bolestných“
cest, jak prohloubit jazykové znalosti studentů i učitelů
na katedrách, je začlenit do kolektivu učitelů kvalifi-
kované domorodé mluvčí – nejlépe profesory Full-
brightovy nadace, pro něž je někdy těžké najít na
českých univerzitách vhodnou katedru a kteří zároveň
nejsou pro univerzity finanční zátěží.

Dalším úkolem, kterému se bohužel nevyhneme,
je zavádět výuku druhého cizího jazyka pro všechny
studenty UP, a tím jim otvírat dveře do dalších zemí
Evropské unie. To byl jednoznačný závěr konference
v Berlíně, kde se jednalo o jazykové vybavenosti
univerzitních studentů v Evropě. Angličtina se začíná
považovat za jazyk, který je samozřejmým komuni-
kačním prostředkem (aniž se tím myslí prosazování
americko-britských vlivů nebo kultury či politiky), ale
je také třeba věnovat daleko větší pozornost fran-
couzštině a němčině.

Začínáme nový akademický rok, který jistě nebude
lehký po stránce finanční a bude vyžadovat od
každého pracovníka univerzity plné nasazení, aby
zvládl všechny úkoly spojené s jeho odborným zamě-
řením. Přesto si ale dovoluji závěrem apelovat znovu
na všechny: finance, úsilí a čas navíc, věnované
rozvoji zahraničních styků univerzity, nejsou investicí
zbytečnou, nýbrž velmi potřebnou, aby naše univerzi-
ta neztratila pozici, která se léta pracně budovala,
a aby její prestiž na mezinárodní platformě rostla.

Doc. L. Hornová, prorektorka UP
pro zahraniční styky

Mimořádně společně
Poprvé a jen pro jednou mimořádně společně se ve
středu 26. 9. v Divadle hudby v Olomouci uskuteční
spojený seminář 3 x O (Olomoucké Otolaryngologic-
ké Odpoledne) a 7. seminář univerzitního Společen-
ství pro studium hlasu a řeči, věnovaný životnímu
jubileu doc. MUDr. Roberta Jelínka, CSc. Program
bude zajímavý i pro posluchače Filozofické a Pedago-
gické fakulty vystoupeními dr. V. Matouška (Techniky
ústní rezonance v etnické hudbě), dr. M. Kučery
(Rezonanční techniky umožňující bifonii). dr. R. Blat-
né (Český národní korpus). Seminář bude doplněn
přednáškami místních odborníků dr. M. Brože a dr. R.
Vidury Použití CO

2
 laseru v chirurgii jazyka a Podíl

měkkého patra na vzniku „chrápání“ a autorů dr. H.
Sochorové, doc. J. Pešáka a doc. S. Laichmana
(Biofyzika vokálního ústrojí).

-jvp-

Stručně
Za účasti zástupců francouzských ambasád z Prahy,
Varšavy a Bratislavy proběhl ve dnech 19. – 21. 9. na
FF UP mezinárodní seminář s názvem Ècole doctora-
le Olomouc.

* * *
Národní konference na téma Dobrá praxe v řízení
zdraví, prostředí a bezpečnosti při práci v průmys-
lových a jiných podnicích proběhla v prostorách
Právnické fakulty UP ve dnech 19. – 20. 9. 2001.

* * *
Ve velké zasedací místnosti Rektorátu UP proběhlo
ve čtvrtek 20. 9. zasedání Kolegia rektorky UP; mezi
témata, která mělo na programu, patřily např. infor-
mace z jednání České konference rektorů, přijímací
řízení a ekonomické informace.

-red-

Na pomoc postiženým
Český červený kříž vyhlásil sbírku na pomoc postiže-
ným teroristickými útoky v USA.
Název účtu: Fond humanity ČČK
Peněžní ústav: KB Praha 1
Číslo účtu: 10030-7334-011/0100, VS 333

Sbírka bude použita v součinnosti s Americkým
červeným křížem a Velvyslanectvím USA.

Děkujeme za jakoukoli částku.
Za ČČK Dr. M. Jukl, Ph.D.

jukl@risc.upol.cz

Veselé kolování
V září, říjnu a listopadu, vždy v sobotu od 9 do 17 hod.,
pořádá Akademik centrum UP pod názvem Veselé
kolování pro děti od 6 do 15 let cykloturistické vyjížUky
okolím Olomouce a Litovelským Pomoravím. Cena je
130 Kč/den. Informace podá Mgr. H. Vyroubalová, tel.
068/563 64 52, e-mail: vyroubal@ftknw.upol.cz.

-red-

Valná hromada Waldorfské
iniciativy
Waldorfská iniciativa, o. s. pro zřízení waldorfských
ZŠ a MŠ v Olomouci, ohlašuje konání valné hromady
Waldorské inciativy Olomouc ve středu 26. 9. 2001
v 16.30 hod. v MŠ Olomouc, Nedvědova 13 (50 metrů
od bývalého kulturního domu Zenit). Na programu
setkání bude přijímání nových členů WI a ustavení
orgánů WI, projednání zahájení prosemináře waldorf-
ské pedagogiky, projednání vytvoření poradny WI
v Olomouci a projednání směru a aktivit spojených se
založením základní waldorfské školy v Olomouci.

Kontaktní adresa: Waldorfská iniciativa, Lumiérů
33, 783 51 Samotišky, tel. 068 / 5383120, e-mail:
waldorfsk.iniciativa@atlas.cz

-red-

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ



strana 52

Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP

vysokých škol, jejichž rozvoj je deklarován ve většině
stranických programů jako jedna z předních priorit.
Vedení UP zatím nepředpokládá, že by pozvání
v dohledné době zopakovalo, i když tuto formu komu-
nikace nevylučuje. Jak dále rektorka UP uvedla,
pozornost představitelů vysokých škol je v současné
době zaměřena na přípravu schůzky zástupců České
konference rektorů s premiérem M. Zemanem.

V uplynulém týdnu (19. 9. 2001) se naopak podaři-
lo realizovat veřejné slyšení v Senátu PČR zaměřeného
na problematiku financování vysokých škol, jehož se
zúčastnila i rektorka UP. Zástupci vysokých škol byli
při této příležitosti připraveni i na jednání s poslanci
rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny
PČR. Výsledky obou jednání nebyly do termínu uzá-
věrky tohoto čísla známy.

-mav-

Dokončení ze str. 1

Odborný asistent Ing. Jaroslav Doležel, CSc., pracu-
je na Katedře buněčné biologie a genetiky PřF UP. Je
rovněž vedoucím olomouckého pracoviště Ústavu
experimentální botaniky AV ČR, kde založil a vede
Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie. Ve
své výzkumné práci se věnuje struktuře genomu
rostlin.

Pane inženýre, mohl byste specifikovat pole vaše-
ho výzkumu?

V laboratoři molekulární cytogenetiky a cytomet-
rie řešíme několik tematických okruhů zaměřených
na strukturu genomu rostlin. Hlavním cílem naší
práce je přispět k poznání molekulární struktury
a funkční organizace chromozomů rostlin. Zabýváme
se rovněž otázkou velikosti jaderného genomu rost-
lin, jeho stabilitou a změnami v průběhu evoluce
a speciace. (Speciace = vznik druhů, pozn. red.).

Které metody při tomto studiu používáte?
Využíváme jich celou řadu. Zahrnují metody kla-

sické cytogenetiky, metody molekulární cytogenetiky
a obecně metody molekulární genetiky. Tyto metody
se používají i na mnoha jiných pracovištích. To, co
nás odlišuje, je rozsáhlé využívání průtokové cytome-
trie, která umožňuje analyzovat optické parametry
(rozptyl světla, fluorescenci) buněk, či buněčných
organel. Protože se částice při měření pohybují přes
oblast detektoru vysokou rychlostí, je možné analy-
zovat velké populace během krátké doby a získat
statisticky reprezentativní údaje. Některé typy cyto-
metrů navíc umožňují třídit buňky nebo buněčné
organely podle předem zvolených parametrů. My
využíváme cytometrii zejména pro rychlé stanovení
úrovně ploidie intaktních rostlin či buněk kultivova-
ných in vitro, pro stanovení velikosti jaderného geno-
mu, pro analýzu kinetiky buněčného cyklu a pro
třídění mitotických chromozomů (Ploidie = počet
chromozomových sad v buňce, pozn. red.).

V čem spočívá význam výsledků?
Molekulární struktura a funkční organizace chro-

mozomů určují jejich chování jak v mitóze při přeno-
su genetické informace do nově vznikajících dceři-
ných buněk, tak v meióze při vzniku pohlavních
buněk. Mají rovněž zásadní vliv na regulaci genové
exprese v průběhu interfáze. (Genová exprese =
vyjádření genetické informace ve struktuře bílkoviny,
pozn. red.) Už delší dobu je známo, že genom
živočichů a rostlin není tvořen jen geny, ale přede-
vším nekódujícími sekvencemi DNA. O jejich význa-
mu máme zatím dost nejasnou představu, ale již
dnes víme, že mohou ovlivnit expresi genů s nimi
sousedícími. To má zásadní význam při změně polo-
hy genu (například díky chromozomové translokaci)
nebo při umělém vnášení genů (genetické transfor-
maci). S velkým zadostiučiněním rovněž pozoruji, že
některé metody, které jsme původně vypracovali pro
řešení otázek základního výzkumu, nacházejí uplat-
nění v praxi. Jako příklad uvedu využití průtokové
cytometrie pro rychlé stanovení úrovně ploidie. Tuto

Průtoková cytometrie v cytogenetice rostlin /I/
metodu jsme v 80. letech jako jedni z prvních
rozpracovali a dnes ji používá mnoho šlechtitelů na
celém světě. Se zaváděním průtokové cytometrie
jsem osobně pomáhal na mnoha místech jak u nás
(například Šlechtitelská stanice v Hladkých Životi-
cích), tak v zahraničí (například Mezinárodní ústav
tropického zemědělství v Nigérii).

Spolupracujete s jinými pracovišti?
Pochopitelně – jinak se v současné době věda

dělat ani nedá. V rámci UP spolupracujeme přede-
vším s Katedrou botaniky PřF. Podílíme se na výuce
diplomantů a doktorandů a na řešení některých
výzkumných projektů. Dále máme trvalý kontakt
s Katedrou experimentální fyziky PřF. Ten spočívá jak
ve výchově doktorandů, tak v organizování praktic-
kých cvičení z průtokové cytometrie. V rámci naší
republiky intenzivně spolupracujeme s laboratoří prof.
B. Vyskota v Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně
a s laboratoří dr. J. Macase v Ústavu molekulární
biologie rostlin AV ČR v Českých Budějovicích.
Všechny naše spolupráce se zahraničními pracovišti
na tomto omezeném prostoru vyjmenovat nelze.

Uvedu proto jen tři z našich zahraničních partnerů:
prof. A. Lukaszewski z University of California, prof.
G. Kahl z University of Frankfurt a dr. R. Koebner
z John Innes Centre (Norwich).

Účastníte se zahraničních konferencí?
To je samozřejmé. Na konferencích se dozvídám

o nejnovějších výsledcích nejen v mém oboru, ale –
což je také velmi důležité – i v oborech příbuzných.
Konference je rovněž ideální místo pro navázání
nových kontaktů, které mohou přerůst ve spolupráci
a společné projekty. Z účastí na konferencích si
cením těch, na kterých jsem měl vyžádané přednáš-
ky. V loňském roce to byly například konference
„Plant and Animal Genome VIII“ v San Diegu a „Gordon
Research Conference on Molecular Cytogenetics“ na
oxfordské univerzitě v Anglii. Tato pozvání chápu jako
ocenění výsledků, kterých jsem se svými spolupra-
covníky a studenty dosáhl. Podobně je tomu s výukou
na odborných kurzech v zahraničí.

-mh-
Dokončení příště.

Poznámka

Jen velice vzácně se v Žurnálu UP objeví zpráva, že
někomu z naší univerzity vyšla kniha v zahraničí. Je to
škoda. Taková událost zasluhuje publicitu, protože je
důvodem k uspokojení a radosti nejen pro autora, ale
pro celou akademickou obec – nebo by jím býti měla.
Dokazuje, že náš pracovník dosáhl takového výsled-
ku, kterým překonal bariéry zahraničního editora
a recenzentů, svým knižním dílem se prosadil na
mezinárodním vědeckém poli, a tím zřetelně zkvalitnil
CV svoje i fakultní.

K nemnoha univerzitním pracovníkům této úrovně
(loni jich bylo na UP pět) náleží nyní doc. Libuše
Spáčilová z Katedry germanistiky FF UP. Vyšla jí
obsáhlá lingvisticko-historická publikace v renomo-
vaném berlínském vydavatelství (viz ŽUP č. 31/10,
str. 1). Být děkanem, zvýšil bych jí hned plat (tak je to

Na FTK UP je možno studovat magisterský obor
fyzioterapie, LF UP nabízí bakalářský studijní obor
léčebná rehabilitace a fyzioterapie. Jak jsou tyto
obory koncipovány, v čem se liší a jak probíhá spolu-
práce mezi oběma fakultami? Na to jsme se zeptali
proděkana LF UP doc. J. Hálka, CSc.:

Na Univerzitě Palackého v Olomouci lze studovat
obor fyzioterapie jak na Lékařské fakultě, tak také na
Fakultě tělesné kultury. Proč dva zdánlivě obdobné
studijní programy ?

Historie dvou podobných studijních programů na
dvou různých fakultách jedné univerzity je složitější
a zcela odpovídá charakteru vývoje těchto dvou fakult
v rámci UP na začátku devadesátých let. Co je
v současné době společné a jaké jsou konkrétní
rozdíly mezi oběma školami?

Fakulta tělesné kultury nabízí tříletý bakalářský
a pětiletý magisterský studijní program „fyziotera-
pie“. Lékařská fakulta nabízí nyní tříletý bakalářský
studijní program „léčebné rehabilitace a fyziotera-
pie“ a v případě schválení Akreditační komisí MŠMT
zahájí od školního roku 2002/2003 výuku dvouletého
navazujícího magisterského studijního programu
„kineziologie a kinezioterapie“.

Studenti bakalářského a magisterského studijního
programu „fyzioterapie“ na FTK jsou svým specific-
kým zaměřením této fakulty a bez možnosti systema-
tické klinické výuky na vlastním zdravotnickém praco-
višti, vzděláváni spíše pro rekondiční charakter reha-
bilitace. Na teoretických pracovištích FTK získávají
hlubší informace o pohybu zdravého člověka. Zásad-
ní orientací studia fyzioterapie na FTK je převážně

prý zavedeno na kanadských vysokých školách) za
mimořádný pracovní výsledek, kterým podstatně po-
sílila mezinárodní renomé Filozofické fakulty a celé
univerzity.

Spolu se sympatizanty aktivit vedoucích naši
univerzitu k mezinárodní úrovni můžeme blahopřát
k tomuto vědeckému úspěchu s uspokojením, že
pracovnice humanitního oboru na UP pronikla svými
badatelskými výsledky do evropského prostoru způ-
sobem nejvíce platným. Je zřejmé, že výsledky
studia regionálních olomouckých pramenů nejsou
povahou svého předmětu předurčeny pouze lokálním
českým vydavatelům, jak se někteří domnívají, ale
mohou být in extenso publikovány v zahraničí.

M. Hejtmánek

Vědecký úspěch

prevence, zlepšení a udržení kondice zdravých osob,
problematika rekondice a rekonvalescence. Absol-
venti nacházejí profesní uplatnění hlavně v regene-
račně-rehabilitačních ambulantních zařízeních, lá-
zeňských a rekondičních střediscích.

Studenti bakalářského studijního programu „lé-
čebné rehabilitace a fyzioterapie“ na Lékařské fakultě
jsou oproti tomu vzděláváni cíleně pro klinickou
léčebnou praxi. Pro medicínskou rehabilitaci nemoc-
ných, zejména těch s těžkými poruchami pohybu,
u kterých je rehabilitace racionální součástí celkové
léčby. Během studia se denně setkávají s tvrdou
realitou a potřebami rehabilitace na lůžkách Fakultní
nemocnice. Teoretická výuka je více medicínsky
zaměřená, což však neznamená, že odpovídá redu-
kovanému studiu medicíny. Vzhledem ke stále ros-
toucí potřebě hlubšího vzdělávání ve specifickém
oboru klinické kineziologie chceme proto pro bakalá-
ře fyzioterapie z celé republiky otevřít navazující
magisterské studium. Nynější absolventi fyzioterapie
z LF se profesně uplatňují hlavně v nemocnicích
a ostatních lůžkových rehabilitačních zařízeních.

Současná spolupráce mezi fakultami spočívá za-
tím hlavně ve vzájemném uplatnění učitelů obou
fakult. Jsme si ale vědomi, že tato spolupráce by
mohla být daleko větší, například i ve využívání studia
doplňkových předmětů, které obě fakulty nabízejí. To
je ale více v rukou studentů samých…

-red-

Schůzka s poslanci a senátory…

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
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Záslužný editorský počin
Před krátkou dobou vyšla ve Vyškově – péčí Vyškov-
ských novin – publikace autorů Radka Mikulky
a Radima Procházky s názvem Knihtiskař a nakladatel
František Obzina. Ano, ten Obzina, o němž napsal
v nekrologu 31. 7. 1927 Karel Čapek: „Zemřel
František Obzina, tiskař ve Vyškově; nejkrásnější tisky
vycházely z dílny tohoto tlustého hanáckého tatíka,
který ani nevypadal na to, jak by si mohl hrát s tak
droboučkou věcí, jako je olověné písmenko... vysázel
jméno Vyškova na slušné polovině všech pěkných
a úpravných knížek, které bereme s knihomilským
požitkem do rukou.“ A celá řada významných literátů
(kupř. J. Mahen, dr. O. Štorch-Marien a další) smýšleli
o tomto Vyškovanu stejně, jak konečně dosvědčuje
i bohatá korespondence.

Málo se asi ví, že F. Obzina měl úzký vztah
k Olomouci. Vždy* pocházel z nedalekých Bystrovan
(nar. 13. 3. 1871), chodil osm let do zdejší školy
a pak se odebral do Olomouce, kde se učil v Arcibis-
kupské knih- a kamenotiskárně knihtiskařem. Sou-
časně chodil do pokračovací průmyslové školy. Poz-
ději, již ženatý, zakoupil ve Vyškově uvolněnou tiskár-
nu (na přelomu let 1903 a 1904) a s tímto městem
spojil svůj život a snažení. Spojil dokonale profesi
tiskaře i nakladatele, vydal desítky hodnotných knih
významných autorů, z jeho tiskárny vycházela i řada
periodik širé Moravy.

František Obzina patří bezesporu do našich kultur-
ních dějin. Záslužně proto připomněli Vyškovští jeho
život a dílo. Jejich publikace – ač jenom 56 stran
čítající – je hutným a zajímavým textem. Je doplněna
řadou obrázků a kopiemi textů dopisů K. Čapka, J.
Mahena a J. Demla vyškovskému tiskaři. Publikace je
dobře a přehledně členěna, má např. zajímavé kapito-
ly F. Obzina – nakladatel, K. Čapek, O. Štorch-Marien
a ti druzí, F. Obzina a J. Florian, Odchod F. Obziny a co
bylo potom, Ze vzpomínek Obzinova faktora J. Sme-
tany. Obsažný je v závěru seznam nakladatelů či
jednotlivců tisknoucích u Obziny. Cenný je seznam
pramenů a literatury v samém závěru publikace, jakož
i oddíly Memoáry a Nepublikované práce.

Autorům lze poděkovat za záslužnou práci a Vyš-
kovským novinám za to, že publikaci vydaly ve sličné
úpravě a originální obálce.

A závěrem jistě obecně neznámá okolnost: v Olo-
mouci žije řadu let Obzinův vnuk doc. Jan Báňa, CSc.
Když jsem to zjistil, nebylo daleko k prosbě o přednášku
k letošnímu dědovu 130. výročí narození. Uskutečnila
se za zájmu četných přítomných letos na jaře v Sekci
dějin lékařství v olomouckém Vlastivědném muzeu.

Prof. M. Slavětínský

Univerzita v Miškolci je tre*ou najväčšou vysokoškol-
skou inštitúciou v MaUarsku s počtom 15000 pregra-
duálnych a 360 postgraduálnych študentov. Tradične
od roku 1990 sa tam každý druhý rok organizujú PhD
konferencie určené mladým, začínajúcim vedcom
a vysokoškolským asistentom. Cie^om konferencií je
nielen prezentácia vedeckých výsledkov, ale aj vytvá-
ranie nových priate^ských a pracovných kontaktov.

Tento rok sa prihlásilo 516 postgraduálnych štu-
dentov zo 17 krajín sveta, pričom najvačšie zastúpe-
nie mali Poliaci, Rumuni, Česi a Slováci.

Jednotlivé odbory boli rozdelené do osmich sekcií,
medicína bola zaradená do sekcie E pod názvom
„Medical Science“. Každej z nich predsedal chair-
man, v medicínskej sekcii to bol Dr. László ÚJSZÁZI,
ktorý viedol priebeh a diskusiu.

V dňoch 13. – 19. 8. 2001 som na tomto
vedeckom podujatí reprezentovala LF UP s prednáš-
kou na tému BezpečnosR a možné riziká ultrazvuku v
medicínskej diagnostike. Okrem iného som si vypo-
čula množstvo zaujímavých prednášok na ktorých
som sa medzi inými soznámila s výsledkami výsku-
mu v oblasti ischemickej choroby srdca, Ualej géno-
vej expresie regenerujúceho hematopoetického tkani-
va atd.

Organizátori pamätali aj na vo^ný čas účastníkov
konferencie. Tí mohli navštívi* zaujímavé miesta v okolí
Miškolca, akým je nesporne Eger s jeho barokovou
architektúrou. Obdivovatelia prírody navštívili chrá-
nený Národný park Hortobágy s ohrozenými druhmi
rastlín a živočíchov. Pre milovníkov vína bola návšteva

Cyrilometodějská teologická fakulta
Studia Theologica 2 – Teologický časopis CMTF UP

a Teologické fakulty Jihočeské univerzity ve spolu-
práci s Teologickou fakultou Trnavské univerzity.
90 s.

Studia Theologica 3 – Teologický časopis CMTF UP
a Teologické fakulty Jihočeské univerzity ve spolu-
práci s Teologickou fakultu Trnavské univerzity.
81 s.

Filozofická fakulta
Hlobil, T.: Jazyk, poezie a teorie nápodoby (Příspěvek

k dějinám britské a německé estetiky 18. století).
1. vyd., 168 s.

Poledňák, I. – Fukač, J.: Úvod do studia hudební vědy.
2. vyd., 261 s.

Bakešová, I.: Čína ve XX. století – díl 1. 1. vyd., 127 s.
Peprník, J.: English Lexicology. 2. vyd., 187 s.
Burešová, J. (odp. red.): Katedra historie – Informač-

ní příručka. 1. vyd., 141 s.
Švarný, O. – Uher, D.: Hovorová čínština – Úvod do

studia hovorové čínštiny. 3. vyd., 192 s.

Lékařská fakulta
Přehled o činnosti za rok 2 000. 1. vyd., 134 s.

Pedagogická fakulta
Chráska, M. ml. (editor): Trendy technického vzdělá-

vání 2001 – Sborník mezinárodní konference.
1. vyd., 421 s.

Dopita, M. – Hrachovcová, M. (editoři): Výchova
k demokracii v transformující se společnosti.
1. vyd., 185 s.

Fic, I. (editor): AUPO Philologica XX. Studia Philologi-
ca 10. 1. vyd., 77 s.

Komenda, S.: Když krev neteče. 1. vyd., 112 s.
Kopecký, M.: Úvod do počtu pravděpodobnosti

a matematické statistiky (pro distanční studium).
1. vyd., 63 s.

Emanovský, P.: Algebra 2 (pro distanční studium).
1. vyd., 88 s.

Tento netradiční prsten zhotovila jako součást své
diplomové práce nazvané Prsten 2001 studentka
5. ročníku výtvarné výchovy PdF UP Eva Jirovská.
Jako materiál si zvolila nerez ocel a ebenové dřevo.

-red-, foto z archívu autorky

V první polovině září (do 14.9.) byla v Galerii
Informačního centra UP zpřístupněna výstava výtvar-
ných prací RNDr. B. Smysla, CSc. (Ústav soudního
lékařství LF UP) s názvem MIX 2001(viz snímek T.
Jemelky). O tři dny později se v těchto prostorách
uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací studen-
tů anglické sekce Gymnázia v Olomouci-Hejčíně,
kteří se tak připojili k oslavám deseti let trvání školy.
Současná výstava v Galerii Zbrojnice potrvá do 30. 9.
2001.

-red-, foto -tj-

Laitochová, J.: Matematická analýza 2, integrální
počet (pro distanční studium). 1. vyd., 104 s.

Slezáková, J.: Cvičení z matematické analýzy 2,
integrální počet (pro distanční studium). 1. vyd.,
50 s.

Právnická fakulta
Vystrčilová, R.: Selected Topics from the European

Union. 1. vyd., 140 s.

Přírodovědecká fakulta
Opatrný, E.: Fylogeneze a systém strunatců (Repeti-

torium). 1. vyd., 106 s.

Centrum otevřeného a distančního vzdělávání (ne-
prodejné výtisky)
Bakešová, M. – Koudelka, F.: Ekonomika distančního

vzdělávání. 50 s.
Bakešová, M. – Koudelka, F.: Management a marke-

ting distančního vzdělávání. 72 s.
Jochman, V. – Koudelka, F.: Logistika distančního

vzdělávání. 28 s.
Bednaříková, I.: Vytváření studijních textů pro di-

stanční vzdělávání. 76 s.
Zlámalová, H.: Úvod do distančního vzdělávání. 63 s.
Zlámalová, H.: Tutor distančního vzdělávání. 42 s.

Společná laboratoř optiky UP a Fyz. ústavu AV ČR
Hrabovský, M. – Bača, Z. – Horváth, P.: Koherenční

zrnitost v optice. 1. vyd., 305 s.

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
Michalík, J.: Školská inegrace dětí s postižením.

Dotisk 2. vyd., 136 s.

Výčet uvedené produkce je nutno doplnit o 11 900
publikací seznamů přednášek, které VUP vytisklo pro
nový akademický rok.

-haupt-

Červencová a srpnová produkce

Postrehy a dojmy z medzinárodnej konferencie v Miškolci
známej Tokajskej oblasti určite nezabudnite^ným zá-
žitkom.

Pre záujemcov technicky a prírodovedne oriento-
vaných uvádzam, že Univerzita v Miškolci usporiada
7. – 8. marca 2002 microCAD International Scientific
Conference. Bližšie informácie je možné získa* na
internetovej adrese http://www.uni-miskolc.hu/
~microcad.

Rada by som sa touto cestou poUakovala za
finančnú podporu Dekanátu LF UP, bez ktorého by
som iba *ažko realizovala túto vzácnu pracovnú
a spoločenskú skúsenos*.

Dr. B. Shakkourová,
Ústav lékařské biofyziky LF UP
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ANKETAZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Ve dnech 14. až 17. 6. jsem se zúčastnil konference
EUPRIO (European Universities Public Relations and
Information Officers) – asociace pracovníků v oblasti
public relations a informací na evropských univerzi-
tách. Tato organizace má za cíl podporovat výměnu
zkušeností lidí, kteří pracují na univerzitách v oborech
souvisejících s public relations: novinářů, tiskových
mluvčích, vydavatelů, webmasterů apod.

Místo konání se každoročně mění. Tentokrát orga-
nizátoři zvolili nejseverněji položenou univerzitu
v Evropě – University of Lapland v Rovaniemi ve
Finsku. Konference se účastnilo 194 lidí z 22 zemí
Evropy. Téma letošního roku bylo Změny a jejich
nároky – komunikace a virtuální univerzita.

Snad bylo příznačné, že se konference konala
právě ve Finsku, v zemi s tak rozvinutými telekomuni-
kacemi, protože převážná část programu – předná-
šek, videoprojekcí a dílen – se týkala právě využití
moderních komunikačních prostředků, a to hlavně
internetu. Na programu nebyla technika sama, ale to,
jak nové informační technologie mění společnost,
a tím i univerzity, budoucí a současné studenty,
pedagogy, vědce a lidi, které univerzita chce (nebo by
měla chtít) ovlivňovat.

Proč jste se rozhodl/a pro dráhu
univerzitního pedagoga?
Na vaši anketní otázku bohužel nemohu odpovědět
slovy: „Byl to můj celoživotní sen.“ Po studiu oboru
jemná mechanika a optika na Přírodovědecké fakultě
UP jsem byl vybrán v roce 1982 k ročnímu studijnímu
pobytu na Katedře fyziky a didaktiky fyziky (dnes
Katedra experimentální fyziky) a po jeho skončení
a získání titulu RNDr. jsem po odchodu jednoho člena
katedry do důchodu dostal nabídku na katedře zůstat
na místě asistenta. Tu jsem využil zejména z rodin-
ných důvodů, protože v té době jsem již měl rodinu.
Další příležitost zaměstnání se nabízela v blízké
Meoptě v Přerově, kam jsem však neměl sílu denně
dojíždět (v 5 ráno tam a v 17 zpět). Dnes, téměř po
dvaceti letech praxe na UP, jsem však přesvědčen, že
jsem s ní spjatý pevným poutem a po všech zkuše-
nostech bych zřejmě volil stejně. A to i přesto, že
dříve mí spolužáci považovali moji pozici na UP jako
prestižní a dnes se mi diví, jak zde mohu vydržet.
Doc. R. Kubínek, CSc., Katedra experimentální fyziky
PřF UP

Pro mne spojuje profese univerzitního pedagoga jak
práci pedagogickou (studoval jsem učitelství), tak
i odbornou (měl jsem velký zájem o obor). Navíc
jsem po změnách po roce 1989 mohl uplatnit svoje
zaměření (geografii a matematiku) v novém oboru –
geoinformatice, který nebyl doposud na českoslo-
venských školách přednášen. Profese univerzitního
pedagoga podle mého názoru vyžaduje ovládnutí
řady „dílčích“ profesí. Univerzitní pedagog musí být
nejenom pedagogem, ale i vědcem (podílet se na
výzkumu), spisovatelem (publikovat), manažerem (or-
ganizovat exkurze, konference, pracovní týmy), musí
ovládat cizí jazyky (pasivně po zahraniční publikování
i aktivně pro vystoupení na konferencích) a musí
umět pracovat s lidmi (kolegy, dospělými studenty).
Právě tyto velké nároky na univerzitního pedagoga
byly pro mne výzvou ucházet se o tento post. Škoda
jen, že tak vysokým nárokům (NE?)odpovídá i finanční
ocenění.
Doc. V. Voženílek, CSc., vedoucí Katedry geoinforma-
tiky PřF UP

Pokud se student rozhodne stát se dobrým lékařem,
nezabrání mu v tom ani špatně zorganizovaná výuka
a nudní pedagogové. Pro klinika pracujícího u lůžka
nemocného jsou asi nejdůležitější samostudium,
schopnost vybrat si z toho obrovského množství
informací právě ty nejdůležitější, dobrá paměR a pozo-
rovací talent, přesnost a důslednost. S těmito věcmi
studentovi nepomůže ani ten nejlepší pedagog. Dob-
rý učitel ovšem může studenta na jeho cestě inspiro-
vat. A pokud chápe výuku jako dialog, může se také
nechat inspirovat studenty sám. V nejlepších okamži-
cích pak tento dialog přeroste v tok pozitivní energie
obohacující obě strany. Už jenom pro tyto výjimečné
momenty se bohatě vyplatí pracovat jako univerzitní
pedagog.
MUDr. E. Faber, Hemato-onkologická klinika LF UP

Na úvod musím přiznat, že činnost univerzitního
pedagoga nebyla mým dlouhodobým cílem a spe-
ciálně jsem se na ni nepřipravoval. Možnost působit
na PřF UP se objevila nečekaně a má volba byla
rychlá. Dnes, s odstupem jedenácti let mohu konsta-
tovat, že jsem se rozhodl správně. Práce univerzitní-
ho pedagoga mi přináší všestranné uspokojení a stejně
jako pro většinu z kolegů se stala mým koníčkem.
ZvlášR cenný je pro mne každodenní kontakt se
studenty, kteří jsou svým elánem a zájmem o vše
kolem sebe povzbuzením pro další práci. Přes určité
problémy, které současné školství provází, vidím jeho
další vývoj optimisticky a jsem rád, že se na něm
mohu podílet.
Doc. Z. Bouchal, Dr., Katedra optiky PřF UP

Pokračování příště.
-red-

Pohlednice z Chicaga
Poslal mi ji v květnu jeden náš absolvent. Kdysi jako
student pracoval nějaký čas na našem ústavu a později
přešel na kliniku. Po celou tu dobu se zajímal
o SVOČku, referoval na studentských vědeckých
konferencích a donedávna je pomáhal organizovat.
„Protože optimistická očekávání porevolučních změn
nevedla k zásadnějšímu zlepšení situace v akademic-
kém a lékařském prostředí, přesídlil jsem do USA;
daří se mi dobře a jsem tu spokojen,“ píše mi na té
pohlednici.

Dnes už každý student a absolvent ví, že věda je
kosmopolitní a obepíná svět. Mladý, schopný a pra-
covitý člověk si v něm svoje místo vždycky najde. Po
takových je ve světě stálá poptávka, největší
v ekonomicky silných zemích. Stačí podívat se na
poslední stránky takových časopisů jako Lancet,
Science apod., kde jsou publikovány mezinárodní
konkurzy na obsazení nejrůznějších míst.

Pisatel pohlednice měl odvahu odejít do ciziny,
kde se může lépe uplatnit, získat zkušenosti a za
odpovídající mzdu odvádět výkon odpovídající svým
tužbám, ctižádosti a nadání. Nedal se převálcovat
domácími poměry. Troufnul si na zahraniční profesní
konkurenci a zdolal první překážky na své kariérní
cestě. Možná se po čase vrátí obohacený zkušenost-
mi a plný energie pomůže zlepšit situaci v olomouc-
kém univerzitním a zdravotnickém prostředí, z něhož
vyšel. Co mu ale nabídneme kromě historických
památek, pěkné přírody Olomoucka a tarifního platu?

M. Hejtmánek

BRICK nebo CLICK?
Nejlepších výsledků v kvalitě vzdělávání a výzku-

mu dosahují podle průzkumů EUPRIO právě univerzi-
ty, které dokázaly včas reagovat na změny v oblasti
technologií a změnily svůj způsob komunikace. Dří-
vější kamenné univerzity s masivními zdmi a zavřený-
mi dveřmi, strohou hierarchickou strukturou a strnu-
lou administrativou se mění ve flexibilní organizace, ve
kterých se upřednostňuje týmová a projektová práce
a využívání informačních a komunikačních technolo-
gií. Takové univerzity také rozvíjejí komunikaci, která je
otevřená, orientovaná na široké společenské vrstvy
a je poctivá.

Výraz „virtuální univerzita“ je skutečný, ne virtuál-
ní. Znamená dosah daleko mimo zdi přednáškových
sálů a seminárních pracoven. Znamená kontakty mezi
učiteli a studenty, databáze informací, knihovny, ale
i zjednodušenou administrativu a služby. Může zna-
menat ohromné rozšíření univerzity a zvýšení její
prestiže. O tom mě přesvědčil mimo jiné i seminář
„Virtual Campuses“, na němž se prezentovala Kata-
lánská univerzita.

Využívání moderních komunikačních a informač-
ních technologií dnes již není ani tak otázkou nedo-
statku peněz jako spíše problémem zažitých zvyků.
U starších lidí stále přežívá strach z moderních
technologií. Nové počítačové aplikace jsou však již
dnes tak snadné na obsluhu, že jejich užívání není věcí
inteligence, ale spíše vůle. (A brzy bude nutností,
stejně jako bylo nutné se naučit ovládat nový systém
objednávání stravy v menze.) Studenti, kteří k nám
přicházejí ze středních škol, si již zvykají na internet
a brzy jej budou považovat za běžnou metodu získá-
vání a výměny informací a komunikace. Budou oče-
kávat, že jejich učitelé na univerzitě samozřejmě
využívají technologií, na něž jsou oni již ze střední
školy zvyklí. Nemůžeme čekat, že se mladí lidé budou
učit psát na mechanickém psacím stroji nebo použí-
vat staré dosovské aplikace, jako je T602 atd.

Nemyslím si, že by se v budoucnu zrušily kamen-
né univerzity a nahradily se virtuálními – osobní
kontakty nic nemůže nahradit, ale doufám, že éře
přeplněných nepřehledných nástěnek, téšestsetdvo-
jek a front brzy odzvoní.

Mgr. D. Agnew, odpovědný redaktor
internetových stránek UP

Překvapila mě rozmanitost témat přednášek, se-
minářů a dílen: „Nové technologie, budoucnost
a kulturní hodnoty: vliv na společnost a univerzitu“,
„Mají virtuální univerzity budoucnost nebo jsou jen
dočasným trendem?“, „Strategické přístupy k vnitřní
a vnější komunikaci univerzit“, „Jak získat důvěru
a řešit krize“. Velmi praktické pro mě byly dílny
(workshopy), zejména o budování a správě on-line
zpravodaje, a protože dny byly dlouhé – na hranici
s polárním kruhem slunce v létě téměř nezapadá –
bylo mnoho příležitostí k rozhovorům a výměně
zkušeností.

Nejsem sociolog, ale jsem přesvědčen, že v uply-
nulém desetiletí prodělala společnost největší změny
právě v oblastech komunikace. Pamatuji se, že ještě
před šesti lety jsem jako student musel stát dlouhé
fronty v knihovnách, listovat zažloutlými kartotékami,
stále vyplňovat nějaké kartičky nebo lejstra, chodit po
chodbách a hledat na nepřehledných nástěnkách,
klepat na dveře, stále se ptát a takto utrácet drahý čas,
který bych mohl jinak věnovat samému studiu. Možná
stav, který nyní panuje, stále ještě není ideální, ale
k určitému zlepšení snad přece jen došlo.

Zkuste si třeba v paměti vybavit, jak dříve fungova-
la knihovna na univerzitě a srovnat to s tím, jaké
služby poskytuje nyní. Je dobré, že i předávání
informací na jednotlivých katedrách se zlepšuje. Jako
dobrý příklad mohu uvést webové stránky Ústavu
cizích jazyků na Lékařské fakultě (www.ucjlf.upol.cz),
kde najdou studenti snad vše, co potřebují vědět, od
výsledků testů až po oznámení, kdy jsou členové
ústavu k zastižení během prázdnin. U mnoha vědec-
kých pracovníků a pedagogů ale nevidím velkou
snahu usnadnit komunikaci se studenty a prezentovat
výsledky své práce pomocí prostředků, které naše
univerzita nabízí (Žurnál UP, webové stránky, e-mailo-
vé zprávy INFO – UP, atd.), což je škoda.

Na snímku dr. R. Guggenbühl (Švýcarsko), prezident
EUPRIO
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… A PŘÍŠTÍ TÝDEN…

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

Vedoucí místa Svazu okresů a měst oblasti olomouc-
ké (SOMOO) obsadila KSČ – do jeho čela postavila
Otto Rysnara-Kanta, tajemnické místo zaujal další
komunista, strojvůdce Bohumil Pro-
cházka. Otto Rysnar-Kant, někdejší
vedoucí představitel olomouckého
ilegálního komunistického vedení
KSČ a s ním úzce spojené odbojové
organizace tzv. Moravské brigády,
nesporně patřil k obskurně-avantu-
ristickému funkcionářskému pod-
houbí olomoucké KSČ, jemuž vé-
vodil Jura Sosnar, od květnových
voleb 1946 poslanec Ústavodárné-
ho národního shromáždění, který
proslul ukrýváním zbraní v Olomouci
i dosud neobjasněnou rolí v tzv. krč-
maňské aféře. Historik Karel Kaplan
vidí nejpravděpodobnější původce
tzv. krčmaňské aféry právě v okruhu
olomouckých krajských komunis-
tických funkcionářů.

Konkrétnější podobu sbírek na
olomoucké univerzitní insignie urči-
la plenární konference SOMOO ko-
naná 2. srpna 1946 v Olomouci.
Konference specifikovala potřebnou
finanční částku (700 000 Kč)
a rozhodla, aby se jednotlivé politické okresy sdruže-
né v SOMOO podílely na této sumě dle počtu obyvatel
– celková proponovaná částka znamenala, že na
jednoho obyvatele připadne 1 koruna. Delegáti také
zdůraznili obecnou zásadu financování insignií –
příspěvky měly být „skutečně darem všeho lidu
našeho kraje“ a ne z vlastních rozpočtů zainteresova-
ných národních výborů. Jako jednu z konkrétních
možností získávání financí národními výbory, vedle
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Fejeton

K povinnostem univerzitního profesora patří posuzo-
vání tezí doktorských studijních programů.

Takže jsem posuzoval, co mi před státní zkouškou
adepti odevzdali. Ty práce byly tři, každá měla několik
stran popsaných podle standardně dohodnutých pra-
videl. Shrnutí dosavadních poznatků o daném téma-
tu, formulace výzkumného záměru, metodika řešení,
způsob analýzy, závěry a použitá literatura.

Listuji stránkami, čtu a občas si napíšu poznámku,
abych nezapomněl, nač se mám u zkoušky zeptat.

Najednou zbystřím pozornost.
Téma doktorské práce, kterou studuji a jejíž

autorku mám zkoušet, je od minulého roku tématem
mého životního provozu.

Pohyb a chůze paretiků.
V čem spočívá rozdíl postoje a pohybu pacienta

po mozkové cévní příhodě, po mrtvici, ve srovnání
s lidmi zdravými?

Autorka uvádí, že v laboratoři katedry, jejíž je
členkou, proměřila 15 takto postižených nemocných.
Ale ...mezi nimi musím přece být i já...! Loni mne
touto dobou odvezli z rehabilitační kliniky do biome-
chanické laboratoře této fakulty, aby mou chůzi
podrobili měření. Vzpomínám si, že mé úsilí se
tenkrát soustřebovalo na to, abych neupadl. Abych
dokázal těch několik metrů zkušebního mola přejít
bez zakopnutí. Olepen svítícími, kontrastními značka-
mi jsem před několika kamerami pochodoval asi
pětkrát tam a zpátky.

Takže já mám teb posuzovat projekt, jehož jsem
byl sám aktivní součástí. Třeba jenom jako pokusný
králík. V jistém smyslu mám tak vlastně posuzovat
i sám sebe.

Základem života je kruh
Kruh se uzavřel.
Moje role se posunuly od objektu měření na

začátku do hodnocení postupu měření mého vlastní-
ho chování.

Sám sobě soudcem.
Možná je to symbolické.
Životní role člověka nejsou nikdy absolutní. Mění

se v čase, například od žáka, který vyrušuje, k učiteli,
který se z toho vyrušujícího žáka vyvinul a který teb
kárá své vlastní vyrušující žáky. Kdysi jsem získal
jistou proslulost, když jsme v debatě dospěli k závěru,
že každý učitel musel školu, v níž teb učí, sám kdysi
absolvovat jako její žák – a zeptal se někdejšího
spolužáka, který v té době řediteloval polepšovně,
zdali to platí i pro ředitele polepšoven.

Tohle je podobná situace.
Někdejší objekt měření je posuzovatelem kvality,

účelnosti a smysluplnosti tohoto měření.
Naše životní role se mění a střídají, jako jsme

střídali role lupičů a policajtů ve hrách našeho
dětství. Jeden den tu, druhý den tu druhou.

Také chirurgovi se někdy přihodí, že místo toho,
aby zaujal své místo u operačního stolu, na ten stůl
sám ulehne. Místo, aby řezal, nechá do sebe řezat.
Protože život to vyžaduje jako nezbytné.

Ta symboličnost je snad v poučení, aby si člověk
svou životní roli neabsolutizoval. Aby nehlásal, že od
standardu svého postavení nikdy neuhne.

Život nemá rád tahle nikdy a vždycky. Miluje
výjimky, odchylky od standardu. Život má rád změnu.
Někdy dost poRouchle.

Takže tu práci dočtu a až přijde čas, zeptám se.
Na sebe – a vlastně taky sám sebe.

Prof. S. Komenda

sbírek a pořádání nejrůznějších akcí, jmenovala kon-
ference výběr peněžních částek (tj. výše zmíněné
1 koruny) při výdeji potravinových lístků obyvatelstvu.

V této době byly již práce na
přípravě insignií na Univerzitě Pa-
lackého v plném běhu. Dne 23. září
1946 doporučila výběrová porota
akademickému senátu UP, aby se
realizovaly návrhy Břetislava Štor-
ma (řetězy), Vincence Makovské-
ho (medaile) a Jaroslava Horejce
(žezla). Vlastní výroby se ujala
olomoucká zlatnická firma Karla
Ziegelheima, která spolupracovala
s mohelnickou firmou Jana Mňuka.
Tato dodavatelská firma se tak
ocitla v nemalé časové tísni, proto-
že rektorské žezlo a řetěz hodlala
UP převzít u příležitosti výročí
17. listopadu 1939, tedy za necelé
dva měsíce. A co je nejdůležitější –
Univerzita Palackého ani SOMOO
tehdy ještě nedisponovaly žádnou
finanční částkou použitelnou k to-
muto účelu. Proto finanční hoto-
vost ve výši 163 000 korun prom-
ptně uvolnily ONV Olomouc-ven-
kov a Ústřední národní výbor hlav-

ního města Olomouce nejspíš z vlastních rozpočtů,
protože na organizačně náročné dobrovolné sbírky se
nedostávalo času. Takto uvolněná částka umožnila
úhradu rektorského žezla, řetězu a autorských hono-
rářů účastníkům soutěže na návrhy insignií.

Při slavnostním otevření Univerzity Palackého
21. února 1947 sdělilo předsednictvo SOMOO rekto-
rovi J. L. Fischerovi, že hodlá pokračovat v organizaci
dobrovolné sbírky na univerzitní insignie, tentokrát pro

jednotlivé fakulty UP. Nejvýnosnější formou se stala
sbírka realizovaná prostřednictvím dobrovolného ode-
vzdání 1 koruny při výdeji potravinových lístků obyva-
telům 12 politických okresů sdružených v SOMOO.
J. L. Fischer si takto pojaté, vpravdě všelidové sbírky
velmi cenil, protože vedle finančního efektu odpovída-
la také jeho společensko-politickým postojům a názo-
rům. V dopise SOMOO z 12. 3. 1947 Fischer prohlásil:
„Vy víte, že od samého počátku jsem se snažil utužiti
svazky mezi univerzitou a celým olomouckým regio-
nem, nevíte snad však, jak jsem mnohdy býval dojat
vším tím láskyplným porozuměním a vší tou obětavou
ochotou, jíž jste na moje slova reagovali. Řekl jsem
ve svém rektorském projevu dne 21. února, že mám
řadu výhrad proti soukromému mecenášství, ale řekl
jsem také, jak neskonale si vážím ne individuálního,
ale kolektivního mecenášství, které se tak velkolepě
projevilo Vaším rozhodnutím, tlumočeným mi v den
slavnostních oslav Palackého university. Setrváme-li
takto bok po boku, nepochybuji, že bude vzkvétat jak
univerzita, tak celý kraj. Dovolte, abych tento rozkvět
přál jim oběma.“ (ZAO, prac. Olomouc; fond SOMOO,
přípis J. L. Fischera presidiu SOMOO z 12. 3. 1947,
č. kart. 1.)

P. Urbášek
Pokračování příště.

25. – 27. ZÁŘÍ
PřF UP: Česká geografie v období rozvoje informač-
ních technologií. Konference. Pořádají Katedra geo-
grafie PřF UP a Česká geografická společnost.

26. ZÁŘÍ
Divadlo hudby: 3XO (Olomoucké Otolaryngologické
Odpoledne). Seminář. Pořádá Otolaryngologická klini-
ka LF UP.

27. – 29. ZÁŘÍ
Hradec nad Moravicí: IX. sjezd českých a sloven-
ských patologů. Pořádají Ústav patologie LF UP
a Státní slezská nemocnice Opava.

29. – 30. ZÁŘÍ
Hynkov: 49. ročník Hanáckého slalomu a Pohár 17.
listopadu. Závod. Pořádá Fakulta tělesné kultury UP.

-red-

Upozornění redakce
Redakce Žurnálu UP upozorňuje čtenáře a autory
příspěvků, že vzhledem ke státnímu svátku 28. 9.
2001, který letos připadá na příští pátek, bude
uzávěrka třetího čísla univerzitního týdeníku přesunu-
ta na pondělí 24. 9. Žurnál UP č. 3/11 pak vyjde již ve
čtvrtek 27. 9.

-red-

Milionová soutěž ukončena
V uplynulých dnech překročil počet návštěvníků
webových stránek UP hranici prvního milionu:
kde dni vydání tohoto čísla se na počítadle
úvodní internetové stránky UP www.upol.cz
objevilo číslo 1 003 721.

Vyhodnocení soutěže najdete v příštím čísle
Žurnálu UP.

Redakce ŽUP a www UP

Hlavice děkanského žezla Lékařské
fakulty UP z roku 1948.


