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Studenti UP a EXPO 2005: do Aichi od-
letěla jen polovina vybraných • Rozho-
vor s prof. H. Válkovou, CSc., děkankou
FTK UP • Na aktuální téma: GA ČR pod-
pořila pro letošní rok o 15 výzkumných
projektů UP více než loni •  Noví profe-
soři UP • Studijní pobyt ve španělském
Ústavu Diega Velázqueze

V pondělí 21. 3. uvedl Olomoucký komorní
sbor ve spolupráci s Katedrou hudební výcho-
vy PdF UP dílo T. L. de Victorii (1548–1611)
Missa pro defunctis z roku 1605. „Dobová
rekonstrukce obřadu za zemřelé“ se uskuteč-
nila v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP.
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g Cytogenetické pracoviště Laboratoře experimentál-
ní medicíny (CP LEM) při Dětské klinice Lékařské
fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc (www.lem-
olomouc.cz) funguje již pět let a od 1. 7. 2003 je
součástí Referenční laboratoře pro stanovení Her-2/neu
(c-erbB-2) u pacientek s metastatickým karcinomem
prsu indikovaných k léčbě trastuzumabem. CP LEM
dále provádí cytogenetická vyšetření metodou fluores-
cenční in situ hybridizace a komparativní genomové
hybridizace, především u pacientů se solidními nádory.
Pracoviště rovněž ověřuje kvalitu cytogenetických kitů,
určených pro standardizaci komerčně vyvíjených in
vitro diagnostik. V rámci zvyšování kvality práce na
CP LEM, prokázání objektivity při provádění jednotli-
vých technik a v rámci získání mezinárodního kreditu
podstoupilo CP LEM v roce 2004 akreditační řízení,
prováděné národním akreditačním orgánem, Českým
institutem pro akreditaci (www.cia.cz).

Dne 31. 3. 2005 bylo akreditační řízení úspěšně
dokončeno a CP LEM získalo statut akreditované
zkušební laboratoře, dle normy ČSN EN ISO/IEC
17025. Tato norma je českou verzí evropské normy
EN ISO/IEC 17025:2000 a získané akreditační osvěd-
čení je platné ve všech zemích Evropské unie.
Pracoviště získalo akreditaci jako druhá cytogenetická
laboratoř v České republice.

MUDr. M. Hajdúch, PhD., RNDr. R. Trojanec, PhD.

g Mezi 17 magisterských programů na 69 uni-
verzitách vybraných pro pětileté období vý-
měnného studentského programu Erasmus
Mundus se v únoru t. r. zařadil i jednoletý obor
aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tě-
lesné kultury UP. O zařazení do projektu
financovaného Evropskou unií požádalo cel-
kem 139 magisterských programů z mnoha
evropských univerzit. Z českých vysokých
škol zařadila Evropská komise do výběru
také jeden program Univerzity Karlovy a ČVUT
Praha; nejvíce zastoupeny jsou britské (11),
německé (8) a nizozemské (7) univerzity.
Vybraných 17 kurzů poběží v příštím školním
roce (2005–2006) a rozšíří 19 dalších, které
začaly loni na podzim (na těch se nepodílela
žádná česká VŠ). EK také oznámila, že zvýší
počet stipendií udělovaných v rámci progra-
mu. Zatím bylo podporováno 140 studentů

Zasedalo Předsednictvo
České konference rektorů
g Na Univerzitě Karlově v Praze se v pondělí 14. 3.
na svém 68. zasedání sešlo Předsednictvo České
konference rektorů. Na programu jednání byly infor-
mace k závěrům 78. zasedání Pléna ČKR (Plzeň,
24.–25. 2. 2005) a Společného zasedání předsedů
Konferencí rektorů zemí střední Evropy (Praha,
3.–4. 3. 2005), zahraniční záležitosti ČKR, zřízení
pracovních skupin ČKR, na nichž se usneslo Plénum
ČKR (PS ČKR pro tvorbu rozpočtu, PS ČKR pro
přípravu kritérií hodnocení výzkumných záměrů) aj.

Bližší informace viz http://crc.muni.cz/.
-red-

Úspěšná akreditace
Cytogenetického pracoviště LEM

Do výměnného programu EU byl vybrán také
magisterský program FTK UP

a 42 učitelů, v roce 2005–2006 jejich počet
stoupne na jeden tisíc (900 studentů
a 100 učitelů).

Jak pro Žurnál UP uvedla doc. H. Válková,
CSc., děkanka FTK UP, závěrečná jednání
o zařazení jednoletého oboru aplikovaných
pohybových aktivit FTK UP se uskutečnila za
její přítomnosti ve dnech 10.–12. 3. v Paříži
v rámci jednání konsorcia E-M MD APA (Eras-
mus-Mundus Master Degree in Adapted Phy-
sical Activities). Zde byla dokončena projed-
návání precizace studijních disciplín, projektů
pro závěrečné práce, dohod o výběru stu-
dentů ze zemí světa a výběru partnerských
univerzit mimo Evropu a participace na čin-
nosti konsorcia a finančních podílech.

(Více informací viz rozhovor na str. 3.)
-mav-

Rektorka UP a děkan Lékařské fakulty UP
si Vás dovolují pozvat na

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

prof. MUDr. Jiřímu Bártkovi, CSc.,
významnému představiteli biologického výzkumu buněčného cyklu u normálních a nádorových buněk.

Zasedání se uskuteční v aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc,
dne 31. 3. 2005 v 11 hodin.

Rektorka UP a děkan Filozofické fakulty UP
si Vás dovolují pozvat na

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

prof. zw. Dr hab. Czesławu Głombikowi,
významnému historikovi české a polské filozofie.

Zasedání se uskuteční v aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc,
dne 31. 3. 2005 v 11 hodin.
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* V návaznosti na předchozí jednání Kolegia rektorky
UP (16. 2.), v jehož průběhu prof. M. Mašláň,
prorektor pro záležitosti vědy a výzkumu UP informo-
val o materiálu Výzkum a vývoj na vysokých školách
(analytická sonda), pokračovala prezentace na zmí-
něné téma i v rámci březnového setkání členů Kolegia
rektorky UP. Prof. M. Mašláň tentokrát hovořil o situaci
dané oblasti na Univerzitě Palackého (více informací
přineseme v příštím čísle).
* Konečné číslo, které by charakterizovalo přesný
počet uchazečů o studium na UP v akademickém
roce 2005/2006, není dosud známo. Jak však na
Kolegiu rektorky UP uvedla prof. L. Ludíková, prorek-
torka pro záležitosti studentů UP, lze již v těchto dnech
říci, že Univerzita Palackého si zájemce – i přes nižší
populační ročníky – pro akademický rok 2005/2006

Diplomový pěvecký koncert
Evy Novákové
g V rámci cyklu koncertů Katedry hudební výcho-
vy PdF UP se konal 7. 3. v Kapli Božího těla
Uměleckého centra UP pěvecký koncert, který byl
součástí diplomové práce posluchačky 3. ročníku Evy
Novákové. Na programu byla písňová tvorba počínaje
barokními skladateli až po Leoše Janáčka, operní árie
pro mezzosoprán (Dvořákova Rusalka, Dalila Saint-
Sanënse, Verdiho Azucena) a koncert uzavřela ukázka
z muzikálu My Fair Lady, studenty vřele aplaudovaná.
Spoluúčinkovali sopranistka Eliška Radostová a bary-
tonista Jan Novotný. Klavírního doprovodu se ujaly
Irena Černíčková a Zuzana Melicharová.

-rs-

Stručně
Literární sekce VSMO pořádala 16. 3. literární večer doc. Z. Šišky, CSc., člena
Katedry českého jazyka a literatury PdF UP (na snímku).

* * *
„Jak nasměrovat svoji profesní kariéru a orientovat se na trhu práce“ – na toto
téma uspořádalo Profesně poradenské centrum UP pro studenty seminář, který
proběhl ve středu 16. 3. v zasedací místnosti IC UP ve Zbrojnici.

* * *
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství a Ústav fyziologie LF UP připravily na 17. 3. kurz
na téma Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu – Ošetřovatelská péče
a edukace pacienta.

* * *
V Zasedací místnosti Děkanátu PřF UP byly 18. 3. představeny nové produkty firmy Sigma-Aldrich, např. nový
VersaFlash systém – Flash chromatografie, systém PureSolv aj.

* * *
Ve spolupráci s University of Cambridge ESOL examinations a Britským centrem KUP v Olomouci pořádala
Britská rada 19. 3. první z metodických seminářů zaměřených na jednotlivé části zkoušek BEC (Business
English Certificates).

-red-, foto -tj-

g Dne 17. 3. 2005 proběhla v Regionálním
centru Olomouc tradiční odborná akce pořá-
daná Klinikou chorob kožních a pohlavních
LF UP a FN Olomouc. Tato VIII. olomoucká
dermatologické konference, původně organi-
zovaná pro lékaře Olomouckého kraje, přilá-

g Pouze poloviční počet
studentů a studentek, kteří
uspěli v náročném výbě-
rovém řízení na světovou
výstavu EXPO 2005, od-
cestoval (21. 3.) do místa
dění, japonské prefektury
Aichi. Posluchači olomouc-
ké Japanologie, jež byli
kontaktováni prostřednic-
tvím Kanceláře generálního komisaře účasti
České republiky na Všeobecné světové vý-
stavě EXPO 2005, se totiž s největší pravdě-
podobností nakonec výstavy nezúčastní. Je
politováníhodné, že tak závažná a zásadní
informace byla získána teprve na základě
dotazu studentek FF UP, sdělil Žurnálu UP

g V rámci své návštěvy Olomouckého kraje
v pátek 18. 3. zavítal velvyslanec Indické republiky
Jeho excelence
P. S. Raghavana
s chotí také na
Univerzitu Palac-
kého, kde jej při-
jala prorektorka
UP pro zahraniční
styky a záležitosti
vnějších vztahů
doc. M. Hirscho-
vá (viz snímek).
Pan velvyslanec
navštívil Olo-
mouc a UP po-
prvé od svého ná-
stupu do funkce v srpnu 2004 a zajímal se zejména
o možnosti užší spolupráce mezi indickými vysokými
školami a UP.

-red-, foto -tj-

VIII. olomoucká dermatologická konference
kala dermatology z celé Moravy. Nosným té-
matem byla dermatoonkologie, která je jedním
z hlavních programů v koncepci oboru derma-
tovenerologie. S mimořádným ohlasem se
setkaly přednášky odborníků z Oddělení plas-
tické a estetické chirurgie FNO, s kterými kožní
klinika dlouhodobě spolupracuje zvláště v pro-
blematice léčby nejzávažnějšího kožního ná-
doru – maligního melanomu. Další příspěvky
vycházely z grantového projektu ve spolupráci
s Klinikou zubního lékařství a z doktorandských
studijních programů mladých lékařů kliniky.
Většina sdělení měla doškolovací charakter
a v systému celoživotního vzdělávání ČLK byla
oceněna pěti kredity. Všichni přítomní obdrželi
i tištěná abstrakta přednášek a pozvání na
nově připravované Klinické dny kožní kliniky,
které budou organizovány 5× ročně pro od-
bornou veřejnost.
Doc. D. Ditrichová, CSc., přednostka Kliniky chorob

kožních a pohlavních LF UP a FNO, foto -tj-

Návštěva indického velvyslance

Studenti UP a EXPO 2005: do Aichi odletěla
jen polovina vybraných

O situaci a pomoci na Haiti
g Členové nedávno uskuteč-
něné expedice na Haiti V. Sztu-
chlíková, J. Smyčková, M. Strou-
hal a J. Látal (na snímku) hovo-
řili 8. 3. v aule školy Caritas
o současné situaci této země
a pomoci, již jedné z oblasti
teritoria nabídla Arcidiecézní
charita v Olomouci. Jedním z po-

řadatelů besedy byla Agentura rozvojové a humani-
tární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s., jejímž
zakladatelem je Univerzita Palackého společně s Olo-
mouckým krajem.

-red-, foto -tj-

prof. I. Barteček, děkan
FF UP, který apeluje na vy-
světlení. Motivy, jež vedly
Kancelář generálního ko-
misaře k tomu, že od přísli-
bů odstoupila, však dosud
objasněny nebyly. Osm
z šestnácti posluchačů
a posluchaček UP, kteří svá
studia již zhruba půlroční

stáži přizpůsobili (přerušili studia, odhlásili se
z ubytování na kolejích atp.), nezískali k nastalé
situaci více informací bohužel ani v průběhu
setkání s rektorkou UP 15. 3. (viz snímek).
Podle dostupných informací, které měla re-
dakce k dispozici, nebyly důvody této situace
známy ani v době uzávěrky tohoto čísla.

-map-, foto -tj-

O čem jednalo Kolegium rektorky UP 16. 3. 2005
udrží. V této souvislosti byla kladně hodnocena
propagace UP na Gaudeamu – evropském veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Prorektorka
pro záležitosti studentů UP dále bilancovala součas-
nou situaci elektronické přihlášky; možnost elektro-
nického přihlášení by měla do budoucna nad klasic-
kým, písemným převážit.
* Rektorka UP prof. J. Mačáková informovala členy
Kolegia o aktuální situaci týkající se mezinárodního
festivalu Academia film Olomouc 2006, jejímž vyhla-
šovatelem a hlavním organizátorem je Univerzita
Palackého. O možnosti převzít organizaci a dramatur-
gii Academia filmu Olomouc pro rok 2006 měla
rektorka UP se zástupci Katedry divadelních, filmo-
vých a mediálních studií FF UP jednat 25. 3. 2005.

-map-

Nedostáváte Žurnál?
Nebo jej dostáváte se zpožděním?

Distribuci univerzitního týdeníku na jednotlivé fakulty
a další součásti UP si zajiš�ují tato pracoviště sama.
Žurnál UP je vkládán do schránek jednotlivých fakult
Rektorátu UP vždy v pátek dopoledne a od té chvíle
tam čeká na odvoz. Ve stejný den ráno bývá zpravidla
k dispozici ve své internetové podobě (http://old-
www.upol.cz/UP/On-linezurnal/zurnal.php).

-red-

g Dne 14. 3. před
17. hodinou byl zjištěn
požár v jedné z kan-
celáří Fakulty tělesné kul-
tury UP v Olomouci-Ne-
ředíně na Třídě Míru 115.
Přivolaní hasiči požár
uhasili, policie v sou-
časné době zkoumá pří-
činy požáru. Výsledky
budou známy nejpozdě-
ji do 30 dnů. Hrubý od-
had škod se pohybuje
okolo částky 400 000 Kč.

-mr-, foto -tj-

V kanceláři FTK UP hořelo
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ROZHOVOR INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

Erasmus Mundus (2004–2008) je program zaměřený na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškol-
ského vzdělávání. Program podporuje kvalitní magisterské studijní programy a poskytuje stipendia pro studenty
a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských programů EM v zemích EU zúčastnit.
Studenti ze zemí EU budou moci získat stipendia na absolvování části magisterského programu EM ve třetích
zemích. V neposlední řadě program Erasmus Mundus poskytuje finanční podporu projektům vedoucím ke
zviditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích.

Program Erasmus Mundus podpoří až 100 magisterských programů s vynikající úrovní výuky. V rámci tohoto
programu budou poskytnuty granty pro zhruba 5 000 studentů ze třetích zemí, kteří se budou magistrských
programů účastnit, a dále granty na podporu mobility více než 4 000 studentů z EU vyjíždějících do třetích zemí.
Program rovněž nabízí stipendia pro více než 1 000 akademiků ze třetích zemí přijíždějících do evropských
konsorcií vysokých škol a pro obdobný počet vyjíždějících akademických pracovníků ze zemí EU do třetích zemí.
Erasmus Mundus v neposlední řadě podpoří zhruba 100 partnerství mezi konsorcii magisterských programů
Erasmus Mundus a vysokoškolskými institucemi ve třetích zemích. Program je pětiletý (2004–2008) a na celé
období své platnosti počítá s rozpočtem 230 milionů EUR.

Na počátku března 2005 zveřejnila Evropská komise Výzvu k podání návrhů projektů v rámci programu
Erasmus Mundus na akademický rok 2006/2007 (viz http://web.socrates.cz/dokumenty/erasmus_mundus/
call_2006_07.pdf).

-red-

Co všechno předcházelo úspěšnému výběru
projektu FTK UP do projektu financovaného Evrop-
skou unií?

Sí� participujících univerzit, tzv. konsorcium studij-
ního oboru E-M MD APA (Erasmus-Mundus Master
Degrese in Adapted Physical Activities), na němž se
podílí FTK UP, respektive UP, je tvořena čtyřmi univerzi-
tami: Leuven, Oslo, Limerick a Olomouc. Kontaktním
a koordinujícím pracovištěm je Univerzita v Leuven,
která už od začátku 90. let rozvíjela a realizovala
Evropská studia aplikovaných pohybových aktivit a je
v tomto smyslu průkopnickým pracovištěm. Začlenění
olomoucké univerzity bylo respektováno proto, že
v Evropském kontextu má taktéž velmi dobrý zvuk,
především z následujících důvodů: studenti FTK UP od
roku 1998 každoročně studovali tento program a zdárně
jej ukončili; FTK byla schopna recipročně přijímat dva
studenty ročně, zajistit pobyt a kvalitní výuku v an-
gličtině; vyučující FTK se podílejí na výuce na partner-
ských univerzitách v Evropě (např. Leuven, Paříž,
Lahti, Jyvaskyla, Mnichov, některé univerzity v Británii
a Francii). Významnou úlohu sehrálo i to, že FTK UP je
od roku 1997 koordinačním pracovištěm pro studia
aplikovaných pohybových aktivit (APA) v programu
CEEPUS, má tedy zkušenosti s koordinací studií mezi
11 univerzitami střední Evropy i s náročnou adminis-
trací. Dílčím hlediskem pak bylo, že obor Aplikované
tělesné výchovy byl akreditován v angličtině v roce
2002. Rozhodnutí o přijetí do konsorcia pak bylo
učiněno v dubnu 2004, kdy zástupci koordinátora,
prof. H. VanCoppenolle a S. Djobova, přijeli do
Olomouce na inspekci. Zajímala je především infra-
struktura pro zabezpečení studií, tj. kvalita knihoven,
laboratoří, vybavení učeben, přístup k internetu, kvali-
ta ubytování a stravování, možnosti praxe v terénu,
pozitivem byla také možnost publikací studentských
prací v časopise Acta Gymnica, atd. Uskutečnilo se
i setkání s potencionálními vyučujícími a vedoucími
projektů magisterských prací a samozřejmě jednání
na RUP (s prorektorkou UP doc. M. Hirschovou
a vedoucí Kanceláře zahraničních styků UP Mgr.
Y. Vyhnánkovou) o konkrétních podmínkách smlouvy
a vydáváním tzv. „Joint Diploma“ nebo „Double
Diploma“.

Po určitých korekcích a precizaci studijního curri-
cula byl projekt schválen EU se zahájením studií od
roku 2005.

Proč jde pouze o jednoroční kurz?
Jednoroční magisterský kurz je koncipován pro-

to, že do daného typu studia mohou nastoupit pouze
oboroví absolventi Bc. v posledním roce navazující-
ho magisterského studia, přičemž „domácí“ univer-
zita musí garantovat „vstupní vyrovnanou úroveň“
v oblasti APA a jazykovou vybavenost v angličtině.

V současné době se dokončuje, dle kriterií E-M,
výběr studentů. Na 25 možných míst bylo přihlášeno
53 studentů. Do Olomouce by mělo přijet pět až
sedm studentů z univerzit v Kanadě, Austrálii, Irsku,
Nigérii, Indii a Rusku. Za přičleněné univerzity mimo
konsorcium, které mají za povinnost vyslat vyučující

Největší přínos: získání prestiže FTK a UP a možnost
větší kooperace se světem
V souvislosti se zařazením jednoletého oboru aplikovaných pohybových aktivit do programu Erasmus Mundus
(viz strana 1) jsme položili několik otázek děkance FTK UP prof. H. Válkové, CSc.:

na univerzity – členy kon-
sorcia a přijmout studenty
a učitele z univerzit kon-
sorcia, byly ze sedmi při-
hlášených doporučeny:
Charlottsville University,
Virginia-USA, Queensland
University v Brisbane –
Austrálie a Stellenbosh Uni-
versity – Jižní Afrika. V sou-
časné době je třeba vyčkat podpisu dohod mezi
přičleněnými univerzitami, mezi studenty, případně
doplnit náhradníky na dalších místech. A samozřejmě
zajistit poslední podpisy mezi představiteli konsor-
cia, což je paní rektorka prof. Mačáková.

Jak konkrétně vypadá studijní model?
Studijní model je takový, že po přípravě na domá-

cích univerzitách podle daných regulí všichni studenti
E-M MD APA zahajují studia na konci srpna v Leuven,
před vánoci uzavírají daný semestr zkouškami. V ná-
sledujícím letním semestru pak pokračují na některé
z univerzit konsorcia. Obsahem studií je zde jednak
přímá výuka dohodnutých disciplin, především pak
účast na praxích v terénu a tvorba závěrečného
projektu s obhajobou tohoto projektu. Student může
v rámci daného programu studovat na dvou univerzi-
tách konsorcia. Základními modely tedy jsou:
A – Leuven/Leuven, B – Leuven/Limerick, C – Leuven/
Olomouc, D – Leuven/Oslo.

Jak hodnotíte význam přijetí projektu FTK UP do
programu Erasmus Mundus?

Protože na VŠ v ČR je neustále debata o peně-
zích, je nutné poznamenat, že začlenění FTK do studií
E-M má i jistý přínos finanční, i když finance jsou
striktně účelově vázány na provoz tohoto studijního
oboru. Daleko větší význam je získání prestiže FTK
a UP, možnost větší kooperace se světem, tj. mož-
nost přijímat studenty z jiných zemí, ale také vysílat
studenty a učitele do zemí mimo Evropu, přičemž
pobyty jsou kryty kvalitním stipendiem. Pro FTK
znamená tento typ studií i významnou motivaci (opět
pro studenty i učitele) pro zvyšování kvality v jazyko-
vé přípravě, v pedagogické i vědecko-výzkumné
činnosti. Přesto, že studia se týkají oboru APA,
magisterské a výzkumné projekty přicházejících stu-
dentů se netýkají pouze úzkých specializací v APA,
ale prorůstají do ostatních oblastí pedagogické
a výzkumné práce na FTK UP. Předpokládáme zde
přínos i pro získaný výzkumný záměr.

Za každým projektem se skrývá množství dlouho-
leté týmové práce. Začleněním do konsorcia
E-M MD APA ovšem práce nekončí, ale začíná,
protože bude třeba vytvořit precizní a jasné infor-
mační materiály, doladit studijní brožury, ale také
podpůrné prostředky výuky, vymezit prostory v rozvrhu
fakulty pro danou studijní skupinu, konkretizovat
smlouvy s partnery z praxe apod.

Za odpovědi poděkovala
V. Mazochová, foto archiv ŽUP

Katedra speciální pedagogiky PdF UP pořádá Diplo-
mový seminář prezentující výsledky diplomových
prací studentů Katedry speciální pedagogiky. Seminář
s již několikaletou vstřícně reflektovanou tradicí bude
zahájen v aule PdF UP dne 30. 3. 2005 v 9.00 hod.

Se zkušenostmi z průběhu elaborace aktuálních
témat svých diplomových prací i s jejich předpokláda-
ným přínosem především pro speciálně pedagogic-
kou praxi se představí pět posluchačů absolventské-
ho ročníku KSP.

Po prezentaci každé diplomové práce bude vyme-
zen patřičný časový interval pro diskusi zúčastněných
studentů i odborníků z praxe.

Diplomový seminář
Katedry speciální pedagogiky

Přednáškový večer Spolku lékařů
V prostorách Teoretických ústavů LF UP se 30. 3. 2005
(od 16 hod.) uskuteční Přednáškový večer Spolku
lékařů v Olomouci, a to na téma Novinky v chirurgické
intenzivní péči. V průběhu večera zazní tyto přednáš-
ky: L. Stárková: Chronická bolest a psychofarmaka
(přednáška v rámci habilitačního řízení); J. Vomela,
M. Penka: Aplikace Heparinu v chirurgii; I. Satinský:
Porovnání vlivu různých druhů umělé výživy na
pooperační komplikace po velkých chirurgických
výkonech na horním zažívacím traktu; L. Blahut:
Ventilační podpora u nemocných po operaci jícnu;
M. Štěpánová: Nová možnost sledování vitality
u náhrad jícnu; P. Zimmermann: Použití preparátu
Brevibloc ve všeobecné chirurgii; J. Vančurová,
K. Kroupová, P. Zimmermann: Měření nitroabdomi-
nálního tlaku při lavážích.

Student a věda 2005 – sekce lingvistika
Letošní ročník studentské soutěže proběhne
27. 4. 2005. Zúčastnit soutěže se mohou studenti FF
s jazykovědným příspěvkem, který je třeba odevzdat
na sekretariátě Katedry bohemistiky FF UP nejpozději
do 18. 4. 2005.

HABILITACE

Lékařská fakulta
Na zasedání Vědecké rady LF UP v prostorách
Uměleckého centra UP (Freskový sál, místnost č. 112,
1. poschodí, Univerzitní 3) se 7. 4. 2005 uskuteční
následující habilitační řízení:

– 13 hod.: Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., odbor-
ný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie FN
a LF UP v Olomouci, obor Lékařská chemie a bioche-
mie. Habilitační práce: Účinky vybraných přírodních
látek a jejich interakce s biotransformačními enzymy;
habilitační přednáška s tezemi práce: Vybrané přírodní
látky a jejich vliv na metabolismus xenobiotik. Před-
náška na odborném fóru Poškození biomakromolekul
v buňce působením oxidativního stresu byla přednese-
na 16. 2.  2005 v rámci přednáškového odpoledne
České společnosti chemické v aule PřF UP.

– 14.15 hod.: MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D., lé-
kař Radiologické kliniky FN a LF UP v Olomouci, obor
Radiologie. Habilitační práce: 3D digitální subtrakční
angiografie a diagnostika intrakraniálních aneuryzmat;
habilitační přednáška s tezemi práce: Současné mož-
nosti zobrazení intrakraniálních aneuryzmat. Přednáš-
ka na odborném fóru Diagnostika intrakraniálních
aneuryzmat a cévních malformací zobrazovacími me-
todami byla přenesena 24. 2. 2005 v rámci Regionální-
ho radiologického semináře v posluchárně Radiologic-
ké kliniky FNO a LF UP.

– 16 hod.: MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., odbor-
ný asistent Urologické kliniky LF UP a FNO, obor
Chirurgie. Habilitační práce: Laparoscopic adrenalec-
tomy; habilitační přednáška s tezemi práce: Laparosko-
pická adrenalektomie. Přednáška na odborném fóru
Laparoskopie v urologii byla přenesena 9. 3. 2005
v prostorách Teoretických ústavů LF v rámci přednáš-
kového večera Spolku lékařů.

S habilitačními pracemi je možno se seznámit na
referátu vědy a výzkumu Děkanátu LF.

-lfup-
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6. Vejdovského olomoucký vědecký den
Oční klinika LF UP v Olomouci pořádá z pověření
České oftalmologické společnosti a České vitreoreti-
nální společnosti již tradiční 6. Vejdovského olomouc-
ký vědecký den. Odborný program tohoto celostátní-
ho fóra se bude týkat opět problematiky onemocnění
sklivce a sítnice. Nosnými tématy pro tento rok jsou
diabetická retinopatie, venózní okluze sítnice a hyper-
tonická retinopatie. Oční klinika LF UP v Olomouci se
prezentuje na tomto sympoziu devíti přednáškami,
které se týkají převážně problematiky venózních okluzí
sítnice: Strategie a taktika léčby větvových venózních
okluzí sítnice (autor: Řehák), Arteriolární konstrikce
v léčbě prognosticky nepříznivé okluze větve sítnico-
vé vény (autorů: Řehák, Fric), Moravská studie –
léčba prognosticky nepříznivé okluze větve sítnicové
vény (autorů: Fric, Řehák, Bábková, Prachařová),
Peeling membrány limitans interna a instalace triam-
cinolonu v léčbě chronického cystoidního makulární-
ho edému u okluze větve sítnicové vény (autorů:
Řehák, Fric). Dvě přednášky se zabývají problemati-
kou kmenových okluzí centrální sítnicové vény sítnice:
Léčba kmenových venózních okluzí sítnice warfari-
nem (autorů Řehák, Fric, Prachařová, Bábková)
a Radiální neurotomie optiku u kmenové okluze
venae centralis retinae (autorů: Řehák, Fric, Chra-
pek). Nejvíce přednášek, celkem 12, odezní k pro-
blematice diabetické retinopatie – jde o velmi závaž-
nou problematiku, protože jde o onemocnění, které je
nejčastější příčinou slepoty u lidí v produktivním věku.
Oční klinika LF UP v Olomouci se v tomto bloku bude
prezentovat dvěma přednáškami: Přínos diabetické
pars plana vitrektomie v časném a pozdním poope-
račním období (autorů: Chrapek, Řehák, Špačková,
Fric) a Triamcinolon asistovaná pars plana vitrekto-
mie u diabetického makulárního edému (autorů:
Řehák, Fric, Chrapek, Špačková). Poslední přednáš-
kou z naší kliniky je Oční ischemický syndrom se
š�astným koncem (autorů: Špačková, Chrapek, Mo-
hlerová, Herzig, Dráč).

Odborný program je sestaven z 30 přednášek
předních českých specialistů na diagnostiku a chirur-
gii nemocí sklivce a sítnice. Součástí akce je dopro-
vodná výstava 20 firem. O velkém zájmu oftalmolo-
gické veřejnosti o tuto odbornou akci svědčí úctyhod-
ný počet zájemců – je přihlášeno 364 účastníků.
Sympozium proběhne v sobotu 2. 4. 2005 v přednáš-
kovém sále Právnické fakulty UP, začátek v 8.30 hod.

Doc. J. Řehák, CSc.,
přednosta Oční kliniky FNO a LF UP

Děkan Přírodovědecké fakulty UP vypisuje
tříletý prezenční a kombinovaný doktorský

studijní program
v oborech: Algebra a geometrie,

Matematická analýza, Přibližné a numerické metody,
Aplikovaná matematika, Obecná fyzika

 a matematická fyzika, Fyzika kondenzovaných látek,
Aplikovaná fyzika, Optika a optoelektronika,

Biofyzika, Analytická chemie, Anorganická chemie,
Fyzikální chemie, Botanika, Ekologie, Zoologie
pro absolventy vysokých škol stejného nebo

příbuzného oboru.
Přihlášky se mohou podávat do 31. 5. 2005 na

níže uvedenou adresu. K přihlášce je nutno přiložit
životopis a ověřený opis diplomu. Dále je možné
k přihlášce přiložit seznam publikovaných prací a jiné
doklady o vědecké činnosti a případný doklad o státní
jazykové zkoušce.

Přijímací pohovory se budou konat v týdnu
od 20. do 24. 6. 2005. Součástí přijímacího pohovo-
ru je prověření znalosti světového jazyka u uchazečů,
kteří nemají odpovídající jazykovou zkoušku.

Adresa pro přihlášky: Přírodovědecká fakulta UP,
odd. vědy, pí Horáková, tř. Svobody 26, 771 46
Olomouc.

Přihlášky je možné si vyzvednout na odd. vědy
u pí Horákové, kde budou k dispozici také rámcová
témata disertačních prací, která od 25. 4. 2005
budou zveřejněna na internetových stránkách UP
(prf.upol.cz). Tel.: 585 634 011, fax: 585 225 737.

Přírodovědecká fakulta UP:
– standardní projekty: doc. T. Opatrný, Dr.

(vedoucí Katedry teoretické fyziky PřF):
Příprava kvantově provázaných stavů a zpra-
cování kvantové informace v atomárních
systémech (3); RNDr. O. Haderka (Vý-
zkumné centrum – optika, PřF): Analýza
slabých fotonových polí s využitím pulsní
homodynní detekce (3); prof. M. Hrabov-
ský, DrSc. (vedoucí SLO UP a FÚ AV, PřF):
AIRFLY experiment – studium fluorescenč-
ního záření vzduchu indukovaného ionizují-
cím zářením (2); doc. R. Bělohlávek, Dr.,
Ph.D. (vedoucí Katedry matematické infor-
matiky PřF): Formální konceptuální analýza
neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody
a aplikace (3); prof. J. Mikeš, DrSc. (Ka-
tedra algebry a geometrie PřF): Riemanno-
va a afinní geometrie podporovaná počíta-
čem (3); doc. D. Nezvalová, CSc. (Kated-
ra experimentální fyziky PřF): Konstruktivis-
mus a jeho aplikace v integrovaném pojetí
přírodovědného vzdělávání (3); RNDr.
J. Frébortová, Ph.D. (Laboratoř růstových
regulátorů PřF): Izolace a identifikace při-
rozeného elektronového akceptoru rostlin-
né cytokinindehydrogenasy a její interakce
s nízkomolekulárními látkami (3).

– postdoktorské projekty: RNDr. J. Hrbáč,
Ph.D. (Katedra fyzikální chemie PřF): Tvor-
ba oxidu dusnatého v biologických systé-
mech a možnosti její modulace (3); Mgr.
V. Remeš, Ph.D. (Katedra zoologie a antro-
pologie PřF): Ekologie a evoluce růstu
a vývoje u ptáků: srovnávací přístup na
modelové skupině pěvců (3).

Filozofická fakulta UP:
– standardní projekty: prof. J. Černý, CSc.

(vedoucí Katedry romanistiky FF): KDO
JE KDO v dějinách české lingvistiky (3);
PhDr. M. Voždová, Ph.D. (Katedra roma-
nistiky FF): Francouzská a italská drama-
tická tvorba na moravských divadelních
scénách (3); prof. M. Togner (Katedra
dějin umění FF): Italská kresba 17. století
ve sbírce Vědecké knihovny v Olomouci
(1); prof. M. Trapl, CSc. (Katedra historie
FF): Český politický katolicismus v letech
1848–2005 (3); prof. P. Marek, Dr. (vedou-
cí Katedry politologie a evropských studií
FF): Emil Dlouhý – Pokorný (1867–1936)
a jeho místo v moderních českých církev-
ních dějinách (3).

– postdoktorské projekty: PhDr. T. Nejes-
chleba, Ph.D. (Katedra filozofie FF): Dílo
Jana Jesenského v kontextu renesanční
filozofie (2); Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.
(Katedra historie FF): Církevní aristokracie

Grantová agentura ČR podpořila pro letošní rok
o 15 výzkumných projektů UP více než loni
Univerzita Palackého obdržela letos podporu GA ČR pro celkem 26 výzkumných projektů
zahajovaných v roce 2005. Z nich největší počet připadl Přírodovědecké fakultě, která byla
úspěšná s devíti projekty, a Filozofické fakultě, která získala grantovou podporu pro osm projektů.
Na tři výzkumné projekty obdrží grantové prostředky Právnická fakulta, na dva CMTF, po
jednom LF, PdF, FTK a Rektorát UP. Loni získala olomoucká univerzita grantové prostředky na
11 výzkumných projektů.

O grantovou podporu podala UP u GA ČR v letošním roce cca 70 žádostí.

Přehled grantů udělených Grantovou agenturou ČR na výzkumné projekty UP, jejichž
řešení bude zahájeno v roce 2005 (v závorkách uvádíme dobu řešení):

zemí Koruny české v pohřebních kázáních
raného novověku (3); Mgr. P. Hácová,
Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky
FF): Dějiny anglofonní poezie ve Velké
Británii a Irsku 1945–2003 (3).

Právnická fakulta UP:
– standardní projekty: Mgr. J. Šenkýřová

(Katedra teorie práva a právních dějin PF):
Šlechtické spory o čest na raně novověké
Moravě (edice rokové knihy zemského hejt-
mana Václava z Ludanic z let 1541–1560) (2);
Mgr. J. Miller, MA, Ph.D. (Katedra teorie
práva a právních dějin PF): Mezi středo-
věkem a novověkem: Městská společnost
středovýchodní Evropy, 1500–1650 (Kom-
parativní analýza) (2);

– postdoktorské projekty: Mgr. Z. Hudcová,
Ph.D. (Katedra finančního práva, národní-
ho hospodářství a ekonomie PF): Teoretic-
ké aspekty právního postavení a zdaňování
neziskových organizací ve vybraných ze-
mích Evropské unie (3).

Cyrilometodějská teologická fakulta UP:
– standardní projekty: prof. C. V. Pospíšil,

Th.D. (Katedra systematické teologie): Tri-
nitologie a teologická antropologie (3);

– postdoktorské projekty: Mgr. V. Hušek,
Th.D. (Katedra filozofie a patrologie CMTF):
Pojetí svobody u křes�anských autorů
4.–6. století (3).

Lékařská fakulta UP:
– standardní projekty: prof. M. Petřek, CSc.

(Ústav imunologie LF): Expresní profilování
chemokinových ligandů a receptorů u pul-
monární sarkoidózy (3).

Pedagogická fakulta UP:
– doktorské projekty: doc. A. Peutelschmie-

dová, Ph.D. (Katedra speciální pedagogi-
ky PdF): Harmonizace přístupů k osobám
se specifickými potřebami v kontextu člen-
ství České republiky v Evropské unii (4).

Fakulta tělesné kultury UP:
– standardní projekty: prof. J. Riegerová,

CSc. (vedoucí Katedry funkční antropolo-
gie a fyziologie FTK): Diagnostický systém
DTP2 a jeho využití v hodnocení efektu vlivu
cíleného cvičebního programu u populační
skupiny seniorů (3).

Rektorát UP:
– standardní projekty: PhDr. P. Urbášek,

(ředitel Archivu UP): Diskontinuita ve vývoji
českého vysokého školství v období tzv.
normalizace /1969–1989/ (3).

Na základě veřejné soutěže na výzkumné projekty, jejichž řešení bude zahájeno v roce 2005,
zaregistrovala Grantová agentura ČR celkem 1 764 přihlášek standardních projektů, z toho
51 nevyhovělo formálním požadavkům a bylo z veřejné soutěže vyřazeno. Dále bylo zaregistro-
váno 380 přihlášek postdoktorských projektů, z toho osm nevyhovělo formálním požadavkům
a bylo z veřejné soutěže vyřazeno, a 85 přihlášek doktorských projektů, z nichž šest bylo
z formálních důvodů vyřazeno z veřejné soutěže. Předsednictvo Grantové agentury ČR na
svém zasedání konaném dne 24. 11. 2004 udělilo grant 548 nově zahajovaným standardním
projektům, 121 postdoktorským projektům a 23 doktorským projektům.

Zdroje a další informace: odbor prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu UP; http://
www.gacr.cz/gacr/Zakl_ramec.htm202/05/0486.

-mav-
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VI. mezinárodní setkání mladých lingvistů
Ve dnech 16.–18. 5. se na FF UP uskuteční již šesté
mezinárodní setkání mladých lingvistů, jež hodlá
rozvíjet tradici slibně započatou v roce 2000 v Praze
a pokračující v letech 2001–2004 v Olomouci.

Zájemci o účast mohou do 12. 4. zaslat téma
příspěvku a stručnou anotaci, a to elektronickou
poštou (jako Příloha/Attachment) na adresu e-mail:
bozenabe@hotmail.com.

Kontakt a bližší informace http://www.upol.cz/
zpravy/aktuality/konference-prednasky-seminare/.

Rektorka UP ve snaze povzbudit literární tvorbu
studentů a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli

jejich práce vyhlašuje
11. ročník veřejné literární soutěže
pro studenty Univerzity Palackého.

Podmínky soutěže: Předložit v oboru poezie
5–10 textů, v oboru próza (povídka, novela, esej) text
do 30 stran, v oboru drama text hry, a to ve třech
kopiích, z nichž každá bude označena jménem,
fakultou, ročníkem, studovaným oborem a domácí
adresou. (Stranou se míní strojopis [počítačový text]
o 30 řádcích a 65 úhozech.)

Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen 2005.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena

2 000 Kč, 2. cena 1 500 Kč, 3. cena 1 000 Kč.
Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se neroz-

dělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny
odbornou porotou, kterou jmenuje rektorka UP.

Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát
rektorky Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47
Olomouc; obálku označte heslem „Literární soutěž“.

Für Wenig- und Vielleser, Tschechisch- und
Deutschsprachige sowie für alle, die sich von

zweckgefärbten Geschichtsbüchern irgendwann
manipuliert fühlten.

Pro občasné i vášnivé čtenáře, pro ty, kteří mluví
jazykem českým i německým a taktéž pro všechny,

kdo se kdy cítili být manipulováni účelovými
dějepisnými knihami.

DIE PUPPENMÖRDERIN UND ICH/
VRAŽEDNICE PANENEK A JÁ

Autobiografische Erzählung
von Angela Jursitzka/Autobiografická povídka.

Překlad Dany Štípkové

Kdy: 6. 4. 2005, 17.00.
Kde: Katedra germanistiky FF UP.

Angela Jursitzka (1938)
und Dana Stipková (1976)

werben mit ihrer zweisprachigen Lesung
für beidseitiges Verständnis.

Angela Jursitzka a Dana Štípková
usilují prostřednictvím svého dvojjazyčného čtení

o oboustranné porozumění.

Bronzovou medaili
Za zásluhy o rozvoj
Univerzity Palacké-
ho obdržela při
příležitosti životní-
ho jubilea paní
Z. Wernerová, se-
kretářka rektorky
UP. Oceněná pře-
vzala medaili 8. 3.
2005 z rukou rek-
torky UP prof.
J. Mačákové, CSc.
-red-, foto -map-

Blahopřejeme!

Přírodovědecká fakulta UP, Katedra ekologie
a životního prostředí.
Obor: ekologie.
Vědecká a výzkumná specializace: populační
ekologie.
Prof. J. Tkadlec je autorem/spoluautorem
144 publikací (z toho 48 odborných recenzo-
vaných článků), v zahraničí 25; citovanost:
134 na web of sci + asi 30 dalších.

Významné publikace za posledních pět let:
Tkadlec, E. & Stenseth, N. C., 2001: A new

geographic gradient in vole population dyna-
mics. Proceedings of the Royal Society Lon-
don B 268 (1476): 1547–1552.

Krackow, S. & Tkadlec, E. 2001: Analysis of
brood sex ratios: implications of offspring
clustering. Behavioral Ecology and Sociobio-
logy 50: 293–301

Jánová, E., Heroldová, M., J. Nesvadbová,
Bryja, J. & Tkadlec, E. 2003: Age variation in
a fluctuating population of the common vole.
Oecologia 137(4): 527–532.

Zatím poslední kongresovou přednášku
pronesl prof. J. Tkadlec v rámci 9th Internatio-
nal Conference Rodens & Spatium on Rodent
Biology (July 12–16, 2004, Lublin, Poland) na

Noví profesoři UP
Šedesát nových profesorů českých vysokých škol převzalo 5. 10. 2004 v pražském Karolinu jmenovací dekrety,
mezi nimi i čtyři členové akademické obce Univerzity Palackého: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (Katedra historie
FF UP), pro obor historie, prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Katedra filozofie FF UP), pro obor filozofie, prof. MVDr.
Jiří Tkadlec, CSc. (Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP), pro obor ekologie, prof. MUDr. Ivo Stárek,
CSc. (Otolaryngologická klinika LF UP a FNO), pro obor otorinolaryngologie, a to na návrh Vědecké rady
Univerzity Karlovy v Praze.

V minulém čísle univerzitního týdeníku jsme publikovali dva první krátké profily nových profesorů UP, dnes
přinášíme další:

Prof. MVDr. Jiří Tkadlec, CSc. (1956)

téma Periodicity in population dynamics of the
common vole (spoluautorka A. Pluhařová).

Prof. J. Tkadlec vede sedm postgraduál-
ních studentů a pět diplomantů v oboru eko-
logie; přednáší na Přírodovědecké fakultě UP
Populační ekologii, Úvod do teorie životních
historií a Vědecká metodologie.

-red-, foto archiv prof. Tkadlece

Zájem o umělecké hodnoty období baroka se od dob
„polistopadových“ stal nedílnou součástí reflexe naší
historie, její hmotné i duchovní kultury v nejširším
slova smyslu. Stejně tak došlo i k oživení snahy blíže
poznávat barokní hudbu a s ní
i barokní varhany. Ne vždy ale tyto
tendence dokázaly vyústit v závaž-
nější, resp. systematický pohled na
problematiku.

Do této kategorie však zcela
určitě nepatří spis Jiřího Sehnala
Barokní varhanářství na Moravě,
díl 2. – Varhany.

Tato práce, která navazuje na
pojednání věnované moravským
varhanářům, představuje jedinečný
vědecký počin, jak svou vysokou
odbornou kvalitou, danou mimo-
řádnou soustředěností, komplexnos-
tí a vyčerpávající faktografií, tak
i vynikající grafickou a formální
stránkou.

Publikace je rozdělena na dva
základní celky: část obecnou a část historickou.
V prvním oddíle se autor zabývá historickým vývojem
varhan na Moravě v letech 1600–1850, reflektuje
umělecko technické aspekty stavby varhan na Mora-
vě (použití materiálů, hrací stoly a rozsahy klaviatur,
rejstříky a pomocná zařízení, umístění varhan, var-
hanní prospekt, ladění a zvukový charakter) a v ne-
poslední řadě je zde patřičná pozornost věnována
i rejstříkování a specifikům varhanní hry. Oddíl uzavírá
kapitola Péče o barokní varhany v minulosti.

Ve druhé části – dokumentační – se nachází
souhrn varhanních dispozic a dokumentace nástrojů
na Moravě z let 1600–1850. Autor zde ve výkladu
postupuje od nejmenších nástrojů k největším,
tj. kapitoly jsou řazeny v pořadí: regály, portativy
a positivy, jednomanuálové varhany, dvoumanuálové
varhany, třímanuálové varhany.

Barokní varhanářství na Moravě
Vysoká kvalita publikace vychází mimo jiné i z vy-

váženého zahrnutí historiografického pohledu, zpra-
cování odborných technických a uměleckých aspek-
tů, akustických i fyzikálních jevů atp. Je bezesporu

kladem, že autor do práce zahrnul
i tabulky obsahující mensury a další
podrobné technické parametry var-
hanních rejstříků (včetně uvedení
odchylek vůči Töpferově Normální
mensuře). Informace tohoto typu
tak značně obohacují primárně his-
toriograficky koncipovaný spis o dal-
ší roviny.

Dalším kladem Sehnalovy práce
je objektivní způsob, jakým se dotý-
ká mnohdy ožehavých otázek péče
o historické nástroje, jejich přesta-
veb, restaurování apod. Ne vždy se
totiž v současné době, v rámci
diskusí ohledně barokních varhan,
setkáváme s věcnou, faktograficky
podloženou argumentací, která by
nevycházela z amatérské adorace či

absolutní nekritičnosti všeho barokního. Sehnal se zde
např. neobává upozornit i na umělecké hodnoty
některých romantických varhan, které svou kvalitou
představovaly jedinečné nástroje (str. 17, nástroj fy.
Steinmeyer aj.).

Autor tak v práci dokazuje, že umělecká kvalita
varhan není dána sama o sobě jen historickým
slohem, ve kterém nástroj vznikl, ale především
přístupem k umělecké práci a k duchovním hodno-
tám. Je proto naší povinností dbát maximální měrou
o zachování jedinečného odkazu, který nám naše
historie zanechala. Práce J. Sehnala může sloužit
tomuto konání za vzor.

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2. –
varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
Univerzita Palackého v Olomouci 2004.

Mgr. P. Lyko
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ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Doc. Pavel Štěpánek, Ph.D., který působí na Katedře dějin umění FF UP, se před nedávnem vrátil z tříměsíčního stipendijního pobytu ve
Španělsku, kde pracoval v Ústavu Diega Velázqueze – Oddělení dějin umění při Nejvyšší radě vědeckých studií (C.S.I.C.) v Madridu. Stáž ve
Španělsku mu umožnilo stipendium pro hispanisty, udělené Ministerstvem zahraničních věcí Španělska v rámci přípravy výstavy španělského
umění z českých sbírek (Becas MAE). O náplň a zkušenosti ze svého pobytu i o některé zajímavosti z jeho průběhu se doc. P. Štěpánek podělil
se čtenáři Žurnálu UP v následujícím rozhovoru:

Studijní pobyt ve španělském Ústavu Diega Velázqueze

Jakému konkrétnímu tématu jste se při
svém studijním pobytu věnoval?

Studium se soustředilo na umělce, jejichž
obrazy jsou zastoupeny v českých sbírkách,
a zejména na užité umění, především kerami-
ku (Madrid, Valencie, Barcelona). Současně
jsem podnikl archívní průzkum ve státních
archivech Simancas, Salamanca a Avila a v sou-
kromém barcelonském Arxiu Mas. V rámci
přednáškové činnosti jsem navštívil Madrid,
Sevillu, Valladolid, Zaragozu, Valencii i Barce-
lonu, kromě toho jsem měl možnost navštívit
Toledo, Medina de Rioseco, Zamora, Ciudad
Rodrigo, Vich, Fuendetodos a některé menší
lokality s jejich muzejními a výstavními sbírka-
mi i památkami.

Jaké konkrétní aktivity vám byly v rámci
studijního pobytu umožněny?

Měl jsem možnost zúčastnit se mezinárod-
ního sympozia, které bylo pod názvem
XII. pracovní dny dějin umění uspořádáno
mou hostující institucí v listopadu 2004 v Mad-
ridu. Tématem bylo „Zahraniční umění ve
Španělsku – jeho přítomnost a vliv“ (El arte
foráneo en Espana. Presencia e influencia.
XII Jornadas de Historia del Arte. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) a můj
příspěvek „Na okraj Ústavy sklá-
řů v La Granja – z Čech do
Španělska“ se týkal českých
a německých sklářů činných
v královské sklárně La Granja
a jejich bratrstva sv. Jana Ne-
pomuckého. Příspěvek bude
spolu s ostatními publikován
letos v obvyklých aktech. Sym-
pozium trvalo celý týden
a zúčastnili se jej badatelé ze
Španělska, Portugalska, Itálie,
Francie, Německa, Velké Britá-
nie, USA, Kréty a dalších zemí.
Z bývalých socialistických stá-
tů jsem tam byl sám.

Proslovil jsem rovněž něko-
lik přednášek na různých špa-
nělských univerzitách a insti-
tucích, z toho tři ve spolupráci
s Českým centrem v Madridu.
Tento cyklus jsem završil přednáškou v Pradu
při příležitosti výstavy španělského portrétu ze
světových sbírek výběrem španělského por-
trétu z českých sbírek na počátku ledna 2005.

Dostal jsem také pozvání do Paříže na
kongres uspořádaný Univerzitou Paris X-Nan-
terre v listopadu 2004, jehož námětem byly
„Evropští vědci a intelektuálové v Latinské
Americe v 19. a 20. století“. Můj příspěvek
nesl název „František Kaska, lékárník císaře
Maxmiliána v Mexiku a jeho sbírka v Národním
muzeu v Praze“.

Dále jsem se zúčastnil mezinárodního sym-
pozia, které pod názvem „Veřejné a soukromé
v uměleckém sběratelství. Příklady ze Španěl-
ska a Německa od 18. století až dodnes“
(Oeffentlich und privat im Sammelwessen.
Beispiele aus Spanien und Deutschand von
18. Jahrhundert bis heute) uspořádala Spo-
lečnost Karla Justiho (Carl Justi Vereinigung)
ve Valladolidu. V areálu supermoderního mu-
zea Patio Herreriano se v říjnu 2004 sešli
převážně němečtí a španělští specialisté
(z ostatních zemí byly zastoupeny jen Itálie,
Mexiko a Česká republika), zabývající se mu-
zeologií. Seznámil jsem účastníky se založe-
ním pražské Obrazárny vlasteneckých přátel

(La primera colección pública en el reino de
Bohemia (Praga) en el siglo XVIII y su carác-
ter) a jejím vývojem
směrem k dnešní NG,
s jejími sbírkami s při-
hlédnutím ke španěl-
ským reáliím.

Mimochodem –
jak vznikla tato obra-
zárna?

Málokdo si dnes
spojuje Obrazárnu
vlasteneckých přátel
umění s Národní gale-
rií; byla připomenuta
naposledy právě při
příležitosti dvouset-
letého výročí spolu
s pražskou Akademií výtvarných umění: vždy�
jedním z prvotních impulsů vytváření galerií při
akademiích – dodnes tato tradice přežívá
např. ve Vídni nebo v Benátkách – bylo umož-
nit adeptům malířského studia, aby se mohli
opřít o vzory starých mistrů. Složitým vývojem
a přibíráním dalších souborů se pak vytvořily
sbírky, jež dostaly společné zastřešení právě
v Národní galerii.

Jakou historii má vaše
spolupráce s Ústavem Die-
ga Velázqueze?

S řadou badatelů ústavu,
který byl garantem mého po-
bytu, spolupracuji již od svých
prvních návštěv a občas píši
pro časopis zde vydávaný –
„Archiv španělského umění“
(Archivo espaňol de Arte).
Zúčastnil jsem se i předešlého
kongresu, který Ústav Diega
Velásqueze věnoval šíření špa-
nělského umění do Evropy.
Není bez zajímavosti, že teh-
dejší rozloučení kongresistů
proběhlo právě na výstavě špa-
nělského skla z českých sbí-
rek, kterou jsem tehdy připra-
vil pro Muzeum skla v La Gran-
ja nedaleko Madridu. Za vr-

chol dosavadní spolupráce považuji zájem,
který ústav projevil o vydání mé knihy „Picasso
v Praze“ (původně napsané pro jiného nakla-
datele), která byla za-
řazena do edičního
plánu na rok 2005.
Současně byl během
mého pobytu zařazen
do časopisu Archivo
Espaňol de Arte roz-
sáhlejší článek o Mo-
ralesovi v Čechách.

Ústav Diega Velá-
zqueze, existující již
80 let, lze srovnat s na-
ším Ústavem dějin
umění AV ČR, ale má
delší, mnohem serióz-
nější tradici a neprošel
politickými výkyvy jako
u nás za komunismu. Poskytl mi své prostory –
studovnu stipendistů, počítač, konzultace a ne-
obyčejně bohatou knihovnu. Tentokrát jsem
seděl ve studovně určené badatelům (veřej-
nosti je přístupna jen knihovna) se dvěma
Japonci, takže jsem si rozšířil pohled i na
Dálný Východ.

Očekáváte pokračování této úspěšné
spolupráce i v budoucnu?

Vzhledem k před-
chozím dobrým zkuše-
nostem předpoklá-
dám, že budu i nadále
dostávat pozvání na
všechny jejich sympo-
zia; potíž je v tom, že si
všechny pobyty musím
hradit sám. Od naší uni-
verzity jsem dostal za-
placenu cestu zatím
jen jednou, i když dal-
ší, kratší je na obzoru.

Lze již dnes uvést
alespoň stručné in-
formace o koncepci

připravované výstavy španělského umění
z českých sbírek, v rámci jejichž příprav
jste získal stipendium?

I když je tu ještě mnoho nejasných otázek,
zejména o sponzorství a výsledné podobě, lze
konstatovat, že se bude jednat o výstavu
„Španělské umění z českých sbírek“, která by
na nejvyšší možné úrovni a kvalitě exponátů
shrnula všechny dosavadní dílčí výstavy, které
jsem v průběhu posledních dvaceti let připra-
vil, zejména malbu a plastiku 16.–19. století,
ale možná i kresbu a grafiku, popř. i ukázky
užitého umění, např. skla. Její možný rozsah je
závislý především na finanční pomoci španěl-
ské strany. Vyjde-li všechno optimálně, pak by
se tato výstava prezentovala nejprve v Praze
a potom ve Španělsku a měl by být rovněž
vydán dvojjazyčný katalog. Nelze opomenout,
že ve srovnání např. s italským regionem není
v Čechách a na Moravě mnoho španělských
uměleckých děl, jsou zde však zastoupeny
ukázky velkých mistrů: El Greca, Ribery, Muril-
la, Goyi, Velázquezova okruhu a dalších.

Jak vypadala letošní tuhá zima ve Špa-
nělsku?

Na tomto svém posledním pobytu jsem jí
zakusil více než kdykoliv předtím: v severním
Španělsku, na sever od Madridu, napadlo už
začátkem prosince na 40 cm sněhu a dodnes
je tam mezi –2 až –8 stupňů pod nulou.
A španělské domy nejsou vybaveny na zimu:
nejenže je slabší topení (je-li), ale spí se pod
lehkými dekami…

A ještě jednu vzpo-
mínku mám: Pokaždé,
když jedu do Španěl-
ska, snažím se pobýt
v Zaragoze. Tentokrát
jsem vystoupil z vlaku
na nádraží Zaragoza,
a nemohl jsem jej po-
znat. Proto jsem se ze-
ptal, jestli jsem se ná-
hodou nespletl. Infor-
mátor mi odpověděl,
že před dvěma roky
bylo staré nádraží zru-
šeno a provoz přene-
sen na nové. Přitom
došlo k reformě trasy

vlaku a byly zavedeny nové vlakové soupravy,
takže vzdálenost, přibližně jako z Prahy do
Olomouce, kterou dříve rychlík zvládal také za
tři hodiny, dnes ujede za necelé dvě hodiny.
Tak jsem si říkal, jestli se ještě dočkám takové
rychlosti a pohodlí u nás…

Ptala se
V. Mazochová, foto archiv doc. P. Štěpánka

5 Klášter Montserrat

5 Dům La Pedrera (Milá), Barcelona

5 Detail dostavby chrámu La Sayrada familia podle
návrhu A. Gaudího
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

(I) Po prvním rektorovi olomoucké koleje a akademie
Tovaryšstva Ježíšova Hurtadu Pérezovi (nar r. 1526
v Mule na jihovýchodním pobřeží Iberského poloostro-
va, zemř. 6. května 1594 v Olomouci, rektorem od
4. 10. 1566 do 8. 9. 1580) byl v pořadí šestý a devátý
rektor Petrus Ximenius dru-
hým Španělem, jenž byl řádo-
vými představenými jmeno-
ván do čela olomouckých je-
zuitů, a to podvakráte. Pedro
Jiménez (příjmení Ximenius,
popř. Ximenes, je latinizovanou
podobou španělského příjme-
ní Jiménez) se narodil
29. března 1554 v Toledu,
městě ležícím 65 km jihozá-
padně od Madridu nad řekou
Tajo. Toledo, do roku 1560
hlavní město Španělského krá-
lovství, je pokladnicí kultur-
ních památek islámských, ži-
dovských i křes�anských; nej-
proslulejší stavbou je Puerta
del Sol – Brána Slunce. Budo-
vání toledské katedrály o pěti
lodích a s 22 pobočnýmu kap-
lemi byla započato roku 1227
Pedrem Pérezem a dokončena
francouzskými architekty; v le-
tech 1531–1546 byla vysta-
věna Capilla de los Reyes Nue-
vos – Kaple nových králů,
sloužící jako královské pohře-
biště. Toledská univerzita vznik-
la roku 1485, roku 1845 byla
zrušena a v roce 1982 obno-
vena s názvem Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM).

O mladých letech Pedra
Jiméneze nemáme prozatím
žádné zprávy, je známo pou-
ze, že do Tovaryšstva Ježíšo-
va vstoupil v Římě 2. červen-
ce 1575; od roku 1582 Jimé-
nez vyučoval ve Vídni teologii
a italský jazyk, poté působil
na jezuitské univerzitě ve Štýr-
ském Hradci (Graz) jako její
kancléř, po jistou dobu byl
členem koleje TJ v Klagen-
furtu. Řádovým profesem se
P. Jiménez stal po složení věčných slibů ve Štýrském
Hradci 1. května 1590.

Jiménez je prvním olomouckým jezuitským rekto-
rem, s jehož jménem jsou spojeny tištěné spisy. Roku
1590 vydal Jiménez ve Štýrském Hradci Orationes
tres in Exequiis […] Caroli Archiducis Austriae
a tribus Patribus Societatis Jesu habitae, tj. Tři řeči
držené při pohřbu Karla, arcivévody rakouského,
třemi otci Tovaryšstva Ježíšova (arcivévoda Karel II.
Štýrský zemřel 10. července 1590 ve Štýrském
Hradci a byl pohřben v mauzoleu, které roku 1587
započal budovat v bazilice v Seckau). O dvě léta
později vydal P. Jiménez tamtéž spisek Disputatio de
fide justificante… (Disputace o ospravedlněné ví-
ře…), v roce 1594 následovaly Positiones theologi-
cae de Antichristo quas adversus impiam Novantium
doctrinam pro Apostolicae R. sedis sanctitate tuenda
(Teologické pozice o Antikristovi, zaujímané proti
bezbožnému učení novotářů za Apoštolský nejcti-
hodnější Svatý stolec).

Do Olomouce dorazil P. Jiménez 2. června 1600
a 5. června toho roku vystřídal v rektorském úřadě
Petra Torrentina. Olomoucký biskup kardinál František
z Dietrichštejna (1570–1636, biskupem od 26. května
1599), jenž byl na rektorské instalaci v jezuitské koleji
přítomen, oznámil novému rektorovi, že obdržel od
Svatého stolce dovolení využít papežské alumny

(tj. stipendisty papežské nadace) pro naléhavé pasto-
rační úkoly v moravské diecézi. V kardinálovi bisku-
povi Dietrichštejnovi, po matce a vychováním Španě-
lovi, nalezl Jiménez nepochybně spřízněnou duši.
Nově zvolený biskup, teprve třicátník, dorazil do

Olomouce nedlouho předtím
a o svátku Božího Těla 1. červ-
na 1600 konsternoval Olomou-
čany tím, že osobně nesl v prů-
vodu městem Nejsvětější Svá-
tost a odpoledne se účastnil
zpívaných nešpor v chrámu
sv. Mořice, což, jak napsal teh-
dejší kronikář, „dosud, jak zná-
mo, žádný olomoucký biskup
neučinil“. S podporou svého
staršího bratra, moravského
zemského podkomořího Zik-
munda z Dietrichštejna, a mo-
ravské katolické šlechty (ne-
zřídka čerstvých konvertitů) se
kardinál biskup Dietrichštejn
energicky ujal rekatolizace Mo-
ravy v intencích papeže Kli-
menta VIII. – Ippolita Aldebran-
dina, který se dříve jako papež-
ský nuncius dobře obeznámil
s poměry ve střední a severní
Evropě.

Jenže již v červnu roku 1600
došlo v olomoucké jezuitské
koleji k události, kterou později
„řádový historiograf“ Schmidl
(1693–1762), olomoucký ro-
dák, zhodnotil slovy „longe vero
diurnitior graviorque molestia
collegii“, tj. „vskutku předlouho
trvající a těžká mrzutost kole-
je“. Dne 25. června 1600 za-
znamenal rektor Jiménez do
svého diaria: „Jednáno s dok-
torem Augustinem, aby vydal
koleji apostatu [tj. odpadlíka],
bratra Eschera, jemuž poskytu-
je úkryt ve svém domě.“ V per-
sonálním katalogu olomoucké
jezuitské koleje z prosince 1590
je „Joannes Escherus“ uveden
jako studující rétoriky, o rok
později je zaznamenán mezi
studenty logiky, v roce 1593

„studuje matematiku a řečtinu“. Následně byl Jan
Escher zaměstnán jako ošetřovatel nemocných, kata-
log z počátku ledna 1597 obsahuje záznam „Ioannes
Escherus norenbergensis, socius praefecti schola-
rum“ (tj. Jan Escher, z Norimberka, pomocník prefek-
ta škol), ale již v následujícím katalogu, z počátku roku
1598, je zmíněn „M. Ioannes Escher professor ma-
thematices“ – Escher dosáhl tedy mezitím gradu
magistra svobodných umění; vpodstatě shodný zá-
znam nalézáme v katalogu z počátku roku 1600.
Jednalo se tedy o velice slibného příslušníka Tovaryš-
stva Ježíšova, a tak není divu, že rektor Jiménez velice
stál o to, aby se Escher do jezuitské koleje vrátil.
Jiménezem zmiňovaný doktor Augustin, celým jmé-
nem Augustin de Arandia, byl význačným obyvatelem
města Olomouce, navíc katolíkem, takže s ním již
dříve uzavřela olomoucká kolej TJ smlouvu o léčení
svých členů. Escher sice adresoval svým řádovým
představeným dopis, v němž své vystoupení z řádu
zdůvodňoval, ale rektor Jiménez se nevzdával a 15.
července vyslal do lékařova domu vicerektora Petra
Torrentina ještě s jedním jezuitou, aby odpadlíkovi
domluvili. Ani tato mise se nesetkala s úspěchem,
a tak byl lékař Augustin 9. srpna nahrazen svým
konkurentem – „byl přijat nový lékař, třebaže kalvinis-
ta“. Dne 7. září 1600 rektor Jiménez opět vyzval
„apostatu“ Eschera k poslušnosti (učinil tak písemně,

poněvadž Escher z domu lékaře Augustina nevychá-
zel) a současně se v Escherově záležitosti obrátil na
světskou i duchovní vrchnost – na krajského hejtma-
na a na apoštolského nuncia, přičemž navrhoval
Augustinovu a Escherovu exkomunikaci z římskoka-
tolické církve. Jenže podle hejtmanova názoru se
Escher nijak neprovinil a nereagoval ani nuncius.
V říjnu jednal o Escherovi a o olomouckých odpadlí-
cích od katolické víry se zemským podkomořím
Zikmundem z Dietrichštejna vicerektor Torrentinus,
který si podkomořímu na hejtmana stěžoval a nařkl
i olomouckou kapitulu, že vůči lékaři Augustinovi
vystupuje shovívavě. Dne 31. října 1600 učinil lékař
Augustin nečekaný krok – požádal prostřednictvím
nejmenovaného olomouckého radního pátera jezuitu
Petra Edera, německého zpovědníka v jezuitském
kostele, aby vyslechl zpově	 lékařovy manželky a synů
s tím, že pokud by se nemohla zpově	 uskutečnit
v tomto kostele, mohlo by se tak stát v kostele sv.
Mořice. Rektor Jiménez doktorovu žádost odmítl,
třebaže v jiných případech nejevil takové skrupule –
například 13. listopadu t. r. provázeli olomoučtí jezuité
na olomoucké popraviště dva odsouzence, kteří před
popravou konvertovali ke katolictví a přijali Nejsvětější
Svátost podle katolického ritu. A tak 20. dubna 1601
napomenul olomoucký biskup kardinál František
z Dietrichštejna písemně rektora Jiméneze, aby vůči
Augustinovi de Arandia zachovával zdrženlivost, ne-
odpíral jeho rodině duchovní služby a vyčkal v tom
ohledu papežského dekretu. Toho se však již medikus
Augustin nedožil, nebo� 3. května 1601 zemřel; byl
pohřben v bernardinském kostele (na nynější Sloven-
ské ulici), přičemž prý kvardián (představený) bernar-
dinů v kázání během exercicií velice tupil Tovaryšstvo
Ježíšovo. Teprve ze záznamu rektora Jiméneze v diariu
ke dni 13. října 1601 vyplývá pravá příčina Escherova
zběhnutí z olomoucké jezuitské koleje – za celou
aférou byly půvaby Augustinovy dcery: „Mandato
D. Cardinalis declaratum est, sponsalia seu matrimo-
nium inter fratrem Escherum et filiam medici Augusti-
ni nullum fuisse (Výnosem pana kardinála je vyjasně-
no, že zásnuby nebo manželství mezi bratrem Esche-
rem a dcerou lékaře Augustina jsou neplatné).“
Jiménezův záznam z 27. listopadu 1603 činí k příběhu
zamilovaného jezuity truchlivý epilog; toho dne totiž
zemřela Escherova manželka, k čemuž rektor Jiménez
podotkl se známkou škodolibosti: „Brevis Escheri
laetitia (Krátké Escherovo veselí).“

Z diaria rektora P. Jiméneze vyplývají dále údaje
o stavebních aktivitách olomoucké jezuitské koleje.
V červnu 1600 byly zahájeny práce na novém schodiš-
ti, knihovna byla přemístěna do horního ambitu, v květnu
následujícího roku byl v „domácí zahradě“ („in horto
domestico“), nalézající se „pod hradbami“, vybudován
zastřešený ochoz se sloupovím, z velkého sálu vznikly
dvě místnosti pro nemocné a „blízká kaple“ (snad
Božího Těla) byla vyzdobena obrazy Panny Marie,
apoštolů Petra a Pavla, sv. Ignáce a sv. Františka.
S premonstrátským konventem na Hradisku vyměnili
jezuité svůj dvůr v Droždíně za grunty v Radíkově, jichž
využívali k „rekreaci“ – díky podpoře biskupa kardinála
Dietrichštejna ve výši 300 zlatých tu mohli jezuité
nechat zřídit ovčinec. V roce 1602 byl P. Jiménez
jmenován generálem TJ vizitátorem jezuitských kolejí,
přičemž měl zvláště za úkol sledovat jejich hospodář-
ský rozkvět. Dne 21. dubna 1603 byl v Olomouci
uspořádán konvent 37 Otců profesorů TJ, na němž byl
rektor Jiménez zvolen prokurátorem rakouské provincie
TJ a vyslán do Říma; z „věčného města“ se P. Jiménez
vrátil následujícího roku.

Šesti sty zlatými byla oceněna knihovna, kterou
jezuité dopravili 23. ledna 1604 z Nisy, neopomíjela se
divadelní představení – například 29. června a 2. čer-
vence 1603 sehráli studenti jezuitského gymnázia
a akademie „tragikomedii“ o Posledním soudu a 7. lis-
topadu 1606 byl za biskupovy přítomnosti inscenován
„dialogus“ o Konstancii, dceři císaře Konstantina.

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
6. a 9. XIMENIUS (Ximenes, Jiménez) Petrus (Pedro), S.J., Theol. Dr.
(* 29. 3. 1554 Toledo ve Španělsku – † 29. 11. 1633 Millstatt v Horních Korutanech),
rektor od 5. 6. 1600 do 17. 5. 1607 a od 23. 3. 1618 do 10. 1. 1622

Dokončení na str. 8

5 Titulní list polemického spisku Disputatio
de fide iustificante… (Disputace o ospra-
vedlněné víře…), vydaného P. Petrem Jiméne-
zem (Ximeniem), S.J., Theol. Dr., ve Štýrském
Hradci roku 1592. Disputace mezi P. Martinem
Funesem, S.J., Theol. Dr., řádným profesorem
jezuitské akademie ve Štýrském Hradci, a Bal-
tazarem Fischerem, „správcem luteránské sek-
ty“, se konala na uvedené akademii 11. června
1592. Na titulním listu spisku je citován 11. verš
Žalmu č. 89 (pův. č. 88), jenž zní v českém
ekumenickém překladu (1999) následovně:
„Netvora jsi zdeptal, jako bys ho proklál,/
mocnou paží jsi rozprášil své nepřátele.“ –
Vědecká knihovna v Olomouci
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Pokud absolvent školy nenajde práci, dostane pod-
poru od státu jen v případě, že v uplynulých třech
letech odpracoval alespoň jeden rok. Tuto podmínku
považují studenti za velmi přísnou a nesmyslnou.
Nejobtížněji ji budou splňovat středoškoláci. Absol-
venti škol mají podle zákona o zaměstnanosti nárok
na podporu v nezaměstnanosti, pokud v posledních
třech letech studia odpracovali minimálně 12 měsí-
ců. „Přesněji řečeno, alespoň po dobu jednoho roku
odváděli z výdělečné činnosti pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanos-
ti“, upřesňuje Kateřina Beránková, mluvčí minister-
stva práce a sociálních věcí. Tato podmínka platí od
loňského října a postavila podle ministerstva práce
studenty na stejnou startovací čáru s ostatními
nezaměstnanými. „Považujeme ji za nesmyslnou“,
říká Karolína Kučerová ze Studentské komory Rady

Studenti protestují proti zákonu
vysokých škol. (…) „Vláda měla rovnou říci, že
odmítá dát absolventům podporu, než to takhle
komplikovat“, komentuje zpřísnění podmínek pro
absolventy M. Lazor, jednatel Job centra, zprostřed-
kovatelské agentury z Moravskoslezského kraje. (…)
Studentská komora upozorňuje, že zákon diskrimi-
nuje absolventy škol v regionech, kde je nabídka
práce velmi omezená. „Pokud se tito mladí lidé
rozhodnou zůstat v místě, v němž studovali, jsou
vlastně zákonem postiženi za snahu uplatnit se tam,
kde získali vzdělání. Tím dojde k odlivu mozků
z hospodářsky a sociálně slabších regionů“, stojí ve
stanovisku Studentské komory k zákonu o zaměstna-
nosti. (…)

(In: MF Dnes 22. 3. 2005, Mimořádná příloha
Absolventi, Studenti protestují proti zákonu.)

14. BŘEZNA – 7. DUBNA
„Bílá“. Výtvarný projekt ZUŠ V. Kaprálové, Brno ve
spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF UP.
UC UP, Galerie schody 3. patro.

26. BŘEZNA
J. Žůrek: Anna, co te�? Volná parafráze klasického
románu L. N. Tolstého Anna Karenina. Hraje Ateliér
autorské tvorby divadla Tramtarie. Divadlo Tramtarie
(Hodolany), 19 hod.

28. BŘEZNA
Mechanický pomeranč (S. Kubrick, 1971). Film.
Divadlo Tramtarie (Hodolany), 19 hod.

28. BŘEZNA – 3. DUBNA
Týden španělské kultury. Přednášky, filmové projek-
ce. Katedra romanistiky FF UP

29. BŘEZNA
Přebor UP ve šplhu na laně. Veřejný závod. Pořádá
Katedra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP.
Tělocvična T1, Hynaisova 9.

Prof. I. Chajda, DrSc. (PřF UP): Grupoidová charak-
terizace ortomodulárních svazů. Seminář z univer-
zální algebry a uspořádaných množin. PřF UP (Tom-
kova 40), posluchárna č. 301, 13 hod.

Radůza. Koncert. U-klub, 19.30 hod.

30. BŘEZNA
Prezentace vybraných diplomových prací z mate-
matiky studentů oboru Učitelství matematiky pro
2. stupeň ZŠ. PdF UP (Žižkovo nám. 5), posluchárna
P 28, 14 hod.

Novinky v chirurgické intenzivní péči. Přednáškový
večer Spolku lékařů v Olomouci. Teoretické ústavy
LF UP, 16 hod.

T. Rychetský: Nevinní jsou nevinní. Režie Petr KlariN
Klár. Divadlo Tramtarie (Hodolany), 19 hod.

Kachní polévka. Film, Leo McCarey, 1935. Pastiche
filmz. UC UP, Filmový sál, 20 hod.

Wohnout. Koncert. U-klub, 20 hod.

31. BŘEZNA
Doc. P. Ilík, Ph.D.: Unusual step in chlorophyll
fluorescence induction reflects redox changes at
PS I. Odborný seminář. PřF UP (tř. Svobody 26),
Katedra experimentální fyziky, učebna SV-F8, 14 hod.

Osvícení (S. Kubrick, 1980). Film. Divadlo Tramtarie,
19 hod.

Bratři Ebenové. Koncert. KD Sidia, 19.30 hod.

T. Hanzlík: Yta Innocens. Opera ve stylu neobarokní-
ho minimalismu. UC UP, Atrium, 20 hod.

4. DUBNA
Wabi Daněk a Miloš Dvořáček. Koncert legendárního
folkového písničkáře u příležitosti vydání 2 CD Na
cestě. U-klub, 19.30 hod.

Ingmar Bergman: Šepoty a výkřiky. Pastiche Filmz.
Hostuje Malá scéna, Zlín. UC UP, Divadelní sál,
20 hod.

5. DUBNA
Prof. A. Dvurečenskij, DrSc. (MÚ SAV Bratislava):
Úloha stavů v algebraických strukturách. Seminář
z univerzální algebry a uspořádaných množin. PřF UP
(Tomkova 40), posluchárna č. 301, 13 hod.

6. DUBNA
Prof. J. Geršlová, CSc.: K českým hospodářským
dějinám od poloviny 19. století do 2. světové války.
Přednáška z moderních dějin. FF UP, Katedra historie,
posluchárna č. 13, 16.45 hod.

Už jsme doma. Koncert. U-klub, 20 hod.

6. DUBNA – 6. KVĚTNA
Atelier prof. Mariana Karla se představuje. Studenti
a absolventi VŠUP v Praze vystavují v UC UP
(1. patro). Výstava sádrových figur, kreseb a maleb
z atelieru prof. M. Karla, prof. VŠUP. Vernisáž 6. 4.,
v 18 hod.

Transcendence (mediumní kresby). Výstava velko-
formátových kreseb a maleb dětí, studentů a umělců.
Vernisáž 19. 4. UC P, Galerie Podkroví, 3. patro.

7. DUBNA
Doc. J. Komenda, CSc. (Mikrobiologický ústav AV
ČR, Třeboň): Methods for separation and identifica-
tion of proteins in photosynthesis research. Odbor-
ný seminář. PřF UP (tř. Svobody 26), Katedra experi-
mentální fyziky, učebna SV – F8, 14 hod.

8. DUBNA
Richard Pachman a Project. Koncert. U-klub, 19 hod.

-red-

Upozornění redakce
Upozorňujeme, že vzhledem k termínu veliko-
nočních svátků v týdnu od 28. 3. do 3. 4. 2005
Žurnál UP nevychází. Další číslo vyjde 8. 4.
s uzávěrkou 4. 4. 2005.

Děkujeme za pochopení.

Akademický senát UP přijal na svém jednání 9. 3.
návrh nové tabulky mzdových tarifů, a to v 5%
navýšení. S tímto návrhem nesouhlasila Koordinační
odborová rada UP, která požadovala navýšení 10%.
O objasnění motivů nesouhlasu KOR UP k předlože-
nému návrhu jsme požádali jejího předsedu Paed-
Dr. V. Klapala, Ph.D.:

PaedDr. V. Klapal, Ph.D.: Základní dotace MŠMT
ČR se pro naši univerzitu zvýšila o 12,9 %. Bylo nám
už v loňském roce vysvětleno, že nemůžeme chtít tato
procenta, nebo� se navýšily některé výdajové položky,
které nesouvisejí přímo s inflací. Takže to je např. 3 %.
Roční inflace činí 2,8 %. Když tedy pan kvestor
přichází s návrhem 5% navýšení platů, je to podle mne
(a se mnou sdílejí tento názor předsedové dalších ZO
VOS) velmi málo. Navíc jeho tvrzení o vstřícnosti, kdy
přichází skutečně s navýšením o 2,2 % platů oproti
inflaci je znehodnoceno tím, že už dál odmítá vyjedná-
vat. V minulém článku (Žurnál č. 17, str. 8, pozn. red.)
jsem popsal situaci odborného asistenta v 11. třídě
a 5. (nejvyšším) platovém stupni. Psal jsem tedy
o těch, kterých je, podle mého názoru, nejvíce. Sama
jste slyšela na jednání AS UP, že tabulkou se má
cestovat po úhlopříčce. Někomu to jde, jiný má třeba
i objektivní potíže v získání dalších gradů.

Bylo řečeno něco o motivaci. Zkusím se tedy
zamyslet nad ní. Motivace pro začínajícího učitele UP
je následující: bude v 10. platové třídě jako asistent.
Začne s platem 14 410 Kč. Na ZŠ by bral 14 510 Kč.
Po pět letech by na UP bral, jestliže by se stal
odborným asistentem, 16 910 Kč, na ZŠ 15 980 Kč.
Tady motivace už je, to je nesporné. Předpokládej-
me, že se postupem času stane i docentem
a v nejvyšším stupni dosáhne 22 280 Kč. V dnešní
době ale na ZŠ začíná instituce učitele specialisty,
který je – pracuje-li např. na koncepci Rámcového
vzdělávacího programu – zařazen do 13. platové
třídy a bude mít 22 610 Kč. To už je demotivace,
nemyslíte? Jak je vidět, ono se totiž dá cestovat
i v jiné tabulce. Být profesorem na UP se asi také
nevyplatí, nebo� budu-li uvažovat o tom, že nejvyšší
platová třída – šestnáctá – není pro pány profesory
(i když by podle mého názoru měla být a oni by si
28 880 Kč zasloužili) a skončili by v 15. třídě
s platem 26 610 Kč, pak jim UP poskytne 24 670 Kč.
Domnívám se proto, že UP tabulkově výrazně zaostá-
vá za státními tarify a že náš požadavek 10 % byl
skromně spravedlivý. Těmi deseti procenty bychom
tabulkově totiž vyrovnali platy učitelů UP a ZŠ. Jistě
k motivaci přispějí i jiné podmínky na VŠ – nemají
možnost čerpat prostředky z FKSP, mají 2× dražší
obědy, mají pracovní smlouvy na dobu určitou.

Nepopírám, že by se jistě našly i věci, které sice
nejsou o financích, ale jsou pozitivní – pro mne např.
práce s výběrem studentů, nutnost neustále se
vzdělávat, podílet se na řešení výzkumných úkolů
apod. V souvislosti s platy mne tak trochu zarazilo –
ale každý má právo na svůj osobní názor a já mu ho
ani neberu, ani ho nekritizuji – že se mnozí senátoři
výrazně pohoršují nad platy na UP, ale přitom odhla-
sovali, že jim 5 % jako navýšení stačí. Jistě jste si
všimla, že jsem zůstal se svým požadavkem sám.

-map-

Dokončení ze str. 7

Rektoři olomoucké univerzity…

Mezitím však i na olomouckou kolej TJ dolehly události
spojené s protitureckým povstáním Štěpána Bočkaje
v Sedmihradsku (v letech 1604–1606), k němuž se
přidala většina Uher – jenže Bočkajovi hajduci bez
ohledu na možné moravské spojenectví plenili východ-
ní Moravu. Na počátku května 1605 byly proto olo-
moucké jezuitské školy uzavřeny, v koleji zůstalo jen
osm kněží, osm bratří laiků a čtyři scholastici (řádoví
studenti akademie), ostatní se rozešli do kolejí v Praze,
Kladsku a v Polsku. Výuka byla obnovena 19. října
1605, dostavilo se asi dvě stě studentů.

Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště)


