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One stop clinic: přesnější výsledky
a zkrácená doba vyšetření • Akademic-
ký senát UP vzal na vědomí výsledky
voleb • Ohlédnutí za konferencí na Ka-
tedře českého jazyka a literatury
PdF UP • Diskuse, názory, ohlasy

Z bohatého programu letošních Dnů francouz-
ské kultury si už od pondělí 9. 5. zájemci
mohli vybrat např. výstavu sbírky Audabiac
v Galerii Zbrojnice IC UP (viz snímek ve
výřezu), chvíle k popovídání (nejen ve fran-
couzštině) v Café 87, filmovou projekci Knoflí-
ková válka či seminář na téma „Práce ve
frankofonním prostředí“ (viz snímek ze zahá-
jení).

(Více informací níže.)
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g Pod patronací Francouzského velvyslanectví v České
republice, Města Olomouce a Olomouckého kraje a za
pořadatelství Francouzského centra a Univerzity Palac-
kého byly 9. 5. v Galerii Zbrojnice IC UP slavnostně
zahájeny letošní Dny francouzské kultury/Rendez-vous
à Olomouc 2005. Součástí zahájení byla vernisáž
výstavy Sbírka Audabiac realizovaná ve spolupráci
s Asociací Audabiac, neziskovým občanským sdruže-
ním, založeným na podporu a realizaci kulturně-sociál-
ního projektu „Uměním ke svobodě“ pro děti z dětských
domovů. Jeho cílem je vytvářet společně s umělci,
vychovateli dětských domovů a dalšími spolupracovní-
ky pro děti prostředí, které je inspirující, motivující,
rozvíjí jejich tvůrčí fantazii a posiluje jejich sebevědomí.
Každý rok v období letních prázdnin čeká na děti v jižní
Francii (v Provence) zrekonstruovaná starobylá kamen-
ná tvrz Audabiac. Při těchto pobytech je důležité
každodenní setkávání dětí s významnými osobnostmi,
které se dětem individuálně věnují v uměleckých díl-
nách. Nezůstává však jen u péče o děti během letních
prázdnin. Umělci se s dětmi setkávají během celého
roku. Před pěti lety převzalo občanské sdružení Auda-
biac patronaci nad dvěma dětskými domovy – Dět-
ským domovem v Novém Strašecí a Dětským domo-
vem v Hranicích na Moravě.

Umělecká sbírka soudobého českého výtvarného
umění vznikla v roce 2002 na tvrzi Audabiac v jižní
Francii (při příležitosti České sezóny ve Francii) z darů
„dětem z Audabiaku“ a v letošním roce putuje po
České republice. Na výstavu v Galerii Zbrojnice byla
vybrána část sbírky, např. díla T. Císařovského,
J. Koblasy, J. Koláře, P. Nikla aj. (více informací viz
www.audabiac.cz).

Výstavu v Galerii Zbrojnice IC UP je možno zhléd-
nout do 22. 5.

Kompletní program Dnů francouzské kultury byl
publikován v minulém čísle Žurnálu UP a je k dispozici také
na adrese http://www.sweb.cz/rv.Olomouc/index.html.

-red-

g Užší propojení v oblasti vědy a výzkumu či
motivace lékařů k dalšímu vzdělávání, to jsou
významné body Smlouvy o zásadách vzájem-
né spolupráce mezi Lékařskou fakultou UP
a Fakultní nemocnicí Olomouc. Obě instituce
na začátku týdne uzavřely novou dohodu,
která má být zároveň prvním krokem ke
vzniku budoucí univerzitní nemocnice, o jejíž
legislativní ukotvení chtějí společně usilovat.

Navazuje na předchozí smlouvu uzavřenou
s tehdejším děkanem fakulty doc. Č. Čihalíkem,
CSc., a její filozofie se zásadním způsobem
nemění. Měla by být ale jistým předstupněm
budoucí možné univerzitní nemocnice jako
neziskové organizace, která je financovaná
z více zdrojů, uvedl ředitel FNO doc. J. Vomáčka
a opět tak připomněl fakt, že obě v mnoha
směrech úzce spolupracující instituce financují
různá ministerstva – školství a zdravotnictví.

Dokument o spolupráci podle jeho slov
upravuje rovněž personální záležitosti v ob-
lasti pracovních úvazků. Nemocnice bude
nyní lidem s vědecko-pedagogickým či vě-

První krok ke vzniku univerzitní nemocniceDny francouzské kultury
v Olomouci zahájeny deckým postgraduálním vzděláním garantovat

vyšší úvazky. Tato možnost už sice existovala
i dříve, te� to ale bude automatické. Chceme
tak lékaře motivovat k dalšímu odbornému
vzdělávání, vysvětlil doc. J. Vomáčka.

Zkušenosti z dosavadní spolupráce obou
institucí jsou podle prof. Z. Koláře, děkana
LF UP, dobré. Jak uvedl, smlouva by měla být
také základem pro užší propojení v dalších
oblastech. Zatím jsme se soustředili na oblast
preventivní a zdravotní péče a přípravy nových
lékařů. Te� bychom chtěli podpořit i oblast
vědy a výzkumu a také postgraduální vědecké
vzdělávání, dodal.

Nemocnice i fakulta se podle doc. J. Vo-
máčky shodují na tom, že hodlají podporovat
změny v legislativě, které by umožnily vznik
vícezdrojově financovaných neziskových or-
ganizací. Šlo by o takzvaná centra excelence,
která mají největší šanci vyrůst právě v mís-
tech, kde sídlí univerzity, uvedl ředitel FNO.

-eh-, -red-

Toto číslo vychází s přílohou věnovanou programu
Sportovního dne UP, který se koná 18. 5. 2005.

g Ve dnech 27.–29. 4. 2005 organizovali mladí
vědečtí pracovníci sekce polonistiky Katedry slavisti-
ky FF UP polonistický workshop nazvaný Polonistický
čtyřhlas, v němž prezentovali vý-
sledky svého polonistického – jak
literárněvědného, tak jazykovědné-
ho – bádání mladí polonisté ze čtyř
zemí Višegrádu: České republiky
(UP Olomouc), Polska (Univerzita
A. Mickiewicze v Poznani), Sloven-
ska (Univerzita J. A. Komenského
v Bratislavě) a Ma�arska (Univerzi-
ta P. Pázmányho v Piliscsábě). Ten-
to workshop byl organizován v rám-
ci první etapy grantového projektu Fellowship of
Young Visegrad Polonists financovaného Mezinárod-
ním višegrádským fondem a Univerzitou Palackého
v Olomouci.

Bilance setkání mladých višegrádských polonistů v Olomouci
Projekt vzešel z pocitu nedostatečné komunikace

mezi mladými vědci, kteří se polskou filologií zabývají,
a tato etapa byla první etapou projektu dlouhodobé

spolupráce – zatím spolupráci na-
vázaly čtyři univerzity, v dalších
letech chceme polonistickou „sí�“
rozšířit o nová pracoviště. Na tento
grant by měl navázat další, již větší
grant, který by umožnil hlubší spolu-
práci a publikaci mezinárodního po-
lonistického periodika.

Projekt byl nejdříve zahájen v sek-
ci polonistiky KS FF UP a poté
slavnostně otevřen rektorkou UP prof.

J. Mačákovou, CSc., za účasti generálního konzu-
la Polské republiky v Ostravě A. Kaczorowského

Dokončení na str. 6
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g Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
(ÚLGFM) Fakultní nemocnice Olomouc (FNO)
začal v těchto dnech jako
první na severní Moravě
využívat nový analytický
přístroj s mezinárodním
názvem one stop clinic.
Tato technika je schopna
určit ze vzorku krve těhot-
né ženy riziko výskytu nej-
častějších chromozomál-
ních vrozených vývojo-
vých vad už během dvou
hodin. Budoucí matky se
tak nyní mohou mnohem
rychleji a s větší přesností
dozvědět, zda se jejich dítě narodí zdravé. Na
rozdíl od dosavadních možností vyšetřujících
metod, které měly řadu nevýhod, přináší
nová technika maximální zkrácení doby, kte-
rou musí těhotná žena čekat na výsledky
vyšetření; hlavní výhodu metody je však pod-
le přednosty ÚLGFM prof. J. Šantavého přes-
nost výsledků, která se zvýšila z původních
65 až na 97 procent. Pro mimoolomoucké
pacientky je navíc významné, že celkové
vyšetření absolvují v jednom dni místo dřívěj-
ších dvou až tří návštěv pracoviš� ústavu.

Právě moderní analytický přístroj KRYP-
TOR, který nyní odborníci z olomoucké ne-
mocnice využívají, jako jediný na světě splňu-
je parametry nezbytné k maximální úspěš-
nosti této metody. Má zabudovaný vlastní
počítač se specializovaným softwarem a je
schopen zanalyzovat sto vyšetření během
pětačtyřiceti minut, vysvětlil prof. J. Šantavý
a dodal: Zájem o tento vyšetřovací postup je
velký. Zatímco loni v lednu jsme metodu
použili jen u deseti žen, v prosinci jich bylo už
šest set.

Přístroj pořídila nemocnice za 1,5 milionu
korun a jeho nákup podle přednosty finančně
podpořil i kraj.

Co se děje za hranicemi?
g Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olo-
mouckého kraje, o. p. s., založená Olomouckým

krajem a Univerzitou Pa-
lackého zahájila v neděli
1. 5. na Ekojarmarku Eko-
logických dnů Olomouc
putovní výstavu o zahra-
niční rozvojové spoluprá-
ci. Její význam se poku-
sily přiblížit informační
panely seznamující s rolí
České republiky a jiných
států světa při zahranič-
ní rozvojové spolupráci
a s příklady úspěšných
projektů. Výstava, do-

plněná fotografiemi z probíhajících, popř. již uskuteč-
něných projektů se těšila velké pozornosti návštěvní-
ků, kteří si mohli během prohlídky vyplnit kvíz a zúčastnit
se tak losování o hodnotné ceny.

Informační panely byly připraveny Agenturou roz-
vojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje ve
spolupráci se studenty Přírodovědecké fakulty UP,
oboru Mezinárodní rozvojová studia. Zájemci je mohli
zhlédnout také
v průběhu tý-
denní akce „Je-
den svět“, která
se v Olomouci
uskutečnila od
9. do 13. 5.

Výstava bu-
de instalována
na různých ve-
řejně přístup-
ných místech Olomouckého kraje od května do
prosince 2005.

(Více informací viz www.arpok.cz.)
Text a foto -tzis-

g Studenti FTK UP ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Zábřeh, Plaveckým areálem, kinem Retro
a městem Zábřeh pořádali 27. 4. již XIII. ročník
Regionální speciální olympiády. Do plaveckého areá-
lu Zábřeh zavítalo cca 300 sportovců z celé České
republiky, kteří se utkali v přizpůsobených sportech,
vodních přizpůsobených sportech, plavání a bocce.
Turnaj v bocce zahájilo utkání poslankyně Bundáčko-
vé v týmu SK Slavoj Praha proti starostovi města
Zábřeh Ing. arch. P. Fabiánovi v týmu Agapáči, hrálo
se na „dva vítězné“. Turnaj skončil vítězstvím týmu
Agapáčů 2 : 1 na hry.

Podle dalších informací jednoho z organizátorů
D. Kubíka, veškeré sporty se uskutečnily dle avizova-
ného plánu, sportovci i jejich trenéři byli s průběhem
akce spokojeni a těší se na další ročník. Jedinou
skvrnou na jinak báječném dni plném radosti a úspěchů
byla nevelká účast diváků, a to jak na samotné
sportovní akci, tak především na podvečerní přednáš-
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g Dne 27. 4. proběhla na Filozofické fakultě soutěž
Student a věda 2005, sekce lingvistika, jejímž garan-
tem je již po léta Katedra bohemistiky FF UP. V čele
poroty zasedla doc. L. Veselovská z Katedry anglisti-
ky a amerikanistiky FF UP. Soutěž proběhla za velkého
zájmu přihlížejících studentů, s menším zájmem se
bohužel setkala u vyučujících.

Výsledky soutěžního klání jsou následující: 1. místo:
R. Dittmann s prací Ke vlivu Tremeliova-Juniova
latinského překladu na Kralickou bibli (se zřetelem
k toponymii), 2. místo: M. Foret s prací Komiks okem
lingvistickým (teze k lingvistickému popisu komikso-
vých textů), 3. místo: R. Šimík s prací Is the
promotion hypothesis for relative clauses tenable?.

Diplomy budou výhercům předány na slavnostním
zahájení 6. Mezinárodního setkání mladých lingvistů
OLOMOUC 2005 dne 17. 5. v aule FF UP.

Všichni ocenění studenti budou mít navíc možnost
přednést svůj příspěvek v rámci konferenčního jedná-
ní (program konference: www.kb.upol.cz).

Za organizační komisi PhDr. B. Bednaříková, Dr.,
Katedra bohemistiky FF UP

Mladí lingvisté soutěžili
Olomoucký ÚLGFM spolupracuje s další-

mi ústavy v Evropské unii a také s Nadací
fetální medicíny v Lon-
dýně. Stal se proto také
školícím pracovištěm pro
lékaře z bývalé střední
a východní Evropy. Loni
se jich do hanácké metro-
pole přijelo učit nové me-
tody na pět set. Ústav se
zdravotním stavem plodu
zabývá už takřka 30 let.
I jeho zásluhou se zejmé-
na v posledních třech le-
tech podařilo výrazně sní-
žit takzvanou perinatální

úmrtnost, tedy úmrtí dětí v období před
a krátce po narození. V současné době se
pohybuje pod celorepublikovým průměrem,
který je čtyři promile.

-eh-, -red-, foto -tj-

Za filozofem PhDr. Bohuslavem Eliášem, CSc.
V pátek 6. 5. 2005 se v obřadní síni na městském hřbitově v Prostějově rozloučila širší veřejnost s panem
PhDr. B. Eliášem-Žáčkem, CSc., který zemřel 1. 5. v požehnaném věku 85 let (nar. 6. 1. 1920 v Brně). Tato
osobnost je nedílně spjata také s Olomoucí a hlavně s Univerzitou Palackého. Patřil ke generaci, která se
musela těžce vyrovnávat s důsledky politických zvratů, které provázely život v první polovině 20. století. Po
uzavření vysokých škol v letech protektorátu prošel několika profesemi a nakonec působil jako učitel na
učňovských školách. Teprve po válce mohl absolvovat studium klasické filologie a filozofie na Masarykově
univerzitě v Brně. Odtud přešel na univerzitu do Olomouce, společně s jejím prvním rektorem J. L. Fischerem,
který si jej vybral jako svého asistenta při budování filozofického ústavu. V červnu 1947 se stal prvním
doktorem filozofie obnovené Univerzity Palackého na základě disertace z oboru pozdně scholastické a raně
renesanční filozofie Paradoxum Cusanum, kterou obhájil za oponentury prof. J. L. Fischera a doc.
L. Kolaříkové po tříhodinové v latině vedené přednášce a disputaci. V „pionýrské době“ univerzity současně
působil jako prozatímní tajemník Filozofické fakulty a asistent na Rektorátu. Slibné počátky nabízející kariéru
filozofa a vysokoškolského pedagoga však narušil komunistický převrat v roce 1948 a dr. B. Eliáš musel jako
politicky nežádoucí, idealisticky a nábožensky orientovaný filozof Univerzitu Palackého opustit. Od té doby
působil převážně jako středoškolský profesor v Olomouci a Prostějově a své bohaté vědomosti předal
stovkám studentů, kteří ho poznali jako erudovaného odborníka, převážně klasického filologa a zejména
osobitého učitele, na nějž nelze zapomenout ani po letech po absolutoriu. Na vysokou školu se epizodicky
vrátil až po roce 1989, kdy byl rehabilitován a obdržel stříbrnou medaili UP. Na prahu životní sedmdesátky
krátce vyučoval latinu na Lékařské fakultě UP a pak v průběhu 90. let působil v Praze na Fakultě tělesné
výchovy a sportu UK při výuce latiny pro zahraniční studenty.

Nechu� dr. B. Eliáše akceptovat materialistickou filozofii vlastně ukončila jeho kariéru filozofa hned na
samotném počátku jeho profesní dráhy; zájem o Edmunda Husserla a jeho filozofii byl pouhou epizodou, navíc
směřoval spíše k životním reáliím, než k dílu. Proto se Eliášovým „druhým“, novým oborem stala historie,
resp. vlastivěda Prostějovska, jíž se věnoval ve volném čase jako své zálibě. Od počátku 60. let publikoval
řadu příspěvků v odborném tisku, muzejních časopisech v Prostějově, Olomouci a Brně a především
popularizačních článků v novinách a časopisech. V roce 1968 obhájil na UP kandidátskou práci na téma
historiografie Prostějova. Práce jsou sice poznamenány skutečností, že nebyl školeným historikem, nicméně
některé z nich, zejména o osobnostech (A. Gottwald, V. Janoušek, J. Mathon, B. Kraus aj.), překročily čistě
kompilační úroveň. Svými vlastivědnými přednáškami poutal zájem zejména na vesnicích okresu, nebo�
posluchači oceňovali jeho solidní rozhled a smysl pro detail.

Těžké životní zkoušky 50. a pak znovu konce 60. let osobnost dr. B. Eliáše citelně zasáhly a poznamenaly.
Nepatřil k těm, kteří se smířili a tiše rezignovali, nedovedl se přenést přes křivdy a své smýšlení dával mnohdy
najevo. Proto si udělal řadu nepřátel, a tak jeho život plynul ve znamení napětí na jedné straně a touhy uplatnit
sebe a své předpoklady na druhé straně. Jeho životní osud nebyl jednoduchý, snad smrt a čas mnohé uklidní
a urovná.

Prof. P. Marek, vedoucí Katedry politologie a evropských studií FF UP

XIII. ročník Regionální speciální olympiády v Zábřehu
ce o paralympiádě a životních zkušenostech našich
reprezentantů.

Jak dále uvedl D. Kubík, regionální speciální
olympiáda v Zábřehu získává na popularitě i díky
podpoře města, a proto je již letos možné začít
plánovat její rozšíření a „posunutí zas o stupeň výš“.
Troufnu si říct, že již te� dosahujeme v republikovém
měřítku ke špičce a je naší ambicí jít příkladem
dalším podobným akcím a „zkusit posunout manti-
nely“, dodal D. Kubík.

-dk-, -red-

Rektorské volno dne 18. května 2005
Ve snaze umožnit členům akademické obce
a zaměstnancům UP účast na 12. ročníku

Sportovního dne UP udělila rektorka UP na den
jeho konání 18. 5. 2005 rektorské volno.
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g Ve druhé polovině dubna proběhly na některých
fakultách UP volby do jejich akademických senátů na
funkční období 2005–2008.

Ve dnech 26.–27. 4. se konaly volby do Akademic-
kého senátu Přírodovědecké fakulty, které určily jeho
nové složení takto: doc. R. Kubínek, CSc., doc. L. Luho-
vá, Ph.D., doc. T. Opatrný, Dr., RNDr. M. Duchoslav,
Ph.D., Mgr. J. Fiurášek, Ph.D., Mgr. O. Blahoušek, doc.
M. Rulík, Ph.D., RNDr. J. Wagner, Ph.D., RNDr. M. Fellner,
Ph.D., RNDr. M. Jukl, Ph.D., Mgr. O. Novák, doc.
L. Bartoněk, Ph.D., Mgr. M. Dančák, Ph.D., RNDr.
I. Smolová, Ph.D. (učitelé); L. Najmanová, M. Havrá-
nek, T. Vynikal, F. Látal, D. Konečný, Mgr. R. Simerský,
Mgr. J. Grúz (studenti). Nejvyšší akademický orgán
fakulty byl zvolen ve třetím kole 451 platnými hlasy
z celkového počtu 2 577 voličů.

Akademický senát Filozofické fakulty byl zvolen
rovněž až ve třetím kole, jehož se zúčastnilo 484 opráv-
něných voličů z celkového počtu 2 980 studentů
a akademických pracovníků. Členy AS FF UP pro
příští funkční období se stali dr. W. Engelbrecht, Cand.
Litt., prof. J. Macháček Jaroslav, CSc., PhDr. B. Gry-
gová, Ph.D., doc. J. Štefanides, Mgr. M. Elbel, M.A,
Ph.D., doc. L. Veselovská Ludmila, M.A., Dr., Mgr.
J. Stejskal, M.A., Ph.D., Mgr. J. Dürr, Mgr. J. Lach,
M.A., Ph.D., Mgr. P. Bilík, PhDr. J. Schneider, Ph.D.,
PhDr. P. Hora Petr, Ph.D., Mgr. P. Šaradín, Ph.D., Mgr.
P. Knápková (učitelé); E. Kadlecová, J. Stříbrný,

g V průběhu posledního jednání stávajícího Akade-
mického senátu UP (4. 5.), jehož mandát skončí k datu
22. 5. 2005, konstatoval PhDr. K. Podolský, člen hlavní
volební komise, že volby do AS UP proběhly v souladu
s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu
Univerzity Palackého. V návaznosti na námitku Mgr.
P. Kurfürsta (LF UP), který mj. reagoval na průběh
prvního kola voleb do AS UP na Filozofické fakultě UP,
přijala hlavní volební komise následující stanovisko:
V případě volby zástupců Filozofické fakulty UP do
Akademického senátu UP došlo k pochybení, jelikož
nebylo dodrženo znění Části I, čl. 1, odst. 2 Volebního
a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity
Palackého v Olomouci ze dne 4. prosince 2003. Volby
se konaly pouze v jeden den, což je v rozporu
s citovaným předpisem. Po přezkoumání všech okol-
ností volby došla hlavní volební komise k závěru, že
uvedená procedurální chyba nenarušila demokratický

Složení Akademického senátu UP –
funkční období 2005–2008:
Lic. D. Němec, dr., Mgr. W. Bugel, dr., P. Doležel
(CMTF); Mgr. J. Dürr, doc. J. Štefanides, I. Barteček
(FF); prof. J. Riegerová, CSc., Ing. H. Kotíková, Ph.D.,
Mgr. K. Hůlka (FTK); MUDr. J. Strojil, MUDr. D. Rieg-
rová, CSc., F. Wagner (LF); Mgr. I. Beneda, Mgr.
M. Tomozsek, M. Hodulík (PF); Mgr. J. Langer, Ph.D.,
Mgr. M. Cichá, Ph.D., P. Bič (PdF); doc. L. Luhová,
Ph.D., doc. R. Kubínek, CSc., R. Čapka (PřF).
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g Ve středu 27. 4. uspořádala Katedra biblických
věd CMTF UP konferenci věnovanou méně známému,
třebaže významnému biblistovi – dominikánu ThDr.
Pavlu Škrabalovi. Impulsem k uspořádání této konfe-
rence byla nedávná kulatá výročí Škrabalova narození
i úmrtí.

Moderování konference se příhodně ujal lic.
D. Němec, dr. (CMTF UP), který je stejně jako Škrabal
členem Řádu bratří kazatelů. S hodnocením Škrabalo-
va překladu a jeho významu seznámil posluchače
doc. L. Tichý, Th.D. (CMTF UP). Bylo to zřejmě vůbec
první odborné posouzení tohoto díla, jemuž historické
okolnosti nepřály ani dobrý rok vydání – světlo světa
spatřil totiž v roce 1948. Docent Tichý poukázal
především na to, že právě P. Škrabal byl tím, kdo se
poprvé vydal cestou překladu novozákonního textu
pomocí živého jazyka, který se neváže na tradiční
obraty a vazby, a že další překlady mohly v této cestě

Krátce z jednání AS UP (4. 5.)
g Akademický senát Univerzity Palackého vzal
v průběhu svého jednání na vědomí Závěrečnou
zprávu o průběhu a výsledcích voleb do AS UP na
funkční období 2005–2008, schválil Výroční zprávu
o činnosti UP za rok 2004 a Výroční zprávou
o hospodaření UP za rok 2004. Pozornost věnoval
dále i připomínkám ke Smlouvě o ubytování, jež za
početnou skupinu studentů UP vznesl zástupce Kolej-
ní rady M. Hodulík (více v příštím čísle ŽUP) a v nepo-
slední řadě neměl námitek k informaci o záměru
založit „Nadační fond Charlese Merrilla“.
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Národní cena Česká hlava
jako oficiální cena české vlády
g Projekt na podporu českých vědců dostal do
svého nadcházejícího čtvrtého ročníku nový podnět:
Národní cena Česká hlava udělovaná každoročně
českému vědci za mimořádný výsledek dosažený
v oblasti výzkumu a vývoje bude od letošního roku
udělována jako oficiální cena české vlády a její
finanční ocenění bude činit jeden milion korun. Lau-
reáta Národní ceny vlády Česká hlava bude vláda
jmenovat na základě doporučení Rady pro výzkum
a vývoj.

Soutěž vyhlašuje společnost Caneton, s. r. o., jako
realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy,
techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká
hlava. V rámci soutěže se udělují ceny v osmi
kategoriích; o jejich udělení rozhoduje odborná po-
rota.

Lhůta k předání přihlášek je pro kategorii „Národní
cena vlády České republiky Česká hlava“
do 30. 6. 2005, pro ostatní kategorie do 5. 9. 2005.
Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doruče-
ny na adresu realizátora projektu: Caneton, s. r. o. –
Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3.

Slavnostní udílení cen proběhne 10. 11. 2005
v průběhu slavnostního galavečera „Slavní slavným“
v pražském hotelu Ambassador.

V rámci společného projektu s Českou televizí
začalo od 4. 4. vysílání seriálu s názvem „České
hlavy“ – téměř dvě stovky dvouminutových spotů,
které dávají prostor novým lékům, technologiím,
vynálezům, ale také mladým vědcům a základnímu
výzkumu a představují tak zajímavé výsledky práce
českých vědců, o kterých mnohdy nemá širší veřej-
nost ani tušení. V programu ČT 1 má stálé místo na
začátku hlavního vysílacího času krátce před 18 ho-
dinou, a to od pondělí do pátku.

Univerzita Palackého má zatím jediného laureáta
České hlavy: loni jí byly oceněny výsledky bádání
v oblasti kvantového zpracování informací Mgr.
J. Fiuráška, Ph.D., z Katedry optiky PřF UP.

S využitím zdrojů http://www.ceskahlava.cz/in-
dex.php, http://www.czech-tv.cz zpracovala
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V průběhu pátého
ročníku Festivalu
básníků se 27. 4.
v olomoucké Ga-
lerii U Mloka usku-
tečnil „Studentský
a absolventský
večer“ Univerzity
Palackého. Seriál
autorských čtení uspořádalo P-centrum – středisko
prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogo-
vou závislostí.

* * *
V prostorách Institutu sv. Jana Theologa pro studia
východního křes�anství na Dolním náměstí v Olo-
mouci se 4. 5. konalo setkání překladatelů předná-
šek o byzantské a raně křes�anské kultuře –
studentů a vyučujících kateder FF UP – při příležitosti
publikování překladů.

* * *
Prvomájovou tradici si při-
pomněli studenti (převáž-
ně) Lékařské fakulty UP,
když se 2. 5. úspěšně po-
kusili vztyčit svou májku
v areálu vysokoškolských
kolejí na Envelopě.

* * *
Autorské čtení velšského
básníka M. Stephense
s následnou diskusí při-
pravilo na 5. 5. ve svých

prostorách Britské centrum KUP ve spolupráci s Brit-
skou radou v Praze.

-red-, foto -tj-

Volby do senátů fakult proběhly převážně ve třetích kolech
I. Barteček, F. Zouhar, M. Meislová, V. Petrůj, Z. Hazdra
(studenti).

Také první dvě kola voleb do Akademického senátu
Fakulty tělesné kultury byla vzhledem k nízké účasti
prohlášena za neplatná; třetí kolo, jehož se zúčastnilo
412 z celkového počtu 1 670 voličů, přineslo tyto
výsledky: prof. J. Riegerová, CSc., Mgr. M. Šafář,
Ph.D., doc. P. Stejskal, CSc., RNDr. M. Přidalová,
Ph.D., Mgr. Z. Svozil, Ph.D., RNDr. S. Horák, Mgr.
A. Jakubec, Mgr. R. Šlachta, Ph.D., Mgr. D. Viktorjeník,
RNDr. J. Kratochvíl (učitelé); I. Hapková, T. Kaválek,
L. Kačerová, M. Bazger, K. Najmanová.

Volby do Akademického senátu Pedagogické
fakulty se podařilo realizovat hned v prvním kole, ve
kterém bylo odevzdáno 1 230 platných hlasovacích
lístků (celkový počet oprávněných voličů byl 3 787).
Zvoleni byli senátoři: M. Dopita, N. Gill, E. Urbanov-
ská, J. Langer, M. Chráska, K. Vitásková, A. Vavrdo-
vá, J. Michalík, P. Neumeister, M. Valenta, P. Zima,
L. Krejčovský, J. Svobodová, O. Müller (učitelé);
P. Bič, R. Szotkowski, M. D. Polínek, R. Chrudina,
Z. Doleček, D. Škutová, P. Haflant (studenti).

Na Lékařské fakultě UP proběhly volby do senátu
fakulty na podzim loňského roku, volby do akademic-
kých senátů Cyrilometodějské a teologické fakulty
a Právnické fakulty UP se budou konat v podzimních
termínech 2005.

-red-

charakter voleb a neovlivnila jejich celkový výsledek.
Komise vzala v úvahu zejména následující skutečnosti:
a) termín voleb byl vyhlášen ve stanovené lhůtě, nebyl
měněn a avizovaná doba volby nebyla dodatečně
korigována b) v době od vyhlášení voleb do vyhlášení
výsledků (a ani poté) nebyla ze strany členů akademic-
ké obce FF UP podána v této věci žádná námitka nebo
stížnost, c) účast oprávněných voličů byla vysoká
(519 osob z celkového počtu 2 980, tj. 17,42 %).
Hlavní volební komise poté Akademickému senátu UP
doporučila, aby výsledky voleb schválil. Po následné
diskusi Akademický senát UP Závěrečnou zprávu
o průběhu a výsledcích voleb do AS UP na funkční
období 2005–2008 vzal na vědomí. Příští jednání
AS UP, v jehož průběhu by podle Volebního a jednacího
řádu AS UP měl být volen jeho předseda, se uskuteční
již v novém složení 25. 5. 2005.
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AS UP vzal na vědomí výsledky voleb

Konference o ThDr. Pavlu Škrabalovi O.P.
už „jen“ pokračovat. Vždy� Škrabalův překlad ještě
dnes nepůsobí výrazně archaicky. Dr. P. Mareček,
Th.D. (CMTF UP) předložil srovnání celkem patnácti
překladů pasáže Matoušova evangelia o zjevení
v Galileji (Mt 28,16–20), samozřejmě včetně překladu
Škrabalova, a poukázal na obtížná místa tohoto textu
a možnosti jejich chápání. Bohemista R. Dittmann
(FF UP) pak představil některé konkurence v toponymii
vybraných překladů Starého zákona a závěrečnou
přednášku věnoval Mgr. P. Černuška (CMTF UP)
Škrabalovým spletitým životním osudům.

Právě společenské poměry, jež vytvořily rámec
poslední třetiny Škrabalova života, způsobily, že se
první katolický překlad pořízený přímo z řečtiny nedo-
stal do širšího povědomí a že převahu získalo vydání
Škrabalova spolubratra a někdejšího pomocníka
O. M. Petrů. To však může být dalším podnětem, proč
si osobnost a dílo ThDr. P. Škrabala O.P. připomínat.

Mgr. P. Černuška

Stručně
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Akademická skromnost a akademické chvastounství
Samozřejmě, že přídomek akademický bych mohl klidně z názvu této úvahy vynechat. Skromnost
a chvastounství je možno považovat za krajní body téže škály – na níž se rozkládají možné hodnoty vlastnosti,
pro jejíž pojmenování by se hodil třeba název autohodnocení schopností. Mně však jde právě o akademické
prostředí a statistické chování ukazatele autohodnocení v něm.

Diskutovaný ukazatel je samozřejmě záležitostí s nábojem povýtce subjektivním. Každý jsme nějaký,
ctižádost snad nikomu z nás nechybí; jde ovšem o tu míru, intenzitu, kvantitu. Pro akademické prostředí je
v tomto ohledu specifické, že hodnocení schopností, příkladně výsledků realizace schopností mají příslušníci
akademických obcí tak říkajíc v popisu své práce.

Jedinec natolik skromný, že by o výsledcích svého bádání odmítal nahlas hovořit s poukazem na to, že ho
(nebo ji) maminka učila Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě – se rozhodně k habilitaci nikdy
nepropracuje. Ani tehdy ne, kdyby výsledky jeho bádání byly nezpochybnitelné a studenti byli jeho
přednáškami nadšením bez sebe. Život, i ten akademický už je takový – Nepochválíš-li se sám, nikdo jiný to za
tebe neudělá.

K řemeslu badatele patří vést o výsledcích své práce evidenci formou biografie a bibliografie. Údaje tohoto
typu předkládá jako součást kroků svého kariérního růstu, a tím i platového postupu. A hlavně, dokládá jimi
svou způsobilost bádat a vybádat v situacích, kdy žádá o přiznání grantové podpory svého výzkumného
projektu.

Badatel ocitnuvší se v takové situaci, je vystaven svodu. Podobně jako Kristus, kterého �ábel vynesl na
vrcholek hory a jal se ho pokoušet, pravě – To všechno bude tvé, jestliže padna, budeš se mi klaněti. Kristus, jak
praví Kniha, �áblovu svádění odolal. Dnešní řadový badatel však má k poctivosti jiný vztah, určovaný zejména
jeho chabou vírou v poctivost těch, kteří o osudu jeho grantového projektu budou rozhodovat. Iluze si jistě
nedělá ani o charakteru svých kolegů, o grant rovněž žádajících. Navíc ze stejné hromádky peněz. Nedělá si
iluze o skromnosti sebehodnocení svých kolegů. Předpokládá, že oni sami ve svém sebehodnocení, opírajícím
se o vlastní badatelské výsledky, nadsadí – a spíš než by se zkritizovali, se raději pochválí.

V takové situaci vstupuje tedy do hry ukazatel sebehodnocení, s jeho stupnicí rámovanou krajními body
skromnost a chvastounství.

Má-li být měření opravdu účinným nástrojem, musí být schopno umis�ovat subjekty, u nichž se měřená
vlastnost zjiš�uje, pokud možno po celé délce měřicí škály; jinak řečeno, měření na souboru jedinců musí
vykazovat jistou variabilitu. Pokud tomu tak nebude, nejedná se o měření – nanejvýš o jeho předstírání. Platí to
i pro měření typu sebehodnocení.

Vycházím z přesvědčení, že subjektivní autoevaluace, sebehodnocení, do psaní grantových projektů
intervenuje. Nejsem si však jist, jsou-li posuzovatelé projektů, o jejich eventuálním přijetí či zamítnutí
rozhodující, schopni odlišit, od sebe odpreparovat objektivní a samochvalnou komponentu posuzovaného
projektu. A pokud nejsou, bude stupeň samochvály spolurozhodovat o případném jeho úspěchu či neúspěchu.

Zvýšená, nadprůměrná míra akademického chvastounství mívá ještě jeden nežádoucí dopad. Řečeno
v pojmech klinických měření, jde o nežádoucí účinek. Spočívá v tom, že si badatelé přihlašující své projekty
onoho vlivu všimnou – a zařídí se podle toho. Nechtějí, aby jejich projekty byly poškozovány něčím
podváděním, něčím předstíráním. A protože nemohou přesvědčovat své nadměrně se vychloubající kolegy
a žádat po nich návrat k vychloubací normě, učiní, co je v jejich dosahu. Začnou se vychloubat taky – respektive
při svém vlastním vychloubání přitlačí na pilu. Během pár let pak dynamika tohoto procesu zařídí, aby se
všichni vychloubali a přeháněli ze všech sil.

Prof. S. Komenda

Dne 8. 4. se na Katedře českého jazyka
a literatury PdF UP uskutečnil již 5. ročník
mezinárodní konference Tradiční a netradiční
metody a formy práce ve výuce českého
jazyka na základní škole. Konference se zúčast-
nili přispívající z České republiky, Slovenska
a Slovinska, kteří působí na univerzitách, ale
i v praxi na základních a středních školách.

Konferenci zahájil vedoucí KČJL PdF UP
Mgr. M. Mlčoch, Ph.D. Jednání probíhalo ve
třech sekcích. V první sekci zazněly příspěvky
týkající se literární výchovy a čtení. PaedDr.
J. Lomenčík, Ph.D., se zabýval rolí příběhů
a her v poznávání kulturních hodnot v regionu
na prvním stupni ZŠ, PhDr. K. Hincová, Ph.D.,
se zamýšlela nad problematikou čtenářské
gramotnosti a stanovování jazykových kompe-
tencí. Podobně se čtením jako nástrojem myš-
lení a novými cestami výchovy ke čtenářství
zabývaly i Mgr. J. Bednářová a PhDr. H. Jo-
dasová, Ph.D. Několik příspěvků bylo věnová-
no využití mezipředmětových vztahů v literární
výchově a práci s žáky se specifickými potře-
bami (příspěvky Mgr. B. Rozehnalové, Ph.D.,
a doc. PhDr. V. Řeřichové, CSc.). Problematika
vzdělávání učitelů slovenského jazyka byla
tématem příspěvku doc. PaedDr. J. Kesselo-
vé, CSc. Dr. I. Fic přednesl příspěvek k meto-
dologii výuky literatury starších období a do-
ktorandky pořádající katedry, Mgr. M. Bízová
a Mgr. K. Homolová, se věnovaly dílčí literární
tematice, frazeologii a symbolům.

Ve druhé sekci zazněly většinou příspěvky
k mluvnici jazyka, komunikační a slohové

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí
na Katedře českého jazyka a literatury PdF UP

výchově a mediální výchově. Doc. M. Krobo-
tová, CSc., přednesla příspěvky k problemati-
ce spisovné výslovnosti, zkratek a značek
v češtině a využití tradic v hodinách českého
jazyka. Vývojem vyučování slovenštiny na
slovenských ZŠ v uplynulém desetiletí se
zabývala Mgr. A. Rollerová. Doc. S. Pastyřík,
CSc., zdůraznil význam správně kladených
otázek ve vyučovacím procesu a prof. J. Lipnik
se zabýval problematikou frazeologie.

Třetí sekce byla zaměřena na využití počí-
tačové podpory, programů pro výuku češtiny,
internetu a nových metod ve výuce českého
jazyka. Mgr. H. Marešová, Ph.D., přiblížila
možnosti práce s hypertextem, doktorandky
KČJL PdF UP, Mgr. K. Vodrážková, Mgr.
L. Melková a Mgr. K. Nogolová, ve spolupráci
s učiteli ze Sigmundova SOUs v Lutíně, PhDr.
A. Mašláňovou a Mgr. V. Ďoubalem, prezento-
valy způsoby práce s dotykovou tabulí Smart-
Board. Rámcový vzdělávací program a jeho
aspekty týkající se výuky češtiny byly téma-
tem příspěvků PhDr. J. Kosové, Ph.D., a Mgr.
M. Poláka, Ph.D. V této sekci zazněly i pří-
spěvky k problematice dyslexie (doc. E. Höf-
lerová, Ph.D., a PhDr. V. Fialová). Po jednání
v sekcích následovalo jednání v plénu a závě-
rečné shrnutí. Příspěvky budou jako tradičně
publikovány ve sborníku z konference a pořa-
datelé se těší, až začátkem jara příštího roku
na Katedře českého jazyka a literatury znovu
přivítají staré známé i nové tváře.

Mgr. K. Nogolová

Centrum interdisciplinárních studií UP
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR

a Agenturou rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o. p. s., pořádají

v Olomouci ve dnech 28. 8.–2. 9. 2005
8. Letní školu

rozvojové pomoci a spolupráce.
Letní škola je určena zájemcům

o problematiku rozvojových zemí včetně programů
rozvojové a humanitární pomoci.

Vítáni jsou účastníci ze všech oborů,
účast není věkově omezena.

Uchazeči se mohou přihlásit dopisem se stručným
životopisem, který zašlou (možno i v elektronické
podobě) do 15. 6. 2005 na adresu: M. Jahoda,

Centrum interdisciplinárních studií,
Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc,

e-mail: jahoda@rupnw.upol.cz.
Další informace na www.development-studies.org.

Vědeckotechnický park UP pořádá
při příležitosti zahájení činnosti

Projektového servisu UP
informační seminář,

který se uskuteční 17. 5. 2005 ve 14.30 hod.
v zasedací místnosti VTP UP, Šlechtitelů 27,

Olomouc (areál PřF UP).
Program:

1. Představení Projektového servisu UP a jeho
služeb. 2. Informace o možnostech zapojení se do
grantových programů ČR a EU. 3. Dotazy, diskuse.

Z kapacitních důvodů je nutno potvrdit účast
e-mailem (gabriela.pokorna@upol.cz)

či telefonicky (585 631 403).

Katedra aplikované TV FTK UP zve na
13. regionální speciální olympiádu

v Olomouci,
která se koná 17. 5. 2005.

Zahájení proběhne od 9 hod.
na atletickém stadionu MILO Olomouc.

Stanoviště sportů: atletika a přizpůsobené sporty –
atletický stadion MILO; fotbal – hřiště Sigmy
Olomouc; stolní tenis – Dům dětí a mládeže.

Kontakt: J. Titěra, 777 580 898.

Prezentace knih s přednáškou
Katedra speciální pedagogiky PdF UP & Středisko
rané péče Tamtam – pobočka Olomouc pro rodiny
dětí se sluchovým postižením pořádají prezentaci
Slovníku znakového jazyka s terminologií zaměřenou
na období těhotenství, porodu a péče o novorozen-
ce, publikace Ve světě sluchového postižení a před-
nášku Využití videozáznamu pro rozvoj komunikace
dítěte se sluchovým postižením. Na akci vystoupí
pracovníci SRP Tamtam – Praha. Tlumočení do
znakového jazyka zajištěno.

Den konání: 19. 5., místo: učebna P5 PdF UP,
Žižkovo náměstí 5, Olomouc, doba: 9.30–13.00.

Vlastivědné muzeum v Olomouci Vás zve na
Muzejní noc na téma Světla v noci

v pátek 20. 5. 2005 od 18 do 23 hodin.
Program:

Komentované prohlídky expozic. Historická svítidla
ze sbírek VMO. Mimořádná výstava.

Z historie veřejného osvětlení v Olomouci.
Přednáška PhDr. S. Jemelkové (19.00).

T. Hanzlík: Yta innocens. Scény z barokní opery.
Účinkuje Ensemble Damian (20.00, 21.00, 22.00).

Vstup volný!

Pozvánka na přednášku do auly PF UP
Katedra občanského a pracovního práva Právnické
fakulty UP a Univerzita v Rostocku pořádají 8. 6.
v 9.30 hod. v aule PF UP přednášku na téma Úvod do
německého občanského práva, kterou přednese
Dr. iur. M. Tammová, odborná asistentka na katedře
prof. K. Tonnera na Právnické fakultě Univerzity
v Rostocku.
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VYDAVATELSTVÍ UP

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP

Cyrilometodějská teologická fakulta
Zajícová, L. (odp. red.): Studia theologica. Roč. VII,
č. 1. 1. vyd., 98 s.

Fakulta tělesné kultury
Měkota, K., Novosad, J.: Motorické schopnosti.
1. vyd., 176 s.
Lýsek, M.: Kapitoly ze základů práva pro neprávníky.
1. vyd., 74 s.

Filozofická fakulta
Malinevska, N.: Fonetický systém ukrajinského jazyka.
XVII. – poč. XVIII. st. a latinská grafika. 1. vyd., 126 s.
Sýkora, M. (výk. red.): AUPO. Kontext(y) IV. 1. vyd.,
230 s.
Lazorčáková, T.: Olomoucké divadelní reflexe. 1. vyd.,
112 s. + 8 s. fotopříloha.
Peprník, M.: Směry literární interpretace XX. století.
Texty, komentáře. 2. uprav. vyd., 282 s.

Pedagogická fakulta
Krátoška, J., Šteigl, J., Konečný, J., (eds.): Antropo-
logicko-psychologický pohled na populaci regionu.
Sborník referátů. 1. vyd., 142 s.

Lékařská fakulta
Řehák, J. (uspoř.): Abstrakta. 6. Vejdovského olo-
moucký den. 1. vyd., 50 s.

Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Köcher, M.:
Radiologie. 3. vyd., 208 s.

Přírodovědecká fakulta
Mošová, V.: Matematická analýza II. Posloupnosti
a řady funkcí. Funkce více proměnných. 1. vyd., 136 s.

Rektorát UP
Plintovič, M., Bařinka, A.: První pomoc. Úvod do
cestovní medicíny. 1. vyd., 96 s.

Středisko distančního vzdělávání
Plháková, A.: Dějiny psychologie II. Hlavní směry
psychologie 20. století. 1. vyd., 98 s.

Středisko celoživotního vzdělávání učitelů
Souralová, E.: Surdopedie I. 1. vyd., 56 s.
Souralová, E.: Surdopedie II. 1. vyd., 48 s.

VUP v koedici s Katedrou filozofie UP
Vičar, J.: Imprints. Essays on Czech Music and
Aesthetics. 1. vyd., 256 s.

Ostatní
Šiška, Z.: Čarokruh. 1. vyd., 20 s.
Komenda, S.: Hrdinství na splátky. 1. vyd., 182 s.

-kop-

Dubnová produkce

S cílem povzbudit a rozšířit znalosti a výzkum o Latinské Americe a Pyrenejském poloostrovu mezi vysoko-
školskými studenty v České republice, vypisují velvyslanectví iberoamerických zemí Argentiny, Brazílie, Kuby,

Chile, Španělska, Mexika, Peru, Portugalska, Uruguaye a Venezuely akreditovaná u vlády České republiky
soutěž

Iberoamerická cena / Premio Iberoamericano
za následujících podmínek:

– zúčastnit se mohou čeští vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského studia žijící v České republice,
kteří předloží práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Iberskému poloostrovu; účastníci musí
předložit doklad o studiu na vysoké škole;

– práce musí být vypracovány ve španělském nebo portugalském jazyce; hodnocen bude jednak jejich obsah,
jednak jazyková úroveň;

– maximální rozsah práce (vyjma eventuální bibliografie a příloh) je 20 stran; typ písma Times New Roman,
velikost 12, dvojité řádkování, u poznámek velikost písma 11; všechny práce musí být řádně podepsány
autorem; v práci musí být uvedeno celé jméno, věk, studijní ročník, adresa bydliště, e-mail, telefonické
spojení a jméno akademické instituce, kde soutěžící studuje;

– práce musí být odevzdány v tištěné a elektronické verzi (na disketě) v kanceláři sekretáře Pro Tempore
(Kubánské velvyslanectví, Sibiřské nám. 1, Praha 6, 160 00 Praha 6) nejpozději 11. listopadu 2005
(do15.00 hod);

– porota udělí tři hlavní ceny: první cenu ve výši USD 1 000, druhou cenu ve výši USD 750, třetí cenu ve výši
USD 500;

– ceny budou předány během ceremoniálu na Karlově univerzitě v prosinci 2005.

Program Euroculture
V akademickém roce 2005/2006 mají studenti UP možnost poprvé studovat v programu
Euroculture. Jedná se o jednoroční interdisciplinární a meziuniverzitní magisterský program,
nabízený v síti osmi evropských univerzit: Groningen (Nizozemí), Deusto (Bilbao-
-San Sebastian, Španělsko), Göttingen (Německo), Strasbourg (Francie), Udine (Itálie),
Uppsala (Švédsko), Krakov (Polsko) a Univerzita Palackého v Olomouci. Cílem programu je
získat schopnosti, které absolventům umožní lépe porozumět historickým, církevním, politic-
kým a kulturním aspektům, které hrály a budou hrát roli v evropském integračním procesu,
jakož i vybavit posluchače kulturně-reflexivními kompetencemi nezbytnými pro analýzu
současné Evropy.

Studenti budou studovat první semestr na UP, ve druhém semestru na jedné z partnerských
univerzit, kde také budou psát a obhajovat M.A. práci. Mezi prvním a druhým semestrem se
koná intenzivní program na jedné z partnerských univerzit (příští akademický rok ve španěl-
ském San Sebastianu), kde se studenti programu Euroculture na všech univerzitách v síti
scházejí ke studentské konferenci.

Euroculture bude organizován na Filozofické fakulě UP jako program celoživotního vzdělává-
ní. Studenti UP mohou získat M.A. titul na pěti univerzitách sítě: Groningen, Deusto, Göttingen,
Uppsala a Krakov. Podmínkou je absolvování druhého semestru na jedné z těchto univerzit.

Studenti UP mají možnost požádat o stipendium, ve druhém semestru mohou na partnerské
univerzitě studovat v rámci výměnného programu Socrates-Erasmus či free-mover. Studenti
z rozvojových zemí a ze zemí procházejících ekonomickým či sociálním transformačním
procesem se mohou na základě Rozvojových projektů MŠMT též ucházet o stipendium.

Podmínkou nástupu do programu je bakalářský diplom či získání 180 kreditů ve společensko-
vědních či humanitních oborech. Výuka probíhá v angličtině.

Uzávěrka přihlášek: 31. května 2005.
Další informace: www.euroculture.upol.cz.

Mgr. R. Slabáková, Ph.D.,
proděkanka pro zahraniční záležitosti FF UP

Děkan Právnické fakulty UP vyhlašuje
výběrové řízení

na obsazení místa profesora/profesorky, docenta/
docentky, odborného asistenta/asistentky, asistenta/
asistentky pro obory: Teorie práva a právních dějin,
Občanského, obchodního a pracovního práva, Ústav-
ního práva, Trestního práva, Správního práva a správ-
ní vědy, Finančního práva, Mezinárodního a evropské-
ho práva, odborných jazyků – anglického, němec-
kého, francouzského.

Kvalifikační předpoklady: profesor – profesorské
řízení v oboru; docent – habilitace v oboru; odborný
asistent – titul Ph.D., CSc.; asistent: právní obory –
dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo
a právní věda, výhodou bude přihláška do postgradu-
álního studia na právnické fakultě; ostatní obory –
dokončené vysokoškolské vzdělání v příslušném obo-
ru, výborná znalost dvou světových jazyků.

Další předpoklady: znalost světového jazyka, zna-
lost práce na počítači, občanská bezúhonnost.

Přihlášky písemné, doložené strukturovaným životo-
pisem a přehledem dosavadní praxe včetně kopií
příslušných dokladů zašlete na adresu: Děkanát Práv-
nické fakulty UP tř. 17. listopadu č. 8, 771 11 Olomouc
(tel.: 58 563 7531, fax: 58 563 7506, http://des-
kapf.upol.cz).

Termín přihlášek: nejpozději do 13. června 2005,
termín výběrového řízení: 1. července 2005.

Ve dnech 26.–27. 5. 2005 se uskuteční v prostorách
Teoretických ústavů LF UP tradiční pracovní setkání
mladých lékařů do 35 let organizované Českou inter-
nistickou společností, Slovenskou internistiskou spo-
lečností a Spolkem lékařů JEP v Olomouci. Vlastní
organizací setkání je pověřena III. interní klinika FN
a UP Olomouc, odborným garantem setkání pak prof.
V. Ščudla, CSc. Organizátoři obdrželi přihlášky k aktivní
účasti od 76 lékařů z České i Slovenské republiky.
Vzhledem k velkému počtu přihlášených bude jednání
probíhat ve dvou paralelních sekcích rozdělených dle
jednotlivých oborů vnitřního lékařství (kardiologie,
gastroenterologie, metabolismus, diabetes mellitus,
endokrinologie, nefrologie, hematologie, revmatologie
a varia). Účast na setkání přislíbila rovněž řada
renomovaných odborníků, kteří zasednou v porotě
jednotlivých sekcí. Nejlepší přednášky z každého
oboru budou vyhodnoceny a odměněny.

Program setkání je zveřejněn na webových strán-
kách III. interní kliniky. Zájemci o přednášky z řad
akademické obce jsou srdečně vítání.

Doc. P. Horák, CSc., koordinátor konference

XXXIV. Dny mladých internistů Olomouc

Rektorka UP vypisuje
výběrové řízení

na obsazení místa právníka/právničky
na právní oddělení Rektorátu Univerzity Palackého

v Olomouci.
Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání

oboru právo. Další předpoklady: znalost práce na PC,
jazykové znalosti vítány, komunikativnost a flexibilita.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2005 na dobu urči-
tou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Bližší informace podá vedoucí právního oddělení
Rektorátu UP JUDr. L. Antonů, Křížkovského 8, Olo-
mouc, tel. 585 631 040.

Písemné nabídky doplněné strukturovaným živo-
topisem a kopií VŠ diplomu, včetně vysvědčení
o státní zkoušce zasílejte do 15. 6. t. r. na adresu:
personální oddělení Rektorátu Univerzity Palackého
v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Moravko-slezská křes�anská akademie Olomouc
pořádá přednášku

PhDr. J. Bláhy (FF UP) na téma
Nové poznatky k počátkům
olomouckého biskupství.

Přednáška doplněná promítáním diapozitivů
se uskuteční 17. 5. 2005 v 17 hod.,

v aule Vyšší odborné školy sociální Caritas
v Křížkovského ulici, 1. patro.



/6/

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Diskuse, názory, ohl asy

Nízká volební účast je nejen znakem špatných mra-
vů, ale komplikuje život na univerzitě. Podle vysoko-
školského zákona je k platnosti voleb do akademic-
kého senátu potřeba účasti 15 % členů akademické
obce pokud jde o univerzitní senát a 30 % členů
akademické obce u fakultních senátů. Akademickou
obec tvoří z největší části studenti, ti však mají
v senátech jen třetinové zastoupení a kromě toho
spoustu jiných příležitostí, jak využít čas. Takže se
stává, že kvórum není naplněno, volby se musí
opakovat a lidé, kteří jinak zápasí s každou minutou
svého programu, činí zákonu zadost a vysedávají
jako členové volebních komisí – zcela zbytečně –
v prázdných místnostech u volebních uren. Zákonu
však lze vyhovět i elegantně a s minimálním úsilím:
na jedné naší fakultě se zorganizovala první dvě
velmi krátká „slepá“ kola těsně za sebou v časných
ranních hodinách v odlehlé části města s tím, že se
nepočítalo, že by k nim vůbec někdo přišel. Po nich
teprve následovalo velké – třetí kolo, u kterého podle
zákona už účast voličů nehraje roli. Švejkovský
přístup – je nás však důstojný? Když je zákon špatný,
není lepší ho změnit? Protože máme na své univerzi-
tě čerstvě zvoleného zákonodárce, zeptal jsem se
ho, co s tím hodlá dělat. Profesor Hálek, od letošního

Volební švejkovina – nebo radši změna zákona?
roku senátor našeho parlamentu, mi na e-mail
odpověděl okamžitě: „Byl jsem v době schvalování
Zákona 111/98 náměstkem MŠMT (ministrem byl
prof. Sokol) a přímo jsem se účastnil projednávání
návrhu ve výborech (školství a zdravotnictví). Marně
jsem protestoval proti paragrafu, který způsobil
dnešní zmatky. Přesně jsem tehdy popisoval to,
k čemu dnes při volbách do studentské komory AS
dochází, je to skutečně fraška! Zvítězila nezkušenost
poslanců, kteří si vytvoření kvóra vynutili. Proto budu
prosazovat, aby v případné novele zákona, resp.
v přípravě nového zákona podmínka minimální vo-
lební účasti byla ze zákona odstraněna.“

Nevím, jaké argumenty mají případní zastánci
kvóra, předpokládám, že pokud takoví jsou, že se tu
o své názory podělí. Já osobně si myslím, že možnost
volit je výsada, kterou je špatné natřikrát vnucovat
někomu, kdo o ni nestojí. Dělat „pojistky demokracie“
volebním kvórem nemá smysl. Věřím, že ten, kdo se
práva volby sám zříká, nezaslouží si než pohrdání
a diktaturu. Pokud nás o užitečnosti kvóra jeho
zastánci nepřesvědčí, měla by naše akademická ve-
řejnost tlačit parlament k jeho zrušení.

Doc. T. Opatrný, Katedra teoretické fyziky PřF

Ve dnech 13.–16. února se v egyptské Káhiře
konala mezinárodní konference studentů me-
dicíny, 13th Annual International Ain Shams
Medical Students’ Congress. Sešlo se nás
tu kolem dvou stovek studentů lékařských
fakult z celého světa, přednášely se referáty,
diskutovalo se, probíhaly různé pracovní se-
mináře, atd., všechno samozřejmě v angličtině.
Já jsem se tohoto dění zúčastnila prezentací
své loňské „svočkařské“ práce „Anatomy of
the Shoulder and its Significance in the Arthros-
copic Operation of RC Ruptures“, kterou jsem
zpracovala pod vedením školitele MUDr. R. Ho-
libky na Ortopedické klinice Ústavu anatomie.
Účast na konferenci byla hrazena Lékařskou
fakultou UP z prostředků určených pro odbor-
nou činnost studentů.

Jak už vyplývá z názvu, letošní kongres se
konal po třinácté, takže organizátoři, studenti
LF University Ain Shams, vě-
děli zcela přesně, co dělají.
Byla jsem příjemně překva-
pena vysokou úrovni a velmi
dobrou organizací kongre-
su. V konferenčním poplat-
ku (150 EUR) bylo zahrnuto
ubytováni v pětihvězdičko-
vém hotelu přímo na břehu
Nilu v centru města, dopra-
va z letiště do hotelu a zpět,
veškerá strava a také mož-
nost navštěvovat nejrůznější společenské akce
(na denním pořádku), no a samozřejmě veš-
keré vstupy na přednášky a různé workshopy.

Na cestu jsem se vypravila v neděli 13. února
z letiště ve Vídni, podle četných e-mailů mě
měli organizátoři čekat na letišti v Káhiře. Jaké
však bylo moje překvapení, když jsme asi po
20 minutách letu opět přistáli ve Vídni! Letadlo
si posléze (pozdě, ale přece) vzali do práce
technici, takže jsem nakonec přiletěla do Káhiry
s pětihodinovým zpožděním. Na letišti však po
organizátorech ani vidu, ani slechu. Když jsem
se pak po drobných obtížích jaksi dostala do
hotelu, zjistila jsem, že všichni studenti již
odjeli autobusem na zahájeni konference. Tak-
že mi opět nezbylo než improvizovat a různě
zařizovat a vyřizovat, ale nakonec jsem zvládla

Zpráva o jedné konferenci
„Čím bych byl, kdybych se neúčastnil? K tomu, abych byl, musím se účastnit!“

(Saint-Exupéry)

i to slavnostní zahájení. Byla jsem docela
překvapená nejen vysokým počtem zúčastně-
ných studentů, ale i významem a důležitostí,
které se kongres těšil, a to nejen při zahájení.
Oficiální proslov při zahajovacím ceremoniálu
přednesl egyptský ministr
zdravotnictví, byli přítomni
významní hosté, celé vedení
lékařské fakulty a program
zajiš�ovala renomovaná
egyptská zpěvačka. Násle-
dovala večere o pěti cho-
dech a veškerou tu slávu
navíc mohli sledovat televiz-
ní diváci v přímém přenosu.
Asi v jedenáct večer nás
autobusy zavezly zpět do ho-
telu a já jsem měla možnost konečně se
ubytovat. A tady jsem byla odměněná za

veškeré předchozí zmatky.
Dostala jsem krásný pokoj
v sedmém patře s velikým
balkonem přímo nad Nilem
a jenom sama pro sebe!

Další den, v pondělí ráno,
začínaly přednášky a pre-
zentace. V prvním sále se
konaly desetiminutové „po-
werpointové“ prezentace,
v dalším se předváděly „po-
stery“, no a v posledním sále

probíhaly workshopy vedené různými egypt-
skými specialisty (např.
o AIDS, TBC, apod.). Moje
prezentace byla zařazena
až na úterý, tak jsem pozor-
ně poslouchala přednášky
svých kolegů. Pokud bych
měla srovnávat úroveň těch-
to prezentací a našich SVOČ
referátů na LF UP, řekla
bych, že jsem neviděla žád-
ný velký rozdíl. Samozřej-
mě nemusím dodávat, že
veškeré práce byly přednášeny v angličtině.

V úterý opět probíhaly přednášky a prezen-
tace. Vzhledem k tomu, že už jsem pochopila,
co to znamená „egyptský čas“, vůbec mě

nepřekvapilo, že moje prezentace, plánovaná
na devět hodin ráno, přišla na řadu až o půl
jedenácté (a to jsem přednášela jako první).
Myslím, že dopadla vcelku dobře, v následné
diskusi jsem se dočkala velice pozitivního

ohlasu. Rovněž komentáře
o podobných metodách a vý-
sledcích na různých mezi-
národních pracovištích, stej-
ně tak jako podrobné dota-
zy mě přesvědčily o tom,
že moje prezentace měla
smysl.

Večerní společenský pro-
gram se skládal z dvouhodi-
nové plavby po Nilu spojené
s galavečeří, což byl roz-

hodně důstojný závěr našeho pobytu. Další
den ráno, tedy ve středu, byl už jen formální
závěr kongresu, kde se udělovaly ceny nejlep-
ším prezentacím a posterům. V obou katego-
riích byla hlavni cenou odměna ve výši
1 000 EUR, druhou cenou pak tříměsíční letní
stáž na Ain Shams Univerzitě v Káhiře, tedy
sponzorské instituci. Pak už jen společný
oběd a odvoz na letiště. Snad bych měla ješte
dodat, že pro zájemce byl po kongresu zorga-
nizován tzv. Post-Congress Tour, tedy několi-
kadenní výlet, kde za poplatek 150 EUR bylo
účastníkům konference umožněno navštívit
nejzajímavější turistické atrakce, jako je Údolí
králů u Luxoru, prohlídka pyramid, návštěva

beduínského tábora v pouš-
ti, pobyt v Hurghadě, nebo
potápění v Rudém moři. Tedy
výlet náležitě atraktivní, který
se těší velké oblibě účastní-
ků konference.

Myslím, že účast na příš-
tím, 14. kongresu, mohu
všem případným uchazečům
plně doporučit, je to velice
příjemná a milá možnost, jak
získat řadu odborných i ži-

votních zkušeností. Přeji všem, kteří o to mají
zájem, a� jim to napřesrok vyjde!

K. Růžičková, studentka LF UP, foto archiv autorky

(na snímku s vedoucí sekce polonistiky Katedry slavis-
tiky FF UP doc. M. Sobotkovou, CSc., a studenty),
ředitelky Polského Institutu A. Godlewské a zástupců
polonistů a slavistů naší univerzity. Poté již následovala
vědecká část workshopu v literárněvědné a jazykověd-
né sekci doprovázená bouřlivými a živými diskusemi.
Průběh celé akce včetně příspěvků všech účastníků
bude zdokumentován ve sborníku Polonistický čtyř-
hlas.

Setkání prohloubilo vědeckou spolupráci meziná-
rodních polonistik a přineslo nové pracovní i přátelské
vztahy. Vědecký program byl prokládán neméně pří-
jemnými gastronomickými a vinařskými zážitky. Díky
doprovodnému programu (projekce filmů a básnické
setkání Na pomezí s čerstvým laureátem Litery za
poezii B. Trojakem a polskou básnířkou a textařkou
R. Putzlacher-Buchtovou) se podařilo zaujmout po-
zornost odborné i laické veřejnosti a přispět tak
k šíření polské kultury v našem městě.

Polonistický čtyřhlas je za námi a další společný
projekt, organizovaný tentokrát v polské Poznani –
„Poznan(ie) bez granic“ (Poznán(í) bez hranic) před
námi. Doufáme, že Mezinárodní Višegrádský fond
i Univerzita Palackého budou i nadále naší iniciativě
nakloněni.

Mgr. P. Zavřelová, Mgr. M. Kratochvílová, foto -tj-

Dokončení ze str. 1

Bilance setkání…
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Poznámka

(II) Rektorem olomoucké koleje a akademie TJ byl
P. Jiří Meridies do 3. března 1626, kdy ho v této funkci
vystřídal rovněž Slezan, P. Matouš Kossubius (Cos-
subius, Kozub), narozený kolem roku 1583 v Pštině
(Pszczyna) v Horním Slezsku a zemřelý 15. června
1642 v Praze. Následujícím Meridiovým působištěm
se stalo Brno, nebo� byl
tehdejším představeným
české jezuitské provincie
P. Řehořem Rumerem dne
21. března 1626 jmenován
rektorem brněnské koleje,
noviciátu a gymnázia TJ.
Také brněnská kolej a její
statky utrpěly během sta-
vovského povstání těžké
škody, které se olomoucký
biskup kardinál František
z Dietrichštejna snažil snížit
tak, že daroval brněnským
jezuitům z konfiskovaného
panství již výše zmíněného
Jana Adama Prusinovského
z Víckova ves Polehradice.
Toto obdarování stvrdil cí-
sař Ferdinand II. 1. září 1622
a dodal k němu ves Řečko-
vice (nynější brněnskou
městskou čtvrt), původně
vlastnictví zemřelého Vilé-
ma Dubského z Třebo-
myslic, odsouzeného za
účast v českém stavovském
povstání ke ztrátě svých stat-
ků. Také Polehradice byly
vyplundrovány Bethlénovou
soldateskou, další škody utr-
pěly rekvizicemi polských
kozáků najatých jako po-
mocný císařský oddíl, takže
teprve v roce 1628 mohl
Meridiův nástupce v rektor-
ském úřadě P. Martin Stredo-
nius (Středa,1587–1649, shodně jako J. Meridies
rodák z hornoslezských Gliwic), ohlásit řádovým
představeným, že roční výnos statků brněnské koleje
TJ dosáhl 5 675 zlatých, což však sotva postačovalo
pro vyživení 86 jezuitských noviců.

Své rektorské působení v Brně ukončil J. Meridies
5. září 1627; poté je zmiňován jako „socius“ (porad-
ce, dosl. společník) představeného české provincie
TJ Kryštofa Grensinga. V roce 1630 byl J. Meridies
jmenován rektorem jezuitské koleje Nanebevzetí Pan-
ny Marie a gymnázia ve slezském městě Nise,
založených 4. listopadu 1623 vratislavským bisku-
pem arcivévodou Karlem Habsburským; při gymnáziu
byl zřízen kurz filozofie a teologie. Dne 11. června 1633
byl Meridies zvolen na kongregaci české provincie TJ
v Jidnřichově Hradci (jezuitská kolej Nanebevzetí
Panny Marie se seminářem zde vznikla 20. ledna
1594) prokurátorem (tj. zástupcem) této provincie
u generála TJ v Římě. Ještě než odcestoval do
„věčného města“, podílel se jako „promoční kmotr“
spolu s P. Pavlem Geroniem na doktorské promoci
jezuitů P. Ludvíka Crassia a P. Pavla Anastasia (v letech
1636–1640 rektora olomoucké koleje a akademie
TJ), která se konala 6. září 1633 ve Vlašské kapli
koleje TJ U Sv. Klimenta na Starém Městě Pražském;
hodnost doktorů teologie udělil uvedeným kandidá-
tům kancléř jezuitské akademie P. Petr Wading. Čtyři
dny poté, 10. září 1633, se P. J. Meridies vydal –
v doprovodu jednoho jezuitského studenta z Nisy
jakožto svého famula – do Říma, aby tu zejména
obhajoval nárok pražských jezuitů na správu Univer-
zity Karlovy. Nesetkal se však v tom ohledu s příznivými
postoji, a tak se vrátil do Nisy, kde setrval v rektorské
hodnosti do roku 1636.

O Meridiově činnosti v následujících měsících
postrádáme informace, a to až do 18. dubna 1638,

Politika fakultní prosperity
Ve svém článku popsal děkan prof. L. Dvořák způsob řízení Přírodovědecké fakulty UP k cíli, který si
nepochybně přejí dosáhnout všechny fakulty bez rozdílu (viz Žurnál UP č. 14): získat mnohem více finančních
prostředků, zvýšit kvalitu a zajistit prosperitu. Vedení PřF UP našlo cestu k tomuto cíli v personální politice
založené na třech principech se snadno ověřitelnou realizací a dopadem: 1. Na pozici vedoucího pracoviště
budiž člověk schopný posílit vědeckovýzkumný charakter fakulty. To znamená, že soustavně vědecky pracuje,
trvale publikuje, získává výzkumné granty a vede k tomu spolupracovníky. 2. Podmínkou akademické kariéry je
mj. pobyt pracovníka na zahraničních pracovištích a výsledkem bývají zpravidla publikace v mezinárodně
uznávaných časopisech. To znamená přípravu potenciálních kandidátů se zahraniční odbornou zkušeností na
místa vedoucích pracovníků a výzkumných týmů. 3. Za publikování v kvalitních periodikách dostává pracovník
finanční odměnu. Další odměny jej čekají za docenturu a profesuru v mladém věku. Což znamená hmotnou
motivaci k vyšší kvalitě práce a omlazení pedagogického sboru fakulty.

Výsledkem téhle fakultní politiky je, že peněz z vědeckých projektů mají na PřF UP letos více, než z dotace
na studenty, akademičtí pracovníci mají přidáno na mzdách a doktorandi na stipendiích. Kromě toho je několik
desítek akademických pracovníků placeno z vědeckých projektů. To je opravdu přesvědčivý výsledek,
dosažený na fakultě vlastním přičiněním.

Je zřejmé, že vedení a senát PřF UP se dokázali shodnout na transparentním způsobu koncepčního řízení
fakulty, otevřeli fakultní prostředí mezinárodním kritériím kvality, vyhnuli se nadměrnému nárůstu pedagogic-
kých činností, přijali výzkumné aktivity jako prioritu a nyní sklízejí plody téhle politiky. Jejich úspěšnost v soutěži
o dotaci MŠMT na výzkumné záměry a granty Fondu rozvoje VŠ je vskutku výmluvná (viz Žurnál UP č. 25, str. 5).
Je v plné shodě se záměrem UP být univerzitou výzkumného typu v systému evropských vysokých škol.

Recept našich přírodovědců (a lékařů) je jasný: publikujme v zahraničních periodikách s dobrým impakt
faktorem a vítězství v soutěžích o granty bude naše. Peníze z grantů přijdou pak už skoro samy, a renomé
pracoviš�, fakult a celé univerzity vzroste způsobem, kterému rozumí svět i naše ministerstvo.

Prof. M. Hejtmánek

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
10. MERIDIES (Poledne) Georgius (Jiří), S.J.
(* kolem roku 1579 Gliwice v Horním Slezsku – † 30. 8. 1639 Praha), rektor od 10. 1. 1622 do 3. 3. 1626

kdy byl P. Jiří Meridies ustanoven rektorem koleje TJ
U Sv. Klimenta v Praze na Starém městě a zároveň
rektorem Karolo-Ferdinandey, tj. spojené Univerzity
Karlovy (Karolina) a Ferdinandovy univerzity TJ
U Sv. Klimenta v Praze na Starém Městě (Klementina
či Ferdinandey). V této volbě tehdejšího představené-

ho české provincie TJ
P. Martina Stredonia (Stře-
dy) nepochybně sehrál roli
ohled na zkušenosti P. Jiří-
ho Meridia z jeho dosavad-
ních tří rektorátů – v Olo-
mouci, Brně a Nise. Jenže
spojení obou pražských uni-
verzit pod patronací jezui-
tů, vzniklé roku 1622 a na-
padané ze strany pražské-
ho arcibiskupa kardinála
Arnošta Vojtěcha hraběte
Harracha, jenž tuto koexis-
tenci pokládal za narušení
svých práv kancléře Karlo-
vy univerzity, vzala zane-
dlouho po Meridiově ná-
stupu do rektorského úřa-
du klementinské koleje TJ
a Karolo-Ferdinandey za
své – dne 21. června 1638
vstoupil v platnost dekret
císaře Ferdinanda III. (nar.
r. 1608, vládnoucího v le-
tech 1637–1657), jímž cí-
sař jezuitům odebral Karo-
linum (tvořené dvěma
„světskými“ fakultami – lé-
kařskou a právnickou) a ob-
novil jeho samostatnost
s tím že je nadále spravo-
val císařský üředník – pro-
tektor; toto uspořádání, ne-
bývale omezující univer-
zitní autonomii, trvalo do
roku 1654, takže v letech

1638–1654 rektorský úřad na Karlově univerzitě
neexistoval. Jezuité se museli spokojit s klementin-
skou Ferdinandeou, sestávající rovněž ze dvou fa-
kult – filozofické a teologické, třebaže se rektor
Meridies 3. července 1638 při audienci u císaře
Ferdinanda III. snažil panovníka přesvědčit o nebla-

hých důsledcích výše zmíněného dekretu pro rekatoli-
zaci zemí Koruny české.

V čele klementinské koleje a Ferdinandovy univer-
zity TJ na Starém Městě pražském stál P. Jiří Meridies
též za vpádu švédské armády pod velením Jana
Banéra (1596–1641) v dubnu 1639 do Čech. Dne
30. května tohoto roku dorazili Švédové k Praze
a následujícího dne započali město ostřelovat z děl,
nezahájili však obléhání města, protože dali přednost
plundrování severních, středních a východních Čech.
Na obraně Prahy se podílela také akademická legie.
Rektor Meridies se zavázal držet s celým osazen-
stvem jezuitské koleje tři postní dny, během půstů
sloužili patres tři mše a jak žáci, tak měš�ané se měli
modlit tři růžence. Švédové odtáhli z Čech až v zimě
1640, a to do Bavor. Mezitím však v Čechách vypukl
mor, jenž postihl i hlavní město království. K prvním
obětem morové epidemie náležel též rektor Meridies,
toho roku šedesátník – zemřel koncem pátého měsíce
svého (celkem čtvrtého) rektorského působení, a to
dne 30. srpna 1638. Podle historiografa české pro-
vincie Tovaryšstva Ježíšova P. Jana Schmidla
(1693–1762), jehož barokní latinu tlumočíme do naší
mateřštiny, byl P. Jiří Meridies „muž úctyhodné moud-
rosti, pohotové výmluvnosti, jemuž dodávala autority
zkušenost v mnohých věcech“. Jak obrazně píše
Schmidl, Jeho Magnificenci rektora „jakoby předta-
nečníka (ceu Praesulem)“ následovalo do hrobu
dalších dvacet příslušníků klementinské koleje TJ,
naproti tomu jezuité P. Matouš Scultetus a P. Jan
Hubatius, kteří ošetřovali ochořelé, nákaze odolali.
Poslední chvíle Meridiova života líčí Schmidl násle-
dovně: „Bylo [to] ovanutí P. Jiřího, jenž již dříve
podobnému nebezpečí unikl v Nise, morovým jedem;
záhy po jeho [tj. moru] vypuknutí se dosti rozptýleně
po čele šířily skvrny, taktéž i na prsou vyrazivší
a zesinalé se stěhující [dále po těle].“ Když „morová
rána“ postihla žáky a studenty jezuitské univerzity,
byla výuka 24. září 1639 přerušena. Dvaačtyřicet
teologů a metafyziků se rozhodlo odebrat se spolu se
svými profesory na kolejní statek Bernartice (poblíž
Bechyně), ukázalo se však, že vypleněné panství není
s to jezuitské akademiky uživit, a tak byli nuceni
vyhledat po dobu trvání epidemie útočiště v malé
jezuitské koleji U Sv. Víta v Českém Krumlově (založe-
né roku 1584).

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

5 Areál jezuitské koleje a univerzity TJ U Sv. Kli-
menta (Klementina a Ferdinandey) v Praze na Sta-
rém Městě – č. 15 na výřezu z plánu Matouše
Ungera z let 1628–1631 (celý plán zachycuje praž-
ské Staré Město a Židovské Město). Na výřezu je
vpravo dole vyobrazen Karlův most (založený 9. čer-
vence 1357), do roku 1870 nazývaný Pražský či
Kamenný most, ještě bez třiceti soch a sousoší
světců, jež byly na zábradlí mostu instalovány až
v letech 1683–1714. Knihovna Královské kanonie
premonstrátů na Strahově
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Děkan Přírodovědecké fakulty UP vypisuje
výběrové řízení
na obsazení míst:

– profesor pro obor biochemie; požadavky: jmenování profesorem v oboru;
– profesor na Katedře matematické informatiky; požadavky: jmenování profesorem v oboru;
– docent na Katedře matematické informatiky; požadavky: jmenování docentem na základě habilitačního řízení;
– docent na Katedře anorganické chemie pro obor didaktika chemie; požadavky: jmenování docentem na

základě habilitačního řízení;
– docent na Katedře analytické chemie; požadavky: jmenování docentem na základě habilitačního řízení;
– docent na Katedře experimentální fyziky; požadavky: habilitace v oboru biofyzika se zaměřením na biofyziku

fotosyntézy, požadovaná praxe minimálně 10 let v oboru;
– docent se zaměřením na hydrobiologii na Katedře ekologie a životního prostředí; požadavky: jmenování

docentem na základě habilitačního řízení;
– docent se zaměřením na historickou geologii nebo regionální geologii;požadavky: jmenování docentem na

základě habilitačního řízení;
– dva docenti se zaměřením na experimentální a teoretickou kvantovou optiku a kvantovou informaci v oboru

Optika a optoelektronika na Katedře optiky; požadavky: jmenování docentem na základě habilitačního řízení;
– odborný asistent v oboru humánní environmentalistika na Katedře geografie; požadavky: VŠ vzdělání

příslušného oboru, aktivní znalost anglického jazyka, vědecká hodnost Ph.D. nebo zahájení studia Ph.D.;
– dva odborní asistenti na Katedře matematické informatiky; požadavky: VŠ vzdělání v oboru, vědecká

hodnost Ph.D.;
– odborný asistent v oblasti optometrie a fyziologické optiky na Katedře optiky; požadavky: ukončené Ph.D.

studium v příslušném zaměření, předchozí zkušenost s pedagogickou vědeckou prací na VŠ;
– odborný asistent se specializací algologie a ekologie řas na Katedře botaniky; požadavky: VŠ vzdělání

v oboru, vědecká hodnost Ph.D.;
– odborný asistent na Katedře biochemie; požadavky: absolvent odborného studia biochemie, vědecká

hodnost Ph.D., pedagogická praxe ve výuce a výzkumu v oboru biochemie nejméně pět let, způsobilost pro
výuku bioenergetiky a biotechnologie, odborné zaměření na biochemické aspekty rostlinného stresu,
publikační aktivita;

– asistent nebo odborný asistent se zaměřením na kartografii a geoinformatiku na Katedře geoinformatiky;
– asistent nebo odborný asistent se zaměřením na geoinformatiku v socioekonomické geografii na Katedře

geoinformatiky;
– asistent nebo odborný asistent se zaměřením na geoinformatiku ve fyzické geografii na Katedře

geoinformatiky;
– asistent nebo odborný asistent se zaměřením na geoinformatiku v ochraně životního prostředí na Katedře

geoinformatiky; požadavky pro výběrové řízení na Katedře geoinformatiky: vzdělání v oboru, u odb. asistenta
vědecká hodnost Ph.D.;

– dva odborní asistenti na Katedře matematické analýzy a aplikované matematiky; požadavky: vědecká
hodnost Ph.D. studium v oboru matematické analýzy nebo aplikované matematiky;

– pět odborných asistentů pro Laboratoř růstových regulátorů; požadavky: vědecká hodnost Ph.D.;
– vědecký asistent pro laboratoř Molekulární fyziologie rostlin; požadavky: VŠ vzdělání v oboru, vědecká

hodnost Ph.D., práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet), praktické zkušenosti molekulárně-
biologických metod a znalost angličtiny podmínkou, publikační činnost, vážný zájem o vědeckou práci,
samostatnost, týmová práce;

– dva vědečtí pracovníci v oblasti molekulární virologie na Katedře buněčné biologie a genetiky; požadavky:
VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost Ph.D., znalost angličtiny, vážný zájem o vědeckou práci,
samostatnost, předpoklady pro týmovou práci;

– vědecký pracovník v oblasti entomologie, molekulární fytopatologie na Katedře buněčné biologie a genetiky;
požadavky: VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost Ph.D., znalost angličtiny, vážný zájem o vědeckou práci,
samostatnost, předpoklady pro týmovou práci;

– administrátor pro správu grantových projektů na Katedře optiky; požadavky: dobrá znalost angličtiny slovem
a písmem, práce s počítačem a základy ekonomiky a účetnictví, SŠ nebo VŠ příslušného směru.
U všech uchazečů o místa akademických pracovníků se předpokládá odpovídající praxe, schopnost vědecké

práce a přiměřená publikační činnost, pedagogické schopnosti, morální a občanská bezúhonnost.
Přihlášku doloženou životopisem, osobním dotazníkem, doklady o vzdělání, přehledem odborné praxe

a seznamem publikační činnosti zašlete do čtyř týdnů po zveřejnění v tisku na osobní oddělení Děkanátu PřF UP,
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc.

16. KVĚTNA
VI. setkání mladých lingvistů. Konference. Filozofic-
ká fakulta UP.

Dr. B. Czarnecka (Uniw. Wroclavski): Literatura
Belgického Konga. FF UP (Křížkovského 14) míst-
nost č. 104, 11.30 hod.

Koncert studentů Katedry muzikologie FF UP. Na
programu: J. S. Bach, S. Rachmaninov. UC UP, Kaple
Božího Těla, 19.00 hod.

Gaia Mesiah. Strhující rytmy v kombinaci s osvobo-
zující libozvučností… U-klub, 20 hod.

17. KVĚTNA
Dr. B. Czarnecka (Uniw. Wroclavski): Literatura
Belgického Konga. FF UP (Křížkovského 14) míst-
nost č. 104, 9.45 hod.

Mgr. A. Kalous, M.A.: In regem bohemie eligi
dignus fuit. Doktorské čtení. FF UP, posluchárna
č. 13, 16.45 hod.

Regionální hry Speciální olympiády. Olomouc

18. KVĚTNA
Polský extrapyramidový den v Olomouci. Seminář.
Posluchárna Neurologické kliniky LF UP.

„Kto sú to tí, ktorým možno adresova� výčitky za stav
vzdelania? Nie je to, bohužia
, či chvalabohu, nikto
tajomný. Sme to my, dospelí 
udia, rozhodujúci
o chode nášho malého sveta. A nejde len o politikov,
ktorí si mohli svojho času vymysliet, že ke� označia
desiatky percent populačných ročníkov za vysoko-
školských študentov, tak tí potom nebudú figurova�
v kolónke ,nezamestnaní‘ a nebudú im kazi� politickú
gloriolu. Ide aj o tých, ktorí kvalitu dosiahnutého
vzdelania garantujú v štáte a na jednotlivých školách.
Ide aj o nás.

Nie, nie som proti hoc aj explozívnemu šíreniu
vzdelania. Som len proti kamufláži a pokrytectvu.
Som proti tomu, aby sme s plnou vážnos�ou tvrdili,
že napr. aj pre animátorov zábavných programov
treba osobitný vysokoškolský študijný program. Som
za to, aby sme jasne povedali, čo očakáváme od
absolventa vysokej školy a dôsledne to vyžadovali.
Som za to, aby sme sa nebáli jasne poveda�, že aj
v tejto krajine sú maturanti, ktorým vzh
adom na ich
schopnosti a ochotu tvrdo pracova� treba poskytova�
elitné vysokoškolské vzdelávanie. Som za to, aby
sme priamo hovorili, že na to, aby ho dostali,
nemusia uteka� z krajiny, lebo im ho dokážeme da� aj
doma. Som za to, aby sme sa vzopreli preferencii
financovania kvantity.“

(M. Dúbrava, prorektor Univerzity Komenského
v Bratislavě, in: Naša univerzita, spravodaj Univerzity
Komenského, č. 8, str. 2 – Editorial.)

-red-

placená inzerce

Luxusní prostředí – profesionální úroveň
Business hotel ALLEY ****

Pro Vaši PROMOCI, SVATBU
a jinou významnou událost

Vám nabízíme sváteční MENU
o čtyřech chodech

v ceně již od 350 Kč na osobu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Business hotel ALLEY, Michalské stromořadí 5,
Olomouc, tel. – provoz: 585 205 156,

tel. – recepce: 585 205 100-6.

Setkání studentů Lékařské fakulty UP s absolventy
a zástupci FN. Teoretické ústavy LF UP, 16.30 hod.

Jubilejní večer k 80. narozeninám Antonína Schind-
lera. Setkání olomoucké osobnosti s přáteli. Muzeum
umění Olomouc, 18.30 hod.

9' 11'' 01 (Různí autoři). Pod vedením producenta
Alaina Briganda vznikla konstelace různorodých tvůr-
ců, jejichž zadání bylo prosté: natočit film inspirovaný
teroristickými útoky z 11. září. Podmínka: film musí
trvat jedenáct minut, devět vteřin a jedno filmové
okénko. Reprezentativní sestava zkušených (Lelouch,
Loach) i začínajících (Tanović, González Inarritu)
tvůrců tak vytvořila sbírku mikropříběhů, které beze-
zbytku nechávají zaznít relativnost zdánlivě jedno-
značné situace bez nutně politických interpretací.
UC UP, Filmový sál, 20 hod.

19. KVĚTNA
Mgr. M. Solčanský: Teplotní stresové proteiny a jejich
funkce v buňce. Odborný seminář. PřF UP (tř. Svo-
body 26), učebna SV-F8, 14 hod.

Wissmut (D) + Shöenfelt (CZ/GB). Společný kon-
cert 2 kapel. U-klub, 20 hod.

19. KVĚTNA – 20. KVĚTNA
XXIII. dny klinické a praktické pediatrie. Mezinárod-
ní konference RCO.

20. KVĚTNA
Pracovní setkání odborníků pro nemoci z povolání.
Pracovní seminář. Posluchárna kliniky pracovního
lékařství LF a FNO.
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