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Stipendium města získali dva studenti
Pedagogické fakulty • AFO 2006: sou-
těž grafického motivu zná svého vítěze
• Univerzitní pracoviště informují • Dis-
kuse, názory, ohlasy

Umělecké centrum UP se stalo druhým a záro-
veň posledním místem České republiky, kde
byla instalována jedinečná výstava „Exil
v Československu 1918–1938“. Veřejnosti byla
expozice zpřístupněna slavnostním otevřením
13. 2., naposledy – než bude převezena do
Belgie – ji návštěvníci mohou spatřit 31. 3.

(Více informací níže.)
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g V zatím neucelenější podobě přibližuje formy
vyhnanství v Československé republice a osudy jeho
nejvýznamnějších protagonistů výstava Exil v Česko-
slovensku 1918–1938. Její vernisáž se uskutečnila
13. 2. v Uměleckém centru UP a příchozí, jež do
konviktních prostor zavítají, ji nemohou minout –
jednotlivé panely expozice totiž zabírají takřka celý
prostor chodby druhého podlaží budovy. Bylo velmi
obtížné zvolit na 180 metrech druhého patra UC UP
odpovídající místo k instalaci výstavy, když sama
expozice zaujímá zhruba 130 metrů, řekl v úvodu
vernisáže prof. I. Barteček, děkan FF UP. Panely
výstavy Exil v Československu 1918–1938 byly
poprvé instalovány v Praze v Clam-Gallasově paláci
(27. 9. 2005 – 9. 1. 2006), a to za pořadatelství
Archivu hlavního města Prahy a Archivu Akademie
věd ČR. Univerzita Palackého v Olomouci se stala
druhým a zároveň posledním instalačním místem
v České republice – další repríza se totiž uskuteční až
v belgickém Bruselu.

Každý z nás se k tématu exilu nějakým způsobem
dostává. Je to fenomén, který náležel k dějinám
evropským a středoevropským, k dějinám českých
zemí, k dějinám českého národa, sdělil v průběhu své
řeči před slavnostním otevřením výstavy prof. I. Bar-
teček. Československo, odkud muselo mnoho lidí
v minulosti z politických důvodů odejít, bylo mezi
oběma světovými válkami samo útočištěm pro mno-
hé pronásledované. Kromě všech těch historických
období, jež lidi nutila k tomu, aby tuto zemi opouštěli,
bylo i období – období první republiky – kdy byl tento
proces opačný. Tato země byla ostrovem demokra-
cie ve velmi rozbouřeném světě, sdělil shromážděné
akademické i neakademické obci PhDr. D. Kraft,
kurátor výstavy ze společnosti Communicatio Huma-
na – C. H. EXPO, s. r. o., a podotkl: Snažili jsme se
připravit výstavu o lidech, protože exil vyjma dějinné-
ho fenoménu představuje i skupinu lidí, jež prošla
touto zemí a která zobrazuje zcela konkrétní osudy.
Právě PhDr. D. Kraft má podle prof. M. Trapla, ředitele
Centra pro exilová studia při Katedře historie FF UP

g Na Cyrilometodějské teologické fakultě UP vznikla
nová katedra – Katedra křes�anské sociální práce.
Katedra bude zajiš�ovat vzdělávání ve dvou již realizo-
vaných bakalářských oborech zaměřených na sociál-
ní práci – Charitativní a sociální práce a Sociální
a humanitární práce. V nich dnes studuje přes
300 posluchačů.

O oba dva studijní obory, jež jsou realizovány ve
spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou
sociální a které nabízí Cyrilometodějská teologická
fakulta už od konce minulého tisíciletí, se tedy nyní
bude starat nová katedra.

Naším cílem je vytvořit akademické pracoviště,
které bude svou odbornou reflexí kriticky doprovázet
a inspirovat praktickou charitativně-diakonickou prá-
ci křes�anských církví, organizací, sdružení, iniciativ,
komunit i jednotlivců v naší republice, ale doufám, že
se nám podaří oslovit i charitativně-filantropické
kruhy na Slovensku, Polsku a dále na slovanském
Východě,“ dodal ke smyslu vzniku nového pracoviště
zástupce vedoucího katedry ThLic. J. Doležel.

Cyrilometodějská teologická fakulta má novou katedru
Vznik v České republice ojedinělé katedry má i své

další důsledky. Jelikož se v naší zemi této problemati-
ce na vědecké úrovni soustavně nikdo nevěnuje,
nebylo možné najít vhodnou osobu pro převzetí
vedoucí odpovědnosti za novou katedru v okruhu
tuzemských zdrojů. Vedoucím nové katedry se tak
stal prof. H. Pompey z Institutu pro nauku o charitě
a křes�anské sociální práci (Institut für Caritaswis-
senschaft und christliche Sozialarbeit) univerzity v ně-
meckém Freiburgu i. Br., který se již podobným
způsobem angažuje na univerzitě v jihošpanělské
Murcii, v jižní Koreji a Rumunsku.

Dalším z blízkých cílů katedry je připravit k akredi-
taci dva navazující magisterské obory, které by odpo-
vídaly úkolům katedry – jeden obor, který bude
charitativně-diakonickou praxi zkoumat přednostně
optikou teologie, a druhý obor, který bude spíše
pokračováním stávajících bakalářských oborů a bude
rozvíjet vědecké kompetence jak v oblasti sociálně
pracovní, tak v oblasti charitativně-teologické.

-rp-

Pouze dvě místa v ČR hostí výstavu
Exil v Československu

Dokončení na str. 4

Akademický senát UP
zve akademickou obec a zaměstnance UP

na inauguraci rektora UP
prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc.

Slavnostní akt se koná 23. února 2006 v 11 hodin v Regionálním centru Olomouc.

Zároveň budou rektorem UP uvedeni do funkce
děkan Filozofické fakulty UP prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.,

děkan Přírodovědecké fakulty UP prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.,
děkanka Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.,

děkan Fakulty tělesné kultury UP doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

Ve snaze umožnit členům akademické obce a zaměstnancům UP účast na této významné
univerzitní události uděluje rektor UP na den 23. 2. 2006 od 8 do 16.30 hodin

rektorské volno.
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Centrum interdisciplinárních studií UP, Agentura rozvo-
jové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.,
Česká geografická společnost (středomoravská po-
bočka) ve spolupráci s Katedrou geografie Přírodově-
decké fakulty UP pořádají v příštím týdnu následující
besedy:

Patří Turecko do Evropské unie?
Beseda s úvodním slovem Ing. J. Březiny,

poslance Evropského parlamentu.
Pondělí 20. 2. 2006 od 13 hod.

v aule Přírodovědecké fakulty UP,
tř. Svobody 26, 1. patro.

Regionální integrace v sub-saharské
Africe – případ Jihoafrického rozvojového

společenství (SADC)
Beseda s úvodním slovem politologa

Mgr. I. Lukáše (Fakulta sociálních věd UK).
Středa 22. 2. 2006 od 13.30 hod.
v aule Přírodovědecké fakulty UP,

tř. Svobody 26, 1. patro.

Besedy jsou součástí předmětu Blok expertů IV,
budou ale otevřeny všem zájemcům o danou proble-
matiku.

Soutěž v oboru adiktologie
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK
Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou odbor-
nou práci v oboru adiktologie – 2005/2006. Soutěž
proběhne v kategorii A – práce studentů bakalářského
oboru adiktologie na 1. LF UK Praha, a v kategorii B –
práce studentů ostatních příbuzných studijních oborů

Hlavní cenou pro autory tří nejlepších prací
v kategorii A je finanční příspěvek na zahraniční
studijní stáž podle volby studenta/-ky (ve výši
25 tisíc Kč, 15 tisíc Kč a 10 tisíc Kč v závislosti na
pořadí). Hlavní cenou v kategorii B je finanční odměna
pro autory tří nejlepších prací (ve výši 3 tisíce,
2 tisíce a 1 tisíc Kč). Autorům vítězných prací v obou
kategoriích bude navíc umožněno publikovat zkrácené
verze prací v časopise Adiktologie.

Soutěžní práce prosím zasílejte elektronicky na
adresu: sucha@adiktologie.cz, a to do 15. 4. 2006,
do 12 hodin. Výsledky soutěže budou vyhlášeny
a ceny předány na konferenci Společnosti pro návy-
kové nemoci a sekce AT při České lékařské společ-
nosti J. E. Purkyně, jež se uskuteční ve dnech
21.–25. 5. 2006.

Formální náležitosti prací a kritéria hodnocení
k stažení na: www.adiktologie.cz.

Česká asociace studentů psychologie pořádá
ve dnech 24.–25. 2. 2006

III. celostátní studentskou konferenci
na téma

Teorie a realita.
V programu konference, která se koná za pomoci

a s podporou Katedry psychologie FF UP, budou
přednášet odborníci z oblasti klinické psychologie,
psychoterapie, krizové intervence, psychologie pora-
denství, psychologie sportu, forenzní psychologie
a vězeňství aj.

Program konference a bližší informace naleznete
na internetových stránkách www.casp.upol.cz.

Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení
České republiky

zve na přednášku
Struktura a proces:

dva modely společnosti,
kterou prosloví

PhDr. F. Znebejánek, Dr. (FF UP).
Přednáška se koná ve středu 22. 2. 2006

v 16.30 hod. v multimediální učebně Katedry bohe-
mistiky FF UP (bývalý Archiv UP), Křížkovského 10,
Olomouc.

Úvodní slovo: prof. M. Komárek, DrSc., a prof.
J. Kořenský, DrSc.

g Letošní Stipendium statutárního města Olomouce
získali studenti Pedagogické fakulty UP Dalibor Česák
a Ivana Rumplová. Rozhodla o tom na svém zasedání
7. 2. 2006 Rada města Olomouce, která letos vybírala
z celkem tří uchazečů.

D. Česák získal na hrazení zahraničního studijního
pobytu na Pädagogische Hochschule v německém
Heidelbergu 150 tisíc korun. Posluchač 4. ročníku
prezenčního magisterského studia oboru Učitelství
občanské výchovy a německého jazyka se bude
zabývat studiem alternativních školských systémů
a získáváním zkušeností z činnosti studentských orga-
nizací. Získané poznatky budou po návratu ze studijní
cesty publikovány a prezentovány na Univerzitě Palac-
kého a dále budou využity při založení Centra student-
ských aktivit při Pedagogické fakultě. To by se mělo stát
střediskem pro získávání informací pro naše studenty,
kteří chtějí studovat v zahraničí a současně pro zahra-
niční studenty přijíždějící na studia do Olomouce.

Posluchačka 2. ročníku doktorského studijního
programu v oboru Pedagogika se zaměřením na
český jazyk a literaturu I. Rumpelová obdržela sto tisíc
korun, které bude moci využít na zahraniční studijní
pobyt v Paříži. Bude se zabývat studiem netradičních
přístupů k vyučování poezie, srovnávacím výzkumem
mapujícím současnou situaci výuky poezie na 2. stupni

Stipendium města získali dva studenti Pedagogické fakulty
základních škol a ve středních školách. Získané
poznatky budou využity ve výuce jazyka a literatury na
domovské fakultě a následně v tuzemských základ-
ních a středních školách.

Oba úspěšní žadatelé o stipendium po ukončení
studijních pobytů seznámí s výsledky studia Zastupi-
telstvo města Olomouce.

Stipendium pro posluchače Univerzity Palackého
je poskytováno na základě smlouvy uzavřené v roce
2003 mezi statutárním městem Olomouc a Univerzi-
tou Palackého. Poprvé bylo schvalováno Radou měs-
ta Olomouce na akademický rok 2004/2005. V před-
chozích letech jej získali Mgr. P. Slavíčková z FF UP,
která dotaci využila k tříměsíčnímu studiu pramenů
týkajících se olomouckých dějin raného novověku na
stockholmské univerzitě, Mgr. A. Vlčková z PřF UP,
která se na univerzitě ve švédském městě Umea
věnovala výzkumu látek inhibujících buněčné dělení,
Mgr. A. Volencová z FF UP, jež získala možnost studia
zaměřeného na generativní gramatiky na univerzitě
Vincennes-Saint-Denis v Paříži, a Ing. R. Vrzal (LF UP),
který svůj pobyt ve francouzském Montpellier využil
k výzkumu některých isoenzymů cytochromomu P450,
u nichž se očekává vývoj nových biologických látek
aplikovatelných v humánním lékařství.

-rp-, -red-

g V průběhu své návštěvy Olomouce zavítal 10. 2.
nový starosta Veenendaalu T. Elzenga s chotí také na
Univerzitu Palackého (na snímku vlevo). Po prohlídce
Uměleckého centra UP se v Centru pro jazyk a kulturu
Nizozemí a Vlámska „Erasmianum“ na FF UP setkal

g O kvalitě zdravotní péče
hovořili ředitelé zdravotnických
zařízení a další odborníci z Olo-
mouckého kraje na konferenci,
která se uskutečnila 1. 2. ve
velké posluchárně Teoretických
ústavů LF UP. Šlo již o druhou
krajskou konferenci tohoto dru-
hu, kterou pořádala Fakultní
nemocnice Olomouc, tentokrát
na téma Kvalita zdravotní pé-
če – teorie a praxe. Odezněly
zde přednášky na některá aktuální témata – např.
kritéria sledování kvality poskytované péče, vývoj spo-

Z jednání Vědecké rady UP
g Vědecká rada UP, která se v novém složení sešla
na prvním zasedání 13. 2. 2006, schválila návrh na
jmenování profesorem doc. J. Příhody, CSc. (Kated-
ra anorganické chemie PřF MU) v oboru Anorganická
chemie; návrh bude postoupen MŠMT ČR k dalšímu
řízení. Schválení naopak nezískal návrh na jmenování
profesorem doc. J. Pavelky, CSc. (vedoucí Katedry
mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních
studií a žurnalistiky MU) v oboru Teorie literatury.

Dále Vědecká rada schválila návrh, podle nějž
bude v roce 2006 udělena Cena Františka Palackého
prof. E. Petrů, DrSc., emeritnímu profesorovi FF UP.

Za kandidáta na přednesení přednášky význam-
ných absolventů UP byl vybrán J. G. Švec, Ph.D.,
absolvent optiky na UP, který nyní působí na univerzitě
v nizozemském Gröningenu.

Na letošní Cenu za přínos kinematografii Meziná-
rodního filmového festivalu AFO 2006 byli navrženi
američtí režiséři dokumentárních filmů D. A. Penneba-
ker a jeho profesní a životní partnerka Ch. Hegedus.

Vědecká rada na svém zasedání dále schválila
návrhy nových výzkumných záměrů a programu
celoživotního vzdělávání na PřF UP.

-red-

Návštěva starosty z Veenendaalu v „Erasmianu“

s doc. W. Engelbrechtem (zcela vpravo) a děkanem
FF UP prof. I. Bartečkem. Návštěva T. Elzenga byla
především seznamovací. Jako nový starosta byl
v Olomouci poprvé, chtěl se seznámit s projekty,
které se již uskutečnily v minulých letech, a navštívit
všechny složky letité spolupráce, upřesnil účel ná-
vštěvy doc.W. Engelbrecht.

Centrum pro jazyk a kulturu Nizozemí a Vlámska
„Erasmianum“ bylo otevřeno v říjnu 2003 při Katedře
nederlandistiky FF UP jako první v České republice.
Jeho cílem je působit jako místo pro setkávání všech
zájemců o Nizozemsko, Vlámsko a jejich kulturu,
organizovat akce kulturního i vědeckého rázu (konfe-
rence, sympózia, autorská čtení, filmové projekce,
výstavy apod.).

Právě Veenendaal, jedno z nejaktivnějších part-
nerských měst Olomouce, patří k institucím, které se

na vybudování Erasmiana finančně i materiálně
podílely.

Smlouva o spolupráci mezi Olomoucí a Veenendaa-
lem byla podepsána v roce 1993. Od té doby se
rozvinula řada aktivit mezi jejich nejrůznějšími organi-
zacemi. Správy obou měst řídí tzv. Platforma Olo-
mouc–Veenendaal, v níž univerzitní zastoupení zajiš-
�uje doc. W. Engelbrecht, vedoucí Katedry nederlan-
distiky FF UP.

-map-, -mav- , foto -tj-

kojenosti pacientů, zkušenosti
se systémem řízení jakosti ve
zdravotnických zařízeních či
akreditace FNO. Kromě odbor-
níků z FNO (na snímku ředitel
doc. J. Vomáčka) a Lékařské
fakulty UP vystoupili v před-
náškovém programu i zástupci
Krajského úřadu a všech ne-
mocnic v kraji.

Konference byla určena jak
pro lékaře, tak i pro další pra-

covníky v oboru; část jednání byla věnována i dalšímu
vzdělávání nelékařských profesí.

-eh-, foto -tj-

Téma: kvalita zdravotní péče
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g Devátý ročník olomouckých onkologických dnů
se konal ve dnech 9. a 10. 2. 2006 ve velké
posluchárně Teoretických ústavů LF UP. Hlavním
organizátorem tohoto již tradičního symposia byly
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF UP,
Česká společnost pro maxilofaciální chirurgii, Sloven-
ská spoločnos� maxilofaciálnej chirurgie a Oblastní
stomatologická komora v Olomouci. Symposium se
konalo pod záštitou děkana LF UP prof. Z. Koláře,
CSc., a ředitele FN doc. J. Vomáčky, Ph.D.

g V prostorách Katedry výtvarné výchovy PdF UP proběhl 8. 2. první z cyklu akreditovaných seminářů projektu
Učím, učíš, učíme výtvarnou výchovu. Seminář pod názvem Partneři učitelů VV byl zaměřen na prezentaci
institucí, které mohou být učitelům výtvarné výchovy nápomocny při realizaci školních vzdělávacích programů.
Své programy určené školám a veřejnosti nabídlo Muzeum
umění Olomouc, které se prostřednictvím svého lektorského
oddělení zaměřuje na zprostředkování výtvarného umění for-
mou galerijních animací, komentovaných prohlídek aj. Vlastní
výtvarné programy určené školám a učitelům výtvarné výcho-
vy prezentoval také olomoucký Dům dětí a mládeže, který se
stal mimo jiné respektovaným garantem krajských kol výtvar-
ných soutěží vyhlašovaných MŠMT (především Evropa ve
škole). Neziskový sektor olomouckého regionu reprezentovalo
P-centrum, středisko prevence, léčby a doléčování osob
ohrožených drogovou závislostí, a dvě výtvarná studia pro
děti – Pinocchio a Studio Experiment.

-rp-, foto -tj-

IX. olomoucké onkologické dny

g Veřejná soutěž na vytvoření hlavního motivu
41. ročníku festivalu Academia film Olomouc zná
svého vítěze. Stal se jím J. Ďuriš z grafického studia
BastArt, jehož hlavní doménou je tvorba logotypu
a jednotného vizuálního stylu. Druhé místo obsadil
v soutěži R. Veselý, student UP, jehož následoval
návrh z dílny Z. Polácha. Vítězný návrh je graficky
i typograficky vyvážený a profesionálně velmi dobře
zpracovaný. Opírá se o dobrý nápad, který vystihuje
tematické zaměření letošního ročníku AFO – Osob-
nosti (v) dokumentu, sdělil k výsledku soutěže PhDr.
R. Hladký, ředitel AFO 2006 a zároveň člen příslušné
výběrové komise.

Soutěž na vytvoření hlavního motivu festivalu
2006, spojujícího prvku pro všechny tiskoviny AFO
v plnobarevné i jednobarevné verzi, webovou stránku
i TV spot (znělku), byla vyhlášena 21. 12. 2005.
Vyhodnocena byla zhruba o měsíc později,
24. 1. 2006. Přihlásilo se do ní osm výtvarníků
(R. Veselý, J. Kubeš, J. Pražan, Z. Horák, studio
BastArt, D. Dusík – Palec ateliér, Š. Bartošek
a Z. Polách), ale nakonec komise posuzovala pouze
šest návrhů, protože pánové Horák a Bartošek
návrhy nepředložili, přiblížil zájem o vytvoření hlavní-
ho grafického motivu stávajícího ročníku PhDr.
R. Hladký, jehož redakce Žurnálu UP dále požádala
o pár slov ke kritériím výběru: Předložené návrhy byly
posouzeny z hlediska originality, technické zpracova-
telnosti a zkušenosti autora s předtiskovou přípra-
vou.

Letošní ročník Academia filmu se uskuteční
v olomouckém Muzeu umění opět v podzimním
termínu, a to od 1. do 5. 10. 2006. Již dnes je
avizována např. přítomnost A. Mayslese, který během

AFO 2006: soutěž grafického motivu zná svého vítěze
své kariéry zamířil objektiv (společně s bratrem
Davidem) na řadu osobností včetně J. Kennedyho,
kapely Rolling Stones či duchovního vůdce Dalajlámy.
A. Maysles, proslulý dokumentarista a laureát Ceny
za přínos kinematografii na AFO 2005, se do Olomou-
ce chystá přivézt snímek, jenž aktuálně dokončuje.
S největší pravděpodobností navštíví AFO i další
bostonský rodák – Ch. Seifert, který na AFO přiveze
svůj poslední dokument o písničkářce Suzanne Vega,
k jehož finální podobě přispěli i Olomoučané na
loňském workshopu režiséra.

Součástí filmového festivalu bude samozřejmě
i doprovodný program – nesoutěžní filmové projekce,
projekt AFO jede do kraje, škola digitálního videa,
výstavy, semináře, talk show, koncerty atd.

V porovnání s 39. ročníkem se v průběhu
40. ročníku AFO zúčastnilo festivalových projekcí
o polovinu návštěvníků více. Přes 2 500 středoškolá-
ků vidělo dokumenty v rámci projektu AFO jede do
kraje, dvojnásobně přibylo i přihlášených dokumentů.
Tento kurz, nastavený loňským jubilejním ročníkem,
hodlá organizační tým držet i letos.

Festival Academia film Olomouc vznikl ze společ-
né iniciativy Krátkého filmu Praha, Československé
akademie věd a Univerzity Palackého v Olomouci
v roce 1966 jako celostátní přehlídka vědeckých,
populárně-vědeckých a didaktických filmů. Koncem
devadesátých let nastal zřetelný posun programové
skladby festivalu, příklon k aktivní dramaturgii, oslo-
vování tvůrců. Viditelný je rovněž i tematický a žánrový
posun, kdy vedle vzdělávacích a populárně-vědec-
kých dokumentů dostávají větší prostor dokumentární
filmy.

M. Hronová

matiku diagnostiky a léčby nádorů dutiny ústní, hlavy
a krku. Kromě lékařů byly mezi posluchači přítomny
také zdravotní sestry ze specializovaných pracoviš�.

Účastníci využili možnosti výměny zkušeností
v oblasti nových diagnostických a terapeutických po-
stupů a zajímavých případů z klinické praxe. Zaujaly
zejména přednášky zaměřené na problémy telemedici-
ny, klinického využití PET CT i autoflurescenční dia-
gnostiky slizničních nádorových lézí, nebo využití senti-
nelové uzliny při stanovení stagingu slizničních malig-
nit. Přednášky odborníků z oboru plastické a estetické
chirurgie demonstrovaly současné možnosti rekon-
strukčních postupů v maxilofaciální onkochirurgii.

Většina přednášek vyvolala živou diskusi, což
vedlo k určitému časovému skluzu. Důkazem zájmu
posluchačů byla skutečnost, že většina z nich vydrže-
la až do konce odborného programu.

Součástí symposia byl i společenský večer, který
se jako každoročně konal v prostorách hotelu Flora za
finančního přispění sponzorů z řad farmaceutických
firem a výrobců zdravotnické techniky. Byl příležitostí
k upevnění tradičních přátelských vztahů, navázání
nových kontaktů i neformální výměně názorů mezi
účastníky symposia. Organizátoři symposia hodlají
v tradici olomouckých setkání dále pokračovat.
MUDr. K. Chytilová, asistentka kliniky ÚČOCH LF UP

Odborný program, na němž se podíleli čeští
a slovenští odborníci z oblasti maxilofaciální chirurgie,
stomatologie, klinické onkologie, otorhinolaryngologie
a plastické chirurgie, byl tématicky zaměřen na proble-

Prezentace partnerů pro učitele výtvarné výchovy

Olomouc opět udělí Ceny města
Letos budou již podeváté uděleny Ceny města Olo-
mouce za významnou činnost nebo dílo, které uděluje
Zastupitelstvo města Olomouce v oblastech: hudba;
přírodní vědy; užité umění; architektura a urbanismus;
výtvarné umění; technický pokrok; literární činnost;
dramatické umění; společenské vědy; hospodářský
rozvoj; sport; žurnalistika a publicistika; počin roku;
jiné.

Občané a organizace mohou podávat návrhy na
udělení ceny písemnou formou na adresu Magistrát
města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací,
pan Línek, Dolní náměstí 47 (tel.: 585 513 387), a to
do 28. února 2006. Návrhy je možné rovněž zasílat
na adresu: josef.linek@mmol.cz.

Katedra politologie a evropských studií FF UP
ve spolupráci s MSD Olomouc-město pořádá

v rámci cyklu setkání se zástupci
hlavních politických stran

„Politické strany a volby 2006“
přednášku a následnou diskusi

s předsedou vlády ČR
Ing. J. Paroubkem.

Premiér promluví ve čtvrtek 23. 2. 2006 na téma
EU a zahraniční politika ČR.

Akce se uskuteční od 13.30 hod. v aule FF UP
(Křížkovského 10).

Debaty s dalšími čelnými představiteli
českých politických stran budou pokračovat

v následujících týdnech.

Filozofická fakulta UP vypisuje
přijímací řízení

do doktorského studijního programu
v těchto oborech:

Andragogika; Anglická a americká literatura; Anglický
jazyk; Česká literatura; Český jazyk; České a sloven-
ské dějiny; Filozofie; Klinická psychologie; Německá
literatura; Německý jazyk; Obecné dějiny; Pedagogic-
ká psychologie; Politologie; Pomocné vědy historické;
Románské jazyky; Ruská literatura;Ruský jazyk; Socio-
logie; Srovnávací slovanská filologie; Teorie a dějiny
hudby;Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu; Teorie
a dějiny výtvarných umění; Teorie literatury.

Podmínkou přijetí do doktorského studijního pro-
gramu je:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni Mgr.

v příslušném oboru,
b) vykonání přijímací zkoušky.

Doktorské studium je tříleté a realizuje se ve dvou
formách: prezenční (interní) a kombinované (externí).

Přihlášky je možné podávat do konce měsíce
března na oddělení VVZ, Filozofická fakulta UP, Kříž-
kovského 10, 771 80 Olomouc. Další informace
a formulář přihlášky je na www.ff.upol.cz/veda.

Děkan Fakulty tělesné kultury UP vypisuje
výběrová řízení

na místa
– vedoucí Katedry kinantropologie a společenských

věd;
– vedoucí Katedry sportů;
– vedoucí Katedry antropomotoriky a sportovního

tréninku;
– vedoucí Katedry rekreologie.

Požadavky: jmenování profesorem, jmenování do-
centem nebo vědecká hodnost v oboru, nejméně
pětiletá pedagogická praxe, komunikativní a organi-
zační schopnosti.

Předpokládaný nástup 1. 3. 2006 nebo na
základě dohody.

Přihlášky doložené fotokopiemi dokladů o vzdělá-
ní, přehledem vědecké a publikační činnosti, přehle-
dem odborné praxe a stručným životopisem zasílejte
do 27. 2. 2006 na personální oddělení FTK UP
Olomouc, Třída Míru 115, 771 11 Olomouc.
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Jean Monnet Action a podpora
Center pro studium a výzkum – výzva 2006
Jean Monnet Action a program podpory Center pro
studium a výzkum mají podpořit znalost evropského
integračního procesu prostřednictvím výuky, diskusí,
aplikovaného výzkumu a aktivit Jean Monnet Centres
of Excellence, profesorů a výzkumníků.

Na stránkách http://europa.eu.int/comm/educati-
on/programmes/ajm/calls/index_en.html je zveřej-
něna výzva k podávání přihlášek projektů pro rok
2006 a podrobné pokyny pro přihlašovatele.

Termín podání přihlášek je 31. 3. 2006.

Nabídka „Nadačního fondu na podporu
nadaných studentů“
Rotary distrikt 2240 Česká republika a Slovenská
republika založil v roce 2001 „Nadační fond na
podporu nadaných studentů v České republice a Slo-
venské republice“, jehož cílem je motivovat a odměnit
studenty všech stupňů škol, kteří v uplynulém roce
dosáhli významného úspěchu v jakékoliv sportovní,
umělecké nebo vědecké soutěži. Fond rovněž nabízí
příspěvek (na dopravu, pobyt apod.) studentům, kteří
získali stipendium na krátkodobý studijní pobyt
v zahraničí. Statut nadačního fondu a formulář žádosti
jsou k dispozici na webové adrese http://www.
rotary.cz/data/soubory/424.rtf.

60. VÝROČÍ OBNOVENÍ UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI

Moravané! Obnovuje se Universita v Olomou-
ci, bývala slavná,/
hojně i cizinou navštěvovaná./
Na obnovené universitě budou se učiti Vaše
děti./
Budou, bohdá, i znamenitými vědci slavnými
učiteli,/
za nimiž půjdou cizinci./
Jméno Olomouc zaskví se zase mezi
znamenitými světa/
vědou a uměním.

Tato výzva, prezentovaná veřejnosti formou
plakátu, nese vročení 17. října 1945. Obnove-
ní univerzity přinesl následující rok. K šedesá-
tiletí obnovení univerzitního učení v Olomouci

Co připravila a připravuje Filozofická fakulta UP

připravila a připravuje její Filozofická fakulta
vícero připomínání.

Již v průběhu končícího roku 2005 byly
jako otevření výročí uvedeny ve spolupráci
s vydavatelským domem TORST Praha Listy
o druhých a o sobě Josefa Ludvíka Fischera,
paměti tvůrce obnovené Univerzity Palacké-
ho. Jak bylo v doslovu sděleno, byly Paměti
dovedeny toliko do roku 1938 a nezachycují
dosud téměř neznámé, ale podle všeho velmi
dramatické období Fischerova holandského
exilu za druhé světové války.

Vydáním Pamětí J. L. Fischera se Filozofic-
ká fakulta a Univerzita Palackého přihlásily
k odkazu svého prvého novodobého rektora
a se stejnou samozřejmostí jako on překračo-
val hranice disciplín a specializací, hlásí se
Filozofická fakulta ke světu překračujícími
civilizační modely – ke sféře kulturní.

Na vydání Pamětí naváže ve čtvrtek 2. břez-
na 2006 Rozprava o Pamětech pořádaná na
Filozofické fakultě UP (16 hodin) společně
s dvouměsíčníkem pro politickou kulturu
a občanský dialog LISTY, a to mimo jiné za
účasti paní Sylvy Fischerové, žáků J. L. Fische-
ra či pořadatelů jeho díla.

Vydávání pamětí, vážících se k historii
obnovené Univerzity Palackého, pak bude
následovat text Třináct olomouckých let.
Paměti paní profesorky Julie Novákové bu-
dou uvedeny se zahájením zimního semestru
2006.

Nelze uvádět všechny z připravovaných
aktivit, proto jen výběr. U příležitosti 60. výročí
UP se spolupodílely Centrum pro českoslo-
venská exilová studia FF UP/Katedra historie
a Katedra germanistiky ve spolupráci s Kabi-
netem judaistiky na přípravě a uvedení výsta-
vy Exil v Praze a Československu v roce
1918-1938. Jedná se o zatím nejucelenější
výstavní soubor pojednávající o fenoménu
exilu v meziválečném Československu. Sou-
částí výstavního souboru je rovněž vydaný
katalog stejnojmenného názvu (Praha 2005,
213 s.), který – obdobně jako výstava – je
připraven rovněž pro potřeby nečeského čte-
náře v česko-anglické verzi.

Z dalších publikací snad jen připomenutí,
že dnes je již méně známo, že v době usilová-
ní o obnovení univerzity v Olomouci, která
zákonem z 21. února 1946 dostala do vínku
jméno Palackého, bylo zvažováno i jméno
učitele „otce národa“, jméno Josefa Dobrov-
ského. Katedra historie FF UP připravila drob-
ný tisk Josef Dobrovský a Morava. O případ-
ných vstupech kateder Filozofické fakulty
k 60. výročí bude pojednáno v jiných souvis-
lostech.

Aktivity ve vztahu 60. výročí UP pak budou
v podzimních měsících pokračovat konferen-
cí k počátkům Univerzity Palackého, její Filo-
zofické fakulty a oborů pěstovaných na FF UP
v Olomouci v letech 1946–1948.

Ceny děkana Filozofické fakulty UP u pří-
ležitosti 60. výročí, předávané v předvečer
sedmnáctého 17. listopadu (po roce 1989),
budou představovat symbolické poděkování
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci jejím výrazným a význačným osobnos-
tem vědeckého a pedagogického působení.
Nedílnou součástí šedesátiletí na FF UP je
pamětní list pro všechny její zaměstnance.

Akademická obec Univerzity Palackého
a Filozofické fakulty bude průběžně informo-
vána.

Prof. I. Barteček, děkan FF UP

Pozvánka na přednášku
Institut sv. Jana Theologa pro studia východního
křes�anství (Dolní náměstí 22, Olomouc) pořádá ve
středu 22. 2. 2006 v 18 hod. přednášku Mgr.
S. Novotné Ikona Narození Páně. Původ ikonografie
a teologické pozadí. Mgr. S. Novotná je ikonomalíř-
kou, vystudovala na UP dějiny umění. V olomouckém
Muzeu umění letos přednášela při příležitosti výstavy
ikon.

Lingvistická sekce Katedry bohemistiky FF UP
pořádá dne
26. 4. 2006

studentskou soutěžní konferenci
Student a věda 2006 – sekce Lingvistika.

Soutěžní práce nejsou tematicky vymezeny a stu-
denti je mohou odevzdávat na sekretariátě Katedry
bohemistiky nejpozději do 20. 4. 2006.

Katedry chemie PřF UP a Gymnázium Šternberk
pořádají

akreditovaný kurz v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků

na téma
Základy toxikologie

pro učitele přírodovědných oborů.
Kurz je bezplatný a je financován z grantu Gymná-

zia Šternberk v rámci programu Rozvoje lidských
zdrojů Evropského sociálního fondu.

Kurz se skládá ze čtyř soustředění po pěti vyučo-
vacích hodinách, ve kterých budou účastníkům po-
skytnuty základní informace z toxikologie a legislativy
týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a zdraví škodlivými přípravky, se zaměřením
na aplikaci těchto nových zákonných předpisů ve
školství, které jsou důležité pro bezpečnou realizaci
školních experimentů prováděných v přírodovědných
předmětech. Výuka bude probíhat formou přednášek,
seminářů a praktických cvičení v odborných učeb-
nách a v laboratoři kateder chemie PřF UP v Olomou-
ci. Mimo přímou výuku mají účastníci možnost indivi-
duálních konzultací s jednotlivými vyučujícími, které
budou probíhat bu	to osobně nebo prostřednictvím
multimediálních technologií (e-mail, internet). Předná-
šet bude kolektiv pracovníků kateder chemie PřF UP
v Olomouci pod vedením doc. M. Klečkové, CSc.

Podrobnější informace a přihláška jsou k dispozici
na stránkách http://chemie.upol.cz/zde/dvu.html.

Závaznou přihlášku je možné odevzdat do
3. 3. 2006.

Pouze dvě místa…
Dokončení ze str. 1

a spoluautora výstavy, jednu z největších zásluh na
tom, že takto ucelená expozice vůbec vznikla.
PhDr. D. Kraft se léta zabývá Německem, přesněji
řečeno antifašisty, kteří prchli po Hitlerově převratu
v roce 1933 do tehdejšího Československa. Exulantů
je samozřejmě více, já jsem např. poukázal na ty
polské, sdělil ke zrodu myšlenky uskutečnit takto
zaměřenou výstavu prof. M. Trapl věnující se dané
problematice již desítky let.

Co mohou tedy návštěvníci vidět? Na jednotlivých
panelech upozorňují tvůrci výstavy na problém uprch-
líků v obecném smyslu, pozornost je věnována jak
exulantům ruským, ukrajinským, polským, rakous-
kým či ma	arským, tak i např. problematice Česko-
slovenska jako útočiště uprchlíků před nacismem.
Jedinečná expozice upozorňuje mj. i na to, že i tehdejší
liberální politika byla politikou selektivní, jež v lidském

pochopení nebyla v žádném případě vůči uprchlíkům
spravedlivá. Za všechny spolupracovníky chci ještě
zmínit, že si velmi ceníme toho, že expozice má
reprízu na Univerzitě Palackého, zvláště pak při
příležitosti jejího jubilea, šedesáti let uplynulých od
jejího obnovení, řekl PhDr. D. Kraft v závěru své řeči.

Vedle Centra pro československá exilová studia při
Katedře historie mají svůj díl na zdárném uskutečnění
instalace výstavy také Katedra germanistiky a bývalá
rektorka UP prof. J. Mačáková, jež od prvopočátku
stála za všemi dohodami o možné olomoucké insta-
laci.

Expozici, k níž byla vydán i katalog stejnojmenné-
ho názvu, mohou návštěvníci Uměleckého centra UP
zhlédnout do 31. 3. 2006.

M. Hronová
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Souborný katalog
elektronických časopisů – EZB
Knihovna UP se připojila k projektu Univerzity v Re-
gensburgu Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB).
Tento projekt umožňuje snadný a jednoduchý přístup
z jednoho místa k plnotextovým elektronickým časo-
pisům, které jsou dostupné na UP v rámci licencova-
ných databází, dále obsahuje více než 10 000 elektro-
nických časopisů, které jsou volně přístupné na
Internetu, a informace o mnoha dalších odborných
časopisech.

EZB najdete na adrese: http://knihovna.upol.cz/
ezb.html. Vyhledávací prostředí je možné nastavit
v angličtině nebo v němčině.

Doufáme, že Vám EZB usnadní a zrychlí vyhledá-
vání časopisů.

Bibliograficko-informační oddělení KUP

Nabídka sportovních programů
na letní semestr
Se začátkem nového semestru nabízí Akademik sport
centrum UP studentům a zaměstnancům UP různé
sportovní aktivity a speciální programy – spinning,
setkávání s břišním tancem, squash, fitness. Celou
nabídku pravidelných sportovních aktivit a další infor-
mace jsou k dispozici na adrese http://ascup.upol.cz.

Audiovizuální centrum a Centrum distančního vzdělá-
vání nabízí zaměstnancům UP akreditovaný kurz
Multimediální technika ve vzdělávání.
Přehled a termíny modulů pro rok 2006:
– modul 1 – Nebojte se multimédií (22. 3. a 5. 4.)
– modul 2 – Zobrazovací a projekční technika

(18. 4. a 2. 5. )
– modul 3 – Digitální fotografie (21. 3. a 4. 4.)
– modul 4 – Práce se zvukem nejen na PC (19. 4.

a 3. 5.)
– modul 5 – Video nejen digitální (20. 4 a 4. 5.)
– modul 6 – Práce s digitální videokamerou (23. 3.

a 6. 4.)
– modul 7 – Tvorba multimediálních projektů (27. 4.

a 11. 5.)
Výuka je rozdělena do dvou částí, viz. termíny

v závorce, a proběhne prezenční formou v prostorách
Informačního centra. Současně bude účastníkům
zajištěna e-learningová podpora v průběhu kurzu.

Kurz je otevřen jak pro zaměstnance UP, tak pro
veřejnost, a protože počet účastníků u každého
modulu je omezen (10 osob), doporučujeme včasné
přihlášení. Cena je pro zaměstnance UP snížena a činí
1 000 Kč za každý modul. Po absolvování každého
modulu obdrží účastníci osvědčení o absolvování
programu celoživotního vzdělávání.

Podrobné informace ke kurzu a přihlášku najdete
na webových stránkách www.mmkurzy.upol.cz.

Kontaktní osoba: K. Chlapíková, e-mail: karin.
chlapiko@upol.cz.

Nově akreditované obory studia
výtvarné výchovy
Cílem restrukturalizace a následné reakreditace studij-
ních programů, které na fakultách UP proběhly
v posledních letech, bylo zejména dosáhnout prová-
zanosti všech druhů a forem studia. Tyto změny měly
vliv také na strukturu nabízených oborů na Katedře
výtvarné výchovy PdF UP. Vloni byly nově akreditová-
ny studijní obory ve dvoustupňové bakalářské a na-
vazující magisterské podobě, uchazeči o studium ve
školním roce 2006/2007 proto mohou podávat při-
hlášky pouze na tříleté bakalářské jednooborové nebo
dvouoborové studium oboru Výtvarná tvorba se za-
měřením na vzdělávání. Studium je kromě převažu-
jící výuky praktických výtvarných disciplín zaměřeno
na širokou oblast výtvarné kultury a umění. U dvou-
oborového studia se předpokládá kombinace s jedním
z dalších studijních oborů – v příštím studijním roce
se Speciální pedagogikou, Základy technických věd
a informačních technologií nebo se Společenskými
vědami se zaměřením na vzdělávání. Absolvent jed-
nooborového bakalářského programu bude moci ve
studiu pokračovat v navazujícím dvouletém magister-
ském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro
SŠ a ZUŠ, absolvent dvouoborového bakalářského
programu může studovat v navazujícím magister-
ském programu Učitelství výtvarné výchovy pro
2. a 3. stupeň ZŠ či v příbuzných magisterských
programech na jiných pedagogických fakultách.

V historickém komplexu Uměleckého centra UP
mohou studenti využívat prostorné ateliéry nejen pro
klasické výtvarné discipliny (kresbu, malbu, grafiku
a sochařství), ale i pro intermediální tvorbu, fotografii,
grafický design, keramiku, kov a šperk či textil.
V navazujícím magisterském stupni bude výběrové
studium praktických výtvarných předmětů doprová-
zeno základními i specializovanými teoretickými dis-
ciplinami odborného a širšího společenskovědního
charakteru a předměty pedagogického a společného
modulu. Inspirativní atmosféra historického objektu
spolu s kvalifikovaným odborným vedením a tech-
nickým vybavením ateliérů vytvářejí pro studium
příznivé tvůrčí klima.

-rp-

Knihovna UP prodlužuje výpůjční dobu
Ústřední knihovna vychází vstříc přání svých čtenářů
a prodlužuje sobotní výpůjční dobu: od 4. 3. 2006
bude mít v sobotu pravidelnou výpůjční dobu od
9 do 16 hod.

Je trochu méně na očích, ale o to důležitější služby
nabízí studentům i zaměstnancům všech sedmi fakult
UP Centrum pomoci handicapovaným. Středisko
poskytuje služby především lidem se zdravotním
postižením, nejčastěji s postižením zraku či sluchu.
Zázemí zde najdou také tělesně postižení nebo stu-
denti se specifickými poruchami učení a s poruchami
či obtížemi v komunikaci.

Pracovníci Centra jsou připraveni pomoci handica-
povaným ve všech sférách studentského života.
Studenti mohou absolvovat klasické přednášky pře-
tlumočené do znakového jazyka či znakované češtiny;
knihy, skripta či audionahrávky přednášek jim mohou
být díky speciálnímu softwaru a tiskárně převedeny

Centrum pomoci handicapovaným má už i elektronickou informační službu
z černotisku do Braillova písma; zaměstnanci centra
poradí, jak absolvovat přijímací řízení na některou
z fakult UP v tzv. zvláštním režimu, připraví přijímací
testy v Braillově písmu, zvětší je nebo slovně upraví
tak, aby přijímací zkouška nebyla hned první bariérou
na univerzitě.

K široké škále nabízených poradenských služeb
nově přibyla možnost konzultovat problémy přes
internetový portál (poradna.upol.cz). Na tomto serve-
ru jsou poskytovány informace z oblasti vzdělávání
osob se zdravotním postižením a s poruchami komu-
nikace, včetně legislativních informací.

Stránky redigují pracovníci Katedry speciální pe-
dagogiky Pedagogické fakulty UP. Tím je zajištěna
nejen jejich odborná kvalita, ale také provázanost
s jinými edukačními poradenskými, konzultačními
a asistenčními aktivitami realizovanými nejenom u nás
v Olomouci, ale také na jiných vzdělávacích institu-
cích v České republice a v zahraničí,“ doplnila doc.
K. Vitásková z Katedry speciální pedagogiky PdF UP.

Portál mohou využívat nejenom studenti či peda-
gogové z různých fakult UP a z jiných univerzit v ČR,
ale také pedagogové ze základních nebo středních
škol, kteří mají zájem o integraci žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami. Dotazovat a infor-
movat se mohou také rodiče uchazečů o studium či
přímo sami uchazeči.

-rp-

Katedra psychologie FF UP ve spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Olomouckého kraje a Centrem adiktologie
1. LF UK Praha nabízí vzdělávací program
„A nebo…“ pro školní metodiky prevence,
výchovné poradce a další aktivní pedago-
gy. Program je zaměřený na práci s jednotliv-
cem, se třídou a skupinou dětí základních
a středních škol v rámci prevence rizikového
chování. Má posílit dovednosti účastníků po-
zitivně ladit vztahy ve třídě a zvyšovat jejich
kompetence ke zvládání krizových situací,
s nimiž se mohou během práce setkat. Pro-

Nabídka vzdělávacího programu – prevence rizikového chování
gram je ucelený, je třeba jej absolvovat v plném
rozsahu.

Pod vedením zkušeného týmu lektorů a při-
zvaných externích odborníku tak účastníci prv-
ního běhu od 23. 2. do 10. 12. 2006 absolvují
dvanáct celodenních setkání a dvě setkání
víkendová, celkově 160 výcvikových hodin.

Místem konání je Katedra psychologie
FF UP, Vodární 6, Olomouc 771 80. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky
(kurzovné se nehradí).

-mk-



/6/

Diskuse, názory, ohl asy

Je tomu asi rok, co deník MF Dnes zveřejnil názory
vědců a akademických pracovníků na hodnocení
a financování vysokých škol v rámci programu tzv.
Výzkumných záměrů (VZ). Problematika hodnocení
a financování vědy našla publicitu i na televizních
obrazovkách, v rozhlase a regionálním tisku. V letoš-
ním roce proběhne hodnocení první etapy řešení,
zároveň je vypsáno další kolo soutěže. Jde o živé
otázky, které jsou stále předmětem diskusí na
akademické půdě.

Připomeňme si, že v roce 2005 poprvé dochází
k výrazné diferenciaci v podpoře vědy na příštích
7 let. Část podaných projektů je financována bezvý-
hradně (16 % návrhů), dalším je poskytována
snížená dotace (30 % návrhů), na druhé straně však
54 % projektů není vůbec financováno. Přístup
k prostředkům VZ je podmiňován kvalitativními
kritérii ve smyslu podmínek soutěže; stát poskytuje
podporu těm řešitelským týmům, které prokazují
špičkovou úroveň své vědecko-výzkumné činnosti.
Na rozdíl od podpory ze strany grantových agentur
a MŠMT, poskytovaných jinými formami, jsou pro-
středky VZ určeny na delší období, zahrnují také
mzdy a mají za cíl vytvářet stabilní podmínky pro
výzkumnou činnost vysoké školy jako celku. VZ
ovšem nepředstavují jediný zdroj financí určených
na vědecký výzkum.

Program VZ byl zahájen v roce 1998. Chybou
bylo, že MŠMT tehdy upustilo od výběru projektů
formou soutěže. Vědecká výkonnost uchazečů byla
hodnocena podle standardizovaných kritérií, nume-
ricky, prostředky byly také rozděleny podle nume-
rických klíčů, plošně, administrativně. Došlo tím
mj. také k vysoké míře diskriminace nově vznikají-
cích pracoviš�, škol, které ještě ani neměly první
absolventy a objektivně nemohly soupeřit se zave-
denými vědeckými týmy a ústavy.

Ve druhém kole programu VZ v roce 2004
proběhl výběr úspěšných projektů formou soutěže,
se známými výsledky. Došlo k tomu, že řada
pracoviš�, podporovaných v první etapě, ve velmi
náročné soutěži neuspěla.

Někteří vědečtí pracovníci a akademičtí funkcio-
náři kritizovali a stále kritizují průběh a výsledky
soutěže. Nespravedlivé rozdělení státních prostřed-
ků je podle nich poplatné špatné práci MŠMT,
systému hodnocení, nevyváženému složení hodno-
tících komisí. Objevuje se kritika na koncepci VZ
(„zpackaný pokus o reformu“, „alibistický byrokra-
tický nesmysl vymyšlený nudícími se úředníky“).
Dojde k výraznému útlumu vědeckého výzkumu,
který může ohrozit postavení české vědy (Filosofic-
ká fakulta UK). Bude pokračovat vytlačování někte-
rých regionů do pozice jakési české „Zakarpatské
Ukrajiny“, předurčené spíše k jiným činnostem než
je špičkový vědecký výzkum (Moravskoslezský kraj).

Je zřejmé, že v mnohých aspektech přerostly
kladené otázky problematiku VZ a dotýkají se české
vědy jako celku.

Sám si myslím, že dosažené proporce úspěš-
ných a neúspěšných projektů ve vědeckých soutě-
žích typu VZ jsou v podstatě optimální.

I když s řadou kritických poznámek k hodnocení
projektů souhlasím, domnívám se, že některé otáz-
ky vyžadují hlubší pohledy nad rámec citově zabar-
vené mediální diskuse.

Jen stěží je možné akceptovat argumenty typu
„oponent ze Slovenska je rozhodně méně přísný
než z USA“, přednesené na adresu hodnotícího
procesu VZ. Také představa, že naše domácí pro-
jekty budou kvalitněji hodnotit renomovaní „zahra-
niční odborníci“, je ve svém celku nereálná.

Není také snadné dospět ke shodě v principech
hodnocení úspěšnosti vědecké práce. Budeme-li
k hodnocení jednotlivců a menších celků přistupo-
vat stejně jako k fakultám, ústavům, univerzitám, či
dokonce státním celkům, dopustíme se velkých
chyb; na to ostatně upozorňuje také analýza prove-
dená před deseti lety v Elsevier Science Publishers.
Zcela nezbytný je diferencovaný přístup k různým
vědám; např. srovnávání citačních údajů v právních
vědách a ve fyzice je zcela nesmyslné.

Výzkumné záměry a rozvoj vědy v regionech
Čteme-li, že „v přírodních vědách o kvalitě

svědčí jednoznačně publikace ve špičkových mezi-
národních časopisech, využité patenty a licence,
ohlasy v zahraničních časopisech“, tak si myslím,
že v případě jednotlivců a menších vědeckých
kolektivů to jednoduše není pravda. Velice negativní
je při tomto přístupu absence „subjektivního fakto-
ru“, tj. hodnotitele, který svým jménem, svou
znalostí dané vědní disciplíny garantuje předkláda-
né hodnocení. Numerický způsob hodnocení zvý-
hodňuje publikaci dílčích výsledků, které se budou
opravovat, doplňovat a publikovat znovu. Hodnota
vědecké práce, jejíž citace (tj. „čárky“) rychle po
publikaci vyhasnou, nemusí být vyšší než u článku,
který nebyl citován vůbec, může být ovšem i nižší
(kritické ohlasy). S numerickým, tj. „objektivním“
hodnocením lze snadno účelově manipulovat; tam,
kde nestačí „obyčejné“ citace, lze ještě uplatnit tzv.
„podstatné“, tj. „lepší“ citace (krycí název pro
citace od spoluautorů a blízkých spolupracovníků).
S pomocí dnešního informačního servisu (Web of
Knowledge) by mohla snadným administrativním
postupem hodnotit kvalitu vědecké práce každá
sekretářka.

Není však pochyb o tom, že by citační přehledy
neměly chybět v podkladech pro hodnocení vědec-
ké výkonnosti jednotlivce i instituce. Na druhé
straně však čím větší celek je hodnocen (ústav,
univerzita, stát), tím je hodnocení přesnější, u nej-
větších celků již v některých vědách citační údaje
spolehlivě korespondují se skutečnou vědeckou
výkonností.

Výsledky soutěže VZ 2005 jsou kritizovány také
z regionálního hlediska. Pomáhají totiž petrifikaci
stávající nízké úrovně podpory vědy a výzkumu
mimo tradiční vědecká centra.

Je třeba vědět, o čem se bavíme. Z analýzy
dostupných údajů vyplývá, že celkové náklady na
vědecké projekty, financované státem v období
1994–2000 byly rozděleny takto: Praha 64,4 %, kraj
Jihomoravský 16,2 %, Jihočeský 7,7 %, Moravsko-
slezský 3,1 %, Olomoucký 2,0 % (uvedená čísla
vyplývají z Centrální evidence projektů výzkumu
a vývoje CEP). Prostředky Grantové agentury ČR
byly v období 1997-2000 rozděleny v této struktuře:
Praha 69,4 %, kraj Jihomoravský 18,1 %, Morav-
skoslezský 4,4 %, Jihočeský 3,3 %, Olomoucký
1,5 %. Pokud jde o VZ, pro období 1998–2000
dostáváme následující údaje: Praha 58,6 %, kraj
Jihomoravský 27,4 %, Jihočeský 6,0 %, Olomoucký
1,6 %, Moravskoslezský 1,2 %.

Mnozí odborníci si myslí, že uvedená čísla
zároveň spolehlivě charakterizují současnou vědec-
kou výkonnost jednotlivých krajů a z tohoto pohledu
dosažené proporce ve financování nejsou proble-
matické. V jiné souvislosti např. MF Dnes uvádí, že
Praha je dvaapůlkrát výkonnější než Olomoucký kraj
(hrubý domácí produkt v roce 2004).

Vyjádříme-li tato čísla jinými slovy, roční náklady
na vědu u nejvýkonnějšího celku jsou stejné jako
náklady celků tam, kde věda není rozvinuta, po
dobu 20–30 let.

Vzhledem k relativně malým skutečným změnám
ve vědní politice státu lze platnost výše uvedených
údajů spolehlivě extrapolovat na mnohem delší

období, a to jak před rok 1995, tak i do budoucnos-
ti. Je také snadné doplnit tato čísla o údaje z VZ
2005.

Uvedená čísla mluví sama za sebe. Výzkum je
koncentrován v podstatě do dvou center, Prahy
a Brna (asi 80 % státních prostředků). AV ČR je
dnes prakticky výhradně pražskou institucí. Měří-
me-li vědeckou výkonnost finančními dotacemi,
vidíme, že existují propastné rozdíly ve výkonnosti
hlavního města a krajů a také ve struktuře tvůrčí
inteligence s důsledky, které z toho pro kraje
vyplývají. Nemusíme snad pochybovat o tom, že
jedním ze zdrojů značného vystěhovalectví z Mo-
ravskoslezského kraje v posledním období do ji-
ných oblastí republiky je také struktura vědeckých
a výzkumných institucí, která ovlivňuje životní styl
a cítění obyvatelstva, spoluvytváří perspektivy jeho
uplatnění mladých lidí atp.

Nemyslím si však, že k vytvoření příznivějších
relací mezi jednotlivými regiony je třeba slevit
z nejnáročnějších kvalitativních kriterií v programech
typu VZ. Cesta k překonání propasti spočívá v něčem
jiném: v širším zavedení nových rozvojových pro-
gramů, vytvoření systému dlouhodobé, stálé ma-
sivní podpory vybraných oblastí základního a apli-
kovaného výzkumu v regionech. Hodnocení úspěš-
nosti těchto programů v počátečních rozvojových
etapách pak nebude založeno na citačních čárkách,
ale na rozvojových parametrech.

Bez rozvoje vědy nelze počítat s úspěchem
v příštích vědeckých soutěžích. Mnohé bude při-
tom záležet na krajích, ale také na České konferenci
rektorů a MŠMT.

Případná jednorázová pomoc či kompenzace
neúspěšných institucí tak, jak byla uplatněna v roce
2005, zajisté nebude řešením. Řešením také nebu-
dou programy na bázi „Výzvy k předkládání žádostí
o finanční podporu z operačního programu rozvoje
lidských zdrojů“. Cíl tohoto programu „Podpora
místních iniciativ – konkurenceschopnost daných
lokalit“ v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje – je
zajisté velmi pozitivní. Celkové prostředky ani jejich
výše na individuální projekt však zdaleka nedosahují
úrovně VZ. Výsledek je proto odsouzený do předem
vymezených mantinelů: bez masivní státní podpory
bude docházet k dalšímu prohlubování propasti.
Mimo center je stále jen velmi málo vědeckých
pracoviš�, měla by vznikat nová, a to především na
vysokých školách; a i kdyby např. Moravskoslezský
kraj získal dva projekty z programu rozvoje lidských
zdrojů s nejvyšší možnou dotací na dobu dvou let,
pomůže si stejně jako prodejem špičkového fotba-
listy z Ostravy do Prahy.

Prof. D. Krupka
Příspěvek na 83. zasedání pléna České konference
rektorů, 26.–27. 1. 2006 v Brně k bodu „Současná
situace vysokého školství ČR“.
Autor je emeritním rektorem Slezské univerzity v Opavě,
profesorem matematiky na PřF UP (Katedra algebry
a geometrie), IAS Distinguished Fellow, La Trobe
University, Melbourne, Australia. Je zakládajícím re-
daktorem tří mezinárodních impaktovaných časopisů,
vydávaných Elsevier Science Publishers a World
Scientific. http://globanal.upol.cz/krupka.html.

Termín ukončení 12. ročníku veřejné literární soutěže pro studenty UP se blíží
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 2006.
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 nerozdělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou

hodnoceny odbornou porotou, kterou jmenuje rektor UP. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2006
a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných prací se zúčastní hodnotícího semináře.

Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát rektora UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; obálku
označte heslem „Literární soutěž“.
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VYDAVATELSTVÍ UP

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

Cyrilometodějská fakulta
Studia theologica 22 – Teologický časopis. Zima
2005, ročník VII, číslo 4.

Fakulta tělesné kultury
Štěrbová, D., a kol.: Hluchoslepota. Lidé s ní a kolem
ní. 1. vyd., 104 s.
Panská, S.: Pohybové hry pro děti se sluchovým
postižením. 1. vyd., 76 s.
Kurková, P.: Bibliografie aplikovaných pohybových
aktivit (1996–2004). 1. vyd., 138 s.

Filozofická fakulta
Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. (eds.): Kvalitativní
přístup a metody ve vědách o člověku IV. Vybrané
aspekty teorie a praxe. 1. vyd., 446 s.
Veselovská, L: English Morphology and Morphosyn-
tax: Syllabi, Examples and Exercises. 1. vyd., 142 s.
Stěpanova, L., Vychodilová, Z.: Zeměpisné a politic-
ké reálie současného Ruska. 3. vyd., 106 s.
Závrská, V.: Teoretická východiska teorií účinků ma-
sové komunikace. 1. vyd., 48 s.

Lékařská fakulta
Šimánek, V. (hl. ed.): Biomedical Papers. Volu-
me 149, Number 2. 266 s.

Pedagogická fakulta
Peutelschmiedová, A.: Techniky práce s balbutiky.
1. vyd., 112 s.
Peutelschmiedová, A.: Logopedické minimum. 2. vyd.,
90 s.

Dopita, M., Staněk, A.: (eds.) RVP v praxi učitele
výchovy k občanství – se zaměřením na potírání
rasové nesnášenlivosti. Sborník. 1. vyd., 252 s.
E-PEDAGOGIUM. Nezávislý časopis určený pedago-
gickým pracovníkům všech typů škol. Ročník 2005,
2. č., 144 s.
Ludíková, L., a kol.: Kombinované vady. 1. vyd.,
144 s.
Obenausová, S.: New Trends in Educating Future
Teachers of English. Sborník z konference. 114 s.

Právnická fakulta
Malacka, M. (hl. red.): Mezinárodní a srovnávací
právní revue 12/2004. Mezinárodní konference dok-
torandů – II. část. 104 s.

Přírodovědecká fakulta
Fňukal, M., Ptáček, P. (ed.): Geografie, cestovní ruch
a rekreace. Sborník. 204 s. + CD.

Středisko distančního vzdělávání
Eschgfäller, S.: Zur österreichischen Literatur nach
1945. Ein Abriss mit Textbeispielen. Teil I (1945 – ca.
1980). 1. vyd., 56 s.
Jakešová, P., Dostalík, P.: Úvod do práva. 1. vyd.,
60 s.
Křipač, J.: Zvukový film do roku 1945. 1. vyd., 64 s.
Hudec, Z.: Český hraný film. 1. vyd., 48 s.
Hudec, Z.: Základní tendence v dějinách filmové
teorie 1910–1960. 1. vyd., 88 s.
Korda, J.: Úvod do studia televize. 1. vyd., 78 s.

-kop-

Lednová produkce

(I) Kdybychom věřili, že lokální milieu může výrazně
ovlivnit životní dráhu místních rodáků, pak bychom
shledali v osobě pětadvacátého rektora olomoucké
jezuitské koleje a univerzity P. Řehoře Krále, S.J.,
doktora filozofie i teologie, pádný argument pro
takovou víru. Narodil se totiž 5. března 1624 v Cho-
těšově, obci ležící na řece Radbuze v rovinaté krajině
asi 18 kilometrů jihozápadně od města Plzně, na
železniční trati Plzeň–Domažlice–Česká Kubice–Furth
im Wald (v Bavorsku), asi 6 km od dálnice D5
(Praha–Plzeň–Rozvadov). Existence Chotěšova je do-
ložena již k roku 1115 a jeho význam zvýšilo založení
velkého kláštera sester sv. Norberta neboli premon-
strátek, k němuž došlo mezi léty 1202–1210 pod
patronací blahoslaveného Hroznaty, zakladatele pre-
monstrátského opatství v Teplé u Mariánských Lázní.
Za husitských válek i za třicetileté války klášter značně
utrpěl, ale díky klášterním proboštům Pavlu Heroldovi
a Norbertu Kastlovi získaly klášterní budovy výstav-
nou barokní podobu. Císař Josef II. však roku 1782
klášter, obydlený 44 řeholnicemi, zrušil. V roce 1827
koupil klášterní panství od Náboženského fondu Karel
Alexander kníže Thurn-Taxis, v roce 1878 tu zřídily
sestry řádu Navštívení Panny Marie penzionát pro
výchovu dívek z bohatých rodin a po únoru 1948

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
25. KRAL (Král) Gregorius (Řehoř), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 5. 3. 1624 Chotěšov – † 27. 3. 1684 Praha),
rektor od 4. 11. 1668 do 8. 12. 1671

klášterní budovy zdevastovala Československá lidová
armáda. Roku 1991 se vlastníky klášterního areálu,
usilujícími o jeho restaurování, staly obec Chotěšov
a kongregace sester řádu Navštívení Panny Marie.

Po tomto stručném výkladu o nejvýznamnější
stavební i církevní památce rodiště olomouckého
jezuitské rektora Řehoře Krále se obra�me k jeho
biografii, jak ji v jazyce latinském líčí – bohužel málo
konkrétně – na dvanácti rukopisných stranách jeho
elogium (posmrtná chvála), dochovaná ve dvou
opisech. Dozvídáme se tak, že se Královi rodiče
jmenovali Petr a Uršula, skrovně žili z výnosu své
zemědělské usedlosti, a když bylo jejich synu Řeho-
řovi dvanáct let, poslali ho studovat na jezuitské
gymnázium v Jindřichově Hradci. Zde také vstoupil
30. září 1642 do Tovaryšstva Ježíšova a v následují-
cím roce prošel řádovým noviciátem v Brně. Od roku
1644 do roku 1646 studoval jako člen jezuitské koleje
u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském na pražské
filozofické fakultě, poté do roku 1650 učil v gramatic-
ké třídě staroměstského jezuitského gymnázia, v roce
1655 absolvoval pražskou teologickou fakultu, při-
čemž 7. března 1655 obdržel kněžské svěcení; téhož
roku vyšly v Praze tiskem Královy Positiones ex
universa theologia (Základy všeobecné teologie). Po
další tři roky pak P. Řehoř Král působil jako profesor
na pražské filozofické fakultě a zpovědník.

Následujících dvanáct let Králova života bylo spja-
to s Olomoucí. Od roku 1659 působil P. Řehoř Král na
olomoucké jezuitské univerzitě jako profesor filozofie
a teologie, v letech 1662–1665 stál v čele olomoucké
teologické fakulty jako její děkan. Z této funkce patrně
vyplynul druhý známý Králův spisek, Oratio de vene-
rabili senectute D. Joannis Evangelistae (Řeč o cti-
hodném stáří páně Jana Evangelisty), publikovaný
v Olomouci tiskem roku 1663. V letech 1665–1667
přednášel P. Řehoř Král na olomoucké teologické
fakultě o Písmu svatém, v letech 1666–1667 byl
pověřen přednáškami z polemické (kontroverzní) teo-
logie, současně zastával úřad univerzitního kancléře

a nejvyššího studijního prefekta, působil též jako
zpovědník, examinátor a „resolvator casuum“ (roz-
hodčí pří). V následujícím roce 1668 vznikla Královou
zásluhou na teologické fakultě pátá katedra, a to
církevního práva neboli sv. Kánonů (vedle dosavad-
ních kateder scholastické neboli spekulativní teologie,
polemické či kontroverzní teologie, morální teologie
a Písma svatého), jichž byl prvním přednášejícím, by�
v nevelkém rozsahu.

Úřadu rektora olomoucké koleje a univerzity Tova-
ryšstva Ježíšova se P. Řehoř Král ujímal dne 4. listopadu
1668, jsa nepochybně dobře obeznámen se stavem
obou řádových institucí, s poměry mezi olomouckým
duchovenstvem i v královském městě Olomouci. Do
úřadu jej uváděl sám český jezuitský provinciál
P. Daniel Krupský, jenž tou dobou vizitoval moravské
koleje a rezidence Tovaryšstva Ježíšova. Jak sděluje
Královo rektorské diarium, nazítří, tzn. 5. listopadu
1668, „P Neorector“ pozdravil knížete biskupa Karla
z Lichtensteina-Castelcornu, přislíbil mu poslušnost
svou i koleje a požádal ho o dobrotivou ochranu. Po
slavnostní univerzitní promoci se konala neméně
slavnostní mše, poté v auditoriu promluvil ke studen-
tům profesor logiky P. Šimon Spanperger. Následující-
ho dne pozdravil nový rektor kapitulního děkana Petra
Petruria, kapitulního probošta Ondřeje Dirreho (jehož
erb dodnes zdobí průčelí domu v Křížkovského ul. č. 4,
v minulosti nazývaného Dirreon), světícího biskupa
Jana Bedřicha svobodného pána Breunera (v letech
1694–1710 arcibiskupa pražského) a ostatní kanov-
níky olomoucké biskupské kapituly; školní výuka se
odbývala pouze dopoledne, zatímco odpoledne byla
studentům dopřána „recreatio“. Konečně 7. listopadu
1668 dorazilo do jezuitské koleje 23 věder
(asi 1 032 litrů) vína z kolejního statku Čejkovice;
poznamenejme v té souvislosti, že 1. srpna 1668 se
pozemkový majetek olomoucké jezuitské koleje roz-
rostl o statek Vinary (nyní městská část Přerova).

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

5 Peče� rektora olomoucké koleje a univerzity
Tovaryšstva Ježíšova na listu rektora P. Řehoře
Krále z 10. listopadu 1668, původně uloženém ve
Státním okresním archivu v Olomouci, fond Archiv
města Olomouce. Podle publikace F. Šantavého
a E. Hoška Organizace, pečeti a insignie olomoucké
univerzity v letech 1573/1973, Olomouc 1980,
s. 133, byl tento list evidován pod inventárním
číslem 1706, pod tímto inventárním číslem se však
ani ve fondu Sbírka listin, ani ve fondu Zlomky
registratur nenachází a nepodařilo se jej dohledat.
Snímek pečeti i části podpisu rektora P. Řehoře
Krále proto reprodukujeme z přílohy II výše uvede-
né publikace. Peče� je oválná o rozměrech
32×26 mm, na opisu pečeti je mezi dvěma linkami
uvedeno RECTORIS COLL OLOMVCENSIS SOC IESV.
Pečetním znamením je emblém jezuitského řádu –
písmena IHS (Iesus Hominum Salvator – Ježíš,
Spasitel lidí), na břevnu písmene H je vztyčen
jetelový kříž, dole se nacházejí tři hřeby dotýkající
se hroty – symbol Kristova ukřižování; ze znamení
vyšlehují na všechny strany po celém obvodu
pečetního pole plaménky. Typář této pečeti se
nedochoval.
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18. ÚNORA
Ing. Arch. J. Klenovský: Židovské památky Moravy
a Slezska. Přednáška. CMTF UP, zpěvárna, 17.30 hod.

20. ÚNORA
Patří Turecko do Evropské unie? Beseda s úvodním
slovem Ing. J. Březiny, poslance Evropského parla-
mentu. Pořádá Centrum interdisciplinárních studií UP,
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouc-
kého kraje, o. p. s., Česká geografická společnost
(středomoravská pobočka) ve spolupráci s Katedrou
geografie PřF UP. Aula PřF UP, tř. Svobody 26,
1. patro, 13 hod.

Zahájení výstavy publikační činnosti CMTF. V rámci
programu oslav 60. výročí obnovení UP. CMTF UP,
rotunda, 15 hod.

Koncert pedagogů Katedry muzikologie FF a jejich
hostů. V rámci programu oslav 60. výročí obnove-
ní UP. UC UP, kaple Božího těla, 19 hod.

21. ÚNORA
Olomoucký oftalmologický seminář. Knihovna oční
kliniky.

Prof. R. Bělohlávek, RNDr. V. Vychodil, Ph.D. (PřF UP):
Fuzzy atributové implikace: teorie a algoritmy. Semi-
nář z univerzální algebry a uspořádaných množin.
PřF UP (Tomkova 40), posluchárna č. 301, od 13 hod.

Vernisáž výstavy Bez titulu. Expozice prací studentů
a absolventů Katedry výtvarné výchovy PdF UP.
V rámci oslav 60. výročí obnovení UP. UC UP, 16 hod.
Výstava potrvá do 31. 3. 2006.

Král Ubu. A. Jarry. Projekce legendární inscenace
Divadla Na zábradlí z r. 1964. UC UP, Filmový sál,
16.45 hod.

Dr. L. Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze:
Judaismus dnes. Velký sál kurie, Biskupské nám. 2,
17 hod.

Slavnostní bohoslužba pro Univerzitu Palackého.
Celebruje Mons. J. Graubner. Katedrála sv. Václava,
18 hod.

Hliněný kabaret (studentské představení s keramic-
kými loutkami). V rámci programu oslav 60. výročí
obnovení UP. UC UP, Divadelní sál, 19 hod.

Kosovo – Konflikt a současný status Kosovo. Bese-
da. UC UP, Filmový sál, 19 hod.

22. ÚNORA
Reflexe studia surdopedie očima absolventů. Semi-
nář. Aula PdF UP, od 13 hod.

Regionální integrace v sub-saharské Africe – pří-
pad Jihoafrického rozvojového společenství (SADC).
Beseda s úvodním slovem politologa Mgr. I. Lukáše
(Fakulta sociálních věd UK). Pořádá Centrum interdis-
ciplinárních studií UP, Agentura rozvojové a humani-
tární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s., Česká
geografická společnost (středomoravská pobočka)
ve spolupráci s Katedrou geografie PřF UP. Aula PřF
UP, tř. Svobody 26, 1. patro, 13.30 hod.

RNDr. V. Petříček (Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, Praha): Příroda a její ochrana v dolním Pojize-

ří. Přednáška. PřF UP (Šlechtitelů 11), velký přednáš-
kový sál, 16 hod.

Slavnostní koncert k 60. výročí obnovení olomouc-
ké univerzity. UC UP, Atrium, 19 hod.

Hliněný kabaret (studentské představení s keramic-
kými loutkami). UC UP, Divadelní sál, 19 hod.

Setkání bývalých a současných pracovníků Katedry
českého jazyka a literatury. Součást programu oslav
60. výročí obnovení olomoucké univerzity v roce
2006. Pedagogická fakulta, 19 hod.

Jmenuji se Joe. Film, režie K. Loach. UC UP, Filmový
sál, 20 hod.

23. ÚNORA
Inaugurace rektora UP a děkanů čtyř fakult. Regio-
nální centrum Olomouc, 11 hod.

Ing. J. Paroubek (předseda vlády ČR): EU a zahra-
niční politika ČR. Přednáška spojená s diskusí. FF UP,
aula, 13.30 hod.

Zahájení jednání ČKR (neveřejné). UC UP, Komorní
sál, 15 hod.

24. ÚNORA
Den otevřených dveří v Knihovně a Vydavatelství
UP spojený s výstavou knižní produkce VUP. Infor-
mační centrum UP, 9–16 hod.

Zakončení jednání ČKR (neveřejné). UC UP, Komorní
sál, 12 hod).

24.–25. ÚNORA
Základy kinestetiky. Kurz. Neurologická klinika LF UP,
posluchárna.

25. ÚNORA
Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu, Ošet-
řovatelská péče a edukace pacienta. Kurz 1. Ústav
teorie a praxe ošetřovatelství, Olomouc.

27. ÚNORA
Koncert vokálního souboru Sol et sedes. Repertoár
zaměřen na duchovní skladby starých mistrů –
J. H. Galluse a J. D. Zelenky. Umělecká vedoucí
L. Keprtová. Kaple Božího Těla, 19 hod.

28. ÚNORA
Prof. R. Bělohlávek, RNDr. V. Vychodil, Ph.D.
(PřF UP): Fuzzy atributové implikace: teorie a algo-
ritmy. Seminář z univerzální algebry a uspořádaných
množin. PřF UP (Tomkova 40), posluchárna č. 301,
od 13 hod.

2. BŘEZNA
Seminář univerzitního Společenství pro studium
hlasu a řeči. UC UP, Komorní sál, 13.30 hod.

3. BŘEZNA
Revmatologie v klinické praxi. 130. internistický
den. RCO, od 8.10 hod.

-red-

Hledají se pomocníci
pro organizaci Reprezentačního plesu UP

Naléhavě se hledají studenti a studentky ochotní
zastávat role pořadatelů, prodejců losů do tomboly
apod.; odměnou jim bude volná vstupenka na Repre-
zentační ples UP. Zájemci nech� se přihlásí pracovni-
ci Konferenčního servisu UP, paní Vaškové (tel.
585 631 054, e-mail: ludmila.vaskova@upol.cz),
která ráda poskytne veškeré další informace o této
společenské události nejen akademické obce UP, ale
i všech příznivců olomouckého vysokého učení.


