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Fakultní nemocnice, lékařská a příro-
dovědecká fakulta společně moderni-
zují přístrojovou techniku • Univerzitní
pracoviště informují • Dění kolem nás:
proč je Evropa stará?

Olomoucký knižní veletrh LIBRI doprovodil
i letos Literární festival – tradiční setkání
českých a zahraničních literárních osobností
a čtenářské veřejností, na jehož organizaci se
podílí Katedra bohemistiky FF UP. Na letoš-
ním, už 12. ročníku vystoupil v rámci mini-
festivalu „Libri na jevišti“ např. J. Lábus
s recitačním pásmem z poezie fiktivního bás-
níka M. Hýla.

-red-, foto -tj- 4

Nepřehlédněte: BENEFIT (= BEzmoc – NEschopnost –
FIkce – Tupost)
Víte, kdo má kontrolu nad našimi projekty? O rados-
tech a strastech aplikačního programu projektů
OP RLZ… a ještě mnohem víc se dočtete v článku
RNDr. I. Fellnerové v rubrice Diskuse, názory, ohlasy
na str. 6.

g Kronika olomouckých domů W. Nathera se
dočkala pokračování. Křest druhé části německy
psaného díla, které mapuje historii olomouckých
domů, se uskutečnil v průběhu 21. knižního veletrhu
Libri 2006. Díky iniciačnímu a finančnímu příspěvku
německého spoluvydavatele prof. F. Nathera, jemuž
byl autor rukopisu Kroniky prastrýcem, vydalo taktéž
druhý díl této unikátní publikace Vydavatelství UP.
Slavnostní prezentace za účasti prof. F. Nathera
a ředitelky Vydavatelství UP RNDr. H. Dzikové proběh-
la 10. 3. v areálu Výstaviště Flora ve stánku VUP, kde
se konala také následná autogramiáda.

Natherova Kronika je velké, nedocenitelné a ze
všech v olomouckém Státním okresním archivu ulo-
žených pramenů nejvíce využívané dílo. První díl,
který byl prezentován loni, zachycuje údaje o do-
mech s popisnými čísly 1 až 400, v druhém díle
mohou zájemci nalézt domy s číslem 401 až domy
umístěné na dnešním předhradí, sdělil PhDr. V. Spáčil,
emeritní ředitel Státního okresního archivu v Olomouci,
jenž dále podotkl, že sám rukopis díla, který obsahuje
sedm svazků čítajících 2 500 stran, je používán
dodnes. O jeho užívání svědčí i značné opotřebení.
Dokonce jsme jej museli z přímého užívání stáhnout,
protože hrozilo jeho zničení, dodal.

Život autora knihy W. Nathera (1820–1899), ně-
kdejšího místostarosty královského hlavního města
Olomouce, byl zasazen do nelehkého období velkých
národnostních rozporů. W. Nather byl však všeobecně

g Studijní oddělení sedmi fakult UP registrují v těchto
dnech přes 23 tisíc přihlášek ke studiu v příštím
akademickém roce. Přestože se jedná stále jen
o průběžné číslo, již te� je jasné, že zájem o studium
na nejstarší moravské univerzitě je rekordní.

Zatímco loni se ke studiu na UP hlásilo necelých
21 tisíc zájemců, letos konečný počet přihlášek
pravděpodobně překoná hranici 24 tisíc, nebo� stále
docházejí a budou docházet přihlášky vrácené studij-
ními odděleními k opravě. Na univerzitě bylo také
v posledních měsících akreditováno několik nových
oborů, především na Pedagogické fakultě a Filozofic-
ké fakultě. Na tyto obory se lze hlásit ještě v průběhu
března, respektive dubna. Cyrilometodějská teologic-
ká fakulta přijímá přihlášky na obory realizované ve
spolupráci s CARITAS-VOŠs – Charitativní a sociální
práce a Sociální a humanitární práce – jako každo-
ročně až do 28. 4.

Na funkci děkanky CMTF UP
kandiduje RNDr. G. I. Vlková, Th.D.

Ve středu 22. 3. 2006 ve 14 hodin
proběhne setkání akademické obce

Cyrilometodějské teologické fakulty UP.
Vedení fakulty zde předloží akademické obci

zprávu o nejdůležitějších událostech
na CMTF UP v uplynulém roce.

Svůj program pak představí kandidátka
na funkci děkanky CMTF UP

RNDr. G. I. Vlková, Th.D.,
současná proděkanka pro studijní záležitosti,

která jako jediná kandidaturu přijala.
Členové akademické obce CMTF UP měli

možnost předkládat akademickému senátu
návrhy kandidátů na funkci děkana fakulty
do 10. 3. Volební komise obdržela návrhy

se jmény celkem sedmi vyučujících.
Setkání se koná v učebně UN-U01.
Všichni členové akademické obce

jsou srdečně zváni.
Mgr. P. Černuška, předseda AS CMTF UP

Historie olomouckých domů v druhém díle
ctěnou a váženou osobností a když pak tehdejší
média měla informovat o smrti tohoto váženého
občana města Olomouce, nikdo superlativy nešetřil.
Mährisches Tagblatt tehdy např. psal o jeho ušlechti-
losti, oddanosti vlasti, o tom, že byl prostý ve svém
životě, klidný ve svých činech, veden pouze snahou
sloužit svému rodnému městu. Stejně tak český
Našinec zmiňoval samé klady autora, když W. Nathe-
ra přirovnával k nejhodnějšímu a nejzasloužilejšímu
měš�anovi, jenž vynikal ryzostí povahy a zvláštní
šlechetností srdce. I přes všechno dobré a prospěš-
né, co vykonal, by se však jeho činy nejspíš ocitly
v zapomnění, nebýt jeho zájmu o historii města
a především o dějiny jeho domů. Cenné poznámky
W. Nathera, jejichž sbírání a studiu zasvětil polovinu
svého života, byly s jeho poslední vůlí předány do
tehdejšího městského archivu, a i když snad všichni
autoři, kteří se dějinami Olomouce zabývali, z nich
později čerpali, zpracování a knižního vydání se
dočkaly až v jednadvacátém století.

Prasynovec autora rukopisu prof. F. Nather již dříve
zmínil, že vydání Kroniky vnímá jako jakési poděková-

Počty přihlášených jsou vyšší oproti loňsku prak-
ticky na všech sedmi fakultách UP, největší nárůst lze
sledovat u Lékařské fakulty; zatímco loni se do jejích
magisterských, navazujících magisterských a baka-
lářských programů hlásilo okolo 3 700 uchazečů,
letos je to přes 5 000. Největší zájem je tradičně
o studium oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékař-
ství, ale významně vzrostl také zájem o ošetřovatelské
obory.

Dokončení na str. 4

Dokončení na str. 2

Počet přihlášek na UP bude rekordní
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ní prastrýci. W. Nather obstaral mému dědečkovi
živnost, mému otci umožnil vystudovat, sdělil před
časem. Prof. F. Nather se i přes svou německou
adresu trvalého pobytu považuje za Olomoučana.
Město Olomouc bylo a je velmi vážené a blahobytné
město, rád bych tuto povědomost přiblížil i lidem na
západě, jež se jen výjimečně cestou přes Českou
republiku odchýlí od trasy Praha, Brno, Víděň…, řekl
při prezentaci prvního dílu v roce 2005.

Unikátní – dnes již dvoudílnou – publikaci ocení
především studenti a badatelé v oboru Historie. Druhý
díl Kroniky olomouckých domů vychází, stejně jako díl
první, v nákladu 300 kusů. Měl by být dostupný jak
v prodejně skript UP, tak v knihkupectvích. Českou
interpretaci obou knih mohou zájemci očekávat do
dvou let. Jak řekl PhDr. V. Spáčil, jenž se překladu
jedinečného díla ujal, je to jen otázka času a financí.

M. Hronová, foto na str. 1 -tj-
(Pozn. red.: O prvním díle Kroniky olomouckých
domů informoval Žurnál č. 21, ročník 14.)

Historie olomouckých domů…
Dokončení ze str. 1

g Filmový sál Uměleckého centra UP hostil 6. 3. již
druhý ročník přehlídky tvorby studentů Katedry di-
vadelních, filmových a mediálních studií FF UP,
V. Ř. E. D. 2006.

Organizátoři se netajili ambicí „přesáhnout“ hranici
katedry a k účasti vyzvali i filmové tvůrce z jiných
pracoviš� univerzity.

Studenti se na uvedených filmech podíleli jako
režiséři, herci, scénáristé či kameramani. Některé
z představených filmů vznikly nezávisle na katedře,
některé na semináři filmové tvorby režiséra P. Marka
(např. Srdce republiky, republika srdce). Z ostatních
filmů bych zmínil adaptaci povídky W. Allena Dívka
z menzy režiséra L. Masnera nebo jeho poctu
Ch. Chaplinovi Tulák zachráncem, kde se převtělil
velmi zdařile do postavy tuláka, sdělil pro Žurnál za

g Fakultní nemocnice Olomouc (FNO), Lékařská
fakulta (LF) a Přírodovědecká fakulta (PřF) UP chtějí
v příštích letech intenzivněji spolupracovat na projek-
tech, které by pomohly dovybavit a modernizovat
zdravotnická a vědecká pracoviště.
Už v letošním roce plánují předložit
svým ministerstvům konkrétní pro-
jektové záměry. Pro jejich realizaci
chtějí získat prostředky především ze
strukturálních fondů Evropské unie.

Přestože zřizovatelem FNO je Mi-
nisterstvo zdravotnictví a fakulty jako
součást univerzity spadají do resortu
školství, jsou tyto instituce v mnoha
směrech propojeny. Spolupracují
v oblasti léčebné péče, ve výuce
studentů a zejména ve vědě a vý-
zkumu. Naše propojení je opravdu
úzké a pro všechny tyto činnosti
potřebujeme kvalitní vybavení, které
je nutné také neustále modernizovat.
Víme také, že v posledních letech
směřovalo na Moravu velmi málo peněz z fondů EU,
a chtěli bychom, aby se to změnilo. Právě proto
budeme už letos podávat přes svá ministerstva pro-
jekty, které chceme realizovat právě za finanční pod-
pory EU, uvedl ředitel FNO doc. J. Vomáčka, Ph.D.

Jednou z nejdůležitějších oblastí, na kterou se
chce nemocnice, ale i obě fakulty zaměřit, je moderni-
zace přístrojové techniky. Když se nemocnici nebo
některé z fakult podaří modernizovat vybavení, je to
vlastně úspěch pro všechny. Řadu přístrojů totiž
využíváme při vzájemné spolupráci právě například
v oblasti vědy a výzkumu, podotkl doc. Vomáčka.
Příkladem může být nový elektronový mikroskop,
který byl na konci loňského roku instalován na
Pracovišti mikroskopických metod (PMM) LF UP
v areálu FNO. Nemocnice jej využívá pro diagnostiku
patologických nálezů, pro lékařskou i přírodo-
vědeckou fakultu jsme zase servisním pracovištěm
na poli vědy a výzkumu, vysvětlil RNDr. R. Novotný
z PMM.

5 V přednáškovém sále kabinetu judaistiky FF UP
hovořil na téma Midraš, židovský výklad Bible
M. Vymětal. Přednáška se uskutečnila 7. 3. 2006.

-red-, foto -tj-

Fakultní nemocnice, lékařská a přírodovědecká fakulta
společně modernizují přístrojovou techniku

Moderní mikroskop nahradil přístroj starý takřka
20 let, váží zhruba dvě tuny a tubus sahá do výšky
2,5 metru. Byl pořízen za více než 11 milionů korun,
na jeho nákupu se podílely obě fakulty a jedním

milionem korun přispělo i Statutární
město Olomouc. Mikroskop splňuje
v elektronové mikroskopii dva proti-
chůdné požadavky – výsledné obráz-
ky mají vysoký kontrast, což je důle-
žité hlavně pro lékařské a biologické
aplikace ve FNO a na LF, a vynikajici
rozlišení 0,14 nanometru, což umož-
ňuje rozeznávat atomové roviny. Toto
je zase důležité pro Centrum pro
výzkum nanotechnologií na PřF. Zvět-
šení je možné v rozmezí padesátkrát
až osmsettisíckrát. Navíc lze na mi-
kroskop připojit další aplikace jako
elektronovou tomografii a součástí
mikroskopu je i digitální kamera,
díky které si může výzkumník nafo-
cené snímky okamžitě odnést, za-

tímco dříve se musely zpracovávat klasickým způso-
bem. Naše laboratoř také bude pro dodavatelskou
firmu několik let sloužit jako demonstrační centrum.
V této sestavě je to vůbec první takový mikroskop
v České republice, doplnil RNDr. R. Novotný, Ph.D.

Mezi projektovými záměry, na jejichž realizaci by
nemocnice v příštích letech chtěla získat prostředky
z fondů EU, je ale kromě modernizace techniky
zařazena například i rekonstrukce nejstarší budovy
v areálu FNO zvané „Franz Josef“ či vybudování
digitálního systému pro výměnu zdravotnických infor-
mací v rámci Olomouckého kraje.

-eh-, foto -tj-

organizátory přehlídky B. Bednařík. Mezi 16 předsta-
venými filmy figuroval i videoklip pro olomouckou
skupinu Bee-line k písni Sunbleach nebo generační
projekt, seriál na pokračování „Hustý týpci“. V divác-
ké soutěži vyhrál shora zmíněný Tulák zachráncem
s téměř 40 hlasy, řekl k výsledku přehlídky P. Bednařík.

Po loňském úspěchu se očekávalo, že i letošní
ročník bude neméně zdařilý. S ohledem na zájem –
přehlídky se letos účastnilo asi 120 lidí – byli hlavní
pořadatelé s výsledky akce spokojeni. Já osobně
bych přivítal větší „profesionalizaci“, podobně jako
je tomu na FAMU festu, přehlídce tvorby studentů
FAMU, dodal P. Bednařík závěrem.

-map-, foto -tj-

V. Ř. E. D. 2006 – druhý ročník
přehlídky filmových prací studentů

Zemřel prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.
Neradostný zdravotní stav profesora Eduarda Petrů jsme si uvědomovali po
celou dobu od konce srpna 2002, kdy ho atak zákeřné choroby upoutal na lůžko.
Zprvu jsme se sice utěšovali nadějí, že jde jen o dočasnou záležitost, kterou pan
profesor svou nezdolnou vůlí a obdivuhodnou vitalitou záhy překoná. Plynoucí
čas ovšem ukazoval, že tentokrát jde o mnohem mocnějšího soupeře, než se
mohlo zdát. O to obdivuhodnější bylo, jak se profesor Petrů se svým údělem
vyrovnával, jak stále uvažoval, v čem by mohl být Katedře bohemistiky,
Filozofické fakultě i Univerzitě Palackého prospěšný, a pokud mu choroba
dovolovala, nezůstával jen u přemítání. Obdivuhodné bylo také, s jakou

samozřejmostí, obětavostí a statečností mu při tom pomáhala jeho manželka. A to do poslední chvíle,
která přišla večer 3. 3. 2006.

Po ní nastal čas bilancování. Smuteční řeč nad rakví profesora Petrů jsem 10. 3. v obřadní síni
olomouckého krematoria končil konstatováním, že všichni, kteří se setkali s touto jedinečnou osobností,
si jí vskutku vážili a respektovali ji. Byl to výsledek lidské noblesy, přirozené autority a laskavé moudrosti,
které byly panu profesorovi vlastní. A také nesmírné erudice a pracovitosti, jejichž výsledky uznávala
a uznává jak domácí, tak zahraniční literárněvědná obec, hlavně pak ta medievalistická a literárněteoretic-
ká. Životní pou� olomouckého rodáka (16. 12. 1928) může posloužit také za příklad neokázalého lokál
patriotismu: od gymnaziálních a univerzitních studií (1952 absolvent české a francouzské filologie na FF),
přes dvanáctileté působení ve vědecké knihovně a více než čtyřicetiletou dráhu vysokoškolského učitele,
stále zůstal věrný Olomouci, by� jeho renomé výrazně přesahovalo hranice regionu. Nemá smysl se zde
pokoušet ilustrovat tento věhlas třeba neúplným výčtem jeho publikovaných prací, už jen zmínka
osobností a oblastí, na něž se soustředil jako editor, badatel či popularizátor, je impozantní: předhusitské
exemplum, staročeské legendy, husitská literatura, Tomáš Štítný ze Štítného, Petr Chelčický, Jan Amos
Komenský, Jan Dubravius, humanistické a renesanční slovesné umění, baroko, literární teorie, exaktní
metody v literární vědě, vztah literatury a filmu, literárněhistorické syntézy…

Profesor Petrů patřil k nezapomenutelným přednášejícím, jeho racionalitu a systematičnost oceňovali
všichni, kteří ho poznali ve funkci vedoucího Katedry bohemistiky, proděkana pro vědu a výzkum, hlavního
řešitele výzkumného záměru cíleného na moravskou kulturu a historii. Byl zván na přednášky na
nejrůznější tuzemské a zahraniční univerzity, působil v mnoha odborných a oborových grémiích, jeho
aktivity byly mnohokrát oceněny nejrůznějšími vyznamenáními či medailemi. To poslední – Cena Františka
Palackého už bude panu profesorovi uděleno in memoriam. Upřímnou gratulaci tak nahradí uctivá
vzpomínka a vřelé, o to smutnější poděkování…

Doc. L. Machala, CSc., vedoucí Katedry bohemistiky FF UP
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Šetření anonymní stížnosti na UP
g V minulých dnech byla na univerzitě i mimo ni v kopiích šířena anonymní výzva upozorňující formou série
otázek na údajný chaos na Filozofické fakultě UP a žádající prošetření situace. K obsahu stížnosti autora či autorů
označujících se za „členy akademické obce Univerzity Palackého“ se na svém zasedání 15. 3. vyjádřil
Akademický senát FF UP přijetím usnesení, v němž se jakýmikoli anonymními sděleními odmítl zabývat.

Výzvu obdržel rovněž rektor UP prof. L. Dvořák, CSc., a předal ji v souladu s platnými právními normami
oddělení interního auditu a kontroly UP k prošetření. K obsahu nařčení se rektor nemůže do uzavření šetření
vyjadřovat, protože otázky neobsahují poukaz na jakékoliv důkazy. Jak rektor UP při této příležitosti uvedl,
Univerzita Palackého má demokratické mechanismy i volené akademické orgány, jejichž prostřednictvím je
možno na jakékoliv problémy upozorňovat přímo a adresně.

-red-

Krátce z jednání
Akademického senátu UP
* V průběhu nedávného jednání AS UP diskutovali
senátoři Univerzity Palackého mj. o budoucnosti
mzdové tabulky na Univerzitě Palackého. Předseda
Legislativní komise AS UP JUDr. M. Tomoszek infor-
moval o usnesení komise, v němž AS UP doporučuje
zvážit možnost oddělit mzdovou tabulku akademic-
kých pracovníků od mzdové tabulky technicko-
hospodářských pracovníků. V diskusi se hovořilo
o různosti motivačních impulzů.
* Senátoři AS UP diskutovali mj. také o problematice
související se zveřejňováním závěrečných prací, a to
na základě novely VŠ zákona. AS UP ve svém
usnesení doporučuje vedení UP, aby zveřejnění
závěrečné práce dle novely VŠ zákona bylo realizo-
váno v Knihovnách UP prostřednictvím veřejně
přístupných počítačů bez udání hesla, ze kterých by
nemohla být příslušná data stahována – ne forma
Internetu nebo Intranetu. (Názory k tématu přineseme
v příštím čísle.)
*AS UP vzal na vědomí pracovní návrh dělení
prostředků na IC UP v roce 2006. Pro lepší sledova-
nost finančních toků na IC UP žádá AS UP vedení
Univerzity Palackého, aby součástí materiálů IC UP
při schvalování rozpočtu UP byly i výsledky hospoda-
ření za ostatní součásti IC UP včetně výsledovky,
prostředky z Rozvojových programů na rok 2006
a předložení schválené dotace pro CJ a CP za
posledních 5 let.
* Předseda Legislativní komise AS UP JUDr. M. Tomo-
szek informoval o usnesení komise, v němž mj.
doporučila zvážit možnost vydání směrnice, která by
obsahovala cizojazyčné ekvivalenty názvů univerzity
a jejích součástí. Po následné diskusi AS UP doporu-
čil rektorovi UP zapracovat názvy UP a jejích
součástí v oficiálních jazycích EU (anglicky, fran-
couzsky) do Statutu UP. AS UP dále doporučil, aby
pro potřeby UP byla vydána směrnice rektora, v níž
by byly názvy UP a jejích součástí i v jiných jazycích
podle požadavků pracoviš� UP.

-map-

g Ve čtvrtek 2. 3. se konal v Uměleckém centru UP
opakovaný 13. a 14. seminář univerzitního Spole-
čenství pro studium hlasu a řeči. Úvodem zazněly
instrumentální přednesy posluchaček Katedry hudeb-
ní výchovy PdF UP J. Jaškové (trombon), M. Pražá-
kové (housle) a I. Homolo-
vé (flétna) za klavírního do-
provodu Mgr. K. Fridricho-
vé-Raueové.

První vystoupila Mgr.
L. Modráčková, studentka
doktorandského studia na
KHV, s uvedením řečové pro-
blematiky s odkazem na
I. R. Titzeho Principles of
Voice Production. Násled-
ně okomentoval doc. P.  Rež-
ný, Ph.D., videonahrávky
„Hlasová výchova dítěte“
a „Hlasová výchova dětí
školního věku“ Mgr. J. Fryščáka z Ostravské lidové
konzervatoře. Poté vystoupil prof. V. Bičík, CSc. (na
snímku uprostřed) z PřF UP v Olomouci se zajímavým
příspěvkem Biokomunikace u živočichů. O barvě
hudebního zvuku a jejím popisu jako o výsledcích
grantového projektu GA ČR 202/02/1370 (2002–2004)

Opakovaný 13. a 14. seminář GSVS se vydařil
Percepční prostory barvy hudebního zvuku a její slovní
popis přednášel RNDr. J. Štěpánek z oddělení hudební
akustiky zvukového studia Hudební fakulty AMU v Praze.
Zájemce z řad posluchačů opakovaného 13. a 14. semináře
uspokojil mj. i nabídkou stejnojmenné publikace Štěpá-

nek, J., Moravec, O.: Barva
hudebního zvuku a její slov-
ní popis (AMU, Praha, 2005,
ISBN 80-7331-7).

Doslova unikátní bylo
vystoupení Mgr. J. Staňka,
CSc., o alikvotním zpěvu
a zvuku pěveckého sboru,
provázené audio a video
ukázkami demoverze pro-
gramu z Katedry aplikova-
né elektrotechniky Fakul-
ty elektrotechnické ZČU
v Plzni. Sbormistr Staněk
alikvotní zpívání také před-

váděl. V jednom okamžiku vyzval z publika k de-
monstraci Mgr. S. Vidličkovou, sbormistryni pěvecké-
ho sboru Slovanského gymnázia v Olomouci. Násled-
ně přizval ke zpěvu také celé auditorium. Bylo to
překvapivě působivé.

Závěrečné vystoupení patřilo doc. V. Matouškovi,
Ph.D., z Katedry teorie dějin hudby HAMU v Praze.
Jeho poutavou přednášku Techniky ústní rezonance
v etnické hudbě doprovázely četné ukázky. Přednáška
byla doplněna autorovým videozáznamem pořízeným
po jednom z koncertů Pražského jara v kostele
Sv. Šimona a Judy s nejslavnějším propagátorem
alikvotní hudební produkce pětapadesátiletým D. Hy-
kesem.

Díky sponzorům: FIRMA OCÉ Printing for Professio-
nals, KONIKA MINOLTA, safír AV HIFI-END a Project
Outdoor …schody do nebe, schody do sebe… bylo
nabízeno i malé občerstvení. Pohostinnost personifi-
kovaná milou a pozornou paní L. Sekulovou
z ÚLB LF UP, která se nepřetržitě a obětavě stará
o zpříjemnění již druhé desítky našich seminářů,
atmosféru našeho semináře ještě umocnila.

Za univerzitní Společenství GSVS
 doc. J. Pešák, foto archiv autora

5 K slavnostní atmosféře vernisáže výstavy prací
studentů a absolventů Katedry výtvarné výchovy
PdF UP, uspořádané k 60. výročí obnovení UP,
přispěly zpěvem, hrou na flétny, housle, saxofon
a klarinety studentky Katedry hudební výchovy PdF UP
P. Svozilová, I. Čimborová a M. Kopytková, a to větou
z Klarinetového tria Z. Fridricha. Vernisáž výstavy
s názvem „Bez titulu“ se uskutečnila 21. 2. v Umě-
leckém centru UP.

-kf-, foto -tj-

Nové trendy v aplikované tělesné výchově
Dr. Diane Crone z University of Gloucestershire ve
Velké Británii prosloví sérii přednášek o nových
trendech v aplikované tělesné výchově. Studenti mají
jedinečnou možnost se zdokonalit v angličtině a získat
jeden kredit za absolvování přednášky (v případě
zájmu se zapište ve STAGU do předmětu KAT/NTAP4).

Témata přednášek New Trends in APA 4: Physical
Activity for Public Health in the UK: An Introduction
(25. 4. 9.30 hod.); Physical Activity Programmes in
UK Primary Health Care: A Case study of Exercise
Referral Schemes (25. 4. 12 hod.); Physical Activity
programmes in UK Secondary Health Care: A Case
Study of Cardiac Rehabilitation Programmes (26. 4.
9.30 hod.); Physical Activity and Mental Health –
A Contemporary Perspective on the Physical Activity
and Health Relationship (26. 4. 12 hod.).

Kontaktujte dr. Kudláčka (kl. 6361), nebo dr.
Jakubce (kl. 6154, alesjakubec@yahoo.com).

Agentura rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje

pořádá 28. 3. 2006 besedu na téma
Dominikánská republika.

Setkání s P. Vrčalovou, která bude hovořit o Fairtradu
v Dominikánské republice, doplní představení Fairtra-
dového družstva Conacado, které se zabývá pěstová-
ním kakaa, a další zajímavosti z Dominikánské repub-
liky. Součástí večera bude prezentace Fairtradových
výrobků s možností jejich zakoupení.

Umělecké centrum UP, Filmový sál, 3. patro, 19 hod.

Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci přijme
pracovníka/pracovnici na obsazení místa
odborného referenta/odborné referentky

pro Kancelář zahraničních styků UP.
Požadované vzdělání: úplné střední vzdělání s eko-

nomickým zaměřením.
Předpoklady: aktivní znalost anglického jazyka,

znalost práce s PC, schopnost samostatné adminis-
trativní práce, komunikativnost a flexibilita. Předpoklá-
daný nástup: 1. 5. 2006.

Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto
práci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu
o vzdělání zasílejte do 10. 4. 2006 na adresu:
Personální oddělení Rektorátu UP, Křížkovského 8,
771 47 Olomouc.

Bližší informace podá Mgr. Y. Vyhnánková, Kance-
lář zahraničních styků UP, e-mail: yvona.vyhnankova@
upol.cz, tel. 585 631 041.

Česká oftalmologická společnost,
Česká vitreoretinální společnost,

Oční klinika FN a LF UP v Olomouci
si Vás dovolují pozvat na

7. Vejdovského vědecký den
s mezinárodní účastí.

Uskuteční se 25. 3. 2006 ve Velké posluchárně
Právnické fakulty UP.

Jednotlivé přednáškové bloky budou věnovány
tématům jako jsou zánětlivá onemocnění sítnice

a cévnatky, retinopatie nedonošených dětí, centrální
serózní chorioretinopatie a epiretinální membrány aj.

Koordinátorem akce, která je zařazena
do kontinuálního vzdělávání lékařů (bodový zisk

představuje sedm kreditů), je doc. J. Řehák, CSc.
Informace, přihlášky k účasti a odborný program

jsou dostupné na webové stránce Oční kliniky FNO
www.ocniklinikaol.cz.

Francouzské centrum
a Katedra romanistiky Filozofické fakulty UP

pod patronací Francouzského velvyslanectví v ČR
a Statutárního města Olomouc pořádají

ve dnech 19. 3.–4. 4. 2006
Dny francouzské kultury – „rendez vous“

v Olomouci.
Oficiální zahájení se koná 19. 3. v olomouckém

Jazz Tibet Clubu, kde se svým koncertem představí
senegalská skupina Awadi (World Music).

Podrobné informace o programu viz http://www.
romanistika.upol.cz/programme_jf2006.doc.
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Většina těch, kteří se ucházejí o studium na
Univerzitě Palackého, jako každoročně nechala ode-
slání přihlášky až na poslední chvíli. Studijní oddělení
tak na sklonku února a na začátku března zažívala
velký pracovní nápor. Řada z přihlášek navíc nebyla
v pořádku. Nejčastěji jim chybělo podepsané „Prohlá-
šení o shromaž�ování osobních údajů…“ nebo ově-
řené kopie vysvědčení; žáci středních škol se často
hlásili jednou přihláškou na více oborů, ačkoliv pro
každý obor je nutné podat přihlášku zvláš�. Špatně
vyplněné či neúplné přihlášky musela univerzita vra-
cet zpátky a na dobrou tisícovku takto opravených
přihlášek ještě stále čeká.

-rp-

Počty přihlášených v minulých letech
2004 2005 2006 (průběžný stav)
20 289 20 978 23 088

Počty přihlášených podle fakult
Fakulta  Počet přihlášených
Filozofická fakulta 6 000
Lékařská fakulta 5 022
Pedagogická fakulta 4 250
Právnická fakulta 2 650
Přírodovědecká fakulta 2 800
Fakulta tělesné kultury 1 975
Cyrilometodějská fakulta 391
Celkem 23 088

Dokončení ze str. 1
Počet přihlášek…

Katedře primární pedagogiky PdF UP byl v srpnu
2005 schválen projekt s názvem Evaluace a inovativní
aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro
mateřské školy, a to v rámci Opatření 3.2 Podpora
terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Tento pro-
jekt je spolufinancován Evropskou unií a státním
rozpočtem České republiky a dotován finanční část-
kou 1 909 290 Kč. „ESF napomáhá rozvoji zaměstna-
nosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského
ducha a rovných příležitostí a investicemi do lidských
zdrojů.“

Projekt řešený v rámci Priority 3 Rozvoj celoži-
votního učení je zaměřen na zlepšování zaměstnava-
telnosti osob, které teprve vstupují na trh práce. Je
v souladu s kurikulární reformou probíhající v České
republice, která vychází z požadavku modernizovat
cíle a obsah vzdělávání, zavádí dvoustupňovou
tvorbu kurikulárních dokumentů a klade maximální
důraz na rozvoj klíčových kompetencí. Do budoucna
je nezbytné nově koncipovat a podporovat přípravu
učitelů i jejich další vzdělávání, na což projekt
reaguje.

Ke specifickým cílům Opatření 3.2 patří:
1. Zkvalitňování vzdělávání na VŠ.
2. Rozvoj učitelských vzdělávacích programů.
3. Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách.
4. Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Náš projekt Evaluace a inovativní aplikace oboru
Učitelství pro mateřské školy reaguje zejména na
první dvě oblasti. Navazuje na výsledky rozvojových
projektů a výzkumných šetření, které byly realizovány
týmem pracovníků z Katedry primární pedagogiky
PdF UP pod vedením vedoucí katedry v letech 2002,
2003 a 2004 a ve spolupráci s mateřskými školami
a dalšími institucemi olomouckého regionu (např.
Ekologické centrum Sluňákov, Rodinné centrum Mon-
tessori Brno aj.). Výsledky výzkumu kromě jiného
prokázaly nezbytnost evaluovat a inovovat stávající
vysokoškolskou přípravu učitelů mateřských škol,
a to v souladu s modernizačními tendencemi a trendy,
které se dotýkají koncepce, obsahu i metod, a to
s ohledem na uplatnění absolventů na všech typech
mateřských škol. Naše systematická práce vyús�uje
v tomto evropském projektu, u kterého je očekáván
silný multiplikační efekt. Dosavadní zkušenosti a inten-
zivní spolupráce se školským terénem mohou výraz-
ně zrychlit přenos poznatků z teorie do praxe a usnadnit
tak přístup k řešení požadavků praxe v teoretické
rovině. Doba trvání projektu jsou dva roky.

Nyní jsme ukončili první fázi řešení projektu
a odevzdali první monitorovací zprávu. Postupovali
jsme dle navrženého harmonogramu výzkumu a lze

První fáze projektu z ESF „Evaluace a inovativní aplikace
bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy“ ukončena

uvést, že všechny plánované klíčové aktivity pro toto
období jsem naplnili. Je připraven materiál Evaluace
oboru učitelství pro MŠ. Na evaluaci tohoto bakalář-
ského oboru se podíleli nejen vysokoškolští učitelé
(PdF UP), ale také naši par tneři z jiné vysoké školy
(PdF Hradec Králové – Ústav primární pedagogiky),
z pedagogické praxe (např. Ekologické centrum
Sluňákov, Rodinné centrum Montessori Olomouc),
ale především studenti, kteří jako tzv. cílová skupina
vyjadřovali své názory a zkušenosti ke své dosavad-
ní pregraduální přípravě. Zapojeni byli studenti
1.–3. ročníku. Pro evaluaci oboru byly využity
standardizované a nestandardizované dotazníky
a testy.

Připravili jsme také návrh inovovaného studijního
programu v modulovém uspořádání. Od začátku
letního semestru studenti 1. ročníku začali studovat
na základě této nové a v každém případě efektivnější
formy výuky. Samozřejmě jsme se neobešli bez
technických problémů (např. zápis do STAG).

Uskutečnili jsme jeden odborný seminář, dvě
porady celého řešitelského týmu a řadu tzv. operativ-
ních porad.

V dalším období nás čeká realizace vzdělávání
v novém modulovém uspořádání s evaluačními aktivi-
tami a intenzivní spolupráce se studenty a učiteli, kteří
se podílejí na výuce tohoto oboru. Z toho vyplyne
opatření stanovit nezbytné korekce pro tuto novou
formu vzdělávání předškolních pedagogů a zapraco-
vat je do studijního programu. Integrační přístup,
propojení různých vzdělávacích oblastí, spolupráce
pedagogů z různých kateder, škol a pracoviš�, to vše
by mělo výrazně zkvalitnit vzdělávání této kategorie
učitelů.

Katedra primární pedagogiky PdF UP, která převza-
la garanci oboru Učitelství pro MŠ v roce 2001, bude
mít v tomto roce první absolventy. Je nezbytné,
abychom měli odezvu na jejich přípravu. Proto v těchto
evaluačních intencích budeme při řešení projektu
nadále pokračovat. Náš absolventský ročník se velmi
výrazně zapojoval do evaluačních aktivit, za což mu
patří poděkování.

Společnými silami a s výraznou motivací budeme
pokračovat i v dalším období řešení projektu, a to
s cílem přispět ke kvalitativnímu rozvoji akreditované-
ho bakalářského studijního programu Učitelství pro
mateřské školy. Dosavadní výsledky přinášejí řadu
informací a podnětů, které jsou pro naplnění našeho
výzkumného záměru pro studenty i učitele velmi
zajímavé a podnětné.

Prof. A. Nelešovská, CSc.,
manažerka projektu OP RLZ

Přístup do databází firmy Anopress IT
V rámci akce „Březen – měsíc internetu“ poskytla
společnost Anopress IT přístup do svých fulltexto-
vých databází. K dispozici je mediální databáze
TamTam obsahující milióny textů a zpráv z českého
periodického tisku a elektronických médií (TV, roz-
hlas, internet) za poslední rok plus roční archivy
1996–2005 a dále vědomostní databáze nabízející
informace z různých encyklopedií, kronik a naučných
slovníků.

Služba je přístupná do 31. 3. 2006 na www: http://
www.tamtam.cz.

Přednáška k poctě J. L. Fischera
v roce 2006
Přednáška k poctě J. L. Fischera se uskutečňuje
jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti
prvního rektora obnovené olomoucké univerzity.

Koná se zpravidla v listopadu.
K jejímu přednesení vybere k tomuto účelu rekto-

rem UP jmenovaná výběrová komise významnou
českou či zahraniční osobnost z kterékoliv vědní
oblasti.

Kterýkoliv člen akademické obce může podat svůj
návrh na kandidáta přednášky. Součástí tohoto ná-
vrhu musí být stručné zdůvodnění.

Prosíme o zasílání návrhů na kandidáta přednášky
na Oddělení vědy a výzkumu RUP do 15. 5. 2006
(vladimira.kalova@upol.cz).

Katedra aplikované lingvistiky FF UP
pořádá 20. 4. 2006

celouniverzitní konferenci pracoviš� UP
zajiš�ujících výuku cizích jazyků

Cizí jazyky na Univerzitě Palackého
Program: prezentace pracoviš� a sekcí; stratifikace

výuky; vstupy a výstupy; speciální kurzy; zvláštní
nabídky; metodologie výuky vysokoškolských stu-
dentů.

Bližší informace budou vyvěšeny na adrese
www.kal.upol.cz.

Kontakt: L. Jakub, francais@centrum.cz; I. Mroz-
ková, imrozkova@hotmail.com.

Exkurze do Říma
Katedra církevních dějin CMTF UP pořádá pro své
posluchače a další zájemce ve dnech 7.–17. 5. 2006
odbornou exkurzi do Říma s výjezdy do okolí (Ostie,
Cerveteri, Monte Casino Cassamari). Zbývá ještě něko-
lik volných míst (cena 3 550 Kč a 8× 14 E – ubytování
se snídaní).

V případě zájmu kontaktujte adresu: Miloslav.
Pojsl@upol.cz.

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/educa-
tion/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.

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.
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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 úho-
zech.)

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 hod-
noceny 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“.

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

Vyhlášení výběrového řízení
Fondu rozvoje sdružení CESNET
Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET, z. s. p. o.,
vyhlásila výběrové řízení pro rok 2006 na rozvojové
projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové
činnosti sdružení. Rozvojové programy lze podávat
v oblasti „Podpora vzdělávání, zajištění pracovních
a studijních pobytů zaměstnanců členů sdružení na
předních světových pracovištích z oblasti předmětu
činnosti sdružení“.

Bližší informace jsou přístupné na adrese: http://
www.cesnet.cz/fond-rozvoje/.

Nové číslo „Heleny v krabici“
právě v prodeji!

Právě vychází 14. číslo čtrnáctideníku studentů UP
„Helena v krabici“. V těchto dnech je k dostání
u kamelotů, ve „skriptárně“ UP, v novinovém stánku
u kolejí Divočina a v prodejně čajů a kávy YNAG. Ve
čtrnáctém čísle najdete soutěže o lístky na kulturní
akce, komentáře, zprávy, recenze, kulturní program,
komiks a mnoho dalšího.

Více informací na www.vkrabici.com.

Nabídka stravování na UP
Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci
nabízí studentům a zaměstnancům UP i dalším zá-
jemcům stravování v menzách na třídě 17. listopadu,
v Neředíně tř. Míru 113 a Křížkovského 8. Kompletní
menu poskytujeme pro studenty a zaměstnance UP
v cenách od 26 do 34 Kč, pro ostatní zájemce od
49 do 57 Kč. Denní nabídka obsahuje výběr až
z 20 druhů jídel. Teplá jídla nabízíme v pracovní dny
od 10.30 do 20.00 hod.

Bližší informace na tel. čísle: 606 518 761 nebo
777 000 202, e-mail: crhon@skamnw.upol.cz.

Nabídka ubytování
Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci
nabízí studentům a zaměstnancům UP i jiným, zejmé-
na mladým zájemcům možnost krátkodobého i dlouho-
dobého ubytování v objektech kolejí. Měsíční proná-
jem za ubytování ve třílůžkových pokojích činí 1 770 Kč,
ve dvoulůžkových pokojích 2 100 Kč. Ubytování
v garsoniérách a apartmánech jsou poskytovány
rovněž za velmi výhodné ceny. V letním období
nabízíme ubytování s možností stravování i pro akce
hromadného charakteru.

Využijte naši bezkonkurenční nabídku. Bližší infor-
mace na tel. čísle: 606 518 761 nebo 777 000 202,
e-mail: crhon@skamnw.upol.cz.

Pedagogická fakulta dodatečně
otevře tři obory
Tři nové obory se ještě podařilo akreditovat Pedago-
gické fakultě UP a může je tak nabízet potenciálním
zájemcům o studium na vysoké škole pro příští rok. Ti
se tak budou moci ucházet o studium v bakalářském
studijním programu Specializace v pedagogice.

V jeho rámci nabízí PdF tři možnosti dvouoborové-
ho studia: pro pět zájemců bude otevřen obor Mate-
matika se zaměřením na vzdělávání a základy tech-
nických věd a informačních technologií pro vzdělává-
ní, po deseti nových studentech uspokojí Matematika
se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se
zaměřením na vzdělávání a Speciální pedagogika pro
2. stupeň základních škol a pro střední školy
a matematika se zaměřením na vzdělávání.

Nově otevírané studijní obory jsou realizovány
v prezenční formě, standardní doba studia u nich je tři
roky. Přihlášky je možné podávat až do 24. 3. 2006.
Přijímací zkouška, která se bude konat v týdnu od
12. do 16. 6. letošního roku, se týká pouze oboru
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol
a pro střední školy, na ostatní obory je vyhlášeno
výběrové řízení bez osobní účasti uchazeče.

Bližší informace a tiskopis přihlášky lze získat na
studijním oddělení PdF UP v Olomouci, Mgr. L. Lysá-
ková, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.:
585 635 010, fax: 585 231 400, e-mail: libu-
se.lysakova@upol.cz.

-rp-

Filozofické fakultě UP se před několika týdny
podařilo akreditovat obor Historie–Starší ději-
ny, zabývající se studiem středověkého a raně
novověkého období. Zájemci o studium toho-
to dvouletého navazujícího magisterského
oboru mají možnost hlásit se minimálně do
konce dubna 2006.

Zatímco na zahraničních univerzitách jsou
medievistika a raně novověká studia předmě-
tem samostatných interdisciplinárních studij-
ních programů, Olomouc bude teprve druhou
vysokou školou v České republice, která se
bude tomuto směru systematicky věnovat.
Tím dosud jediným bylo Centrum medievis-
tických studií v Praze – společné pracoviště
Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Akre-

„Rodiče nevychovávají své děti. To děti vychovávají své rodiče.“
V duchu tohoto motta se nesl workshop PhDr. A. Janátové, alternativní pedagožky z Akademie sociálního
umění Tábor, který se konal v rámci projektu Centrum inovativního vzdělávání a nesl název „Povinnost, nebo
nadšení? Jak chápat duši dítěte“.

Lektorka prezentovala se zápalem a podmanivostí, které by jí mohli závidět i herci Národního divadla,
myšlenku, že ze všeho nejdůležitější je dítě motivovat. Současně politovala to obrovské množství dětí, které
jejich rodiče, by� s láskou a nejlepšími úmysly, duševně mrzačí právě opačnou výchovou ve stylu „Nesmíš!“,
„Necho	 tam!“, „Nedělej to!“ atd.

Připomněla, že dítě by mělo vyrůstat v prostředí dvou formujících polarit – otce (slunce) a matky (luny).
Mělo by mít možnost projevovat se a především být vnímáno.

Každou svou teorii doplnila zábavnou a současně poučnou historkou ze života. K nejinspirativnějším patřily
ty s dětmi z nápravných ústavů, které ona sama správným přístupem motivovala k vržení energie namísto do
dosavadního zlobení do užitečných a tvůrčích činností, jako je malování nebo cvičení.

Podle PhDr. Janátové by měl být každý, kdo jedná s dítětem, před ním vždy o kousek napřed, ale přesto
s ním komunikovat jako se sobě rovným. Což opět doložila na historce, tentokrát se synovcem, který si chtěl
v obchodě lehnutím na podlahu a hysterickým řevem vybojovat jakousi hračku. Stačilo říci: „Jsi výborný,
člověče. Já te	 ale půjdu. Až tě tohle jančení přestane bavit, můžeš se ke mně připojit. Zatím se měj.“ Chlapec
během pár okamžiků otřel slzy, Anežku doběhl, chytil ji za ruku a z obchodu vyšli společně za nevěřícného
kroucení hlav přítomných prodavaček.

Samozřejmostí byla diskuse s účastníky, která se pravidelně rozpoutávala. Ti se svěřovali s vlastními
patáliemi, které zažívají se svými či jinými ratolestmi.

Na závěr přečetla PhDr. Janátová několik úryvků ze své oblíbené knihy „Přicházím ze Slunce“. Měla s sebou
její německou verzi a posteskla si, že by knihu už dávno přeložila do češtiny, ale nedaří se jí dostat k jejímu
portugalskému originálu. Publikace sleduje vývoj dvou bratrů předškolního věku, jejich duševní pochody,
názory a nálady, pečlivě zapisované jejich rodiči.

Nakonec poté, co několik účastníků ještě osobně paní lektorce poděkovalo za příjemně strávený čas, se
všichni rozešli do svých domovů, kde se někteří jistě pokusili rady a postupy nabyté na workshopu uplatnit
ještě týž večer. A děti to jistě ocenily. A pokud ne, ocení.

J. Charvát

Historie–Starší dějiny
již od příštího akademického roku na UP

ditace oboru Historie–Starší dějiny je reakcí
pedagogů z Filozofické fakulty UP na zvýše-
ný zájem studentů o zevrubná studia starších
historických období i na snahu studentů po-
stupovat v magisterském stupni studia k vyšší
odbornosti na úkor šíře studia.

Studijní obor Historie–Starší dějiny, který
se bude v Olomouci studovat prezenčně, je
koncipován jako interdisciplinární s výběro-
vou skladbou předmětů – nadstandardní je
nabídka tzv. povinně volitelných seminářů,
které zajiš�ují odborníci příslušného zaměření
(teologové, historici umění, klasičtí filologové,
filologové cizích jazyků, filozofové, bohemis-
té, archeologové apod.). Obsahem i formou
studia je obor Historie–Starší dějiny srovnatel-
ný s obdobnými programy na zahraničních
univerzitách.

Ke studiu se mohou hlásit absolventi baka-
lářských studijních programů, jejichž obsahem
byla historie nebo některé příbuzné obory,
jako archivnictví, filozofie nebo také některá
jazyková studia. Kritériem pro přijetí ke studiu
tohoto ojedinělého oboru je kvalitně zpracova-
ný projekt diplomové práce, předkládaný stu-
dentem v rámci přijímacího řízení.

-rp-

Botanické vycházky do okolí Olomouce
Katedra botaniky PřF UP pořádá pro studenty i širokou
veřejnost cyklus botanických vycházek do okolí Olo-
mouce během jarních měsíců roku 2006. Na vycház-
kách budou demonstrovány mechorosty, cévnaté
rostliny a rostlinná společenstva vybraných biotopů.

Další informace naleznete na http://botany.upol.cz/
prezentace/duch/vychazky.pdf.

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.
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Diskuse, názory, ohl asy

DĚNÍ KOLEM NÁS

Každý, kdo s tímto programem pracoval, mi jistě
potvrdí, že jde o mimořádně nekvalitní polotovar,
který má řadu chyb a nelogických omezení, jež velmi
ztěžují práci s programem*. Situace je o to absurd-
nější, že program byl už více než před rokem plošně
použit v prvních výzvách a jeho nucení uživatelé na
spousty problémů poukazovali.

Některé chyby Benefitu jsou natolik zásadní, že
dokonce úplně znemožní pokračovat v rozepsané
žádosti bez osobního zásahu tvůrce programu. Způ-
sob, jakým tato oprava ze strany programátorů
probíhá, je mírně řečeno šokující. Dokládám vlastní
zkušeností:

Při vyplňování žádosti záložky „partner“ chyběly
řádky specifikující jeho finanční náklady. Nebylo tak
možné vyplnit povinné údaje a následně ani správně
rozpočet atd… Když jsem bezvýsledně vyčerpala
všechny možnosti, jak problém odstranit nebo obejít,
zavolala jsem přímo do firmy Tesco SW, která program
vytvořila. Paní Jana Tobolová mi sdělila, že mám
jedinou možnost, jak závadu řešit: rozepsanou žádost
poslat e-mailem na jejich firemní adresu help_oprlz@
tescosw.cz, oni chybu odstraní a pošlou žádost
obratem zpět. Na moje rozpaky a nevoli poslat
někomu k nahlédnutí rozepsaný projekt mi bylo sděle-
no, že to tak udělali všichni, kteří měli podobný
problém, a nikdo si zatím nestěžoval…** Nezbylo mi
nic jiného, než rozpracovaný projekt poslat na uvede-
nou adresu. Do půl hodiny se mi skutečně vrátil zpět
pod novým názvem „Oprava“. Problém v záložce
„partner“ byl odstraněn. Po dalších třech hodinách
práce na projektu se náhle program zavřel s omluvou,
že se v programu vyskytla chyba a s upozorněním, že
neuložená data budou ztracena. To jsem ještě zůstala
relativně klidná, protože jsem průběžně poctivě uklá-
dala. Vztek a bezmoc mne ovládly až v okamžiku, kdy
složku „Oprava“ (poslední pracovní verze, na které
jsem dělala celé odpoledne) nebylo možné již otevřít
vůbec… Nebýt paní G. Pokorné a H. Štoselové
z VTP UP, asi bych v tomto okamžiku vše vzdala. Paní
Pokorná a Štoselová však byly i po 19.00 hod na

Jako člen EU má naše republika možnost čerpat nemalé finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU. Jen MŠMT z těchto fondů získalo stovky miliónů Kč na rozvoj
vzdělání na všech úrovních. Na to, aby byly peníze smysluplně rozděleny, jsou – v rámci různých programů – vyhlašovány grantové soutěže. Každý právní subjekt může
předložit projekt (nápad co, proč, jak a za kolik chce dělat) a požádat o finanční dotaci do výše několika mil Kč.

Projektová žádost v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů musí být podána elektronicky v programu Benefit, který byl pro tento účel zakoupen a který
je volně ke stažení na webových stránkách MŠMT.

BENEFIT = BEzmoc – NEschopnost – FIkce – Tupost
Víte, kdo má kontrolu nad našimi projekty?

pracovním telefonu, a stejně jako již mnohokrát za
poslední týdny mi nejen fundovaně poradily, ale dodaly
sil k dokončení rozepsané projektové žádosti.

Tento zážitek však pro mne znamenal jistý zlom
a přiměl mne k tomu, abych se o okolnosti kolem
Benefitu začala zajímat důkladněji. Zjistila jsem ná-
sledující fakta:
– program Benefit koupilo Ministerstvo práce a so-

ciálních věcí od firmy TESCO SW, a. s., s poboč-
kami v Praze a Olomouci (Regionální centrum
Olomouc, Jeremenkova ul.), www.tescosw.cz;

– majitelem firmy TESCO SW, a. s., je RNDr. Josef
Tesařík;

– RNDr. Josef Tesařík je současně majitelem nové
soukromé Moravské vysoké školy, která je zamě-
řena na výchovu odborníků v ekonomicko-mana-
žerských profesích (sídlo v Regionálním centru
Olomouc, na Jeremenkově ul. 1142/42); www.
mvso.cz;

– soukromá Moravská vysoká škola podává projek-
ty v rámci OP RLZ, pro který firma TESCO SW
poskytla celostátně užívaný aplikační program
Benefit.
Co dodat???

RNDr. I. Fellnerová, Katedra zoologie Přf UP

* Chyby a nevýhody Benefitu (zkušenosti vlastní a mnohých dalších kolegů):
– při tisku se někdy část textu zobrazeného na obrazovce v tištěné verzi neobjeví;
– hierarchie řazení a číslování partnerů se v tištěné formě objeví v jiném nelogickém pořadí (např. partner

označený v elektronické verzi č. 1 se v tištěné verzi objeví až na druhém místě, ovšem stále s č. 1;
samozřejmě v tomto nelogickém řazení jsou pak i všechny další textové bloky, které k příslušnému
partnerovi patří);

– číslování jednotlivých tematických částí v elektronické podobě neodpovídá očíslování v tištěné podobě
(velmi ztěžuje orientaci);

– při vkládání čísel do rozpočtu naskakují jednotlivé cifry velmi pomalu, takže se běžně při vy�ukávání
mnohaciferných částek stává, že máte pocit chybějící nuly; přidáte ji tedy, ale program Benefit vám tam
potom přidá nuly dvě, tu první, se kterou se loudal, a pak tu další; jak to zamává rozpočtem a co úsilí to stojí,
než chybu najdete, nemusím jistě popisovat;

– textová okna v projektové žádosti mají podle manuálu limit max. počtu povolených znaků (vč. mezer); ten
však neodpovídá realitě, navíc rozdíl mezi teoreticky povoleným limitem a skutečností se vždy liší, např. při
povoleném limitu 3 000 znaků program jednou přijme 2 862, jindy 2 998…;

– při průběžném ukládání dat v rozpočtu se pasáž na chvíli ztratí z obrazovky a když máme štěstí, tak se po
uložení znovu objeví… ale posunuta vždy na začátek rozpočtové tabulky, takže musíte po každém uložení
opět přejíždět celou zdlouhavou a značně nepřehlednou pasáž a hledat ten váš řádek, kde jste skončili;

– při psaní mnoha delších textových pasáží vidíte v okně pouze část jediného řádku, což mimořádně ztěžuje
orientaci v textu;

– chybí jakákoli korekce pravopisu;
– nelze se vrátit o krok zpět.
** Důrazně jsem p. Tobolové řekla, že si myslím, že tento postup je protiprávní a že to hodlám zveřejnit. Od
příštího dne (9. 2. 2006) už firma Tesco SW stejný problém dalších uživatelů řešila jinak: zasláním opravného
balíčku na adresu poškozeného, takže autor projektu už nemusel svoji rozpracovanou žádost vydat cizím lidem
k nahlédnutí.

Evropou obchází smutek a melancholie. Ani ne tak
kvůli ptačí chřipce či prorokovým karikaturám rozzlo-
bených muslimů (což jsou v podstatě dočasné
a účelově vyvolané krátkodobé epizody), jako spíše
kvůli vlastní slabosti (což je bohužel stále více chro-
nický stav). Jako by se velkorysý projekt sjednocení,
v němž se naplnily nejodvážnější sny první generace
evropských poválečných politiků, ocitl v koncích.
Pověstnou lisabonskou iniciativu, která si do roku
2010 dala za cíl dohnat a předehnat USA, srovnávají
jízliví žurnalisté a komentátoři s pověstnými vizemi
Nikity Chruščova o chlebu zadarmo a komunismu do
deseti let. A jak se zdá, nevěří jí už ani ti, kdo jinak věří
i na horoskopy v Blesku či existenci vesmírných lidí.
Pravičáci viní z krachu evropských ekonomických
a politických idejí plýtvavou sociální a dotační politiku
Unie, levičáci globalizaci a moralističtí a náboženští
fundamentalisté všech zemí a církví, spojujících se
dnes v dojemné shodě jako kdysi Marxovi proletáři od
Varšavy a Vatikánu až po Washington či Teherán,
údajně dekadentní evropský liberalismus (dobrý Bůh
a zdravý rozum nás ochraňuj před alternativami, které
nabízejí!).

V záplavě ideologických přestřelek se poněkud
zapomíná na jeden pragmatický a zásadní fakt –
z Evropy odchází a do nenávratna odplývá nejcennější
statek současné (a vlastně každé) civilizace, totiž

Proč je Evropa stará?
vědění. Každoročně opouštějí Evropu tisíce těch nej-
talentovanějších intelektuálů, kteří odcházejí na lépe
placená místa na amerických univerzitách a na špič-
kových výzkumných centrech či mimo Evropu leží-
cích centrálách nadnárodních korporací. Ostatně
v celosvětových přehledech kvality univerzit těch
evropských nalezneme už jen pomálu. Stejně tak
výmluvně působí statistika nositelů Nobelových cen.
Evropanů je mezi nimi zatím naštěstí stále dost, často
však působících na mimoevropských pracovištích.
A ačkoliv se Evropa v duchu správného socialistické-
ho plánování snaží výzkum usměrňovat a podporovat
v rámci své těžkopádné byrokracie, volný trh se
ukazuje nakonec být lepším podporovatelem vědění,
než bruselské úřednictvo, v jehož neprůhledných
pavučinách se každoročně do neadresného prázdna
propadají miliony eur. A o stále hubenějších státních
rozpočtech jednotlivých členských států Unie raději už
vůbec nemluvě.

Duch politické korektnosti káže věnovat se – jistě
právem – všem možným menšinám a všemožně
odchylným dětem, ale jaksi se už bohužel nedostává
na ty nejinteligentnější, které to vzhledem ke své
„jinosti“ a „přečnívání“ obvykle mívají v rovnostář-
ských společnostech nejtěžší. Duch politické korekt-
nosti káže rozhazovat sociální dávky příživnickým,
nedovzdělaným a arogantním arabským výrostkům,

kteří zapalují auta na perifériích evropských velko-
měst, ale na druhé straně stupidní vízová byrokracie
nevpustí do schengenské pevnosti tisíce vysoce
inteligentních, leč chudobných odborníků ze zemí
Jihu, v nichž se skrývá zásobárna talentů na deset
dalších renesancí či vědeckých revolucí. Evropskými
salonními intelektuály, nacionalisty a levičáky tolik
opovrhovaná Amerika se podobně jako v mnoha
jiných oblastech i ve vztahu k vědění chová pragma-
tičtěji. Vcelku v míru v ní dovedou spolunažívat
desítky národností, aniž by to hned vyvolalo vznik
xenofobních a fašizujících stran. Vstupenkou k úspě-
chu je talent, tvořivost a odvaha, nikoliv původ.
Počítačový zázrak Silicon Valley spoluvytvářejí pro-
gramátoři z řad ruských Židů stejně jako Indů. Z pohledu
mnoha Evropanů v údajně dekadentní a barbarské
zemi za velkou louží je možno bádat téměř o čemkoliv
včetně subtilních otázek evropských kulturních dějin.
Netřeba ovšem chodit až do USA. Když se kdysi jistý
učitel této univerzity v jinak chudobné, nicméně
ekonomicky dnes prudce rostoucí Indii bavil s jedním
dobrým mužem v autobuse o svém platu na univerzi-
tě, docela upřímně se mu vysmáli. Smutně úsměvná
vizitka kontinentu, kde se zrodila věda a klasická
filozofie, univerzity, renesance a způsob nazírání na
svět, který vědění a vzdělanosti přiřknul hodnotu

Dokončení na str. 7
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a důstojnost. Evropští politici zaklínající se frázemi
o vzdělanostní společnosti a znalostní ekonomice
jako by nepřemýšleli o tom, jak by třeba vypadalo
umění Augustovy doby bez takového Maecenata,
italská renesance bez Medicejských či moderní kultu-
ra bez Rockefellerů. V záplavě rituálních tlachů zapo-
mínají na to, že vědění, tvořivost a vzdělanost jsou tím
největším bohatství každé společnosti, ale zároveň
i na ten pro někoho možná nepříjemný fakt, že
k vytváření vědy a krásy, ale stejně tak techniky a idejí
vedoucích k prosperitě a bohatství jsou vedle svobo-
dy zapotřebí nemalé prostředky. Pokud se jich nedo-
stává, je vcelku pochopitelné, že ti, kdo mají odpoví-
dající talent, odlétnou do teplejších a vlídnějších
krajin. Pak ovšem Bůh s námi – dlouho nám nezůsta-

ne ani bohatství, ani ta svoboda. Jak ostatně dokládají
celé české komunistické i postkomunistické dějiny,
pokud společnost opustí talentovaní lidé idejí a tvořiví
reformátoři a na jejich místo nastoupí průměrní
hokynáři a hospodští (navíc bez charakteru k tomu)
s jediným zájmem udržet si svou židli, je po svobodě.
Zůstanou nám jen přízračná sídliště rozpadajících se
šedivých paneláků či příděly projídané z budoucnosti…
A jistota, že nejtalentovanější z našich studentů se
stanou klienty úřadů práce či v lepším případě
zasednou za pokladnu v Tescu. Pokud ovšem zavčas
neodejdou do příjemnějších zeměpisných šířek, což
všem z duše přeji…

PhDr. L. Kysučan, Ph.D.,
Katedra klasické filologie FF UP

Dokončení ze str. 6
Proč je Evropa…

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

„(…) Diplomové práce obhájené na českých vyso-
kých školách jsou širší veřejnosti nepřístupné. Spo-
lečnost tak přichází o významné kulturní hodnoty.
Problém nepřístupných kvalifikačních prací (diplo-
mových, disertačních apod.) hýbe již několik let
vysokoškolskými knihovnami. Podle platného autor-
ského zákona není možno bez souhlasu autora
diplomové práce půjčovat ke studiu. Situaci do
budoucnosti řeší novela vysokoškolského zákona
platná od prvního ledna. Podle ní jsou vysoké školy
povinny kvalifikační práce nevýdělečně zveřejňovat
prostřednictvím speciální databáze. To se ale týká jen
nových prací. Uvést toto ustanovení v život navíc
potrvá řadu měsíců. Podle platného autorského
zákona mohou VŠ zveřejňovat kvalifikační práce
nevýdělečně ke své vnitřní potřebě. (…)

(…) Zcela mimo dosah veřejnosti jsou disertační
a diplomové práce uložené v Národní knihovně (NK).
Podle Zdeňka Matušíka z NK jde o více než 30 tisíc
prací. (…)“
In: Lidové noviny 3. 3. 2006, P. Zídek: Zpřístupnění
diplomek vázne

(II) Nejvýznamnější akcí v rámci budování barokního
jezuitského areálu bylo vymezení staveniště budoucí
budovy semináře sv. Františka Xaverského (nynější
Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Univerzitní
ulici č. ). Stalo se tak 23. dubna 1673 okolo druhé
hodiny odpolední, kdy se na vyhlédnuté místo dosta-
vili jednak rektor Matouš Zeidler a představený semi-
náře P. Karel Labuska, jednak čtyři olomoučtí senátoři,
totiž Ferdinand Stohl, Jakub Stiller, Václav Meixner
a Jan Keppel, kteří nechali zarazit po obvodu staveniš-
tě tři kůly. Se zarážením kůlů započal přivolaný tesař
(jenž za svou námahu obdržel půl rýnského zlatého)l
od nejzazší strany u rohu domu či věže zvané Julská
(„incipiendo ab ultimo latere ad cornu domus seu
turris Julici“), pak byla vedena přímá linie proti
konviktu („ducendo rectam lineam versus convictum“).
Další jednání ohledně staveniště semináře se konalo
10. října 1674, budova semináře však byla postavena
teprve v letech 1717–1720 podle projektu Lukáše
Glöckela.

Jezuitský rektor P. Matouš Zeidler pečoval nejen
o rozkvět koleje a univerzity, ale i o mravopočestnost
města Olomouce. Dne 5. září 1672 totiž navštívil
moravského zemského podkomořího, aby s ním
projednal některé hospodářské záležitosti koleje, a při
té příležitosti informoval podkomořího o ohyzdné
soše při městské kašně („de foeda statua ad cister-
nam civitatis“). Zřejmě se jednalo o onu renesanční
plastiku, jež prý obecně pohoršovala svou nahotou –
k nápravě došlo až roku 1727, kdy tuto blíže nezná-
mou plastiku nahradil sochař Filip Sattler sochou
Merkura, římského boha obchodu, štěstěny a jejích
darů (jako jsou zisk, losy, hodnosti či veselí), dále
blahobytu domácího a veřejného, ochránce cestují-
cích a současně božího posla. Skulpturu antického
božstva třímajícího caduceus, kouzelnou hůl, umístil
sochař na podstavec a ten do vany kašny; jak
podstavec, tak vana fontány, jejíž okolí v minulém
století neblaze proměnila výstavba obchodního domu
Prior, byly vytesány v dílně olomouckého kameníka
Václav Rendera. Výtvarného umění se též v Zeidlerově
diariu týká záznam ze dne 23. listopadu 1672: „Venit
Brunâ P. Jo’es Reichel, et Christophorus Hamoser pro
anferendis à Pictore Do Lublinski imaginibq s. Xaverij,
et SS. Trinitatis. (Přišel z Brna P. Jan Reichel a Kryštof
Hamoser kvůli odvozu obrazů sv. Xaveria a Nejsvětěj-
ší Trojice od malíře pana Lublinského.)“ Uvedené
obrazy, zhotovené vynikajícím moravským barok-
ním malířem Antonínem Martinem Lublinským
(1636–1690), olomouckým augustiniánem, byly zřej-
mě určeny pro výzdobu jezuitského kostela či koleje
v Brně; obě díla jsou nyní bohužel nezvěstná (viz
publikaci Milana Tognera Antonín Martin Lublinský,
Olomouc 2004, s. 239 – výše citovaný záznam je
v Tognerově monografii převzat ze strojopisných
excerpt archiváře Josefa Prucka, v nichž není tento
záznam adekvátně přetlumočen a navíc je chybně
datován „23. prosince 1672“).

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
26. ZEIDLER Matthaeus (Matouš), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 26. 11. 1626 Cheb – † 12. 6. 1697 Olomouc),
rektor od 8. 12. 1671 do 18. 12. 1674

Z dochovaných výročních zpráv olomoucké jezuit-
ské koleje za rektorátu P. Matouše Zeidlera plyne
mimo jiné, že roku 1674 čítala olomoucká komunita
Tovaryšstva Ježíšova celkem 109 osob, v tom 33 kněží,
kteří působili na jezuitských školách nebo na chrámo-
vých kazatelnách a ve zpovědnicích. Tři jezuitští páteři
řídili konvikt, jeden pobýval v Kroměříži jako zpověd-
ník a konziliář knížete biskupa Karla z Lichtensteina-
Castelcornu, další tři jezuité z pověření biskupova „in
Ducatibus Oppaviensi et Carnowiensi fortiter egerunt
contra Hæreticos (ve vévodstvích opavském a krnov-

ho dějepisce a zaníceného sběratele literárních
a uměleckých památek Jana Petra Cerroniho
(1753–1826) k jeho osobě plyne pouze, že „con-
victuo’ geminos direxit annis 16“, tj. že oba jezuitské
konvikty – rozumějme pražský a olomoucký – řídil po
16 let. Snad páter Zeidler pobýval v jezuitské koleji
v Kladsku, nebo� v tomto městě, tehdy náležejícímu
ke Koruně české a nyní Polské republice, vydal roku
1686 německý spisek Das Leben und die Wunder-
werke der h. Hedwigis, oslavující život a zázračné
skutky sv. Hedviky (1174–1243), slezské vévodkyně,

ském se statečně činili proti kacířům [= evangelí-
kům])“. Jiní dva jezuitští kněží dbali při dvoře Ferdi-
nanda Julia hraběte ze Salmu o rozkvět zbožnosti
v Tovačově a konečně dva páteři spravovali kolejní
statek Čejkovice. V olomoucké koleji TJ toho roku
pobývalo 56 scholastiků (studujících příslušníků
řádu) – sedm z nich obdrželo v únoru 1674 první
kněžské svěcení, čtyři magistři vyučovali v gra-
matikálních třídách gymnázia. Pro všechny obyvatele
koleje pak „Marthae operam“ („Martinu práci“ – aluze
na novozákonní Martu, pečlivou hospodyni) vykoná-
valo šestnáct koadjutorů (bratrů laiků) – vrátných,
kuchařů, spižírníků, ševců, krejčích apod. Česká
jezuitská provincie čítala roku 1674 v úhrnu
1 035 řeholníků, z toho 460 kněží, 278 scholastiků,
225 koadjutorů, 47 noviců scholastiků a 17 noviců
koadjutorů; mimo provincii pobývalo sedm kněží
a jeden koadjutor, 15 jezuitů toho roku zemřelo a osm
bylo z řádu propuštěno. Znamená to tedy, že k olo-
moucké jezuitské koleji přináležela v roce 1674 takřka
jedna desetina celkového počtu příslušníků Tovaryš-
stva Ježíšova v zemích Koruny české.

Co činil P. Matouš Zeidler po ukončení svého
olomouckého rektorátu dne 18. prosince 1672, pro-
zatím nevíme. Z poznámek moravského osvícenské-

jež přiměla svého manžela, slezského vévodu Jindři-
cha I., aby založil v Třebnici (polsky Trzebnica)
u Vratislavi ženský klášter cisterciáckého řádu. Po
manželově smrti roku 1228 se vévodkyně Hedvika
sama stala cisterciačkou a byla za svou zbožnost
a milosrdné skutky papežem Klimentem IV. dne
26. března 1267 kanonizována; památka sv. Hedviky
se slaví v římskokatolické církvi v den jejího úmrtí,
tj. 17. října. Dodejme ještě, že syn sv. Hedviky,
slezský vévoda Jindřich II. Pobožný, padl v bitvě
s Mongoly u Lehnice (polsky Legnica) roku 1241.

Závěr svého života strávil P. Matouš Zeidler opět
v Olomouci. O jeho úmrtí Jan Petr Cerroni sděluje:
„[…] obiit Ollomucii ex febri cum Cathare media
nocte 11 Junij 1697. æt. 71. Societat. 53. ([…]
zemřel v Olomouci na horečku s katarem o půlnoci
11. června 1697 ve stáří 71, v Tovaryšstvu 53 [let]).“

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

5 Záznam v diariu rektora olomoucké jezuitské koleje a univerzity P. Matouše Zeidlera ke dni 18. prosince
1674: „Rectoratum Suiatem finijt P. Matthæus Zeidler, et eundem, auspice Deo, exorsus est R. P. Wenceslaq
Sattenwolff, facta de more ante prandium in triclinio promulgatione. Et sic sit Finis, sic laus, et gloria Trinis.
O[mnia] A[d] M[aiorem] D[ei] G[loriam]. (Svůj rektorát ukončil P. Matouš Zeidler a téhož [rektorátu], s pomocí
boží, důstojného P. Václava Sattenwolffa učiněn počátek promulgací podle zvyku před obědem v jídelně. A tak
budiž konec, budiž chvála a sláva Trojice. Vše k větší boží slávě.)“ Moravský zemský archiv v Brně, fond E 28,
Jezuité Olomouc, Rukopisy, kniha č. 1, fol. 120v
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20. BŘEZNA
Moderní trendy v Japonsku. Japonské jaro 2006, VU
19 hod.

M. Ježek: Underground třetího tisíciletí. Z tvorby
experimentálního filmaře. UC UP, Filmový sál, 19 hod.

Iva Frühlingová. Promoturné k novému CD Baby
Doll. U-klub, 19 hod.

21. BŘEZNA
N. V. Gogol: Hráči. Projekce videozáznamu slavné
české divadelní inscenace Činoherního klubu Praha
1982. UC UP, Filmový sál, 16.45 hod.

Japonská hudba. Japonské jaro 2006, VU 19 hod.

Doo Wop. Režie D. Lanzmann, 2004. Dny francouz-
ské kultury 2006. UC UP, Filmový sál, 20 hod.

F. M. Dostojevskij: Něžná. Teatr So-by-tie Petrohrad,
Rusko. UC UP, Divadelní sál, 20 hod.

22. BŘEZNA
Mgr. K. Filipová (Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, Ostrava): Etiopie – země dolů krále Šalamouna.
Přednáška. PřF UP (Šlechtitelů 11), velký přednáškový
sál, 16 hod.

Z NOVODOBÉ HISTORIE UNIVERZITY PALACKÉHO

Gulo čar + Kuličky štěstí. U-klub, 19.30 hod.

Krajkářka. Režie: C. Goretta, 1977. UC UP, Filmový
sál, 20 hod.

23. BŘEZNA
Problematika mobility studentů u oboru předškolní
a elementární pedagogika. Mezinárodní seminář.
Katedra primární pedagogiky PdF UP.

Mgr. H. Vráblíková, Ph.D.: (Ústav experimentální
biologie, MU Brno): Antioxidants in plants: their
dynamics in radiation stress. Seminář. PřF UP
(tř. Svobody 26), učebna F8, 13.30 hod.

Čekání na štěstí. Scénář a režie: A. Sissako, 2002.
UC UP, Filmový sál, 19 hod.

Když Otar odešel… Režie: J. Bertucelli, 2003. UC UP,
Filmový sál, 21 hod.

23.–31. BŘEZNA
Dny frankofonie. Kulturní setkání. UC UP.

24. BŘEZNA
Anime maratón. Japonské jaro 2006. U1, 9–15 hod.

-red-

Výše citovaná vzpomínka přímého účastníka úsilí
o obnovení olomoucké univerzity Roberta Smetany
plasticky vykresluje těsně poválečnou atmosféru,
naplněnou nadšením a očekáváními – atmosféru,
v níž idea obnovení olomoucké univerzity nacházela
nejen nové impulzy a příznivce, ale také nečekaně
rychlou cestu k její faktické realizaci. Poválečný „hlad
po vzdělání“, způsobený šestiletým uzavřením čes-
kých vysokých škol, vyvolal rozsáhlé aktivity v zájmu
rozvoje vysokoškolského vzdělání. Tyto aktivity se
orientovaly jak na vznik nových univerzit mimo tradič-
ní vysokoškolská centra (Praha a Brno), tak na
konstituování nových, netradičních fakult (především
pedagogických a farmaceutických) a zřizování speci-
alizovaných škol (jakou byla např. Vysoká škola
sociální v Brně). V entuziasmu poválečných měsíců
zanikaly některé varovné hlasy upozorňující na ohro-
žení tradiční vysoké kvality českého vysokého škol-
ství, exkluzivity vysokoškolského vzdělání i exkluzivity
postavení vysokoškolského učitele.

Již v květnu 1945 se na studentském shromáždění
v olomouckém Národním domě ustavil Akční výbor
vysokoškolského studentstva (Zdeněk Šprinc, Stani-
slava Kavanová, Vladimír Pelikán, Miroslav Vykydal,
Kuneš Sonntág, Antonín Huvar a další), požadující
obnovení olomoucké univerzity. Tato studentská ini-
ciační role posléze přerostla v roli integrační – do úsilí
o olomouckou univerzitu se zapojili lékaři a úředníci
místních Zemských ústavů (např. František Lédl, Josef
Blatný, Václav Vejdovský, Arnold Pavlík, František
Ritter), učitelé Slovanského gymnázia (např. Oldřich
Králík a František Malinský) či novináři (Augustin Uher)
společně s dalšími olomouckými osobnostmi, předsta-
viteli místních národních výborů i politických stran.
Postupně se vytvořil Výbor pro obnovení olomoucké
univerzity (červenec 1945) i výbory pro obnovení
lékařské a filozofické fakulty. Děkan olomoucké boho-
slovecké fakulty (a pozdější první prorektor UP) Franti-
šek Cinek vnesl do úsilí o vznik olomoucké univerzity
nanejvýš obratný argument, a to připomínku její histo-
rické tradice a kontinuity spadající do roku 1573.

Právě historická tradice (zejména zrušení olo-
moucké univerzity v roce 1860) představovala nema-
lý „benefit“ olomouckých snah o vznik univerzity pro
rezortního ministra Zdeňka Nejedlého, který se spo-
lečně s tehdejším předsedou vlády a olomouckým
rodákem Zdeňkem Fierlingerem stali iniciátory vládní-
ho usnesení z 9. listopadu 1945, deklarujícího vládní
úmysl obnovit v Olomouci univerzitu. Je více než
pravděpodobné, že myšlenka obnovení olomoucké
univerzity měla víc příznivců mezi tehdejšími vládními
a politickými špičkami; v tomto ohledu je připomínána
role prostějovského advokáta a vlivného levicového
sociálního demokrata Oldřicha Johna.

Zákon č. 35/1946 o obnovení olomoucké univerzi-
ty pod názvem Univerzita Palackého přijalo Prozatímní
národní shromáždění 21. února 1946 ve 14 hodin
a 44 minut. Krátce nato dorazila tato zpráva telefonic-
ky do Olomouce, kde se na počest vzniku „její“
univerzity rozhlaholily zvony olomouckých kostelů.
Zákon o obnovení olomoucké univerzity kodifikoval
vznik čtyř fakult, a to fakulty bohoslovecké, právnické,
lékařské a filozofické, přičemž právnická fakulta vznik-
la až na počátku 90. let minulého století. Samostat-
ným zákonem č. 100/1946 z 9. dubna 1946 vstoupila
do svazku Univerzity Palackého pedagogická fakulta.

Prvním rektorem obnovené olomoucké univerzity
se stal 30. dubna 1946 děkan Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, uznávaný filozof
a sociolog Josef Ludvík Fischer. O zakladatelském
„vkladu“ Masarykovy univerzity pro fungování její
olomoucké „starší mladší sestry“ v tomto období
svědčí také skutečnost, že prvními olomouckými

Obnovení olomoucké univerzity
„Ti, kdo prožili šestiletou okupaci Československa a poté jeho osvobození, nezapomenou nikdy na dvě věci: Na nesmírný, nevylíčitelný pocit volnosti, bezstarostnosti,
svobody a štěstí z toho všeho, který si po šest let okupace neuměli snad ani představit a o kterém za okupace snad ani nevěděli […], a nezapomenou nikdy ani na ono
dychtění, se kterým všichni chtěli nejen obnovit život v osvobozených územích, ale budovat nové Československo a vybudovat v tomto novém Československu úplný
a dokonalý ráj.“

děkany fakulty lékařské, filozofické a pedagogické se
stali brněnští profesoři Oktavian Wagner, Jindřich
Šebánek a Vladimír Úlehla.

Rektor J. L. Fischer přinesl na rektorský stolec
obnovené univerzity ambiciózní vizi – chtěl budovat
univerzitu malou a elitní, která měla podněty čerpat
z regionálních kulturních tradic; současně chtěl překo-
návat hrozbu provincionalismu zejména bohatými
zahraničními kontakty a mobilitou studentskou i uči-
telskou. Do budování olomoucké univerzity se pustil
s neobyčejnou vervou a zaujetím; možná i proto, že si
ze svého meziválečného pobytu v Olomouci uvědo-
moval její jistou intelektuální a kulturní uzavřenost.

Univerzitě Palackého v prvních měsících její exis-
tence chybělo snad všechno – s výjimkou nezměrné-
ho nadšení a enormního pracovního nasazení jejích
učitelů, studentů a zaměstnanců při budování olo-
moucké univerzity jako respektovaného vysokoškol-
ského učiliště. Olomoucká univerzita částečně finan-
covala své ekonomické potřeby prostřednictvím Uni-
verzitního fondu, ve kterém se shromaž�ovaly peněž-
ní dary právnických i fyzických osob. Také na univer-
zitní insignie proběhla sbírka; na návrh šéfredaktora
olomoucké pobočky ČTK Františka Hadravy ji organi-
zoval Svaz obcí a měst oblasti olomoucké ve dvanácti
tehdejších politických okresech střední a severní
Moravy. Nejvýnosnější formou se stala sbírka realizo-
vaná prostřednictvím dobrovolného odevzdání jedné
koruny československé ve prospěch pořízení insignií
při výdeji potravinových lístků. Zhotovení rektorského
žezla (vyroba J. Mňuk, Mohelnice) a rektorského
řetězu (výroba K. Ziegelheim, Olomouc) uhradily ze
svých rozpočtů Okresní národní výbor Olomouc-
venkov a Ústřední národní výbor hlavního města
Olomouce, aby oba odznaky nejvyššího akademické-
ho představitele byly připraveny již ke slavnostnímu
otevření Univerzity Palackého 21. února 1947.

Vlastní slavnostní akt se konal v sále olomoucké
Reduty. Slavnostnímu shromáždění dominovali prezi-
dent Československé republiky Edvard Beneš s chotí
Hanou a předseda vlády ČSR Klement Gottwald

s chotí Martou; přítomni byli i dva premiérovi náměst-
ci, Zdeněk Fierlinger a Petr Zenkl. Ke společenskému
lesku zajisté přispěla také přítomnost šesti českoslo-
venských ministrů, patnácti poslanců Ústavodárného
národního shromáždění, jednoho primátora, dvanácti
rektorů, dvaadvaceti děkanů, pěti velvyslanců (Belgie,
Norska, Polska, Švédska, SSSR, Francie, Jugoslávie,
Číny) a třinácti vyslanců (Belgie, Norska, Polska,
Švédska, Švýcarska, Holandska, Dánska, Bulharska,
Mexika, Itálie, Iránu, Argentiny a Řecka). Hlavní projev
pronesl prezident republiky, následně promluvil rek-
tor UP J. L. Fischer, jehož dekoroval rektorským
řetězem tehdejší ministr školství a osvěty Jaroslav
Stránský.

Slavnostní raut proběhl v arcibiskupské rezidenci.
Uspořádat tabuli pro více než 250 prominentních
účastníků vskutku nebylo v době přídělového systému
jednoduché. Ministerstvo výživy sice uvolnilo pro
potřeby UP mimořádný příděl masa, másla, cukru,
vajec a umělého tuku, ale hlavní tíha v zajištění
potřebných poživatin spočinula na bedrech jednotli-
vých příznivců olomoucké univerzity. A tak „sponzoři“
svezli do arcibiskupského paláce krocany, vajíčka,
kávu, čaj, ovocné š�ávy i desítky kilogramů prvotřídní
svíčkové a telecího masa. Aby housky i rohlíky
náležitě křupaly, musela firma Otto Siegl prostřednic-
tví UP požádat Okresní úřad ochrany práce, aby jí
udělil povolení pracovat v noci z 20. na 21. února.
Také nápoje získala Univerzita Palackého darem –
čepoval se Prazdroj a ve štíhlých číších jiskřilo
jihomoravské bílé i červené víno, které ochotně
dodalo ovocnicko-vinařské družstvo Vinopa z Velkých
Pavlovic. Mimochodem – předseda tohoto družstva
a poslanec tehdejšího parlamentu František Štamba-
cher seděl v Redutě vedle Václava Havla, otce našeho
prvního polistopadového prezidenta.

Vskutku slavný a důstojný den pro olomouckou
univerzitu skončil, hosté se rozjeli do svých domovů
a úřadů a obnovenému vysokému učení nastala
každodenní vědecká a pedagogická práce.

PhDr. P. Urbášek, ředitel Archivu UP


