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XXVI. dny mladých internistů ČR a Sloven-
ska v Olomouci • Představujeme: noví 
pro fesoři UP • Nejen o prestiži olomoucké 
polonistiky s prof. M. Sobotkovou • Exklu-
zivní výzkum: jaký prostor poskytují česká 
média přírodním vědám 

Osobnosti, které se významně zasloužily o pro-
pagaci a rozvoj města, byly i letos oceněny 
Cenou města Olomouce. K jejím držitelům 
pa třil mj. také prof. V. Mihál, CSc., přednosta 
Dětské kliniky LF UP a FNO a statutární zástup-
ce děkana LF. Slavnostní vyhlášení jubilejních 
desátých Cen se uskutečnilo 5. 6. v sále Kláš-
terního Hradiska.

Více informací na str. 3.
-red-, foto -tj- 4

g V aule Právnické fakulty UP se 6. 6. usku-
tečnilo slavnostní předání práv emeritnímu 
profesorovi FF UP, které převzal uznávaný 
odborník naší i světové anglistiky a amerika-
nistiky, člen Katedry anglistiky a amerikanistiky 
FF UP prof. J. Peprník, CSc. (na snímku ze 
slavnostního aktu v doprovodu manželky). 

Přiznání práv emeritního 
profesora prof. J. Peprníkovi

g Prof. V. David, který přednáší na Právnické fakultě UP, 
a prof. W. Posch (na snímku vlevo), v současné době 
děkan Právnické fakulty Uni-
verzity v Grazu, se stali 8. 6. 
dalšími nositeli čestného titu-
lu UP doctor honoris causa. 
Slavnostní akt udělení čest-
ných doktorátů těmto dvěma 
vý znamným vědcům z oblasti 
práva se uskutečnil v olo-
mouckém Arcibiskupském 
paláci za přítomnosti rekto-
ra UP prof. L. Dvořáka,  děkana 
Práv nické fakulty UP JUDr. 
M. Malacky a řady význam-
ných hostů. O udělení ti tulu 
doctor honoris causa obě ma kandidátům rozhodla Vědecká 
rada UP na návrh Vědecké rady Právnické fakulty UP. 

Prof. V. David je významným odborníkem v oblasti 
mezinárodního práva. Působil jako dlouholetý vedoucí 

Univerzita Palackého udělila dva čestné doktoráty

Prof. J. Peprník, CSc., který působí na olo -
mouc  ké univerzitě od roku 1954, patří k vý-
raz ným osobnostem v oblasti anglické filo-
lo gie. Je autorem jedinečného souboru vy-
sokoškolských učebnic, na nichž vyrostly 
ge  nerace anglistů a amerikanistů, jeho mono-
grafie uvádějící kulturu VB a USA do české-
ho kontextu nemají na českém trhu obdobu; 
vysoce ceněn odbornou veřejností i laickými 
zájemci je mj. jeho Slovník amerikanis mů. Pů-
sobil a působí na dalších českých vysokých 
školách a ve vědeckých institucích, k doktor-
skému titulu dovedl více než desítku doktoran-
dů. Za svou práci byl oceněn MŠMT ČR, UP 
i Cenou města Olomouce.

Dokončení na str. 4

Dokončení na str. 6

Katedry mezinárodního a evropského práva Právnic-
ké fakulty MU v Brně. Na olomoucké PF UP působí 

od roku 1998; je členem 
Ka tedry evropského práva 
a me zinárodního práva ve-
řejného PF UP. Přednášel 
rov něž na Právnické fakul-
tě UK ve speciálním studiu 
pro posluchače fakulty, kteří 
se měli uplatnit v diploma-
tickém povolání, a také na 
Právnické fakultě Univerzi-
ty Šafárikovy v Košicích 
a na právnických fakultách 
v Lipsku, v Kodani, v Kyjevě 
a ve Wroclavi. Po dobu své-

ho působení na právnických fakultách vychoval řadu 
následovníků, z nichž někteří působí na MU v Brně 
a UK Praze, u Ústavního soudu v Brně či Evropského 

Vernisáž zvala „na plavbu“ za objevy portugalského kulturního odkazu
g Za účasti velvyslance Portugalska F. de Castro Brandãa proběhla v Galerii Zbrojnice 31. 5. slavnostní vernisáž 
výstavy fotografií M. Teague s názvem „Po stopách portugalských mořeplavců“. Je výsledkem fotografické eseje, 
v níž autor sleduje stopy kulturního odkazu, který po 
sobě zanechali Portugalci v dobách slavných zámoř-
ských objevů v 15.–17. století. Obrazový materiál 
za chycuje – na tisíce kilometrů napříč 30 různými 
zeměmi – scenérie, tváře a hmotné dědictví a zrcadlí 
onen historický okamžik kulturního křížení, k němuž 
došlo zásluhou objevitelského a dobrodružného du-
cha národa mořeplavců. Autor M. Teague, indický no-
 vinář a fotograf s britskými kořeny, během svého pu-
tování urazil více než 100 000 mil a s úžasem vnímal 
zvláštní kouzlo kostelů, pevností, hradů i prostých li-
dových staveb. Ve všech se zrcadlila jedna společná 
vlastnost – harmonické smísení kultur, téměř doko-
nalé snoubení evropské a africké kultury.

Výstava, uspořádaná ve spolupráci Velvyslanectví 
Portugalska a Katedry romanistiky FF UP, potrvá do 23. 6.       -red-, foto -tj-
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Anglistická garden party aneb STAG je také jelen
g V poslední májový čtvrtek se na dekadentně nádherných „holandských“ 
hradbách obléhaných korunami stromů na Křížkovského 14 konala tradiční 
anglistická garden party. K lahodnému pelhřimovskému pivu Poutníku, ob-
jevu toť páně prof. Macháčka, byly servírovány dobrůtky z rukou šikovných 
a sličných pomvědkyň, jakým na fakultě není rovno (jádro týmu: J. Novotná, 
M. Knápková, A. Nováková, B. Jenešová). Náplní jiného druhu byly bujaré 
a mámivé verše Shakespeara i jiných, oblíbenějších autorů, jako Ginsberga, 
Bukowského, Orwella či Yoko Ono. Úryvky ze Shakespearových dramat „Jak 
se vám líbí“ a „Kupec benátský“ přednesly E. Železná, K. Slaná, K. Bachorí-
ková, D. Konečná, L. Jahodová a K. Braunová oděné v pseudorenesančních 
oděvech, zatímco ansámbl B. Hýska ve složení M. Cetkovská, B. Majstrík, 
I. Meisnerová, M. Plíhalová, K. Janíček a H. Vraná předvedl vystoupení tzv. 
slam poetry, tedy dramaticky pojatých a svérázně adaptovaných básní (re-
spektive i scének, jejichž autory byli sami studenti). Touto veselou garden 
party plnou šálivých převleků a rafinovaných vtípků byl úspěšně zakončen 
prazvláštní semestr, jenž téměř nebyl. 

Mgr. R. Hýsek, foto archiv katedry

Zájemců o zdravý životní styl přibývá
g Sport, zdravý životní styl, zdravá výživa či pohyb – 
o tom všem byl letošní II. festival zdraví a pohybu, který 
se konal v sobotu 26. 5. v pavilonu A i ve venkovních 
prostorách Výstaviště Flora Olomouc. Pořadatelem byl 
kromě Výstaviště Flora a Českého rozhlasu 1 – Radio-
žurnálu také Zdravotní ústav v Olomouci. Zastoupení na 
festivalu měla také Pedagogická fakulta UP. Pracovníci 

g Ve dnech 31. 5. a 1. 6. se v Olomouci uskutečnily 
XXVI. dny mladých internistů České republiky a Slo-
venska. Střídavé konání této akce v Martině a v Olo-
mouci se již stalo tradicí a opět se jí zúčastnila řada 
mladých lékařů z obou republik. 

Odborný program byl organizován pod patronací 
České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej in-
ternistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana 
LF UP, ředitele FNO a Spolku lékařů JEP v Olomouci. 
Organizace kongresu se tradičně ujala III. interní klinika 
LF UP a FNO za pomoci Konferenčního servisu UP. 
Garantem setkání byl přednosta kliniky prof. V. Ščudla, 
koordinátorem konference MUDr. P. Horák. 

XXVI. dnů mladých internistů se účastnilo aktivně 
72 mladých lékařů s 87 příspěvky, z toho 32 příšpěv-
ků pocházelo ze slovenských pracovišť, a devět od 
stu dentů medicíny – řešitelů projektů SVOČ z ČR. Ke 
kladům setkání patří skutečnost, že konference se 
zúčastnili lékaři nejen z fakultních, ale i z okresních 
ne mocnic obou států. 

Odborný program byl rozdělen do dílčích bloků dle 
tematiky příspěvků a probíhal v posluchárnách Teore-
tických ústavů LF UP formou dvou až tří paralelních 
sekcí. Tradičně silně byla zastoupena kardiologická, 
gastroenterologická a metabolická problematika, ale 
samostatné sekce byly věnovány také hematologii, 
nefrologii či variím. Studentské práce byly zařazeny 
do samostatného bloku.

Konference mladých internistů se zúčastnila řada 
významných osobností – předsedové České i Slovenské 
internistické společnosti profesoři R. Češka, A. Dukát, spo-
lupořadatelé letošní konference prof. M. Mokáň, doc. P. Ga-
lajda a prim. P. Makovický z I. internej kliniky JFN v Martine 
a další významní představitelé interní medicíny – profesoři 
P. Dítě, J. Lukl, J. Ehrmann, I. Krč, H. Vaverková a docenti 
A. Martínek, J. Zadražil, R. Chlup, Z. Fryšák, E. Faber, kteří 
předsedali jednotlivým sekcím a podíleli se na hodnocení 
úrovně jednotlivých pří spěvků. 

Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi ná-
ročný odborný program, přerušený vzhledem k počtu 
přihlášených jen krátkými přestávkami. Úroveň větši-
ny příspěvků byla neobyčejně dobrá, prezentace byly 
dokumentovány všeobecně velmi kvalitní dataprojekcí. 
Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do 
diskuse se zapojila řada mladých internistů. 

Společenský večer proběhl v restaruraci RCO 
s mož ností občerstvení, tance a bowlingu. Na závěr 
pátečního programu čekalo hodnotící komisi obtížné 
rozhodování v rámci výběru nejlepších přednášek. 

g V České republice žije přibližně 750 rodin, které se 
potýkají s dědičným, neléčitelným, a tedy i smrtelným 
onemocněním nervové soustavy. Jde o Huntingtono-
vu nemoc. Právě ta byla hlavním tématem konference 
o multidisciplinárním přístupu k onemocněním s níz-
kou četností výskytu. 

Huntigtonova choroba je dědičné, neléčitelné 
a smrtel né onemocnění. Vyskytuje se zpravidla u jed-
noho pacien ta na každých deset tisíc obyvatel. Posti-
žení lidé trpí různými projevy nemoci, které jim výrazně 
komplikují život, uvedla hlavní koordionátorka konferen-
ce Mgr. R. Molíková, Ph.D., z Ústavu normální anatomie 
LF UP, kde se touto problematikou zabývají. Mezi kom-
plikace takto nemocných lidí patří podle jejích slov po-
ruchy motoriky a také chorea (tzv. tanec svatého Víta), 
tedy porucha centrální nervové soustavy projevující se 
mimovolnými škubavými pohyby. K těmto problémům 
přibývají vážné poruchy vnímání, paměti, představivosti 
a myšlení a také těžké psychické problémy. Stav těchto 
lidí končí tzv. plným tělesným marasmem, po němž ná-
sleduje smrt, dodala Mgr. Molíková. Neurologická klinika 

g V sobotu 9. 6. se sešli absolventi Lékařské 
fakulty UP z roku 1957 v restauraci Zbrojnice. 
Jak řekl organizátor srazu prof. J. Jezdinský, ze 
105 promovaných se na sraz přihlásilo 45 absol-
ventů, do Olomouce jich nakonec přijelo 32. 

Zvláštním bodem programu setkání byla 
prohlídka Arcidiecézního muzea. 

Účastníci obdrželi materiály o univerzitě 
a leták s informací o Portálu absolventů, na 
němž bude zřízena galerie fotografií.

Text a foto -th-

Setkání po 50 letech

XXVI. dny mladých internistů České republiky a Slovenska 
v Olomouci

Před sedové ČIS a SIS udělili účastníkům po třech 
oceněních, přičemž Ceny předsedů České a Slo-
venské internistické společnosti představovaly dele-
gaci na Letní školu mladých internistů EFIM v Sintře 
v Portugalsku. Touto cenou byly oceněny přednášky 
dr. T. Roubíčka a spol. z III. interní kliniky 1. LF UK 
Praha, dr. H. Šev číkové a spol. z I. interní kliniky 
FN a LF UK Hradec Králové a dr. I. Vaculy z 3. internej 
kliniky FNsP a LF UK Bratislava. 

Cenu děkana LF UP obdržel dr. J. Gregar z II. in-
terní kliniky FNO a LF UP. Dále byly oceněny vybrané 
přednášky v jednotlivých sekcích: kardiologie I, dr. 
A. Vachulová (Bratislava), kardiologie II, dr. I. Vacula 
(Bratislava), gastroenterologie I, dr. M. Žourek (Plzeň), 
hematologie, dr. L. Smolej (Hradec Králové), nefrolo-
gie, dr. H. Ciferská (Olomouc), varia, dr. P. Joppa (Ko-
šice), metabolismus I, dr. Jackuliaková (Olomouc), 
metabolismus II, dr. D. Kantárová (Martin), gastroente-
rologie II, dr. E. Fraenkel (Košice). 

Příjemným překvapením byla velmi silně obsaze ná 
studentská sekce s vynikajícími přednáškami, které byly 
oceněny dvěmi Cenami přednosty III. inter ní kliniky FNO – 
B. Majtan (Praha) a V. Matušková (Olomouc) a Cenou 
firmy Schering – Plough Z. Šedová (Olomouc). 

Setkání bylo uzavřeno předáním cen a hodnocením 
konference předsedou SIS prof. A. Dukátem, hlavním 
organizátorem prof. V. Ščudlou a organizátorem příští-
ho ročníku Dnů mladých internistů prof. M. Mokáněm, 
který zároveň pozval všechny mladé lékaře k účasti na 
XXVII. dnech mladých internistů pořádaných I. internou 
klinikou Jesseniovej LF UK v Martine v příštím roce. 

Doc. P. Horák, CSc., III. interní klinika LF UP a FNO

Katedry antropologie a zdravovědy – doc. M. Kopecký, 
Ph.D., doc. L. Krejčovský, Csc., a PhDr. I. Knausová, 
Ph.D., včetně dvou studentů A. Grundové a M. Kašpárka, 
se této akce zúčastnili a prováděli na stanovišti zájemcům 
kontrolní měření zdravotního stavu, resp. hodnocení jejich 
tělesných parametrů z hlediska stavu výživy. S potěšením 
lze konstatovat, že zájemců o zdravý životní styl přibývá, 
přibývá i těch, kteří mají zájem o sledování svého těles-
ného a výživového stavu pomocí základních antropomet-
rických parametrů. V průběhu sobotní akce bylo změřeno 
a hodnoceno téměř 200 účastníků festivalu s převahou 
dospělé populace. 

Text a foto -ik-

Cílem konference bylo zvýšit povědomí o Huntingtonově chorobě
FNO a LF UP má v péči několik stovek lidí s diagnózou 
Huntigtonovy choroby. Těmto lidem se věnují lékaři 
z Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních 
onemocnění. Současná medicína nám v tomto případě 
nabízí pouze velmi omezené možnosti. Pomocí léků se 
snažíme tlumit mimovolné pohyby, které jsou jedním z ty-
pických projevů nemoci, podobně se tlumí i psychické 
poruchy, které jsou také časté. V našem oboru není bo-
hužel výjimkou, že se setkáváme s onemocněními, kde 
mnoho možností pomoci neexistuje, podotkl přednosta 
kliniky doc. P. Kaňovský. Jak ale dodal, FNO je bezesporu 
výjimečná tím, že je jedním ze dvou center ČR, kde se 
provádí spolehlivá diagnostika tohoto onemocnění. Kro-
mě našeho Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny 
používají stejně spolehlivé metody už jen v jedné z praž-
ských nemocnic, doplnil.

Konference, na jejíž organizaci se podílel i Ústav 
normální anatomie LF UP a jejímž cílem bylo zvýšit 
povědomí o Huntingtonově chorobě, proběhla 30. 5. 
v prostorách Teoretických ústavů LF UP.

-eh-, -map-

5 K. Janíček coby děsivý, leč 
chromý STAG, z něhož je člověk 
jelen (on totiž i ten stag je ang-
licky jelen…)
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Nejvýznamnější událost na letošní pediatrické scé-
ně se konala jako již tradičně v Olomouci, pod záštitou 
České pediatrické společnosti ČLS JEP, Spolku lékařů 
v Olomouci a především zdejší Lékařské fakulty a Dět-
ské kliniky Fakultní nemocnice. Organizačního zajištění 
se ujala společnost Solen.

Noví docenti a doktoři
g V aule Právnické fakulty UP byly 6. 6. 2007 slavnostně 
předány jmenovací dekrety docentům, kteří se habilitovali 
na Lékařské, Přírodovědecké, Filozofické a Pedagogické 
fakultě UP. Dekrety obdrželi: doc. E. Faber, CSc. (Vnitřní 
nemoci), doc. P. Hejnar, Ph.D. (Lékařská mikrobiolo-
gie), doc. P. Koliba, CSc. (Gynekologie a porodnictví), 
doc. I. Matoušková, Ph.D. (Hygiena, preventivní lé-
kařství a epidemiologie), doc. L. Olivová, M.A., Ph.D. 
(Historie), doc. A. Petrová, Ph.D. (Klinická psycholo-
gie), doc. J. Fiu rášek, Ph.D. (Optika a optoelektronika), 
doc. J. Kühr, Ph.D. (Algebra a geometrie), doc. P. Zajíco-
vá, Ph.D. (Pedagogika).

T. Hanzlík se zbrusu novou operou pro dětský ansámbl sklidil úspěch
g Chystaná premiéra Tvarůžkových ód se uskutečnila v Mozarteu (Arcidiecézní muzeum) 24. 5. Všichni aktéři 
mohou být spokojeni, protože odměna v podobě aplausu byla bouřlivá…

O co se vlastně jedná? Pro snazší orientaci vzpomeňme na události, které se odehrály zhruba před dvě-
ma lety. Tehdy – před slavnostním otevřením Arcidiecézního muzea – se na dr. T. Hanzlíka (PdF UP) obrátil 
prof. P. Zatloukal, ředitel Muzea umění v Olomouci, s tím, jestli by pro slavnostní otevření uvedeného stánku 

nemohl vytvořit zábavné představení, které by zpracovávalo nejvýznamnější 
historické události pojící se ke kapitulnímu děkanství. Při této příležitosti se 
v rukou skladatele a zároveň pedagoga PdF UP ocitl nedokončený veršovaný 
scénář Mgr. D. Hrbka (MU). Jak ve svém komentáři před uvedením premié-
ry kusu s názvem Tvarůžkové ódy píše dr. T. Hanzlík, tehdy, ve stanoveném 
čase, nebylo možné vytvořit hudební divadlo v takovém rozsahu. A tak bylo 
ke spolupráci přizváno Divadlo Facka. „Asi po roce jsem narazil na Hrbkův 
původní text Olomouckých pověstí a zjistil, že mne při čtení ihned napadají 
melodie, říká dr. T. Hanzlík, jenž vzápětí požádal Mgr. D. Hrbka, zda by v po-
dobném duchu nemohl dokončit i další scénky. Zázračné tvarůžky se v nich 
staly ústředním motivem. 

Zvláštní vznik opery je spojen – taktéž výjimečně – se zajímavými inter-
prety. Jsou jimi studenti Slovanského gymnázia. „Připadám si trochu jako 
hudební buditel, ale dokázal jsem, zatím alespoň sám sobě, že znovu oživit 
staletou praxí osvědčený koncept školního divadla, jako nejúčinnější prostře-
dek motivace a kultivace mládeže, je možné,“ dodává dr. T. Hanzlík 

V součinnosti s komorním orchestrem Ensemble Damián pod taktovkou dr. T. Hanzlíka se melodie Tvarůžko-
vých ód, za účasti zhruba padesáti středoškolských aktérů, rozezněly v následujících dnech ještě jednou. Bylo 
to v repríze dne 12. 6.

-map-, foto V. Johnová

Osm osobností bylo poctěno Cenou města Olomouce 
g Ve slavnostním sále Klášterního Hradiska byly dne 5. 6. 
předány prestižní Ceny města Olomouce. I letos se mezi 
osmi oceněnými objevila jména těch laureátů, kteří mají 
velmi úzkou spojitost s Univerzitou Palackého. Za rok 2006 
tak vedle divadelního a filmového herce V. Babky, fotogra-
fa a fotoreportéra ČTK V. Galgonka či hudebního histori-
ka M. Ryšavého získali uvedené ocenění také sbormistr 
J. Klimeš, jenž od roku 1989 působí na Katedře hudební 
vědy a výchovy PdF UP, dětský lékař, onkolog prof. V. Mihál, 
CSc., mj. statutární zástupce děkana LF UP a proděkan pro 
záležitosti studia Všeobecného lékařství LF UP a univerzitní 
profesor Ing. F. Nather (na snímku), jenž mj. působil na 
Univerzitě Palackého jako hostující profesor. 

In memoriam obdržel uvedené ocenění R. Smahel (oblast výtvarného umění a fotografie) 
a V. Kamarád (boj proti totalitě).

-map-, foto -tj-

Ve stejný den byli na tomtéž místě slavnostně promo-
váni absolventi doktorského studijního programu Lékařské, 
Filozofické, Přírodovědecké, Pedagogické fakulty a Fakulty 
tělesné kultury UP: MUDr. Z. Adamík, Ph.D. (Gynekologie 
a porodnictví, LF), Mgr. M. Fiurášková, Ph.D. (Lékařská 
biologie, LF), MUDr. J. Hampel, Ph.D. (Chirurgie, LF), 
MUDr. E. Honsová, Ph.D. (Patologická anatomie a soudní 
lékařství, LF), MUDr. K. Kikalová, Ph.D. (Anatomie, histo-
logie a embryologie, LF), MUDr. Š. Machač, Ph.D. (Gy-
nekologie a porodnictví, LF), MUDr. Ľ. Marko, Ph.D. (Chi-
rurgie, LF), Mgr. R. Molíková, Ph.D. (Anatomie, histologie 
a embryologie, LF), RNDr. M. Staňková, Ph.D. (Lékařská 
chemie a biochemie, LF), PharmDr. L. Šantavá, Ph.D. 
(Lékařská farmakologie, LF), Mgr. S. Takáčová, Ph.D. 
(Lékařská biologie, LF), G. Turashvili, M.D., Ph.D. (Pa-
tologická anatomie a soudní lékařství, LF), MUDr. P. Vy-
mětal, Ph.D. (Vnitřní nemoci, LF), Mgr. A. Antošíková, 
Ph.D. (Český jazyk, FF), Mgr. S. Cakirpaloglu, Ph.D. 
(Klinická psychologie, FF), Mgr. A. A. Ghouthim, Ph.D. 
(Klinická psychologie, FF), Mgr. P. Kotlán, Ph.D. (České 
a slovenské dějiny, FF), PhDr. R. Obereignerů, Ph.D. 
(Klinická psychologie, FF), Mgr. L. Exnerová, Ph.D. 
(Aplikovaná matematika, PřF), Mgr. V. Hlaváčová, Ph.D. 
(Biofyzika, PřF), Mgr. D. Jančík, Ph.D. (Aplikovaná 
fyzika, PřF), Mgr. M. Ježek, Ph.D. (Aplikovaná fyzika, 
PřF), Mgr. R. Kaňa, Ph.D. (Biofyzika, PřF), Mgr. M. Ko-
lařík, Ph.D. (Algebra a geometrie, PřF), Mgr. J. Krejčí, 
Ph.D. (Aplikovaná fyzika, PřF), Mgr. L. Plojhar, Ph.D. 
(Agebra a geometrie, PřF), Mgr. J. Tomeček, Ph.D. 
(Matematická analýza, PřF), RNDr. M. Zimpl, Ph.D. 
(Analytická chemie, PřF), Mgr. P. Drkula, Ph.D. (Hu-
dební teorie a pedagogika, PdF), Mgr. J. Knížková, 
Ph.D. (Hudební teorie a pedagogika, PdF), Mgr. V. Ků-
tová, Ph.D. (Pedagogika, PdF), PaedDr. A. Poláchová, 
Ph.D. (Pedagogika, PdF), Mgr. L. Sedláček, M.A., 
Ph.D. (Pedagogika, PdF), Mgr. V. Víška, Ph.D. (Pe-
dagogika, PdF), Mgr. J. Zahumenská, Ph.D. (Peda-
gogika, PdF), Mgr. M. Botek, Ph.D. (Kinantropolo-
gie, FTK), Mgr. M. Černek, Ph.D. (Kinantropologie, 
FTK), Mgr. F. Chmelík, Ph.D. (Kinantropologie, FTK), 
Mgr. F. Neuls, Ph.D. (Kinantropologie, FTK).

-red-, ilustrační foto -map-

Pediatři uctili jubileum inspirativně
g Jubilejní XXV. dny praktické a nemocniční pediatrie zůstanou v pomyslné kronice tohoto kongresu zapsány výrazným písmem. Dvoudenní akce, která letos připadla 
na 17. a 18. 5., nabídla neobyčejně atraktivní program, promluvila na ní řada vynikajících osobností české i slovenské pediatrie a byla atakována magická hranice tisíce 
zúčastněných dětských lékařů a sester.

Již slavnostní zahájení ukázalo, že dětští lékaři 
drží spolu bez ohledu na příslušnost k profesnímu 
sdružení. Úvodní minuty na pódiu patřily prezidentovi 
kongresu prof. V. Mihálovi, CSc. (na snímku), který 
při ohlédnutí do historie připomněl desáté výročí úmr-
tí jednoho ze zakladatelů moravské pediatrické školy 
prof. A. Moresa a vyjádřil přání, aby Olomouc zůstala 
i nadále místem každoročních prestižních setkání dět-
ských lékařů a sester. Úspěch kongresu popřáli i další 
významní hosté – předseda České pediatrické spo-
lečnosti doc. J. Hoza, CSc., předseda Sdružení PLDD 
MUDr. P. Neugebauer, přednosta Dětské kliniky v Bra-
tislavě a přední člen Slovenské pediatrické společnosti 
prof. L. Kovacz, DrSc., či primátor statutárního města 
Olomouce M. Novotný.

Největší prostor byl první den věnován proble-
matice bolestí břicha z pohledů různých specializací. 
Jsou naší každodenní noční můrou, umí potrápit a na-
hánějí strach, zda jsme něco nezanedbali, vysvětlil 
MUDr. P. Neugebauer, proč měla sekce takový úspěch. 

Odpolední program patřil tématu psychosomatic-
ká onemocnění. U somatizačních poruch pracujeme 
v primární péči s nejistotou, tušením, hledáním mož-
ných souvislostí. Jasná léčebná opatření nelze mnoh-
dy stanovit a vždy je nutné vyloučit organickou příčinu 
potíží, shodli se řečníci.

Druhý den se diskutovalo o aktuální otázkách in-
fektologie a publikum bylo odměněno také množstvím 
tolik oblíbených kazuistických sdělení. V sekci „Geny 

v pediatrii“ jsme se pokusili oddémonizovat moleku-
lární biologii a ukázali jsme, že o genech lze mluvit 
bez respektu, ale srozumitelně jako třeba o hnisavé 
angíně, konstatoval prof. V. Mihál. Velkou pozornost 
si zasloužil již třetí díl seriálu Naše pochybení. Jed-
notlivé popisy případů (kazuistiky) byly prezentovány 
praktickými dětskými lékaři stejně jako zkušenými 
kliniky ze své vlastní praxe a poukazovaly na některé 
diagnostické pochybení nebo nesnáze při komunikaci 
s dětským pacientem a jeho rodiči.

Jelikož program jubilejních pediatrických dnů byl 
sestavován s ohledem na aktuální potřeby těch, kte-
rých se týká, nemohla chybět v poslední době i laickou 
veřejností diskutovaná otázka komunikace lékař-pa-
cient, vztažená na specifika komunikace s dětským 
pacientem a jeho rodiči.

Samostatný celodenní program patřil sestrám, 
které přijely do Olomouce v tak četném zastoupení, 
že musely oproti loňskému roku svá jednání vést ve 
vlastních kongresových prostorách sálu SIDIA.

Nejprestižnější pediatrická událost tohoto roku dopsa-
la své poslední řádky. Olomoucké setkání opět potvrdilo, 
že je vítaným fórem pro pediatry, kteří si chtějí nejen pře-
dávat zkušenosti, ale také diskutovat o aktuálních „pro-
blémech“ nebo se obyčejně potěšit ve společnosti milých 
kolegů. Všichni přítomní ukázali, že jsou ochotni věnovat 
svůj čas péči o dítě a že i jim patří uznání nad skutečnos-
tí, kam lékařská věda v oboru pediatrie dospěla.

Mgr. I. Daňková, Solen
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PŘEDSTAVUJEME

Přírodovědecká fakulta UP, Kated-
ra optiky.
Obor: Obecná fyzika a matema-
tická fyzika.
Vědecká a výzkumná specializa-
ce: Kvantová optika a kvantová 
informatika, atomová optika.

Je autorem/spoluautorem 52 
vědeckých publikací v zahraničí 
(nyní na WOS); citovanost: 679, 
bez autocitací 517 (podle WOS).

Významné publikace z posled-
ních pěti let:

T. Opatrný: Single-cell atomic 
quantum memory for light, Phy sical 
Review A 74, 043809 (2006).

T. Opatrný and J. Fiurášek: En hancing the 
capacity and performance of collective atomic 
quantum memory. Physical Review Letters 95, 
053602 (2005).

T. Opatrný, M. Kolář, G. Kurizki, and B. Deb: 
Position and momentum entanglement of dipo-

Noví profesoři UP
Dekrety 68 novým profesorům českých vysokých škol předal prezident republiky V. Klaus při 
slavnostním aktu 16. 4. 2007 ve Velké aule Karolina v Praze. Mezi jmenovanými bylo celkem 
šest nových profesorů UP, a to prof. Z. Bouchal, Dr. (pro obor Optika a optoelektronika), 
prof. M. Dušek, Dr. (pro obor Optika a optoelektronika), prof. J. Ehrmann, Ph.D. (pro obor 
Patologie), prof. J. Klein, Ph.D. (pro obor Chirurgie), prof. T. Opatrný, Dr. (pro obor Obecná 
fyzika a matematická fyzika), prof. V. Voženílek, CSc. (pro obor Geoinformatika – na návrh 
VŠB – Technické univerzity Ostrava).

V tomto čísle přinášíme poslední dva portréty nově jmenovaných profesorů UP:

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. (1966)

Rektor UP vyhlašuje 
výběrové řízení 
na obsazení funkce

referent/referentka 
audiovizuálních služeb.

Náplň práce: koordinace audiovizuálních služeb; 
sestavování dramaturgických plánů a programů; za-
jišťování kontaktů s univerzitními pracovišti a dalšími 
institucemi; podklady pro public relations Univerzity 
Palackého.

Požadavky: VŠ vzdělání; praxe v oblasti audiovizuál-
ních služeb; velmi dobré vyjadřovací schopnosti, zkuše-
nost s médii; organizační schopnosti, komunikativnost, 
odpovědnost, samostatnost a flexibilita; vstřícné jednání; 
znalost vysokoškolského prostředí a AJ výhodou.

Nabízíme: možnost stabilního zaměstnání; příleži-
tost k seberealizaci a osobnímu růstu; zajímavé a in-
spirativní prostředí; motivující ohodnocení.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2007.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto 

práci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu 
o vzdělání zasílejte do 25. 6. 2007 na adresu: Rektorát 
Univerzity Palackého v Olomouci, personální oddělení, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Případné další informace získáte na telefonním 
čísle 775 070 899.

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP 
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí 
ČR a Agenturou rozvojové a humanitární pomoci 
Olomouckého kraje, o. p. s., pořádají v Olomouci

10. letní školu rozvojové pomoci 
a spolupráce.

Termín: 19.–24. 8. 2007.
Letní škola je určena zájemcům o problematiku 

roz vojových zemí včetně programů rozvojové a huma-
nitární pomoci. Vítáni jsou zájemci všech oborů, účast 
není věkově omezena.

Přihlášky se stručným životopisem (možno i v elek-
tronické podobě) posílejte do 30. 6. 2007 na adresu: 
M. Jahoda, Katedra geografie PřF UP, tř. Svobody 26, 
771 46 Olomouc, e-mail: marian.jahoda@upol.cz.

Více informací na www.arpok.cz; www.develop-
ment-studies.org.

Přírodovědecká fakulta, Katedra 
geoinformatiky.
Obor: Vědy o Zemi.
Vědecká a výzkumná specializa-
ce: Geoinformatika a Kartogra fie.

Je autorem/spoluautorem 125 
vědeckých publikací, z toho v za-
hraničí 36; citovanost: zahraničí 
32, domácí 68.

Významné publikace z posled-
ních pěti let:

Voženílek, V. (2005): Cartograp-
hy for GIS – geovisualization and 
map communication. Vydavatel-
ství UP, Olomouc, 140 s. ISBN 80-244-1047-8

Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.) 
(2004): Czech Geography at the Dawn of the 
Millenium. Palacky University, Olomouc, 428 s. 
ISBN 80-244-0858-9

Voženílek, V. (2002): Radon Risk Assessment 
in GIS. In Kolejka, J. (ed.), Role of GIS in Lifting 
the Cloud off Chernobyl, Kluwer Academic Pu-
blisher, pp. 97–107.

le-dipole interacting atoms in op-
tical lattices: The Einstein-Podol-
sky-Rosen paradox on a lattice. 
International Journal of Quantum 
Information 2, 305–321 (2004).

Zatím poslední kongresovou 
přednášku s názvem „Enhan-
cing Atomic Quantum Memory 
for Light“ přednesl prof. T. Opatr-
ný v rámci The 3rd Workshop on 
Decoherence, Entanglement and 
Information in Complex Systems 
(DEICS III) and theWorkshop on 
Quantum Dynamics of Cold 
Atoms and Light (QUDAL) (26. 2. 
až 3. 3. 2006, Eilat, Izrael).

Prof. T. Opatrný, Dr., vede jednoho postgra-
duálního studenta v oboru Obecná fyzika a ma-
tematická fyzika. Přednáší na Přírodovědecké 
fakultě Statistickou fyziku, Kmity a vlny, Vybrané 
problémy současné fyziky.

Foto archiv prof. Opatrného

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (1965)

Zatím poslední kongresovou 
přednášku s názvem Geoinfor-
matic Management of Atlas Pro-
ject přednesl prof. V. Voženílek, 
CSc., v rámci GeoTech Confe-
rence (19.–22. 6. 2006, Ottawa, 
Canada).

Prof. V. Voženílek vede deset 
postgraduálních studentů v obo-
rech Kartografie a Geoinformatika 
na čtyřech českých VŠ. Předná-
ší na Přírodovědecké fakultě UP 
Geografickou kartografii, Počíta-
čovou kartografii; na PřF UK Pra-

ha Geografické informační systémy, Modelování 
v GIS a Geografickou kartografii.

Je členem realizačního týmu Atlasu podnebí 
Česka (2007, garant kartografického zpra  cování, 
autor všech map), členem IGU Com mission on 
Geographic Information Sys tems (IGU – In-
ternational Geographical Union), členem ICA 
Commission for National and Regional Atlases 
(ICA – International Cartographic Association).

-red-, foto -tj-

Přiznáním práv emeritního profesora, jimiž 
rektor UP oceňuje mimořádné výsledky vě-
decké práce, se bude prof. J. Peprník moci 
i nadále podílet na formování úrovně vzdělá-
vání a vědecké práce v oblastech své odborné 
kvalifikace, dál povede mladší členy katedry, 
kteří přebírají jeho předměty, a jeho zkušenos-
ti budou využívat příslušné komise, oborová 
rada pro anglický jazyk, habilitační a profesor-
ské hodnotící komise nejen na FF UP. Bude 

rovněž pokračovat ve své tvůrčí činnosti i jako 
člen Výzkumného záměru při KAA FF UP a na-
dále oslovovat svou publikační činností.

Ve stejný den a na tomtéž místě se konaly 
i slavnostní akty předání dekretů devíti novým 
docentům UP a promoce absolventů doktor-
ských studijních programů (více informací na 
str. 3).

-red-, foto na str. 1 -map-

Přiznání práv…
Dokončení ze str. 1

Rektor UP ruší výběrové řízení na obsazení funkce 
kvestora/kvestorky vyhlášené v celostátních médiích 

a vyhlašuje
nové výběrové řízení 

na obsazení funkce
kvestora/kvestorky 

Univerzity Palackého v Olomouci.
Požadované vzdělání: VŠ ekonomického nebo práv-

nického směru.
Předpoklady: nejméně 10 let praxe v oblasti řízení 

hospodaření; znalost problematiky ekonomických in-
formačních systémů; organizační, řídící a komunikativ-
ní schopnosti; znalost práce s PC – dobrá znalost MS 
Office; občanská a morální bezúhonnost; kreativita, 
zod povědnost, samostatnost.

Přihlášky k výběrovému řízení musí obsahovat: životo-
pis s přehledem dosavadní praxe; ověřené kopie dokladů 
o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z rejstříku trestů; 
osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.; čestné pro-
hlášení ve smyslu § 4 zákona 451/1991 Sb.; struč nou 
koncepční představu o řízení hospodaření a vnitřní správy 
vysoké školy (v rozsahu cca 2 strany formátu A4).

Předpokládaný nástup: 1. října 2007.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto 

práci zasílejte do 31. 7. 2007 na adresu: Rektorát 
Univerzity Palackého v Olomouci, personální odděle-
ní, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Případné další 
informace podá: PhDr. R. Hladký, tel. 585 631 009, 
kancler@upol.cz, J. Barnetová, tel. 585 631 031, jitka.
barnetova@upol.cz.
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V prosinci 2006 uzavřely obě instituce smlou-
vu o provozování společného pracoviš tě pod 
názvem „Biomedicínské centrum“. Centrum 
v sou časnosti sdružuje pracoviště Biofyzikálního 
ústavu (BFÚ) a tři špičková pracoviště Lékařské 
fakulty: Laboratoř molekulární patologie (LMP), 
Laboratoř experimentální medicíny (LEM) a La-
boratoř funkční genomiky (LFG). Cílem vytvo-
ření centra je integrovat kapacity pro společné 
řešení vědecko-výzkumných projektů v oblasti 
molekulárních aspektů prevence, vzniku, dia-
gnostiky a léčby nádorových onemocnění. Zá-
roveň se bude společné pracoviště podílet na 
realizaci magisterských a doktorských studijních 
programů. Financování výzkumu v rámci Centra 
probíhá na úrovni jednotlivých pracovišť, kde 
každé z nich je nositelem několika grantových 
projektů. 

Středem zájmu Centra je studium normální 
a nádorové buňky, včetně vývoje nových dia-
gnostických a terapeutických prostředků. 

Laboratoř molekulární patologie je specia-
lizovaným pracovištěm především imunohisto-
chemických metod a je akreditováno Českým 
institutem pro akreditaci provádět stanovení 
pěti nádorových markerů mléčné žlázy. Spo-
lu s Laboratoří experimentální medicíny tvoří 
referenční laboratoř pro ověření statusu genu 
Her-2/neu jako nádorového markeru. 

Laboratoř experimentální medicíny je spe -
cializovaným cytogenetickým pracovištěm, které 
zaznamenalo několik úspěchů v podobě patento-
vě chráněných látek s protirakovinnými účinky. 

Rozloučení s MUDr. Danielou Šerou, CSc.
V pátek 1. 6. proběhlo v olomouckém krematoriu rozloučení s dlouholetou představitelkou plastické chirur-
gie ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UP v Olomouci paní MUDr. Danielou Šerou, roz. Hiklovou, 
CSc. Paní doktorka se narodila 31. 8. 1921, pocházela z kultivované rodiny středoškolského profesora. Svá 
gymnaziální studia ukončila v Olomouci v r. 1942 a po zbytek válečných let se živila manuální prací. Teprve 
v r. 1945 mohla nastoupit studium medicíny, které úspěšně ukončila na Lékařské fakultě UP v Olomouci 
v r. 1949. Jako jemná a kultivovaná žena si po promoci zvolila profesi, v té době takřka výhradně určenou 
pro muže, a sice chirurgii.

S výjimkou jednoho roku, kdy pracovala v nemocnici v Bruntále, spojila svůj profesní život s Fakultní 
nemocnici v Olomouci. Nejprve pracovala na I. chirurgické klinice, kde plně uspěla v konkurenci s muži, 
a v r. 1957 složila úspěšně atestaci II. stupně z chirurgie. V této poválečné době se formovaly nové spe-
cializace v chirurgii a jednou z nich byla i chirurgie plastická. Tento obor ji zaujal a za pomoci brněnských 
plastických chirurgů prof. Karfíka a později prof. Bařinky jej začala jako samostatnou specializaci od r. 1957 
rozvíjet i v Olomouci.

Po založení II. chirurgické kliniky v r. 1961 přenesla svou činnost na toto pracoviště a brzy získala v plastické 
chirurgii plnou kvalifikaci složením specializační atestace z tohoto oboru v r. 1965. Od stejného roku byla 
jmenována ordinářkou pro plastickou chirurgii ve FN v Olomouci a v této vedoucí funkci působila plných 20 let, 
aby ji v r. 1985 předala svému nástupci MUDr. P. Hartlovi. I poté ještě řadu let v tomto oboru pracovala.

MUDr. D. Šerá byla vynikající odbornicí a podílela se na rozvoji plastické chirurgie a výchově nových od-
borníků nejen v Olomouci, ale v celém Československu. Obor zvládla nejen po stránce praktické a pro svou 
jemnost a lidský přístup byla pacienty mimořádně vyhledávaná. Navíc se věnovala i vědecké a pedagogické 
činnosti a byla autorkou řady odborných přednášek a publikací. V r. 1975 obhájila vědecký titul „kandidátky lé-
kařských věd“ z problematiky chirurgie prsu, oboru, který stojí na pomezí všeobecné a plastické chirurgie.

Tak jako to v kruzích lékařů a zdravotníků často bývá, spojila svůj soukromý život rovněž s chirurgem 
prof. Z. Šerým, DrSc., významným představitelem olomoucké i české chirurgie, a svému manželovi byla po 
celý život velkou oporou. Bez nadsázky lze říci, že oba věnovali převážnou část svého života medicíně a svým 
pacientům. Vzácné chvíle svého volna věnovali kulturnímu životu, cestování a své oblíbené chatě v blízkosti 
nedalekého Šternberka. Vděčně vzpomínám na chvíle, které jsem mohl v jejich společnosti strávit.

I v posledních letech, kdy se již paní MUDr. D. Šerá nevěnovala své oblíbené profesi, nevynechala žádnou 
příležitost k setkání se svými bývalými pracovníky a byla mezi nimi vždy milým a vítaným hostem. Všechny 
nás trápily její zdravotní potíže, které ji v posledních létech provázely a se kterými statečně, s pokorou a trpě-
livostí bojovala. Zemřela v neděli 27. 5. 2007.

Její životní dráha je u konce, její práce však bude ještě dlouho žít v mnoha podobách a její milá povaha 
nikdy nevymizí z mysli nás, kteří jsme jí znali.

Prof. M. Duda, DrSc., II. chirurgická klinika FN Olomouc

Biomedicínské centrum: společné pracoviště Lékařské fakulty UP 
a Biofyzikálního ústavu AV ČR
Na nedávné konferenci, kterou v Olomouci uspořádaly ústavy Akademie věd ČR společně s Uni-
verzitou Palackého a o které přinesl Žurnál UP informace v minulém čísle, byla mj. blíže předsta-
vena pracoviště olomoucké univerzity, která patří v tomto směru k těm stěžejním. Jedním z nich 
je nově založené pracoviště Biofyzikálního ústavu AV ČR a Lékařské fakulty UP – Biomedicínské 
centrum. K jeho hlavním cílům a vědecko-výzkumného zaměření podal pro naše čtenáře základní 
informace předseda Rady Biomed a proděkan Lékařské fakulty UP pro záležitosti vědy, výzkumu 
a doktorských studií doc. M. Modrianský, Ph.D.:

Laboratoř funkční genomiky se zabývá 
cílenou mutagenezí v myších embryonálních 
kmenových buňkách a nejdůležitějším výstu-
pem laboratoře je myší model lidské akutní 
leukemie. 

Biofyzikální ústav AV ČR se věnuje moleku-
lárním a buněčným mechanismům cytoto xicity 
organických látek a interakcím lipidů s vytoká-
ny.

Biomedicínské centrum je sice na samém 
začátku své existence, avšak vědecko-výzkum-
ný potenciál týmů sdružených v tomto centru je 
velký, a proto lze již v blízké budoucnosti oče-
kávat další úspěchy na poli biomedicínckého 
výzkumu.

Připravila -mav-

5 Laboratoř experimentální medicíny při Dětské 
klinice LF UP a FNO

O přijímacím řízení s využitím testů Scio
Na Přírodovědecké fakultě UP se v pondělí 18. 6. ve 
14.30 hod. v zasedací místnosti (tř. Svobody 26, 
1. pat ro) uskuteční seminář prezentovaný ředitelem 
Scia dr. O. Štefflem.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Rektor UP vypisuje 
výběrové řízení
na obsazení funkce

vedoucí oddělení komunikace.
Náplň práce: tiskový/tisková mluvčí; public relati-

ons Univerzity Palackého; organizace a řízení oddělení 
komunikace; metodika vnitřní komunikace.

Požadavky: VŠ vzdělání; velmi dobré vyjadřovací 
schopnosti, zkušenost s médii; praxe v oblasti PR; vel-
mi dobrá znalost AJ; organizační a řídící schopnosti, 
odpovědnost, komunikativnost, samostatnost a flexibi-
lita; znalost vysokoškolského prostředí výhodou.

Nabízíme: možnost stabilního zaměstnání; příleži-
tost k seberealizaci a osobnímu růstu; zajímavé a in-
spirativní prostředí; motivující ohodnocení.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2007.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto 

práci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu 
o vzdě lání zasílejte do 25. 6. 2007 na adresu: Rektorát 
Univerzity Palackého v Olomouci, personální oddělení, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Případné další informace získáte na tel. č. 
775 070 899.

Rektor UP vypisuje 
výběrové řízení
na obsazení funkce

metodik/metodička studijní agendy (STAG).
Náplň práce: koordinace a metodika studijních zá-

ležitostí na UP včetně stipendijní politiky v informačním 
systému STAG; evidence, správa a zpracování oblastí 
studijních oborů, stipendií, studentů a studijních vý-
sledků; tvorba vnitřních norem a pokynů; zpracová-
ní analýz, statistických přehledů a výkazů pro státní 
správu.

Požadavky: VŠ vzdělání; velmi dobrá znalost OS 
Windows a práce v síťovém prostředí, MS Office 
(alespoň Word, Excel); dobrá znalost jazyka SQL; 
zkušenosti s databázovými aplikacemi; zkušenost 
s jazykem počítačové typografie TeX výhodou; orga-
nizační schopnosti, odpovědnost, komunikativnost, 
samostatnost a flexibilita; znalost vysokoškolského 
prostředí a systému studia výhodou; pasivní znalost 
AJ a NJ podmínkou.

Nabízíme: možnost stabilního zaměstnání; příleži-
tost k seberealizaci a osobnímu růstu; zajímavé a in-
spirativní prostředí; motivující ohodnocení.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2007.
Písemné nabídky se zdůvodněním zájmu o tuto 

práci, strukturovaným životopisem a kopií dokladu 
o vzdělání zasílejte do 25. 6. 2007 na adresu: Rektorát 
Univerzity Palackého v Olomouci, personální oddělení, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Případné další informace podá: doc. M. Chráska, 
Ph.D., tel. 585 631 004, chraska@pdfnw.upol.cz.

Akademie věd České republiky 
vyhlásila dne 30. 5.

veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji 
v rámci programu KA – Nanotechnologie 

pro společnost.
Uzávěrka přijímaní návrhů je 27. 7.
Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je 

1. 1. 2008.
Více informací viz www.vyzkum.cz; http://www.avcr.

cz/programy_vav.php; http://aplikace.isvav.cvut.cz.
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r. 2003 akreditován doktorský studijní program 
Srovnávací slovanská filologie, jenž zahrnuje 
jak slovanské jazyky, tak literatury, a to v širších 
kulturních kontextech, např. zaměřené na inter-
kulturní kontakty slovanských a neslovanských 
literatur. Pečujeme i o „publikační debuty“ stu-
dentů doktorského studia – např. v letošním 
roce byl vydán sborník prací doktorandů Ka-
tedry slavistiky s názvem „Slavistické perspek-
tivy“, jehož vydání bylo finančně zajištěno díky 
vnitřnímu grantu Filozofické fakulty UP. 

Měřítkem úspěšnosti vysokoškolského 
oboru jsou vedle publikací získané a rea-
lizované grantové projekty. Jak si v tom 
ohle du stojí olomoucká polonistika?

Díky finanční podpoře FRVŠ jsme mj. vybu-
dovali multimediální učebnu, v roce 2007 jsme 
získali dotaci FRVŠ na realizaci rozvojového 
projektu Databáze k předmětu polské reá-
lie – výsledky tohoto projektu budou k dispo-
zici na internetových stránkách polonistickým 
pracovištím u nás i v zahraničí. Zejména však 
dvě pracovnice sekce polské filologie se vý-
znamně podílejí na řešení mezinárodního pro-
jektu Slavic-Network, jehož cílem je prezentace 
ja zyků a kultur slovanských zemí, jež jsou od 
r. 2004, resp. 2007 členy EU, tj. Polska, Česka, 
Slovenska, Slovinska a Bulharska. Internetová 
podoba projektu (www.slavic-net.org) je dílem 
pracovníků UP – Mgr. V. Kubáka, I. Perůtkové, 
zvukovou složku těchto internetových stránek 
vytváří M. Buka. Výsledky projektu oceňují ze-
jména letní školy slovanských jazyků, olomouc-
ká Letní škola slovanských studií však bohužel 
doposud zájem o ně, pokud vím, neprojevila.

Shodné kulaté narozeniny jako olomouc-
ká polonistika oslavujete v těchto dnech 
i vy, paní profesorko. Smíme se při té příle-
žitosti zeptat na vaše nejbližší organizační 
a tvůrčí záměry?

Pokud jde o organizační záměry, mám ra-
dost, že se mi podařilo připravit k uzavření cel-
kem sedm nových bilaterálních smluv v rámci 
programu Erasmus, a to s Lipskou univerzitou, 
Varšavskou univerzitou, Lublinskou univerzitou, 
Poznaňskou univerzitou, Jagellonskou univerzi-
tou, Univerzitou v Lodži a Slezskou univerzitou 
v Katovicích, jejichž realizaci budu v rámci FF UP 
koordinovat. Ráda bych také napsala „Přehled 
dějin česko-polských literárních souvislostí“.

-if-, foto -tj-

60 let olomoucké polonistiky
Letošní jubileum olomoucké polonistiky souvisí se skutečností, že po-
dobně jako jiné tradiční obory na Filozofické fakultě UP vznikl obor Pol-
ská filologie na této fakultě před šedesáti lety, tedy v roce 1947, kdy bylo 
novodobé vysoké učení v Olomouci dne 21. února slavnostně otevřeno. 
V květnu téhož roku se v Ostravě narodila současná vedoucí sekce pol-
ské filologie Katedry slavistiky FF UP, prof. M. Sobotková, CSc., nositelka 
rytířského kříže Řádu za zásluhy o Polskou republiku. Redakce Žurnálu UP 
se tudíž obrátila na prof. Sobotkovou s následujícími otázkami:

Univerzita Palackého udělila…

INFORMACE, OZNÁMENÍ, 
POZVÁNKY

ROZHOVOR

Prestiž vysokoškolského oboru vytvářejí 
v prvé řadě osobnosti, které v jeho rámci pů-
sobily a působí. Kdo se v minulosti nejvíce 
zasloužil o rozvoj olomoucké polonistiky?

Jak mj. informují internetové stránky sekce 
polské filologie (http://polonistika.upol.cz/), 
byli to vynikající slavisté a polonisté, zejmé-
na Josef Bečka, Karel Oliva, Jiří Damborský, 
Edvard Lotko a Bedřich Téma, Hana Jechová, 
emeritní profesorka pařížské Sorbonny, a Jan 
Korzenny. Od počátku olomoucké polonistiky 
zde vyučovali nepřetržitě polští lektoři, např. 
Cezar Piernikarski, Anna Kiermutová (nyní 
lek  torka polštiny na univerzitě v Helsinkách), 
prof. Krystyna Kardyni-Pelikánová (vedoucí 
osob nost brněnské univerzitní polonistiky), 
Anna Trębská, Eliza Madejová, prof. Barbara 
Bartnická a Andrzej Spyt, z mladší generace 
např. Janusz Kubinka, Waldemar Podkidacz, 
Irena Danecká a Dariusz Tkaczewski, z nichž 
posledně jmenovaný absolvoval studium bohe-
mistiky na Slezské univerzitě v Katovicích.

Jaká je současná personální situace v sek-
ci polské filologie Katedry slavistiky FF UP?

Naše sekce není početná, patříme mezi tzv. 
malé obory, ale v blízké budoucnosti bychom 
chtěli rozšířit nabídku studijních programů 
o pro gram Polština se zaměřením na hospo-
dářsko-právní a turistickou oblast; poté bude 
mít sekce, jak doufám, více než dosavadních 
pět pracovníků. Pokračujeme samozřejmě v tra-
dici působení polských lektorů, v současné 
době je jím dr. Michał Hanczakowski z Jagel-
lonské univerzity v Krakově. 

Jaký je zájem o studium polské filologie 
v Olomouci, bakalářským počínaje a dok-
torským konče?

Dá se říci, že v tomto roce jsme zaznamenali 
menší zájem o „klasickou“ formu studia polské 
filologie bakalářsko-magisterské kombinova-
né s dalším oborem, máme proto připraveno 
druhé kolo přijímacího řízení bez přijímacích 
zkoušek. Musíme připomenout, že zájemci 
o studium polské filologie se rekrutují jednak 
z příslušníků naší polské menšiny (jež žije pře-
vážně v Zaolší), pro něž je polština mateřským 
jazykem, jednak z absolventů českých střed-
ních škol, kteří mají o polštině a polské kultuře 
jen základní vědomosti. Naproti tomu ucha-
zečů o doktorské studium stále přibývá, a to 
i z Polska, Slovenska a Ruska. Máme totiž od 

Projektový servis UP pořádá 
ve dnech 20.–21. 6. konferenci s názvem 

Vysoké školy a Evropský sociální fond. 
Akce se uskuteční v Uměleckém centru UP. 

Dvoudenní konference bude zaměřená na projekty 
financované z Evropského sociálního fondu v progra-
movacích obdobích 2004–2006 a 2007–2013. Jejím 
cílem bude nejen zhodnotit a prezentovat úspěchy 
a zkušenosti z končícího programovacího období, ale 
hlavně předat vysokým školám nejnovější informace 
o období nadcházejícím. Konference také umožní 
účastníkům navázat kontakty, získat nápady a inspiraci 
pro přípravu dalších projektů. 

Součástí konference bude i posterová sekce volně 
přístupná pro veřejnost.

Zveme Vás tímto na prohlídku více než 60 posterů 
prezentujících projekty financované Evropským soci-
álním fondem. 

Více informací naleznete na www.psup.cz.

soudního dvora v Lucembursku i u Organizace spoje-
ných národů v New Yorku.

Je dlouholetým členem Společnosti pro meziná-
rodní právo, členem redakční rady časopisu Právník, 
Časopisu pro mezinárodní právo a Právnických studií 
brněnské právnické fakulty, jakož i Mezinárodní právní 
revue Právnické fakulty UP. Od roku 1998 je členem 
vědeckého kolegia PF UP a po jedno období byl členem 
Vědecké rady UP. 

Prof. W. Posch je významným odborníkem na me zi-
národní právo. Působil na několika rakouských a evrop-
ských univerzitách, v roce 1997 také jako hostující pro-
fesor na Právnické fakultě UP. Je bývalým prezidentem 
ELFA – European Law Faculty Asso ciation (Aso ciace 
evropských právnických fakult) a jejím současným 

členem. Podílel se na realizaci Projektu společného 
jádra Evropského práva (Trento, Itálie, 1994), byl čle-
nem Komise Evropského smluvního práva (Lando 
Commission) za Rakousko. Patří k orga nizátorům 
první z řady letních škol Evropského komunitárního 
práva pro studenty středoevropských a východoev-
ropských zemí (1994, 1996, 1998, 2002: Olomouc, 
CZ). V roce 1996 byl vybrán rakouským ministerstvem 
spravedlnosti jako odborník pro evaluaci přihlášek do 
programu GROTIUS (pracovní skupina justice a vnitř-
ních záležitostí). Na počátku století byl členem Komise 
Rady Evropy pro hodnocení právnických fakult v Bos-
ně a Hercegovině. Od roku 2005 je děkanem Právnické 
fakulty – KFU v Grazu.

-red-, foto na str. 1 -map-

Dokončení ze str. 1

Děkan Právnické fakulty UP
vyhlašuje

výběrové řízení
na pozice akademických pracovníků 

Právnické fakulty UP pro následující obory:
Teorie práva a právních dějin, Občanského, 

Obchodního a Pracovního práva, Trestního práva, 
Správního práva a Správní vědy, Finančního práva, 

Mezinárodního a Evropského práva, Práva životního 
prostředí, Evropská studia, Právnická němčina, 

Právnická angličtina.
Předpoklady: znalost světového jazyka, znalost 

práce na počítači, občanská bezúhonnost, při výběru 
z řad uchazečů budou upřednostňováni účastníci s od-
povídajícími akademickými a vědeckými tituly.

Písemné přihlášky, doložené strukturovaným ži-
votopisem a přehledem dosavadní praxe včetně kopií 
příslušných dokladů, zašlete na adresu: Právnická 
fakulta UP, personální oddělení, tř. 17. listopadu č. 8, 
771 11 Olomouc (tel.: 58 563 7531, fax: 58 563 7506, 
www.upol.cz/fakulty/pf/uredni-deska-pf/).

Termín přihlášek: nejpozději do 5. 7. 2007.
Termín výběrového řízení: 23. 7. 2007.

Děkan Lékařské fakulty UP vypisuje
výběrové řízení 
na obsazení místa:

profesora nebo docenta Kliniky rehabilitačního 
a tělovýchovného lékařství s úvazkem 0,20.
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru všeo-

becného lékařství; habilitace v oboru tělovýchovného 
lékařství; vědeckopedagogický titul profesor nebo 
docent; minimálně 10 let odborné praxe; aktivní zna-
lost jednoho světového jazyka; znalost práce na PC; 
morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.
Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životo-

pisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a přehledem 
vědecké a publikační činnosti, zašlete do 10. 7. 2007 
na Děkanát LF UP, personální referát, tř. Svobody 8, 
771 26 Olomouc.

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP a Nadace 
HAIMAOM
pořádají

ve dnech 16.–19. 6. 2007
XXI. olomoucké hematologické dny 

s mezinárodní účastí.
Součástí kongresu budou rovněž X. konference 

zdra votních laborantů v hematologii a XI. konferen-
ce ošetřovatelských profesí v hematologii. 

Místo konání: Umělecké centrum UP (konvikt), Re-
gionální centrum Olomouc a Club Sidia.

Bližší informace: www.olhemdny.cz. 
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Jubilea

Technika nejen pro nadšené a profesionály: XX. DIDMATTECH 2007
Dilemata současného technického rozvoje nepřinášejí jen podněty k řešení perspektiv technických vynálezů, ale 
staví dnes do popředí také problémy jejich uživatelského zvládnutí a zejména otázky výběru edukačních postupů 
pro získání kompetencí ke kvalitnímu občanskému využití techniky pokud možno celou populací.

Pod záštitou rektora UP prof. L. Dvořáka, CSc., a dě kanky Pedagogické fakulty UP prof. L. Ludíkové, 
CSc., se touto problematikou zabývá již tradiční mezinárodní vědecko-odborná konference, tentokrát jubilej-

ní XX. DIDMATTECH 2007. Jejím vědeckým garantem je její zakladatel a letošní jubilant 
prof. J. Stoffa, DrSc.

Bude probíhat ve dnech 20. až 21. 6. 2007 v budově PdF UP ve spolupráci hlavního 
pořadatele – Katedry technické a informační výchovy PdF – a zahraničních partnerů, jimiž 
jsou: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne; Fakulta humanitných a prírod-
ných vied PU v Prešove; Wydzial Pedagogiczny, Politechnika Radomska im. K. Pulaskiego, 
Radom; Instytut Techniki, Zaklad Techniki i Informatyki, Uniwersitet Rzeszowski, Rzeszów 

a Eszterházy Károly Tanárképzo Foiskola, Eger.
Cílem konference je poskytnout účastníkům nejnovější poznatky, vytvořit prostor pro výměnu jejich zkušeností, 

zvláště z oblasti materiálovědy a technologií, a umožnit jim prezentovat výsledky vlastní vědecko-výzkumné čin-
nosti na mezinárodní úrovni, se speciálním zaměřením na didaktické aspekty všeobecné technické výuky. Hlavní 
pozornost bude věnována edukačním a informačně-komunikačním technologiím a humanizaci technoedukace.

Konference je určena nejen pro vysokoškolské uči tele, ale také pro širší veřejnost, především pro pedagogy vyučující 
předměty z oblasti materiálů a technologií na různých druzích škol, pro doktorandy a další nadané studenty. Vystoupení 
pozvaných přednášejících a ostatních účastníků konference bude organizováno do paralelních sekcí.

Mezinárodní programový výbor konference tvoří pracovníci zúčastněných institucí a dalších vysokoškolských pra-
covišť (třináct profesorů a dva docenti).

-iv-

K věci

V souvislosti se jmenováním děkanů rektory se často 
chy buje v tom, že jde o „volbu“ děkana. Již devět 
let tomu tak u nás není. Stát totiž odňal fakultám 
je jich samosprávné právo volit si své děkany záko-
nem z roku 1998. Nedlouho před tím, v roce 1990, 
jim je naopak přiznal v rámci obnovení akademické 
samosprávy. Nyní se nejedná o volbu děkana, nýbrž 
o jeho jmenování do funkce akademického orgánu, 
a to rektorem.

Cílem zákona bylo posílit postavení vysoké školy 
jako takové a omezit fakultní odstředivé tendence a je-
jich uzavřenost uvnitř vysoké školy. To, že se již léta 
nejedná o volenou funkci, nýbrž o akademickou funkci 
jmenovací, je principiální rozdíl, který přináší řadu dal-
ších právních následků. Možná i nezamýšlených.

„Volby“ pod čarou…
Akademický senát fakulty se pouze usnáší na tom, 

koho rektorovi navrhne za svého kandidáta. Mohli by-
chom sice hovořit o „nominační volbě“, ale v daném 
akademickém kontextu i toho, co bylo v letech 1990 
až 1998, by i takový výraz mohl být zavádějící.

Například v případě usnášení se vědecké rady 
na návrhu ke jmenování profesorem či docentem by 
určitě nikoho ani nepadalo mluvit o „volbě profeso-
ra“ či o „volbě docenta“, a to ani o volbě nominač-
ní. I v tomto případě je uplatněn jmenovací princip. 
Tento princip je vymezen návrhem na jmenování, což 
znamená, že rektor nemůže jmenovat někoho, kdo mu 
nebyl navržen, i kdyby snad chtěl. S volebním princi-
pem to však nijak nesouvisí.

Prof. I. Telec, PF UP

Prof. M. Sobotková (Katedra slavistiky FF UP, na 
sním ku zleva), prof. A. Burešová (Katedra muziko-
logie FF UP) a prof. J. Kořenský (Katedra bohe-
mistiky FF UP) převzali dne 5. 6. z rukou rektora UP 
prof. L. Dvořáka při příležitosti svých životních jubileí 
Pamětní medaili UP. Pomyslný spojovník mezi oceně-
nými lze spatřovat v mnoholeté pedagogické i vědec-
ko-výzkumné činnosti, směřované především k rozvoji 
olomoucké univerzity.

-red-, foto -tj-

Blahopřejeme!

Mapovaný časový úsek činil tři roky, do výběru 
se dostalo přesně 2 756 novinových, rozhlasových 
a te levizních příspěvků. Ty byly v uvedeném období 
dostupné čtenářům, posluchačům a divákům v Olo-
mouckém kraji. Do výzkumu bylo zařazeno více než 
dvacet titulů (celostátní a regionální deníky, celoplošné 
televizní stanice, celostátní i regionální rádia). Kromě 
celostátních tištěných deníků MF DNES, Lidových no-
vin, Práva a Hospodářských novin výzkumníci analyzo-
vali výstupy z celostátních televizních stanic (ČT, Nova 
a Prima) a celoplošného rozhlasového vysílání (Český 
rozhlas 1 – Radiožurnál, Frekvence 1 a Impuls). Pozor-
nost badatelé zaměřili také na regionální tištěné tituly 
(regionální Deníky s jejich týdenními přílohami a Pro-
stějovský večerník) a rovněž regionální rozhlasovou 
stanici Český rozhlas Olomouc.

Cílem bylo mimo jiné zjistit, jak média informují 
o přírodních vědách. Z výsledků například vyplynulo, 
že nejčastěji zmiňovaným vědcem je zcela jednoznač-
ně geniální fyzik Albert Einstein. Na druhém místě se 
umístil známý astronom a popularizátor vědy Jiří Gry-
gar,“ popsal jeden z autorů průzkumu Mgr. D. Topinka, 
od borný asistent Katedry sociologie a andragogiky 
FF UP. Einsteinovo prvenství je podle jeho slov do znač-
né míry ovlivněno faktem, že rok 2005 byl vyhlášen 
Světovým rokem fyziky a sledovaná média v této sou-
vislosti často uváděla fyzikovo jméno.

Nejvíce zmiňovanými pracovišti jsou ústavy Akade-
mie věd České republiky (AV ČR). S tím souvisí častý 

Exkluzivní výzkum: jaký prostor poskytují česká média přírodním vědám 
Kdo je nejvíce zmiňovaným vědcem v médiích? Jak jsou čtenářům, divákům a posluchačům prezentovány přírodní vědy? Jaké aktivity jsou předmětem zájmu sdělovacích 
prostředků? Je přírodním vědám v médiích věnován dostatečný prostor? I na tyto otázky se pokusil odpovědět průzkum výstupů v novinách, rádiích a televizích, který 
v těchto dnech dokončili členové týmu popularizačního projektu Přírodovědecké fakulty UP Medializace vědy (MedVěd). 

výskyt dalších dvou osobností – bývalé předsedkyně 
instituce prof. H. Illnerové a současného předsedu 
prof. V. Pačese. 

Nejčastěji se pozornost médií podle něj upíná k prá-
vě probíhajícímu bádání – téměř každá čtvrtá infor-
mace se týká oblasti výzkumu, např. vesmíru, léků, 
fauny apod. 

Druhým frekventovaným tématem jsou pořádané 
akce, které se týkají dění v přírodních vědách. Těm se 
věnuje téměř pětina sdělení: Nalezneme mezi nimi růz-
né soutěže, výstavy, jarmarky vědy, předávání oce nění, 
programy ve hvězdárně a dalších vědeckých institucí, 
popsal koordinátor projektu MedVěd Mgr. P. Vysloužil.

Ze všech oborů přírodních věd je největší pozornost 
věnována chemii (16,5 %). Tato skutečnost podle bý-
valého předsedy AV ČR a významného chemika Rudol-
fa Zahradníka souvisí s tradicí této disciplíny v našich 
zemích. Téměř stejné množství zmínek (15,4 %) náleží 
astronomii, což opět souvisí s velmi častou prezenta-
cí výzkumu vesmíru, astronomických jevů a popula-
rizátora věd dr. J. Grygara. Následují fyzika, biologie 
a matematika.

Podle Mgr. P. Vysloužila vytvářejí média převážně 
pozitivní obraz přírodních věd. Bezmála šedesát pro -
cent zpráv bylo kladných, více než třetinu tvořily ne-
hod notící zmínky. Jak dále uvedl, jen necelá čtyři pro-
centa zpráv byla negativní. Jednalo se například o ne-
dostatečné financování vědy, odliv mozků, podvody 
a plagiátorství vědců, skandály při předávání cen či 

malý zájem žáků o pří-
rodovědné obory.

Nejvíce prostoru mé-
 dia přírodním vědám 
poskytla v roce 2004 –
jednalo se o více než tři 
pětiny všech zmínek. 
Celkem bylo v tomto 
roce přírodním vědám 
věnováno 1 206 příspěv-
ků. Postupně ale zájem 
médií o přírodní vědy 
klesá. V roce 2005 mé- 
 dia poskytují prostor 
méně než třetině zpráv (887 příspěvků, 31,2 %) a v ro-
ce 2006 klesá prostor až na čtvrtinu (663 příspěvků, 
24 %). Tato skutečnost podle Mgr. D. Topinky pouka-
zuje na klesající zájem médií o oblast přírodních věd. 
Musíme ale zohlednit i skutečnost, že média prošla 
v rozpětí tří let řadou proměn. Ukázalo se, že pozor-
nost věnovaná přírodním vědám na počátku námi 
sledovaného období byla více rozptýlená a zmínky se 
vyskytovaly roztroušeně v různých příspěvcích. Časem 
se v médiích začaly příspěvky objevovat méně často, 
zato koncentrovaně, například ve specializovaných 
přílohách celostátních deníků, uvedl Mgr. D. Topinka.

Z hlediska velikosti prostoru, poskytovaného sdě-
lením týkajících se přírodních věd, převažuje mezi sle-
dovanými médii jednoznačně celostátní tisk: Lidové 
noviny (18,8 %), Hospodářské noviny (14,1 %) a Právo 
(13,8 %). MF Dnes se umístila za jmenovanými dení-
ky (7,4 %); tento celostátní deník se přírodním vědám 
věnuje ve své pravidelné příloze Věda. 

Cílem projektu MedVěd je zpopularizovat fyziku, 
chemii či matematiku nejen mezi školáky, ale i u ši-
roké veřejnosti. Naplánované aktivity, mezi něž patří 
například rozhovory s předními českými vědci či Uni-
verzita dětského věku, by měly do konce roku 2008 
ukázat, že přírodovědné obory znamenají dobrou šanci 
pro uplatnění v praxi, jsou zajímavé a neprávem stojí 
stranou pozornosti.

Podrobnější informace o průzkumu mohou zájemci 
najít na stránkách www.projektmedved.eu.

-mig-, -red-
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STUDENTSKÁ RUBRIKA

Ve dnech 16.–20. 5. proběhl ve 
francouzském městě Nancy a jeho 
okolí XIV. mezinárodní sborový fes-
tival s podtitulem VOIX DU MONDE, 
na který se sjely vybrané sbory 
z celého světa. Kromě pořadatel-
ské země byly zastoupeny Finsko, 
Švédsko, Litva, Rusko, Polsko, Ně-
mecko, Česká republika, Španěl-
sko, Rumun sko, Saudská Arábie, 
Mongolsko, Maroko, Peru a Filipí-
ny. K reprezentaci naší republiky byl uměleckým vedením 
festivalu vybrán Komorní smíšený sbor Ateneo Univerzity 
Palackého v Olomouci (sbormistr doc. P. Režný).

Celý program pobytu byl důsledně organizován, tak že 
všichni byli zaměstnáni doslova od rána do večera. Na 
úvod uspořádali pořadatelé ve středu 16. 5. slavnostní 
koncert v hale Zenith, na němž vystoupil dechový or-
chestr francouzské armády, slavná zpěvačka F. Thibeault 
z Quebecku a spojené francouzské sbory dětí a dospělých 
(Grand Chœr du Festival) s doprovodem smyčcového 
orchestru. V daném okamžiku bylo pouze v účinkujících 
spojených sborech asi 400 zpěváků. Dojem z úvodního 
koncertu byl velmi rozporuplný. Kanaďanka má nejlepší 
léta své pěvecké kariéry už za sebou, jinak si nelze vy-
světlit fatální nedostatky v její intonaci. Pozdvižení mezi 
hudebně vzdělanými posluchači způsobila rovněž méně 
zdařilá úprava, která využila materiálu ze čtvrté věty Dvo-
řákovy Novosvětské. Hlavní téma na sopránový saxofon 
s použitím orchestru a sboru na francouzský text, to se 
skutečně běžně slyšet nedá… Na druhé straně sálající 
euforie a elán, s nímž se strhujícím zápalem předvedli 
Francouzi své vystoupení, překryly i některé nedostatky.

Komorní smíšený sbor Ateneo UP Olomouc na mezinárodním festivalu ve Francii
Všechny zúčastněné sbory 

měly na francouzské straně své 
hos titelské protějšky, takže uby-
tování bylo řešeno po dvojicích 
v rodinách. Hostitelé byli velmi po-
zorní a předvedli se skutečně v tom 
nejlepším možném světle.

První kolo sborových koncertů 
probíhalo ve čtvrtek paralelně na 
několika místech. Ateneo mělo 
své první vystoupení v nádher-

ném luxusním prostředí klimatizovaného velkého sálu 
Kongresového paláce (Palais de congrés) spolu s dívčím 
sborem Fermaatti Choir of Kalajoki z Finska, mužským 
sborem Prime Note En semble ze Saudské Arábie a smí-
šeným sborem Mad rigalistas z Peru. Zcela zaplněný sál 
po vlažnější prvotní reakci bouřlivě aplaudoval a vynutil si 
i přídavek (přestože délka vystoupení byla předem časově 
omezena).

Páteční program přinesl sérii koncertů na různých 
místech v okolí Nancy. Se spontánní reakcí posluchačů 
se Ateneo setkalo při vystoupení ve škole pro děti od 3 do 
11 let, odlišný program si vyslechli klienti penzionu pro 
seniory. Skvělým vrcholem tohoto dne byl společný kon-
cert s hostitelskými francouzskými sbory, který se konal 
večer v multifunkční hale v Lay-Saint-Christophe. Nabitý 
sál bouřlivě reagoval na každou předvedenou skladbu 
a stupňovaným potleskem vybízel k dalším přídavkům. 
Přátelská atmosféra pokračovala i na následné společ-
né párty, kde se zaskvěly hlavně moravské a slovenské 
lidové písně.

Sobotní program potom už směřoval k celkovému vy-
vrcholení festivalu – večernímu galakoncertu. Při dvou 

zkouškách (v katedrále a na Place Stanislas) si mohli zpě-
váci z olomoucké univerzity ověřit, že umí společné zpěvy 
lépe než většina domácích sborů. Nejlepší pozvánkou pro 
posluchače bylo odpolední defilé zúčastněných sborů 
městem (za plného provozu, bez omezení dopravy).

Během odpoledne předvedlo Ateneo posluchačům 
v již tradičně plném protestantském kostele (Le Temple) 
v koncertním bloku s německým Quatro Forte Schwet-
zingen, bulharským Bodra pesen a švédským The Gus-
tavi Choir některé klenoty svého duchovního programu 
(Palestrina, Pavlica, Stroope). Také zde publikum dávalo 
zřetelně najevo svou spokojenost s předvedeným výko-
nem.

Večerní finálový galakoncert, který se již tradičně konal 
na zcela zaplněném největším náměstí v Nancy – Place 
Stanislas, přinesl všem zúčastněným úchvatný a neza-
pomenutelný zážitek. Na velkém, technicky po všech 
stránkách pre cizně zabezpečeném pódiu se postupně 
představily v pětiminutových vstupech všech ny zúčast-
něné sbory. Program konferovaný ve francouzštině a an-
gličtině probíhal naprosto plynule díky bohatému využití 
divadelní, televizní i zvukové tech niky. Každý předvedený 
výkon našel živou reakci u přítomných posluchačů. Ate-
neo na doporučení uměleckého vedení festivalu předved-
lo tři lidové písně, Vrby se nám zelenají, Teče voda, teče 
a Tancuj, tancuj. Perličkou před každým vystoupením byl 
živý improvizovaný rozhovor s některým členem sboru na 
pódiu. Samo finále proběhlo ve velkém stylu. Na scéně 
se shromáždily všechny zahraniční i domácí sbory, aby 
v tomto ohromujícím počtu společně provedly čtyři písně: 
Dona la pace, Le temps de vivre, Le lion est mort ce soir 
a na závěr hymnu festivalu Chanter. Výsledek? Grandiózní 

Dokončení na str. 9

Manuel Antonio, národní 
park v pacifické části Kosta-
riky, o němž K. Poláchová 
(PřF UP) psala minule, zane-
chal ve studentech hluboké zá-
 žitky. I proto netrvalo dlou-
ho a do redakce Žurnálu 
do razil další cestovatelský 
příspěvek: My „internship 
stu dents“ toužíme po no-
vých zážitcích. Z kostarické 
pra lesní Universidad Earth 
se vydáváme do San José, 
hlavního města Kostarické republiky, říká v úvodu další 
části cestovatelského deníku K. Poláchová a dodává: San 
José je srdcem země. Nachází se v údolí zvaném Central 
Valley, které leží mezi vysokými zelenými horami. Uve-
dené místo se se svými 1 150 metry nad mořem pyšní 
jedněmi z nejlepších klimatických podmínek na světě. 
V San José žije přibližně 300 000 obyvatel, s přilehlými 
předměstími je však počet obyvatel daleko vyšší (hovoří 
se o více než milionu obyvatel). Se svými neřestmi je San 
José typickým městem „třetího světa“ – ošklivé moderní 
budovy, přeplněné, hlučné a nekvalitní ulice, rozbité či 
žádné chodníky, zmatená doprava, která nemá pravidla, 
a přechody pro chodce už vůbec ne. Výjimkou zde není 
ani pouliční prodej všeho druhu. Skutečně, na co si zrov-
na vzpomenete, to tady seženete: od žvýkaček, ovoce, 
mobilních karet až po například matrace. No a když poža-
dovanou věc neobstaráte na ulici, tak na městském tržiš ti 

Teorie i praxe aneb Studovat, pracovat a poznávat krajinu Kostariky 
(Universidad Earth, Kostarika, díl V.)

Mercado Central určitě ano. 
Ostatně právě Mercado 
Cent ral pro mne bylo asi 
nej  větším kulturním zážit-
kem z celého San José. Při 
„procházce tržištěm jsem 
se doslova nechala ztratit 
v ulič kách“, zastavovala se 
u každého stánku a neustále 
se ptala: „Co to je?“ „A na 
co to je?“ Věřte, tady člověk 
zjistí věcí… Vůně typických 
pokrmů přiláká i spoustu 

míst ních. A cože? Vy chcete pravý hamburger? Tak to 
musíte do centra, které 
hyz dí Macdonaldy, Burger-
Kingové, Pizza Hutty a další 
desítky typicky amerických 
fastfoodů. O shopping malls 
a vlivu americké konzumní 
společnosti raději ale psát 
nebudu. Jen velmi těžko 
to tiž chápu snahu kopírovat 
americký styl života. 

Asi nejkrásnější budovou 
v San José je národní diva-
dlo neboli Teatro Nacional. 
Moc pěkná je také Correos, 
budova pošty. Ovšem co asi typickým gringos (označení 
pro americké turisty) na oči nepřijde, jsou okrajové čtvrtě 

se slumy a přistěhovaleckými ghetty. Nejznámější je ni-
caragujská čtvrť Carpio, kam kvůli každoročně rostoucí 
kriminalitě a špatné pověsti odmítají jezdit jak taxíky, tak 
i řidiči autobusů. Kontrastující, nejvíce prosperující čtvrť 
Escazú s obchodními středisky, rezidenčními čtvrtěmi 
s milionářskými domy s vysokými zdmi a ochrankou před 
automatickými branami jako by se ani k San José nechtě-
la hlásit. Majitelé přes tmavé okénko Subaru B9 Tribeca 
nikdy neuvidíte. Ulice jsou zde prázdné, restaurace plné. 
Slovní spojení „jít pěšky“ zde místní neznají… 

Dva dny strávené v San José nám – i přes určitý šarm 
typického latinskoamerického kosmopolitního a chaotic-
kého města – stačí. Potom už zase prcháme do přírody. 
Ptáte se na cíl naší další cesty? Je jím sopka Irazú.

Z města Cartaga, třetího 
největšího města v zemi, se 
vydáváme směrem k mod-
robílé Bazilice de Nuestra 
Seňora de los Angeles, zre-
konstruované v byzantském 
stylu, a odtud se už vydává-
me k vulkánu (viz obr. vle-
vo). Irazú se nachází v nad-
mořské výšce 3 432 metrů 
a je to nejvyšší kostarická 
činná sopka. Přiznávám, při 
prvním pohledu mne na-
prosto uchvacuje. Když pak 

následně procházíme horním kráterem, vidíme, že další 
kráter, na který koukáme shora, v sobě ukrývá jezero 
neskutečně zelené barvy. Máme štěstí, svítí sluníčko, 
a tak vidíme vše. Dokonce je možné pozorovat oba 
oceány… Za chvíli se ale začínají honit mraky a netr-
vá dlouho a kráter se dostává do „oparových záclon“. 
Cestou zpět sjíždíme do Valle Orosí (Údolí Orosí), kde 
se nachází jediný dochovaný koloniální kostel z roku 
1744 (viz obr. vpravo). 
M. Hronová ve spolupráci s K. Poláchovou, foto -kap- 

Studenti pro studenty aneb Novinky Studentského městečka
Největší zpravodajsko-publicistický portál pro mladé na českém internetu Studentské městečko.cz spustil 
další služby. S přicházejícími prázdninami studenti jistě uvítají aktualizovanou nabídku brigád z celé ČR. Další 
významnou novinkou je databáze studijních materiálů. Studenti z portálu chtějí do konce letošního roku 
vytvořit největší databázi v České republice. Více na: www.studentskemestecko.cz.
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(III) Vraťme se ještě k olomouckému studentskému „tu-
multu“ ve dnech 28.–29. května 1732, vyprovokovanému 
uvržením studenta teologie Richtera do městské šatlavy 
místo do akademického karceru. Toto hrubé znevážení 
akademické jurisdikce vedlo ke střetu studentů s vojá-
ky olomoucké posádky na Horním náměstí a vyžádalo 
si ze studentských řad dvě oběti na životech a několik 
zraněných. Zatímco tehdejší rektor 
olomoucké jezuitské koleje a univer-
zity P. Jiří Slezina jména provinilého 
studenta ani studentů tak či onak 
tělesně postižených neuvádí, nezná-
mý autor fragmentu německy psané 
olomoucké kroniky tvrdí, že uvězněný 
student se jmenoval Richter, dále že 
s prostřelenou hlavou skončil na dlaž-
bě Horního náměstí student logiky 
(1. ročníku filozofické fakulty) Pugil, 
na následky zranění skonal 29. května 
rétor (student posledního ročníku je-
zuitského gymnázia) Weigel, do paže 
byl postřelen logik Gasser, syntaxista 
(student 4. ročníku gymnázia) Juřina 
byl zasažen do nohy a nadto byli zraněni mnozí další 
studenti.

Pokusili jsme se verifikovat uvedená jména v matrice 
olomoucké univerzity z let 1725–1855 (uložené dnes ve 
fondech olomoucké pobočky Zemského archivu v Opa-
vě), a tak můžeme upřesnit, že potrefeným syntaxistou 
byl Jiří Juřina, původem ze Šumperka. Mezi teology ima-
trikulovanými k roku 1732 se žádný Richter nevyskytuje, 
ale v oněch letech postačovala jedna imatrikulace stu-
denta během jeho studia počínaje gramatikou, tj. 2. nebo 
3. ročníkem jezuitského gymnázia – mohlo by se tedy 
jednat o některého z několika studentů příjmením Richter, 
imatrikulovaných na olomouckém jezuitském gymnáziu 
a univerzitě od počátku 20. let 18. století. Logika Gassera 
snad lze ztotožnit s imatrikulovaným studentem logiky Jo-
sefem Gloserem z Velehradu, zatímco rétorem zemřelým 
na utrpěné zranění a kronikářem pojmenovaným Weigel 
byl patrně Jan Veigl, Slezan z Ratiboře (Raciborz v nynější 
Polské republice). Olomoucká univerzitní matrika nezná 
logika Pudila, toliko gramatistu Františka Pudila z Loštic, 
imatrikulovaného v roce 1727.

Jako pramen využitelný pro ověření totožnosti dvou 
smrtelných obětí olomouckého studentského „tumultu“ 
se nabízejí olomoucké matriky zemřelých. Z roku 1732 
se zachovaly matriky všech tří tehdejších farností – při 
kostele sv. Petra a Pavla (stával do roku 1792 v místech 
nynějšího předního traktu Filozofické fakulty UP na Kříž-
kovského ulici), při kostele Panny Marie na Předhradí 
(na nynějším nám. Republiky, kostel byl demolován roku 
1839) a při kostele sv. Mořice. Zatímco se mezi osobami 

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
46. SLEZINA (Zlesina, Slesina) Georgius (Jiří), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 6. 4. 1663 Stará Plesná, nyní Plesná, 
součást Ostravy – † 17. 12. 1744 Jičín), rektor od 22. 1. 1730 do 17. 12. 1733

zemřelými na přelomu května a června 1732 se jméno 
Weigel, Veigl ani jiné podobné v těchto třech matrikách 
nevyskytuje, nalézáme v matrice farnosti kostela sv. Mo-
řice následující záznam, pořízený proboštem mořického 
kostela, olomouckým kanovníkem Františkem Řehořem 
hrabětem Gianninim (1693–1758; Giannini proslul nejen 
svými fenomenálními jazykovými znalostmi a knihovnou 

o 6 600 svazcích, ale zejména svým podílem na činnos-
ti první učené společnosti v rakouských zemích, kterou 
pod názvem Societas incognitorum založil 15. prosince 
1746 v Olomouci Josef svobodný pán Petrasch; kostel 
sv. Mořice Giannini vybavil v letech 1740–1745 náklad-
nými varhanami z dílny vratislavského varhanáře Michala 
Englera, pokládanými dnes za největší 
a nejdokonalejší barokní varhany sever-
ně od Alp): „Junius. 1. Franciscus Kutil 
studiosus trajectus in revolta – gratis 
0 (Červen 1. František Kutil, student, 
zastřelený při vzbouření – zdarma, 0 [tj. 
bez vyzvánění]).“ Zatímco rektor Slezi-
na tvrdí ve svém diariu, že se pohřeb 
nebohého studenta odbýval v sobotu 
31. května 1732 po páté hodině od-
polední, podle probošta Gianniniho byl 
student František Kutil (takové příjmení 
se však v univerzitní matrice v relevant-
ním období nevyskytuje) pochován na 
hřbitově, který se tehdy kolem kostela 
a sousedící kaple sv. Cyrila a Metoděje 
(zvané též Českou kaplí) rozkládal, až 
následující neděli 1. června. Kněz vy-
konal obřad z křesťanské povinnosti, ta 
však nebyla závazná pro zvoníky, kteří 
při úmrtích movitých Olomoučanů vy-
zváněli podle záznamů v dotyčné mat-
rice až na tři zvony a jejich rakve bývaly 
spouštěny do mořické krypty.

Téhož roku 1732, a to 26. srpna, se konala mimořád-
ně honosná promoce na magistra všeobecné filozofie 
byl graduován Antonín hrabě Erdödy de Monyorókerék, 
příslušník starého maďarského panského rodu; v jakém 
příbuzenském vztahu byl tento aristokrat k tehdejšímu 
uherskému zemskému sudímu a nositeli Řádu zlatého 
rouna Jiřímu Leopoldu hraběti Erdödymu de Monyoró-
kerék, zemřelému roku 1758, se nám zatím zjistit ne-
podařilo. Svou obsáhlou, zdobně vytištěnou disertaci 
věnoval defendent samému císaři Karlu VI., jenž se při 
promočním aktu nechal zastupovat jakožto komisařem 
krajským hejtmanem Františkem Fortunátem Miniatim 
baronem z Campoli a věnoval defendentovi zlatý řetěz. 
Když dorazil císařský komisař před kostel Panny Marie 
Sněžné, byl uvítán fanfárami, při promoci byla přítomna 
olomoucká nobilita a jagerský biskup (tj. sídlící v maďar-
ském městě Jageru-Egeru), jímž byl v letech 1715–1744 
Gabriel Antonín Erdödy de Monyorókerék.

Nemůžeme též pominout pompézní korunovaci 
mi lostného obrazu Panny Marie v kostele Navštívení 
Panny Marie na sv. Kopečku (nazývaném též Svatou 
horou) dne 21. září 1732; zlaté korunky získal za tím 

účelem v Římě od papeže papeže Klementa XIII. olo-
moucký biskup kardinál Wolfgang hrabě ze Schratten-
bachu, jenž se ale při korunovaci nechal zastupovat 
olomouckým světícím biskupem Otou Honoriem hra-
bětem z Ekghu a Hungersbachu. Oslavy, které započaly 
již 8. září toho roku (tj. o svátku Narození Panny Marie) 
v souvislosti s dokončením svatokopeckého marián-

ského chrámu a připomínaly též sté výročí 
založení tohoto poutního místa, byly sice 
v režii hradiských premonstrátů, ale také 
olomoučtí jezuité a studenti jejich škol na 
nich měli nemalý podíl. Průběh festivity 
je popsán ve třech soudobých latinských 
publikacích (jedna z nich obsahuje též 
česká a německá kázání proslovená bě-
hem slavnosti) a v českém spise Krátké 
vypsání o nalezení, též stolétní slavnosti 
a slavném korunování zázračného obrazu 
Matky boží Marie Panny na Svaté Prae-
monstratenské Hoře blíž Holomouce, vy-
daném roku 1733. Dozvídáme se tu mj., 
že před slavností byl vykácen les kolem 
vyzdobeného chrámu, okolí chrámu bylo 

okrášleno sloupy a oblouky s obrazy a „ostrovtipnýma 
nápisy. […] Když se ale již noc přibližovala, bylo jest 
v ohni kunstovném [umělém] a mnohých lampách 
rozsvícených nětco líbezného ku podivu viděti, jak na 
Svaté hoře, tak na klášteru hradištským – kunstov-
ný a slavný oheň pod Svatou horou, kteréhožto byl 

začátek kunstovně hořící nejsvětější 
jméno Marie Panny a to taky na hlav-
ních schodech kupodivu veliké figury 
a postavy způsobené z šesti set hoří-
cích lamp jasně osvícené, s kterými 
také celý klášter hradištský a Svatá 
hora osvícená byla.“ Ke sv. přijímání 
tehdy přistoupilo na sto tisíc komuni-
kantů, shromážděné věřící zpovídalo 
současně na 80 zpovědníků, lidu ne-
únavně kázali česky a německy přední 
kazatelé.

Dne 13. prosince 1733 se konalo 
při tiché mši v jezuitském kostele ob -
novení přísahy na neposkvrněné po-
četí Panny Marie, k němuž byli přizvá-
ni též olomoučtí univerzitní profe so ři 
práv – František X. Šimkovský, Gott fried 
Schweikhardt a František Heintz, kteří pů-
sobili též na zdejší stavovské akademii. 
Čtyři dny poté, dne 17. prosince 1733, 
ukončil P. Jiří Slezina své rektorské půso-
bení v Olomouci. Od následujícího roku 
řídil páter Slezina jako regent seminář při 

jezuitské koleji v Jičíně a od 28. října 1736 do 8. května 
1740 zastával úřad rektora této koleje. Dne 11. května 
1740 byl tehdejším jezuitským provinciálem P. Janem 
Rollerem jmenován konzultorem české jezuitské provin-
cie a rektorem jezuitské koleje u sv. Ignáce na Novém 
Městě Pražském (na Dobytčím trhu, nyní Karlově ná-
městí – budovy této koleje jsou v současnosti využívány 
pro zdravotnické účely), a to do 30. června 1743 – zažil 
tedy dobytí Prahy francouzsko-bavorsko-saskými vojsky 
26. listopadu 1741, korunovaci bavorského kurfiřta Karla 
Alber ta (v letech 1742–1745 římskoněmeckého císaře 
Karla VII.) na českého krále a francouzskou okupaci Prahy 
během 1. slezské války trvající do 17. prosince 1742. 
Poslední rok svého života strávil P. Jiří Slezina jako regent 
semináře při jezuitské koleji v Jičíně, kde 17. prosince 
1744 zemřel.

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

Soupis rektorů olomouckého vysokého učení 
na jde te na webových stránkách UP www.upol.cz 

v oddíle O univerzitě/Historie a současnost.

5 Záznam olomouckého kanovníka a mořického probošta P. Františka Řehoře hraběte 
Gianniniho ze dne 1. června 1732 o pohřbu studenta Františka Kutila, zastřeleného při 
studentském vzbouření (transliterace a překlad záznamu jsou uvedeny výše). MATRICVLA 
DEFVNCTORVM Aller Vndt Jeden, so Zu der Pfarr vndt gantzen Kürchen Spill S. Mauritij 
der Königlichen Haubt Statt Olmütz gehörig, vnter (:Titul:) Itzigen undt kümfftigen Herren 
Pfarrern, Capellanen, Vorsteheren, vndt Kirchen Vättern anfangendt Ab Anno D’ni. M.DC.
LXXXII. (Matrika zemřelých, všech a každého, příslušných k farní a celé církevní osadě 
sv. Mořice královského hlavního města Olomouce, za /titul/ nynějších a budoucích pánů 
farářů, kaplanů, představených a církevních otců, počatá od léta Páně 1682.) Zemský 
archiv Opava, pracoviště Olomouc, sign. 5607, s. 223

5 Matrika jezuitské a státní uni-
verzity v Olomouci a v Brně, stát ního 
lycea v Olomouci a státní Františ-
kovy univerzity v Olomouci z let 
1725–1855. Zemský archiv Opava, 
pracoviště Olomouc, fond Univerzi-
ta Olomouc (1576) 1640–1950, inv. 
č. 54, Knihy č. 6 

úchvatný zážitek pro všechny zúčastněné. Závěrečnou 
tečkou za úspěšným festivalem pak byla nedělní mše 
v katedrále, opět za účasti všech participujících sborů.

Přes mnohdy rozdílnou úroveň zejména místních sbo-
rových těles se ve výsledku povedl výborný projekt, velmi 
náročný finančně i organizačně, který přispěl k propagaci 
sborového zpěvu, vytvořil nové kontakty, přátelství a roz-
vinul další etapu mezinárodní spolupráce.

XIV. festival international de chant choral de Nancy se 
zařadil mezi významné akce roku 2007. 

Členové univerzitního sboru Ateneo, jejichž účast na 
této prestižní akci Univerzita Palackého finančně podpořila, 
důstojně reprezentovali po stránce umělecké i společen-
ské nejen svou alma mater, ale i město Olomouc a celou 
Českou republiku. O hodnocení jejich účinkování svědčí 
slova francouzských hostitelů na rozloučenou: „…přijeďte 
znovu, jste u nás kdykoliv srdečně vítáni…“.

Doc. P. Režný, foto T. Tóthová

Dokončení ze str. 8
Komorní smíšený sbor… 
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16.–19. ČERVNA
XXI. Olomoucké hematologické dny. Kongres. UC UP 
a Club Sidia.

21. ČERVNA
Mgr. J. Jablonský (Katedra experimentální fyziky PřF UP): 
A view of the damped flash – induced period-four os-
cillations of oxygen evolution: The interredox S-states 
formation. Klasifikovaná přednáška. 13.30 hod.

Mgr. J. Prokopová (Katedra experimentální fyziky 
PřF UP): Changes in photosynthetic parameters during 
biotroph pathogens infection. Klasifikovaná přednáška. 
PřF UP (tř. Svobody 26), učebna F8, 13.30 hod.

Dávno, dávno, dávno již tomu… Inscenaci vycházejí-
cí z monodramatu F. Pavlíčka, napsaného v 70. letech 
pro V. Chramostovou hrají I. Plíhalová a M. Ondra. 
UC UP. Divadelní sál, 19 hod.

24.–28. ČERVNA
Labyrinty herectví. 1. ročník mezinárodního divadel-
ního festivalu. UC UP.

28. ČERVNA
Mgr. H. Zapletalová (Katedra experimentální fyziky, 
PřF UP): Atomic force microscopy of bacterial cells. 
Klasifikovaná přednáška. PřF UP (tř. Svobody 26), 
učebna F8, 13.30 hod.

RNDr. V. Jiřík (Zdravotní ústav, Ostrava): Exposure to 
Low-Frequency Magnetic Fields and Risk of Childhood 
Leukemia in Czech Republic. Klasifikovaná přednáška. 
PřF UP (tř. Svobody 26), učebna F8, 13.30 hod.

26. ČERVNA
Polský potok. Koncert. Kaple Božího Těla, 19.30 hod.

-red-

VYDAVATELSTVÍ UP

Změna prodejní doby a uzavření prodejny 
učebnic a odborné literatury VUP

Upozorňujeme, že prodejna odborné literatury, učeb-
nic a skript VUP bude mít v termínech od 4. 6. do 
15. 7. a od 13. 8. do 9. 9. 2007 upravenu prodejní 
dobu ná sledovně:
–  pondělí–čtvrtek: 9.00 až 12.00 hod., 13.00 až 

15.30 hod.;
– pátek: 9.00 až 12.00 hod., 13.00 až 15.00 hod.
Ve dnech 16. 7.–12. 8. bude v prodejně ZAVŘENO.

Fakulta tělesné kultury
Kolektiv autorů: Vzdělávání pedagogických pracovníků 
pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřeba-
mi. 1. vyd., 94 s.
Janura, M.: Úvod do biomechaniky pohybového sys-
tému člověka. Dotisk 1. vyd., 86 s.
Marousek, A. (výk. red.): Tělesná kultura. Periodikum. 
2007, sv. 30, č. 1, 92 s.

Filozofická fakulta
Barteček, I. (ed.): Historiografie Moravy a Slezska. 
Sv. 2. 108 s.
Barteček, I., Šamberger, Z. (ed.): Ad honorem Josef 
Polišenský (1915–2001). 1. vyd., 374 s.
Reiterová, E.: Statistické metody v psychologickém 
výzkumu. 1. vyd., 57 s.
Šaradín, P. (ed.): Krajské volby v České republice. 
1. vyd., 260 s.
Vysloužilová, E., Machalová, M., Vychodilová, Z.: 
Cvičebnice překladu pro rusisty III. (Sociální politika). 
1. vyd., 338 s. 

Lékařská fakulta
Kolář, Z. (ed.): The 3rd Symposium & Workshop on 
Molecular Pathology. Book of Abstracts and Program-
me. 1. vyd., 52 s.
Ehrmann, J., Koďousek, R., Kolář, Z.: Stručný přehled 
patologie nádorů nervového systému. 1. vyd., 68 s.
Bezdičková, M., Molíková, R,, Wagner F. (eds.): Multi-
disciplinární přístup k onemocněním s nízkou prevalen-
cí – Huntingtonova choroba. Sborník. 1. vyd., 36 s.

Květnová produkce
Přírodovědecká fakulta
Tarkowski, P., Kubala, M. (eds.): První studentská 
konference mladých přírodovědců. Sborník. 1. vyd., 
54 s.
Hradil, P.: Moderní metody organické syntézy v reakč-
ních schématech. 1. vyd., 400 s.

Právnická fakulta
Malacka, M. (ed.): Monseho olomoucké právnické 
dny. Sborník. 1. vyd., 678 s.

Pedagogická fakulta
Kvintová, J., a kol.: The Czech Study Abroad Program. 
Handout. 1. vyd., 148 s.
Dubová, J.: Einführung in die Sprachwissenschaft. 
2. vyd., 48 s.
Bednaříková, I.: Jak psát distančně. 1. vyd., 124 s.

Rektorát UP
Výroční zpráva o činnosti za rok 2006. 1. vyd., 112 s. 
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006. 1. vyd., 
60 s.

Centrum výpočetní techniky
Pleva, R. (ed.): Širokopásmové sítě a jejich aplikace. 
Sborník příspěvků. 1. vyd., 138 s.

Institut celoživotního vzdělávání (FF)
Smékalová, E., Procházka, R.: Vybrané otázky peda-
gogické psychologie. 1. vyd., 90 s.

Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání (RUP)
Všetulová, M., a kol.: Příručka pro tutora. 1. vyd., 
232 s.

Ostatní
Komenda, S.: Čtverce nad přeponou. 1. vyd., 150 s.

-kop-

Upozornění studentům 
a zaměstnancům UP

Dovolujeme si upozornit, že od září 2007 přestává 
ko pírovací středisko ve Vydavatelství UP fungovat pro 
studenty jako kopírka „na počkání“. Bude zde mož-
né kopírovat pouze formou zadání zakázky (knihy, 
vícestránkové dokumenty atd.) po předchozí domlu-
vě termínu. Pro zaměstnance UP se rozsah služeb 
nemění.

Pracovní doba kopírovacího střediska bude totožná 
s pracovní dobou na UP – tzn. od 8.00 do 16.30 ho-
din, časové rozmezí určené pro příjem zakázek bude 
zveřejněno při vstupu do kopírovacího centra.

K tomuto opatření Vydavatelství UP přistupuje ze 
dvou důvodů. V době zřízení kopírovacího střediska 
nebylo možné v budově Zbrojnice kopírovat nikde jin-
de. Dnes je ovšem počet kopírek, které mají studenti 
k dispozici přímo v budově, dostatečně velký, navíc 
v nejbližším okolí funguje několik veřejných kopíro-
vacích center. Druhým důvodem je fakt, že celkový 
objem práce polygrafického střediska VUP za poslední 
roky několikanásobně vzrostl a při stejném počtu pra-
covnic (osm) není možné, aby dvě z nich trvale obslu-
hovaly kopírovací stroje, a nevykonávaly tak činnost, 
pro kterou je polygrafické středisko na UP zřízeno.

M. Reichlová, vedoucí PS VUP

Diskuse, názory, ohl asy

V Žurnálu UP č. 28 nás CVT informuje o možnosti 
a podmínkách přechodu na Windows Vista. Přitom 
se automaticky počítá s tím, že na počítačích naší 
univerzity poběží dál výhradně operační systémy 
Windows. Jsou ale přece i jiné možnosti. Možná se 
univerzita rozhodne, že chce používat i nadále právě 
tyto produkty, ale domnívám se, že by rozhodnutí měla 
předcházet diskuse.

Alternativou je nakupování počítačů Mac nebo in-
stalace Linuxu. Znám vyučujícího, který tento systém 
na univerzitě používá, protože software, který potře-
buje, běhá jen na něm. S připojením k síti tedy není 
problém, narozdíl od levnějších verzí Windows. Není 

Zaměstnanci UP mají možnost využívat informační 
e-mailové služby INFO jako její příjemci i jako poskyto-
vatelé zpráv. Ve své poznámce se obracím na ty druhé. 
Připadne mi totiž, že by zasílané zprávy mohly být trošku 
lidštější. Jako příklad uvádím zprávu z 22. 5. 2007:

„V pondeli 28. 5. 2007 od 7.00–9.30 hod. bude 
proveden prevod databaze VERSO z pocitace tomcat.
upol.cz na pocitac falcon.upol.cz.

Prevod bude proveden z oracle verze 9.2.0.7 na 
oracle verze10.2.0.3 Po dobu prevodu nebude do-
stupna aplikace INIS a nebude mozne zadavat ces-
tovni prikazy.“

Proč je pro uživatele důležité vědět, že převod pro-
bíhá z tomcata na falcona a že se přechází z verze 

Ad) Informace z CVT: Windows Vista na UP
tedy problém jen v našem iracionálním strachu z to-
hoto systému, strachu pocházejícím z doby, kdy byl 
Linux jen pro servery? Osobně používám Mandriva 
Linux 2007 a jsem naprosto spokojený.

Nejčastější argument je asi „Jsme na to zvyklí“. 
Ale copak neměníme každé dva roky telefony za jiné? 
A jak si můžeme na něco zvyknout, když je na všech 
počítačích jen jeden kancelářský balík, jeden prohlí-
žeč? Přitom nainstalovat Firefox trvá pár minut. A ko-
lik zaměstnanců ví, že má univerzita multilicenci pro 
všechen software české firmy Software602 (Office, 
PrintPDF…)?

D. Opatrný, doktorand na CMTF UP

Polidštěme komunikaci 
9.2.0.7 na 10.2.0.3 ? A asi málokdo ví, co je vůbec 
oracle a co je VERSO.

Úplně by stačilo napsat:
„V pondeli 28. 5. 2007 od 7.00–9.30 hod. nebude 

dostupna aplikace INIS a nebude mozne zadavat cestovni 
prikazy. Duvodem je prechod na lepsi hardware a soft-
ware, ktery prinese vetsi komfort uzivatelum aplikaci.“

A čtenář nebude mít pocit, že se CVT snaží ohromit 
ostatní svou odborností. Naopak ocení, že něco bude 
fungovat lépe.

Vůbec mám pocit, že zvláště CVT by mělo volit 
výrazové prostředky s ohledem na oslovovanou cílo-
vou skupinu.

Ing. M. Jurečka, RUP


