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Prezentace knihy kardinála T. Špidlíka a prof. 
M. Rupnika v Praze a Bratislavě • Karto gra-
fický den v Olomouci překvapil • Spolupráce 
Pedagogické fakulty UP s  fakultními ško-
lami pokračuje • Odjakživa jsem se chtě -
 la věnovat trestnímu právu, říká soudkyně 
L. Konrádová, absolventka PF UP 

Desetičlenná odborná jury soutěže na jednotný 
vi zuální styl Univerzity Palackého 7. 3. jedno-
myslně rozhodla o postupu tří z čtyřiaosmde-
sáti soutěžních prací. Vítězná práce, která by 
měla vzejít z chystaného druhého kola uvede-
ného klání, pak od UP dostane zadání na vy-
tvoření manuálu.

(Informace také na str. 2.)
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g Prezident Papežské Rady Cor unum Paul 
kar dinál Cordes předal 28. 2. prof. H. Pom-
peyovi, vedoucímu Katedry křesťanské sociál-
ní práce CMTF UP, při plenárním zasedání 
delegátů této rady řád Commandatore con 
plac ca dell’Ordine di San Gregorio Magno 
pro půjčený Benediktem XVI. 

Prof. H. Pompey obdržel řádovou hvězdu 
papežského Řádu sv. Řehoře za své více než 
dvacetileté angažmá v šíření charitní teologie 
a spirituality, které dodnes zahrnuje na 50 me-
zinárodních kongresů, přednášek a vzděláva-
cích kurzů. Poslední v řadě těchto akcí byla 
mezinárodní konference Deus caritas est, 
kte rá se za účasti kardinála Cordese konala 
v květnu minulého roku v Olomouci.

Papežská Rada Cor unum je papežovo 
„mini sterstvo charity“, které – zastoupeno 

g Ke studiu na Univerzitě Palackého v akademickém 
roce 2008/2009 se hlásí zhruba 28 tisíc zájemců. 
Řád ná možnost podat si přihlášku ke studiu některého 
z nabízených oborů na olomoucké univerzitě vypršela 
s posledním dnem v měsíci únoru. U některých studij-
ních oborů je uvedený termín prodloužen.

Cyrilometodějská teologická fakulta tak učinila 
stej ně jako v uplynulých dvou letech, důvod však 
nespočívá v nedostatečném zájmu o nabízené obory: 
V této souvislosti je třeba podrobněji popsat průběh 
přijímacího řízení na naší fakultě. CMTF loni evidovala 
719 přihlášek. Letos zatím evidujeme asi 520 přihlá-
šek. Pro obory, které jsme akreditovali společně s VOŠ 
Caritas, se však přizpůsobujeme termínům tamějšího 
přijímacího řízení – u přihlášek je to tedy 28. duben 
pro 1. kolo a 31. červenec pro pravidelně se konající 
2. kolo. Proto nejsou dnes k dispozici konečné počty 
uchazečů o studium na CMTF. O tyto obory je však 
znač ný zájem a očekáváme celkový počet přihlášek 
odpovídající úrovni loňského roku. Právě proto, že 

g V Regionálním centru Olomouc pokračovala 7. 3. 
ple  sová sezóna Reprezentačním plesem Právnické fa-
kulty UP. Mezi tanečními páry bylo možno zahlédnout 
i zástupce současného a předchozího vedení fakulty – 
prof. M. Hrušákovou a JUDr. Mag. Iur. M. Malacku, Ph.D.
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g Postup rektora UP prof. L. Dvořáka při nejmenování 
Mgr. I. Benedy děkanem Právnické fakulty byl potvrzen 
jako správný. Vyplývá to z rozhodnutí ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 2., které rektor ob-
držel minulý týden.

Rektor UP se 31. 8. rozhodl nejmenovat do funkce 
děkana PF UP kandidáta Mgr. I. Benedu. Tento podal 
rozklad k ministrovi MŠMT, kterým se domáhal změny 
rozhodnutí rektora UP. Rozhodnutím zamítnout tento 
rozklad ministr školství potvrzuje správnost postupu 
rektora v této věci. 

V podrobném odůvodnění tohoto rozhodnutí mi nistr 
shrnuje všechny dosavadní právní kroky a stvrzuje 
platnost rozhodnutí MŠMT z listopadu loňského roku. 
Tehdy bylo odvolání Mgr. I. Benedy odloženo s tím, že 

Plesová sezóna pokračuje

Prof. H. Pompey oceněn Benediktem XVI. 
kar  dinálem Cordesem – vykonává celosvě-
tově přímou charitní pomoc a je zároveň od-
pověd né za teologické ukotvení charity církve. 
Prof. H. Pompeyovi náleží zásluha za to, že 
toto pojetí reprezentoval ve spolupráci s Cor 
unum jak v Německu, tak na celosvětové 
úrov ni v uplynulých 20 letech, tedy již před 
vzni kem encykliky Deus caritas est. Pro šíření 
poselství této encykliky uspořádal řadu národ-
ních i mezinárodních kongresů a publikoval 
množství prací.

Prof. H. Pompey přednáší rovněž na Insti-
tut für Caritaswissenschaft und Christliche So-
zial arbeit Teologické fakulty Univerzity Alber-
ta Ludwiga ve Freiburgu, který řídil v letech 
1988–2004, a mj. je čestným profesorem na 
Katolické univerzitě ve španělské Murcii.

-ok-, -red-

Ministerstvo školství: 
postup rektora UP byl správný 

Dokončení na str. 7

Dokončení na str. 3

Na některé obory je možno se hlásit až do konce března
s částí přihlášek budeme hromadně pracovat pozdě-
ji, je pro nás prodloužení termínu pro podávání při-
hlášek na některé další obory přijatelné, upřesnil pro 
Žurnál UP P. Černuška, proděkan CMTF pro studijní 
a pe dagogické záležitosti, a dodal: V uplynulých dvou 
le tech jsme také zjistili, že na tuto možnost reagují 
i někteří (snad váhavější) uchazeči. Nicméně jejich 
po čet není rozhodující. Výběr oborů je dán tím, že 
ne probíhají ve dvou oborových kombinacích s jinými 
fakultami UP. Pokud jde o celkové počty přihlášených, 
podstatné je, že se tento údaj výrazně nemění – zájem 
o studium na CMTF je vcelku stabilní.

U dvouoborového studia Matematiky se zaměře-
ním na vzdělávání v kombinaci s dalším předmětem 
a Základy technických věd a informačních technolo-
gií pro vzdělávání v kombinaci s dalším předmětem 
prodloužila možnost poddat si přihlášku i Pedagogická 
fakulta. Kvalita uchazečů o studium uvedených obo-
rů je poměrně nízká. Školská praxe přitom volá po 
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g Za účasti pražského arcibiskupa Milosla-
va kardinála Vlka a papežského nuntia Mons. 
D. Causera se 3. 3. uskutečnila v Praze pre-
zen tace nové knihy kardinála T. Špidlíka, 
prof. M. Rupnika a dalších autorů Nové cesty 
pas torální teologie. Krá sa jako východisko. V no-
vě rekonstruovaném sále kardinála Berana v Arci-
bis kupském paláci vyslechlo na 120 účastníků 
úvodní volnou klavírní improvizaci na Janáčkov-
ské téma v podání doc. M. Altrichtera, ná sledně 
referát profesora římské Papežské univerzity Gre-
goriana prof. M. Rupnika SJ a ko referát předse-
dy České křesťanské akademie prof. T. Halíka.

Následujícího dne se obdobná prezentace 
usku tečnila v Bratislavě pod záštitou sloven-
ského eurokomisaře J. Figeľa v aule Teologic-
ké fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě, na 
In šti túte sv. Alojza. Zde o knize hovořil kromě 
prof. M. Rupnika SJ i Mons. doc. T. Galis, nově 
jmenovaný sídelní biskup v Žilině.

O rozsáhlé, více než šestsetpadesáti strán-
kové teologické syntezi, překračující svým vý-
znamem rámec pastorální teologie, kar dinál 

Blahopřání 
Blahopřejeme Mgr. V. Burianovi, členu redakční 
rady Žurnálu UP, k udělení Ceny Olomouckého kra-
je za rok 2007. Spolu s Ing. T. Tichákem ji obdržel 
za výjimečný počin roku v oblasti literatury, a to 
za vydávání dvouměsíčníku pro politickou kulturu 
a občanský dialog „Listy“. Mgr. V. Burian, novinář, 
polonista a překladatel, je externím spolupracovní-
kem FF UP a laureátem Ceny F. Peroutky.

Redakční rada a redakce Žurnálu UP

g Jednou z ojedinělých akcí konferenčního typu, která 
byla na FF UP věnována rumunštině, proběhla na Ka-
tedře aplikované lingvistiky FF UP 27. 2. pod názvem 
Den rumunské kultury a jazyka. Cílem tohoto setkání 
vědeckých a pedagogických pracovníků z vysokoškol-
ských, akademických a dalších odborných pracovišť 
a zařízení byla především analýza výzkumu rumunské 
kultury a jazyka na českém území i v dalších oblas-
tech Evropy, doplněná o zajímavosti rumunských reálií. 
Jednotlivé bloky programu byly věnovány jak dějinám 
rumunské kultury a jejím významným osobnostem, tak 
i filologickým a historickým tématům i otázkám vývoje 
česko-rumunských vztahů.

Komplexní pohled na dané téma podpořila účast 
odborníků z různých vědních oblastí – lingvistů, literár-
ních teoretiků, historiků, politologů a dalších.

K účastníkům konference patřila i jedna z jejích 
orga nizátorek Mgr. M. Gheorghe, D. Phil., z pořáda-
jící katedry (na snímku uprostřed), která se ve svém 
příspěvku zaměřila na některé aspekty výchovy mla-
dé rumunské šlechty v období začátku 16. století 
tak, jak je přibližuje Učení Neagoe Basaraba svému 
synovi Theodosiovi, považované za první literární 

g V pátek 7. 3. rozhodla desetičlenná odborná po-
rota soutěže na jednotný vizuální styl Univerzity Pa-
lackého jednomyslně o postupu tří soutěžních prací. 
Do dru hého kola postupují práce autorů K. Greplové, 
V. Ma rešové a P. Ševčíka (v abecedním pořádku a bez 
udání pořadí). Stávající logo univerzity je neudržitelné 
a je nutné jej změnit současně s vytvořením grafic-
kého manuálu na jednotný vizuální styl, konstatovala 
v úvodu jednání porota vedená prof. R. Vaňkem, ve-
doucím Ateliéru grafického designu na VŠUP v Praze, 
a místopředsedou Mgr. J. Dürrem, prorektorem pro 
zá  ležitosti vnějších vztahů UP. Tímto výrokem tak od-
borná jury potvrdila výsledek letité diskuse o potřebě 
změny základního prvku vizuální prezentace UP.

Soutěže se účastnilo 70 autorů s 84 návrhy. Její-
mu vyhlášení předcházela prezentace záměru vytvořit 
jednotný vizuální styl univerzity na zasedání Akade-
mického senátu UP. Bylo to v červnu 2007, kdy se 
AS UP usnesl, že zavedení jednotného vizuálního stylu 
bude podporovat. Mgr. J. Dürr, prorektor UP, tehdy před 
senátory UP uvedl: Jednotný vizuální styl vypovídá 

Prezentace knihy kardinála T. Špidlíka a prof. M. Rupnika 
v Praze a Bratislavě

Špidlík napsal: Evropská kultura se roz padla 
a uzavřela do tří kategorií, které spolu vzá-
jemně nekomunikují: přírodní vědy, filosofie 
a mystická teologie. Všude se totiž pracuje se 
stejným předpokladem. Abychom mohli myslet 
a domlouvat se, musíme mít stanovené přesné 
pojmy a jeden musí být odlišený od druhého 
(idea clara et distincta). Tak vznikají encyklope-
die a internetové zprávy, ale nikdy se nedojde 
k syntezi. Krásné je naopak to, co vidí jedno 
v druhém, ne jedno vedle druhého.

Prezentaci uspořádala Katedra pastorální 
a spirituální teologie CMTF UP, Česká křesťanská 
akademie, Teologická fakulta Trnavské uni verzity 
a nakladatelství Refugium, které tím zároveň 
oslavilo vydání svého dvoustého titulu. Rozsáh-
lou úvodní studii do knihy napsal prof. P. Amb-
ros, vedoucí Katedry pastorální a spi rituální teo-
logie; ta ve své činnosti dlouhodobě zohledňuje 
interdisciplinární bádání a prezentovaná kniha je 
zároveň výsledkem dlouholeté spolupráce s Pa-
pežským východním institutem v Římě.

-pa-, -red-

Odborná jury vybrala tři návrhy. Který z nich přinese manuál 
pro jednotný grafický styl UP? 

o jed notě, stabilitě, zvyšuje povědomí o existenci, po-
máhá utvářet věrohodný obraz o kvalitě nabízeného 
vzdělání, solidnosti a důvěryhodnosti instituce, jasně 
identifikuje školu v konkurenčním prostředí, je zkrat-
kou i emotivním vyjádřením pro vyslovení podstaty, 
emotivním symbolem, buduje sounáležitost univerzitní 
obce a posiluje interní komunikaci. 

Veřejná, neanonymní, dvoukolová soutěž vyhlášená 
Univerzitou Palackého v odborné spolupráci s Design 
centrem ČR je určena především profesionálním gra-
fikům i studentům grafiky – fyzickým i právnickým 
oso bám se zastoupením fyzických osob. Rozhodně 
patří k početně dobře obsazeným. Pro grafiky je jistě 
prestižní záležitostí podílet se na tvorbě jednotného 
vizuálního stylu pro UP, sdělila univerzitnímu týdeníku 
rektorem UP jmenovaná tajemnice Mgr. I. Janíčková, 
jež mj. také uvedla, že vítěze této významné soutěže 
bychom měli znát 11. 4. V tomto termínu bude porota 
vybírat z rozšířených, dopracovaných návrhů tří sho ra 
uvedených autorů.

S využitím tiskové zprávy M. Hronová

Téma: Rumunská kultura a jazyk
dí lo rumun ské literatury. Zahájení se zúčastnili také 
doc. W. Engel brecht, proděkan pro zahraniční záleži-
tosti FF UP, a prorektor UP J. Dürr.

V průběhu konference zazněla výzva k obnovení 
před válečného Klubu přátel Rumunska v Olomouci 
urče ného pro širokou veřejnost, na jehož činnosti by 
se mohla podílet i pracoviště UP.

-red-, foto -mo-

Stručně

Cyklus přednášek pořádaných Katedrou žurnalisti-
ky „Média dnes“ v rámci projektu ESF pokračoval 
26. 2. přednáškou PhDr. O. Šoltyse, CSc., z Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, který ve 
Freskovém sále FF UP hovořil na téma „Melounizace 
zpravodajských znělek na ČT“.

-red-, foto -tj-, -mo-

Katedra hudební výchovy PdF UP byla pořadatelem pě-
veckého diplomového koncertu posluchačky 5. ročníku 
oboru Hudební výchova – Pedagogika P. Vyletělkové, 
jejíž vystoupení v Kapli Božího Těla UC UP 3. 3. mělo 
na programu díla F. Duranteho, A. Dvořáka, G. F. Hän-
dela, P. Ebena, J. Ježka, N. A. Rimského-Korsakova 
a W. A. Mozarta.

* * *

„Učitelkou malých indiánů“ znělo téma besedy, 
která 25. 2. proběhla ve filmovém sále UC UP. Jejím 
hostem byla PhDr. O. Vilímková z VŠE v Praze, která 
se indiánským kulturám dlouhodobě věnuje. Autorka 
knih „Učitelkou v Peru“ a „Peru – děti Inků“ působila 
v horských oblastech peruánských And, kde lidé do-
dnes udržují tradiční způsob života, jakým žili jejich 
předci za dob Inků. V UC UP hovořila mj. i o situacích, 
kdy tito potomci bájného indiánského kmene usednou 
do školních lavic… 

* * *
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rozhodnutí rektora o jmenování (či nejmenování) navržené osoby děkanem není vydáváno ve správním řízení, 
a nelze je tedy přezkoumávat způsobem stanoveným správním řádem.

Jako poznámku nad rámec odůvodnění svého usne sení pak ministerstvo v listopadovém rozhodnutí dodalo, 
že „jmenování děkana na návrh akademického senátu fakulty“ není povinností rektora, ale jeho pra vomocí. Rek-
tor tedy není povinen automaticky vyhovět každému návrhu akademického senátu fakulty na jmenování děkana 
fakulty. 

-ok-

Ministerstvo školství…
Dokončení ze str. 1
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g V rámci vernisáže výstavy fotografií Krásní a chudí 
(Etio pie 2004) byla 4. 3. v přízemí Uměleckého cent-
ra UP zahájena olomoucká část desátého ročníku 
me zinárodního filmového festivalu o lidských právech 
Jeden svět. V červnu 2004 jsem poprvé v životě přijel 
do Etiopie. Na vlastní oči jsem se přesvědčil o tom, 
že vše je zde prostoupeno chudobou. Život Etiopanů 
sužuje malárie, AIDS a další nemoci, jediným zdrojem 
vody pro místní obyvatele bý-
vají často až několik kilometrů 
vzdálené zabahněné jámy, jen 
méně něž polo vina dětí chodí 
do školy a v jedné třídě tako-
vé školy bývá až sto padesát 
dě tí. Na to všechno jsem byl 
při pravený, jakkoliv divně to 
mož ná zní. Co mě za skočilo, 
by la krá sa. Krása lidí, kteří 
zde žijí, vzkázal návštěvníkům 
výstavy s omluvou své osobní neúčasti na vernisáži 
K. Strachota, autor fotografií. Olomoucké části festi-
valu, jehož letošní mot to zní Umlčme tu písničku, vy-
jádřila podporu jak Univerzita Palackého, tak statutární 
město Olomouc a Olomoucký kraj. Všem lidem, kteří 
se zajímají o lidskoprávní problematiku přeji, aby chví-
le strávené na festivalu splnily jejich představy. Nám 
všem pak přeji, abychom tu písničku alespoň utišili, 
když ne umlčeli, řekl v průběhu zahájení festivalu J. 
Dürr, prorektor UP. Studenti olomoucké univerzity se 
mj. podílejí na organizaci přehlídky, pedagogové pak 
také na debatách doprovázejících projekce.

Festival Jeden svět, organizovaný společností 
Člo věk v tísni, se během devíti let své existence, vy-

Kartografický den v Olomouci 
překvapil
g Velmi úspěšné setkání odborníků z oblasti karto-
grafie, demografie, geoinformatiky a dalších oborů se 
pod názvem Kartografický den Olomouc II uskutečnilo 
v pátek 29. 2. v prostorách Přírodovědecké fakulty UP. 
Akci, která se konala pod záštitou sekce kartografie 
a geoinformatiky při České geografické společnosti 
(ČGS), České asociace pro geoinformatiku a Kated-
ry geoinformatiky UP, přitom navštívilo dvakrát více 
účastníků než v minulém roce. Hlavní téma konference 
bylo „Mo derní pojetí tematického mapování v geověd-
ních oborech“, a to se zaměřením na demografii.

g Cílem vzdělávání budoucích učitelů na Pe-
da gogické fakultě UP v Olomouci je vyba vit 
stu denty příslušnými kompetencemi pro vy-
konávání učitelské profese, a to jak po stránce 
odborné v předmětech podle zvolené apro-
bace, tak po stránce pedagogicko-psycholo-
gické.

V počáteční přípravě učitelů se věnuje trva lá 
pozornost adekvátnímu propojení teorie a pra-
  xe, včetně vyřešení jejich náležitého poměru. 
Studentova profesionalizace je tvořena po zná-
vacím procesem zprostředkovaným vý ukou na 
fakultě a praktickým ověřováním v edu kač ní 
praxi. Součástí studijních programů uči telství 
jsou pedagogické praxe s různým ob sahem 
a rozličnou časovou dotací, což vyžaduje účast 
studentů ve školách. Jedná se zejména o ná-
slechové, průběžné a souvislé praxe, na jejichž 
zajištění se administrativně a organizačně podí-
lí Středisko pedagogických a odborných praxí 
PdF UP ve spolupráci s oborovými didaktiky.

Počet studentů, které je potřebné v jednom 
akademickém roce umístit do škol, je přibliž-
ně 1 800. Jejich počet každým rokem stoupá 
v důsledku strukturace studijních oborů a ros-
toucích nároků na rozšíření a specializaci pra-
xí. V průběhu posledních let si k zajištění praxí 
vytvořila Pedagogická fakulta UP široké záze-

Spolupráce Pedagogické fakulty UP s fakultními školami 
pokračuje

mí jak na úrovni personální (cviční učitelé), tak 
na úrovni institucionální (školy). Jedním z pro-
středků zkvalitnění výše uvedených vztahů je 
spolupráce na bázi fakultní školy. V současné 
době je udělen statut fakultní školy osmnácti 
školám olomouckého regionu. Jedná se o ma-
teřské, základní, speciální a střední školy. Mezi 
kritéria pro udělení statutu patří zájem o spo-
lupráci, kvalitní výuka kvalifikovanými a krea-
tivními učiteli, vstřícnost k ověřování metod 
a forem práce a dobré materiální a technické 
vybavení.

V únoru se uskutečnilo setkání vedení PdF v če-
le s děkankou prof. L. Ludíkovou, CSc., s ředi-
 teli fakultních škol za přítomnosti vedou cí-
ho odboru školství Krajského úřadu Mgr. 
M. Gajdůška, MBA, a představitelů odboru 
školství Magistrátu města Olomouce. Před-
mětem společného jednání byla reflexe praxí 
v kontextu s kurikulární reformou v základním 
školství a strukturovaným vysokoškolským 
studiem, spolupráce didaktiků s cvičnými uči-
teli a spolupráce kateder s partnery v edukační 
praxi. Důraz byl kladen na nový směr a způsob 
participace i v oblasti řešení gran tů a projektů, 
které představili a podpořili vedoucí odboru 
školství KÚ a také vedení PdF.

Doc. M. Musilová, Ph.D.

Přeji nám, abychom tu písničku alespoň utišili, když ne umlčeli, řekl J. Dürr, 
prorektor UP při zahájení olomoucké části festivalu „Jeden svět“

vinul v největší filmový festival o lidských právech 
v Evropě a stal se jednou z nejvýznamnějších kultur-
ních akcí v rámci celé ČR. V roce 2007 získal Čestné 
uznání OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 
za výchovu k lidským právům. Jeden svět oslovuje 
pře devším mladé lidi, studenty, středoškoláky, jimž se 
prostřednictvím filmů snaží představit soubor hodnot, 
na kterých je postavena svobodná a demokratická spo-

 lečnost. Letošní ročník je vě no-
ván Aun Schan Su Ťij, barm ské 
disidentce, nositelce Nobelo-
vy ceny míru, a lidem v Barmě, 
jež utlačuje brutální vojenský 
režim. Když jsem se po prvé 
účastnila olomoucké části fes-
 tivalu, promítalo se ve Vlas ti-
vědném muzeu. Dnes nám pro 
zájem publika prostory Vlasti-
vědného muzea nestačí a ne -

stačí nám ani prostory Divadla hudby. Proto se pře-
mísťujeme do dalších prostor, kina Metropol, řekla 
k návštěvnosti přehlídky L. Lovicarová jménem spo-
lečnosti Člověk v tísni.

V průběhu festivalu, který se letos kromě Prahy 
usku teční v dalších 28 městech ČR, bude uvedeno 
138 dokumentů z téměř 40 zemí celého světa, a to jak 
v soutěžních, tak v tematických kategoriích. K účasti na 
přehlídce bylo přihlášeno více než 1 500 snímků, což 
je asi o 200 více než loni. Olomouckou část programu 
festivalu, jehož první promítání začalo 10. 3., zahájili 
hudebním vstupem M. Plíhal (kytara) a A. Jelínková 
(zpěv).

M. Hronová, foto -mo-

Náplní Kartografického dne, který v úvodu odstar-
toval děkan PřF UP prof. J. Ševčík, Ph.D. (na snímku), 
spolu s vedoucím Katedry geoinformatiky prof. V. Vo-
ženílkem, CSc., bylo pět přednášek, které účastníci 
vy slechli v prostorách auly. Témata přitom byla velmi 
rozmanitá; přednášející hovořili o využití kartografic-
kých metod při přípravě, provádění a prezentaci vý-
sledků sčítání lidu, možnostech analýzy prostorových 
dat, kar tografické prezentaci údajů o obyvatelstvu, 
kartografické vizualizaci prostorového pohybu obyva-
telstva a o extremitě v souborech prostorových dat a je-
jich vyjádření v mapách. O každé z přednášek se navíc 
rozpoutala bohatá diskuse, která byla přínosná jak pro 
odborníky, tak pro přihlížející studenty. Základní myš-
lenka setkání v podobě Kartografického dne vy plynula 
z potřeby diskuse nad samotnou tvorbou mapy. Při 
tvorbě mapy nebo atlasu spolu nezbytně spo lupracují 
obvykle tři instituce, někdy však pouze tři pracovní-
ci – odborník daného tématu, tematický kar tograf 
a tech nický pracovník pro tvorbu mapy, nyní nejčas-
těji geoinformatik. Pracovní setkání v Olo mouci přitom 
umožní věnovat se představám, diskusím, požadav-
kům a spolupráci prvních dvou spe cializací, tedy fázi 
tvorby mapy odborníky daného oboru a fázi zpracování 
mapy tematickými kartografy, uvedl doc. J. Kaňok, 
CSc., vedoucí sekce kartografie a geoinformatiky při 
ČGS. A letošní ročník jistě takové zadání splnil.

Kromě přednášek byly pro účastníky připraveny i do-
provodné akce v zasedací místnosti Děkanátu PřF, a to 
výstavka studentských prací studentů UP při hlášených 
do soutěže Mapa roku, výstavka výkresů ze soutěže 
Cena dětské kresby Barbary Petchenik, prodejní výsta-
va publikační činnosti Katedry geoinformatiky, postery 
z minulého ročníku soutěže a z dalších akcí pořádaných 
pod záštitou Katedry geoinformatiky UP a také soutěž, 
jejímž cílem bylo najít chyby na vystavených mapkách 
a poznat na leteckých snímcích známé stavby v ČR.

Jak je zřejmé, akce je pořádána s perspektivou pra-
videlného konání. Organizátoři věří, že se pravidelná 
setkání v rámci Kartografického dne Olomouc sta-
nou nositelem stěžejních diskusních témat tematické 
kartografie a že se stane každoroční tradicí. V České 
republice se přitom konají různá setkání a malé konfe-
rence, nicméně nenaplňují téma Kartografického dne 
Olomouc. Nesmíme zapomenout na to, že Přírodo-
vědecká fakulta UP má v rámci České republiky po-
měrně silné zastoupení významných kartografů, geo-
informatiků a geografů, uvedl docent Kaňok. A snad 
právě tento věhlas olomouckých odborníků láká na 
Kar to grafický den tolik účastníků.

-alv-, foto -mo-
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INFORMACE, OZNÁMENÍ, 
POZVÁNKY

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

PROJEKTOVÝ SERVIS

Kurz bude rozdělen do těchto tematických částí:
Globální vesnice – úvod do globálních problémů, 

uvědomění souvislostí globálních problémů současné-
ho lidstva. Jednotlivé problémy jsou ukázány na kon-
krétních příkladech z různých částí světa. Účastníci 
se sami pokusí navrhnout možná řešení problémů, 
jako jsou například zvyšující se počet obyvatel světa 
žijících v chudobě, zhoršující se životní prostředí či 
ne rovnováha mezi lidmi žijícími ve vyspělých a roz-
vojových zemích.

Jiný kraj, jiný mrav – účastníci si uvědomí rozdíl-
né přístupy ve vnímání různých kultur a náboženství, 
na základě diskuse a argumentace zjistí, jak vznikají 
předsudky, jak jim předcházet a jak se liší od stereo-
typů. Multikulturní výchova rozvíjí u účastníků chápání 
a respektování odlišných kultur, toleranci a porozumění 
pojmu lidská práva a nezbytnosti jejich dodržování.

Neviditelná ruka trhu – účastníci odhalí propoje-
nost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky 
a zí skají základní informace o rozložení zdrojů ve svě-
tě a jejich spotřebě. Mají možnost diskutovat o roz-
dělení naší planety mezi bohaté a chudé a o různých 
dimenzích globalizace. Pozornost bude věnována roli 

Pozvánka na kurz „Globální rozvojové vzdělávání“
Univerzita Palackého ve spolupráci s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje připravila 
kurz nazvaný Aktuální problémy našeho světa – globální rozvojové vzdělávání. Účastníci kurzu se interaktivní 
formou seznámí s aktuálním děním v našem světě. Velký důraz je kladen na země tzv. Třetího světa, rozvojovou 
spolupráci, projekty ČR v rozvojových zemích. Během kurzu budou použity interaktivní formy výuky – tzn. simu-
lační hry, diskuse, skládankové čtení, myšlenkové mapy, brainstorming atd.

mezinárodních institucí v rámci světového uspořádání 
a problematice zadlužení světového obchodu. Seznámí 
se s pojmem Fair Trade – Spravedlivý obchod, který 
se snaží alternativní metodou pomoci producentům 
z rozvojových zemí na mezinárodním trhu.

Džbán plný kultur – Afrika; Džbán plný kultur – 
Asie; Džbán plný kultur – Evropa

Tyto poslední tři části budou zaměřeny na proble-
matiku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na 
příslušném území. Důraz je kladen na kulturní odliš-
nosti prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce, 
jaké problémy země mají a jak se je snaží ČR v rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce řešit.

Kurz je určen pro širokou veřejnost a je realizován 
Katedrou sociologie a andragogiky FF UP v rámci pro-
jektu „Pampaedie – škola zájmového vzdělávání“ za fi-
nanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Kurz má rozsah 
12 hodin (vždy 2 hodiny týdně), bude probíhat každé 
úterý od 17 do 19 hod., a to od 18. 3. do 22. 4. 2008.

Více informací a přihlášky na www.pampaedie.cz, 
info@pampaedie.cz, tel. 776 102 893.

Mgr. H. Bartoňková, Ph.D., 
Katedra sociologie a andragogiky FF UP

V této nové rubrice bude Projektový servis UP (PS UP) čtenářům Žurnálu UP přinášet 
pravidelné informace o své činnosti.

Představení Projektového servisu UP
Projektový servis UP je součástí Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoviště vzniklo jako poradenské, infor-

mační a asistenční centrum, které zajišťuje širokou škálu služeb v oblasti projektového managementu:
– konzultace projektových záměrů;
– vyhledávání dotačních možností (vyhledávání aktuálních možností financování projektů);
– zpracování projektových záměrů do formy přihlášek (pomoc s vypracováním nebo kontrola projektových 

žádostí);
– administrace a vedení projektů (projektový management schválených projektů).

PS UP se specializuje na grantové programy Evropské unie, ministerstev ČR (MŠMT, MPO, MZ atd.) a Operační 
programy financované ze Strukturálních fon dů EU.

Seminář „Připravujeme se na vyhlášení výzev v Ope račním programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se očekává vyhlášení výzev v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VpK). V rámci tohoto programu budou moci vysoké školy získat finanční prostředky 
na zkvalitnění vzdělávání, zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje a posílení vztahů mezi vysokými 
školami, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy.

PS UP uspořádal 28. 2. informační seminář „Připravujeme se na vyhlášení výzev v OP VpK“. Semináře se 
zúčastnilo více než padesát osob ze všech fakult UP. Hlavní náplní semináře bylo informovat o jednotlivých prio-
ritních osách programu a možnostech financování. Na závěr každého bloku byl dán prostor pro dotazy, kterého 
účastníci ve velké míře využili.

Jakmile budou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeny první výzvy, 
bude PS UP pořádat další semináře, ve kterých se zájemci dozví aktuální informace.

Pokud potřebujete informace o novém programovacím období, o možnostech zapojení se 
do vý zkumných či vzdělávacích projektů nebo potřebujete pomoci s projektovým záměrem, 

KONTAKTUJ TE NÁS! 
Jsme tu pro Vás a rádi Vám pomůžeme.

Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, tel.: +420 585 631 425, fax: +420 585 631 401, 
e-mail: info@psup.cz , www.psup.cz

Pedagogická fakulta UP pořádá dne 22. 4. 2008 pod záštitou děkanky fakulty prof. L. Ludíkové, CSc.,
druhý ročník Studentské vědecké odborné konference PdF UP.

Soutěžní sekce: pedagogické obory; speciálně pedagogické obory; obory pedagogické specializace; obory 
učitelské; umělecká činnost a tvorba.

Hlásit se mohou studenti všech forem a všech studijních programů (včetně studentů doktorských studijních 
programů). Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové odměnu ve formě věcného daru nebo finanční odměnu 
do 5 000 Kč.

Přihlášky a další informace jsou k dispozici na referátu VVČ a ZS, příp. na adrese http://www.upol.cz/fakul-
ty/pdf/veda-vyzkum-zahranici/.

Termín uzávěrky přijímání přihlášek: 1. 4. 2008.
Rektor UP 

ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů 
a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli jejich práce

vyhlašuje 
14. ročník veřejné literární soutěže 
pro studenty Univerzity Palackého.

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

Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen 
2008.

Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena – 
2 000 Kč, 2. cena – 1 500 Kč, 3. cena – 1 000 Kč.

Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se neroz-
dělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny 
odbornou porotou, kterou jmenuje rektor UP.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2008 
a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných prací se 
zúčastní hodnotícího semináře.

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

Katedra germanistiky FF UP 
pořádá ve dnech 27.−29. 3.

mezinárodní konferenci společnosti 
„Historische Kanzleisprachenforschung“ na téma

Kanzleisprache − 
ein mehrdimensionales Phänomen.

Konference bude zahájena 27. 3. v 18 hod. v Kapli 
Božího Těla UC UP, hlavní jednání proběhne v pátek 
a v sobotu v komorním sále. 

Na programu jsou referáty o výsledcích diachronního 
výzkumu němčiny jako jazyka evropských kanceláří.

Katedra spaciální pedagogiky pořádá tradiční 
Diplomový seminář

prezentující výsledky diplomových prací studentů 
Katedry speciální pedagogiky.
Seminář se koná dne 26. 3. 

v aule Pedagogické fakulty UP (Žižkovo náměstí 5, 
Olomouc) v době od 9.30 do 12.30 hodin. 

Katedra speciální pedagogiky se těší na vaši účast.

Úprava provozní doby v menze 
během velikonočních svátků 
Vedení menzy UP upozorňuje strávníky, že v pátek 21. 3. 
je výdej obědů, hotovek i minutkových jídel v men ze 
17. listopadu i v menze Neředín pouze do 14.30 hod. 
Odpolední směna nebude zajištěna. V sobotu 22. 3., 
v neděli 23. 3. i v pondělí 24. 3. jsou pro vozovny uzav-
řeny. Provozní doba v bufetu menzy 17. listopadu a bu-
fetu v menze Neředín je v pátek 21. 3. do 15 hod., v do-
bě velikonočních svátků jsou bufety uzavřeny. Prodej 
zboží na vrátnici Šmeralova a recepci v Neředíně bude 
zajištěn bez omezení.

Přednáška k poctě J. L. Fischera 
v roce 2008

„Přednáška k poctě J. L. Fischera“ se uskutečňuje jed  nou 
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 čes-
kou či zahraniční osobnost z kterékoliv vědní oblasti.

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

Prosíme o zasílání návrhů na kandidáta přednášky 
na oddělení vědy a výzkumu RUP do 15. 5. 2008 (vla-
dimira.kalova@upol.cz).
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Jubilea

ABSOLVENTI UP

Blahopřejeme!
Při příležitosti životních jubileí převzali 4. 3. v pracov ně rektora UP zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj UP 
doc. E. Tesaříková, CSc., proděkanka PřF pro výstavbu a člen ka Katedry algebry a geometrie, a doc. L. Čáp, 
CSc., vedoucí Katedry analytické chemie na PřF.

Doc. E. Tesaříková učí teorii pravděpodobnosti, ma-
tematickou statistiku, logiku a teorii množin. Od borně 
se zaměřuje na aplikovanou matematiku a statistiku, 
s prof. Kubáčkem spolupracuje např. na problémech li-
nearizace slabě nelineárních regresních modelů. Ve svaz-
ku univerzity má však širší zázemí – řadu let působila 
na Lékařské fakultě. V současné době věnuje maximum 
svého úsilí dohledu nad výstavbou nové bu dovy Příro-
dovědecké fakulty. Má ráda přírodu, plavání, výtvarnou 
práci, svou rodinu a hlavně svých pět vnoučat.

Doc. L. Čáp je přeborníkem v separačních me to dách, 
zejména plynové chromatografii a mezi kolegy má pověst 
chemika staré školy, který je schopen řešit jakýkoliv ana-

lytický problém. Učí chemickou in stru mentaci, separační metody a prekoncentrační techniky. Zavedl u nás tech-
niku mikroextrakce tuhou fází. V poslední době se vedle analýzy organických po lutantů plynovou chromatografií 
odborně zaměřuje především na studium biomarkerů, identifikaci mar kerů pro charakterizaci potravin, analýzu 
permanentních plynů a její aplikace, například při výzkumu biogeochemického cyklu organického uhlíku. K jeho 
koníčkům patří již dlouhá léta fotografování; rád se toulá přírodou – pěšky, na kole i na lyžích.

-to-, -red-, foto -mo-

Co pro vás v životě znamená úspěch, kariéra?
Každá výzva je pro mne jakýmsi impulzem – člověk 

dosáhne nějakého cíle a objeví se další, kterého by 
chtěl dosáhnout. Úspěch v pracovním životě je pod-
le mne jedním z předpokladů spokojenosti v životě 
osob ním. Ale kariéra jako taková není to nejdůležitěj-
ší. Podstatné je, aby člověk dělal to, co ho baví, co 
má podle něj význam, a to nejen pro něj samého, ale 
i pro ostatní.

Na vaše studentská léta vzpomínáme zhruba dva 
měsíce poté, kdy jste složila doktorskou zkoušku. Její 
absolutorium vás nyní opravňuje po užívat akademic-
ký titul JUDr. Co vám nyní ještě chybí k tomu, abyste 
se stala soudkyní Krajského soudu v Ostravě?

Výhledově tu možnost mám za předpokladu, že 
ukon čím všechny své rozjednané záležitosti v senátu 
Okresního soudu v Olomouci.

Jen tak mimochodem: Okresní soud v Olomouci 
má devětadvacet soudkyň a deset soudců. To je, 
mys lím, zajímavý nepoměr. Co si myslíte o výroku: 
Povolání soudce je pro ženu přitažlivější, lukrativ-
nější než pro muže?

Nevnímám rozdíl v tom, zda je soudcem muž, nebo 
žena. A myslím, že vůbec nejde o to, zda je tato práce 
přitažlivější či lukrativnější pro muže nebo pro ženu. Je 
to především volba každého jedince. Já jsem začína-
la jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři, 
krátce po zahájení této praxe jsem absolvovala i výbě-
rové řízení na funkci justičního čekatele a uspěla jsem. 
V té době jsem už měla konkrétní představu o tom, co 
chci v životě dělat – chtěla jsem se věnovat trestnímu 
právu a vykonávat funkci soudkyně.

Jste absolventkou oboru Právo Právnické fakul-
ty UP z roku 1995. Studium jste začínala v Bratisla-
vě. Proč právě tam?

Když jsem se v roce 1990 rozhodla podat přihlášku 
na práva, neměla jsem konkrétní představu, na kterou 
konkrétní právnickou fakultu ji podat. V Bratislavě, na 
Právnické fakultě Univerzity Komenského, tehdy stu-
dovala sestra mé spolužačky z gymnázia, a tak na 
zá kladě jejích referencí jsem se odhodlala studovat 
právě tam. Postupem času jsem zjistila, že v Bratislavě 

Odjakživa jsem se chtě la věnovat trestnímu právu, říká soudkyně L. Konrádová, 
absolventka olomouckých práv
V porevolučních letech byla studentkou Právnické fakulty UP, dnes je předsedkyní senátu Okresního soudu v Olomouci. Tolik v jednoduchém souvětí ke kariérnímu růstu 
jedné z absolventek olomoucké univerzity. V krátkém curriculu vitae je pak vhodné doplnit, že JUDr. L. Konrádová byla jmenována soudkyní Okresního soudu v Olomouci 
v roce 1999; v roce 2006 ab solvovala stáž u Krajského soudu v Ostravě (odvolací senát specializovaný na dopravu), poté se vrátila k Okresnímu soudu v Olomouci, aby 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 byla opět přidělena k výkonu soudcovské funkce ke Krajskému soudu v Ostravě (pobočka Olomouc). Soudkyně Krajského soudu v Ostravě 
s po bočkou v Olomouci je v současné době tím, co JUDr. L. Konrádovou z pracovního hlediska snad zajímá nejvíc – je jakousi další metou, již by ráda zdolala. Z následu-
jícího rozhovoru se dá usuzovat, že tento cíl má už nadosah:

studuje více českých posluchačů, zejména z Moravy. 
Důvodem pro pozdější přestup z Právnické fakulty UK 
Bratislava na Právnickou fakultu UP Olomouc bylo 
především rozdělení ČSFR. Po přestupu jsem navíc 
zjistila, že studium v rodném městě, v českém jazyce 
je pro mě jednodušší a pří-
jemnější.

Jak dnes – po sedmnácti 
letech – vzpomínáte na stu-
dia v prostředí tehdy nově 
vzniklé fakulty? V ob dobí 
vašich studijních let ji vedl 
děkan doc. M. Liberda? Co 
vám UP dala?

Období studia na olo-
moucké Právnické fakultě 
bylo jedno z nejkrásnějších 
mého života. Velkým plu sem 
byl mj. individuální přístup 
vyučujících. Byl umožněn 
tím, že v historicky prvním ročníku studia bylo pou-
hých 60 posluchačů. A na doc. M. Liberdu vzpomínám 
velmi ráda. Byl to člověk s lidským přístupem, jenž by 
za Právnickou fakultu snad i dýchal. Doc. M. Liberda 
byl u zrodu PF UP a měl ve všech smě rech zájem na 
tom, aby se fakulta rozvíjela a byla schopna vychovávat 
kvalitní právníky. Myslím si, že v době mého stu dia pů-
sobila na fakultě řada odborníků, osobností. Vzpomenu 
např. doc. J. Jelínka, CSc.

Jaké vlastnosti by měl mít student oboru Právo?
Měl by být sebevědomý, houževnatý, ale i pokor-

ný a zdravě skromný. Měl by si jít za svým cílem 
a nene chat se odradit dílčími neúspěchy. A měl by mít 
před stavu o tom, čemu se chce po ukončení studia 
věno vat – tato představa se formuje v průběhu studia 
a ovlivňuje ji řada faktorů, mj. i osoba přednášejícího.

Co pro vás osobně bylo největší výzvou, když jste 
se rozhodla pro povolání soudkyně?

Především to, že svými rozhodnutími budu chránit 
práva a oprávněné zájmy ostatních, nalézat pravdu 
a spra vedlnost.

A co je podle vás na práci soudce nejnáročnější?

Výkon funkce soudce na okresním soudě, tedy na 
soudě I. stupně, spočívá v práci s lidmi, a to s nejrůz-
nějšími lidmi. To už samo o sobě napovídá, že se jed ná 
o práci duševně velmi náročnou. Pokud jde o každo-
denní praxi, tak před nástu pem stáže na kraj ském 

soudu byl každý li chý den 
podle data dnem jedna-
cím. To v praxi znamená, 
že mám nařízena hlavní 
líčení, ve řejná a neveřejná 
zasedání – v podstatě den 
trávím v jednací síni. Mimo 
jednací dny pak studuji 
spisy, na řizuji hlavní líčení, 
veřejná či neveřejná zase-
dání, v případě předvede-
ní osob prostřednictvím 
Policie ČR vyřizuji i tyto 
věci. Soudce vykonává 
v pravidelných intervalech 

také týdenní vazební službu, v rámci které rozhoduje 
o návrzích státního zástupce na vzetí obviněných do 
vazby a o dalších návrzích, jakými jsou např. návrhy na 
vydání příkazu k domovní prohlídce, návrhy na vydání 
příkazu k odposlechu a záznamu te le komunikačního 
provozu atd. Soudce vyřizuje také vydané a realizované 
příkazy k zatčení. Dále jsou jeho prostřednictvím vyři-
zovány další návrhy, žádosti a podání učiněné osoba-
mi zúčastněnými na trestním řízení, jako např. žádosti 
o bezplatnou obhajobu, žádosti o odklad výkonu trestu, 
žádosti obviněných na propuštění z vazby na svobodu 
a další.

Po této odpovědi je otázka nasnadě: Jakým způ-
sobem relaxujete od každodenního stresu?

Prostřednictvím sportu. Už několik let se aktivně 
věnuji tenisu, doplňkově pak v zimě lyžuji, v létě jezdím 
na kole a na kolečkových bruslích.

Jste členkou Soudcovské unie?
Ano, od roku 2000. Podle mého názoru je správné, 

aby se soudci sdružovali a společně hájili své zájmy. 
S ohledem na náročnost tohoto povolání a především 
na nedostatek času je dobré mít zastoupení v podobě 
Soudcovské unie.

Myslíte si, že české soudnictví má dostatek osob-
ností? Jaká je podle vás současná autorita soudu?

Podle mého mínění autorita soudu klesá – je nutné 
ji dnes vynucovat různými zajišťovacími prostředky. 
Tento názor – možná neznějící až tak optimisticky – je 
podložen mou jedenáctiletou praxí na Okresním sou-
dě v Olomouci. A ráda bych k tomuto ještě dodala, že 
podíl na této situaci má jak nastavený systém, chování 
politiků, tak i média, která ne vždy objektivně informují 
veřejnost.

Sledujete současné dění na Právnické fakultě? 
Co podle vašeho názoru PF UP chybí?

Ano, mám tu možnost sledovat současné dění na 
PF UP, a to prostřednictvím studentů, jimž vedu diplo-
mové práce. Jako vedoucí diplomových prací působím 
na PF UP již čtvrtým rokem. Ročně vedu přibližně tři až 
čtyři diplomové práce. Podle mého názoru Právnické 
fakultě UP chybí jednota, společný cíl. Zeptejte se na 
to ale přímo studentů a pedagogů PF UP.

Nechcete v této souvislosti něco vzkázat na adre-
su PF UP nebo na adresu jejích studentů?

Spíše na adresu studentů, a nejedná se o vzkaz, 
ale přání: aby po úspěšném absolutoriu mohli vyko-
návat v oboru Právo práci, která je bude bavit a která 
bude přínosem pro naši společnost.

Ptala se M. Hronová, foto -map-
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Čtení z „Gottlandu“ podruhé
Po premiéře literárního pořadu Čtení z Gottlandu – scé-
nického čtení z knihy M. Szczygiela, které k výročí UP 
nastudovali studenti polské filologie FF UP pod ve-
dením D. Krautschneiderové a 20. 2. zahráli v rámci 
Polonistického večírku v restauraci Kaldera (viz sní-
mek), bude tento program uveden pro veřejnost ještě 
jednou. 

Když se řekne La Rochelle, 
většině z nás se vybaví Duma-
sovi Tři mušketýři. Je to oprav-
du město jako z ro mánu. Starý 
kamenný přístav se strážními 
vě žemi a majáky. Již před odjez-
dem do Francie jsem se o toto 
město začala zajímat. Věděla 
jsem, že je to historický přístav, 
ale to bylo vše. Z oficiálních in-
ternetových stránek La Rochelle 
jsem se ujistila, že je to krásné 
historické město s malebnými 
ka mennými uličkami, rozlehlým 
přístavem a romantickými plá-
žemi. O to víc jsem se na svou 
stáž těšila. A opravdu jsem byla 
po příjezdu nadšená. Brzy jsem 
poznala, jak jsou místní lidé 
sympatičtí a se vším vám rádi 
pomohou.

La Rochelle bylo založeno už 
v 10. století, ale až ve 12. století se stalo důležitým 
přístavem. Postupně si vydobylo slávu a rychle se 
roz růstalo. Dnes má již téměř 800 000 obyvatel. Na 
každém rohu narazíte na nějakou historickou památku 
a odevšad je krásný výhled na přístav a moře. Místní 
jsou obzvláště pyšní na krásnou radnici, bývalé strážní 
věže a samozřejmě na přístav.

Během léta je město plné turistů snad z celého 
svě ta. La Rochelle je jedním z nejnavštěvovanějších 

Akce vznikla z iniciativy studentů M. Bernátka 
(FF MU), M. Kičiňové (VŠMU) a Z. Mildeové (FF UP) 
a z potřeby prohloubení vztahů teatrologických kateder 
v České a Slovenské republice. Spolupráce by měla 
umožnit lepší komunikaci mezi jednotlivými katedrami 
a rozšířit informovanost o probíhajících a plánovaných 
projektech nejrůznějších organizací, kde by se studenti 
mohli realizovat. Nemalým cílem je také pokus o na-
lezení cesty ze současné krizové situace divadelních 
věd, které se potýkají s nedostatkem pedagogů z ob-
lasti teorie, jednoznačné vymezení vlastního studia 
tea trologie a statusu studenta divadelní vědy.

Program setkání měl dvě části – teoretickou a dis-
kusní. V prvním bloku vystoupili studenti obou zemí 
s informativními příspěvky z oblasti současného vý-
zkumu a mapování divadla nebo možností realizace ve 
studovaném oboru. L. Dzadíková (VŠMU) přiblížila prá-
ci slovenského Divadelného ústavu a projekt Is.theat-
re.sk, jehož cílem je monitoring aktuálního divadelního 
dění prostřednictvím on-line databáze recenzí a analýz 
všech uváděných inscenací na Slovensku. D. Fehérová 
(VŠMU) promluvila o projektu KIOSK, který podporu-
je a prezentuje slovenské nezávislé divadelní skupiny. 
J. Hanzelová (VŠMU) představila Reflektor, časopis 
studentů Divadelnej fakulty Vysoké školy múzických 
umění. A. Ozábalová (UW) představila možnosti a pod-
mínky studia na Vídeňské katedře Institut für Theater-, 
Film- und Medienwissenschaft. M. Bernátek vystoupil 
s příspěvkem o internetových mutacích českých tiš-
těných divadelních periodik, Z. Mildeová popsala fun-
gování olomouckého studentského sdružení Divadlo 

Vážení absolventi magisterského studia 
polské, ruské, české a ukrajinské filologie,

sdělujeme Vám, že máte možnost přihlásit se 
do doktorského studia v doktorském studijním 
programu Srovnávací slovanská filologie. Toto 
doktorské studium můžete absolvovat buďto v pre-
zenční, nebo kombinované formě. 

Své přihlášky můžete podat do 31. 3. 2008 
na studijním oddělení FF UP – http://www.upol.cz/
fakulty/ff/.

Další informace získáte na http://polonistika.
upol.cz.

Stane se tak v neděli 30. 3. od 18 hod. opět v re-
stauraci Kaldera v Kosinově ulici.

Všichni jsou srdečně zváni.
-dk-, -red-

Studenti divadelních věd se snaží nalézt cestu k spolupráci 
Komunikační propast – tak vnímají studenti divadelních věd současnou situaci panující mezi jednotlivými katedra-
mi. Pokusem o nápravu se stalo historicky první Setkání studentů teatrologických oborů. Setkání se usku tečnilo 
29. 2. v rámci Přehlídky ostravských činoherních divadel Ost-ra-var 2008.

Konvikt a jeho spolupráce v rámci Nové sítě a festivalu 
Divadelní Flora. Zazněla také výzva časopi su Loutkář 
a jeho redaktorky K. Dolenské vybízející studenty ke 
stálé kooperaci. V teoretickém bloku referoval student 
pražské katedry V. Varyš na téma Teatrálnost a tea-
tralita teatrologie. Závěrečná část probíhala formou 
diskuse, ve které se objevily také nabídky spolupráce 
na divadelních přehlídkách.

Setkání studentů divadelních věd zaznamenalo vel-
ký ohlas také z řad pedagogů. Dalšími kroky by mělo 
být založení studentského internetového fóra, které by 
plnilo funkci celoročního informačního a setkávacího 
média – je potřebné využít vůli zúčastněných k větší 
intenzitě spolupráce a vyslyšet všechny smysluplné 
návrhy. Další Studentská setkání by měla být konkrét-
něji tematicky vymezena. Kromě aktuálních projektů se 
budou věnovat také obecnějším otázkám směřujícím 
k problematice studia divadelní vědy. Místo a datum 
nejbližší obdobné akce zůstává zatím nevyřešeno, už 
teď je však jisté opakování po roce na Ost-ra-varu, kde 
se organizátoři setkali s ideálními podmínkami – za 
kte ré děkují zejména M. Pivovarovi a H. Spurné z Ná-
rodního divadla moravskoslezského.

Internetové adresy: Institut für Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft – http://tfm.univie.ac.at/, Časopis 
KOD – http://www.theatre.sk/sk/02/kod/, Časopis Reflek-
tor – http://www.vsmu.sk/, Informačná sieť theatre.sk – 
http://www.theatre.sk/sk/02/0703-is.theatre.htm, Divad-
lo Konvikt – www.divadlokonvikt.cz, Časopis Lout kář – 
www.divadlo.cz/loutkar.

-tz-, kontaktní e-mail: studenti-ostravar@email.cz

„Leonardovské stáže“ ve Francii /II/
V minulém čísle jsme v této rubrice otevřeli další cyklus věnovaný průběhu vybraných kreditovaných stáží, které absolvovali posluchači oboru Odborná francouzština pro 
hospodářskou praxi ve francouzských organizacích, podnicích a firmách v rámci mobilitního projektu Katedry romanistiky Leonardo da Vinci. Patřila mezi ně i studentka 
T. Polanská, která své zkušenosti a postřehy čerpala ve městě La Rochelle, ležícím v regionu Poitou-Charentes v západní Francii:

La Rochelle a kraj Poitou-Charentes
měst Francie, dokonce jsem se 
dočetla, že je třetím nejnavštěvo-
vanějším! Nejvíce se turisté sjíž-
dějí na dvě kulturní akce, kterých 
jsem se také mohla zúčastnit. 
Především jsou to „Les Franco-
folies“ – jeden z největ ších hu-
debních festivalů ve Fran cii. Kaž-
doročně si tu dávají dostaveníčko 
jak profesionálové, tak amatéři 
z hudební branže a ulice jsou 
plné tancujících lidí, kteří sledují 
pouliční představení. Druhou vel-
kou událostí je Grand Pavois, což 
je obrovský salon lodí, jachet, 
katamaránů, zkrátka všeho, co 
se týká lodní dopravy. Během 
léta se samozřejmě organizují 
i závody surfařů, jachet a dal-
ších vodních sportů.

I okolí La Rochelle je vel-
mi krásné. Menší přímoř ská 

městečka, slavná pevnost Boyard a ostrovy Ile d’Aix, 
Ile d’Oléron a Ile de Ré, který jsem měla mož nost 
navštívit. Ostrov je vhodný pro cykloturistiku, všech-
na místa je možné projet na kole. Můžete obdivovat 
nádherné pláže a kouzelné malé přístavy. Navštívila 
jsem i maják Phare des Baleines, který patří k nej-
vyšším majákům celé Francie. Ostrov je s pevninou 
spojen dvoukilometrovým mostem.

Ze stáže jsem si nepřivezla pouze kulturní zážit-
ky, ale hlavně pracovní zkušenosti, kvůli kterým 
jsem stáž absolvovala. Pracovala jsem na recepci 
a v kan celáři residence Sun Valley. Residence je 
urče ná studentům, ale přes prázdniny jsou její apart-

mány pronajímány turistům. Měla jsem na starosti 
rezervace, vyřizovala jsem telefonicky nebo písemně 
veškeré záležitosti tý kající se námi poskytovaných 
služeb, zapojila jsem se do zpracování podkladů pro 
účetnictví. Mou hlavní pracovní náplní byla každoden-
ní komunikace s klienty. Práce mě velice bavila, a to 
i díky sehranému pracovnímu týmu, ve kterém jsem si 
rychle našla přátele. Opravdu mohu říci, že jsem se do 
práce těšila. Přátele jsem si našla nejen mezi kolegy, 
ale i mezi studenty, turisty a místními obyvateli.

Stáž Leonardo da Vinci pro mne byla velice přínos-
ná – nejen z profesního hlediska. Samozřejmě, naučila 
jsem se spoustu nových věcí, zlepšila jsem si komu-
nikaci ve francouzštině, ale také jsem prožila spoustu 

krásných chvil s novými přáteli a dokázala jsem si, že 
se o sebe dokážu postarat.

T. Polanská, foto archiv autorky

5 Maják Phare des Baleines

5 Starý kamenný přístav v La Rochelle
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no vých absolventech přírodovědných a technických 
oborů učitelství – např. na setkání ředitelů fakultních 
škol PdF s vedením fakulty se tento fakt zřetelně pro-
jevil, komentovala aktuální situaci Mgr. Lysáková, ve-
doucí studijního oddělení PdF. Chceme dát především 
příležitost ke studiu uchazečům, kteří své rozhodnutí 
do poslední chvíle odkládali (také vzhledem k letos 
nově umožněné volné kombinovatelnosti dvoupřed-
mětových studijních kombinací), a tím posílit počtem 
i kvalitou v praxi žádané studijní obory.

Do 31. 8. 2008 lze ještě podávat přihlášky také na 
Přírodovědeckou fakultu UP, a to k prezenčnímu baka-
lářskému studiu oborů Optika a optoelektronika, Apli-
kovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická 
fyzika, Přístrojová fyzika, Přístrojová optika. 

Nejvíce přihlášek si uchazeči tradičně podávají na 
Filozofickou fakultu a Pedagogickou fakultu.

Bližší informace o oborech včetně jejich anotací 
viz www.upol.cz.

S využitím tiskové zprávy M. Hronová

Na některé obory…
Dokončení ze str. 1

Dokončení na str. 8

Poslední jezuitský rektor olomoucké univerzity P. Vác-
lav Kraus se narodil 1. března 1707 ve Vlašimi, pod-
danském městečku na Benešovsku. Vlašimské panství 
v té době náleželo hrabatům z Weissenwolfu, poté je 
zdědila Marie Josefa hraběnka z Trautsonu a Falken-
štejna (1724–1792), jež se roku 1744 provdala za Kar-
la Josefa Antonína knížete z Auersperga (1720–1800). 
Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil Václav Klaus dne 
20. října 1721 během studia rétoriky (6. třídy) gymná-
zia při jezuitské koleji sv. Ignáce z Loyoly na Dobytčím 
trhu (nyní Karlově náměstí) na Novém Městě Praž-
ském. V letech 1722–1723 pobýval v řádovém novi-
ciátu v Brně a roku 1724 byl repetitorem humanitních 
tříd jezuitského gymnázia v Kladsku. Filozofická studia 
absolvoval roku 1728 v Olomouci, během následující-
ho roku vedl gramatiku (4. třídu) jezuitského gymnázia 
v pražském Klementinu a roku 1730 byl profesorem 
syntaxe a exhortátorem (přednašečem povzbudivých 
duchovních promluv) v jezuitském gymnáziu na No-
vém Městě Pražském. Léta 1731–1734 strávil studiem 
bohosloví na pražské teologické fakultě, a když obdržel 
kněžské svěcení, byl činný jako katecheta při kostele 
sv. Bartoloměje v Bartolomějské ulici na Starém Městě 
Pražském a při kostele sv. Matěje v Šárce.

V roce 1735 pobýval P. Václav Kraus v jičínském 
terciátu, kde se připravoval na čtyři slavné sliby 
jezuit ského profesa. V letech 1737–1740 působil 
v Olo mouci jako profesor etiky na zdejší filozofic-
ké fa kultě, akademický kazatel a prezes v semináři 
sv. Františka Xaverského, zde též dne 15. srpna 1740 
slo žil čtvrtou probaci. Následujících šest let byl páter 
Kraus příslušníkem jezuitské koleje ve Vratislavi a na 
teologické fakultě vratislavské univerzity – Leopoldiny 
vyučoval nejprve morální teologii, v letech 1744–1745 
teologii kontroverzní, roku 1746 byl profesorem Pís-
ma sv. Vedle výuky byl páter Kraus činný jako prefekt 
humanitních škol, akademický katecheta a konzultor, 
spirituál (poradce v duchovních záležitostech) a zpo-
vědník, mezi léty 1744–1746 stál jako děkan v čele 
filozofické fakulty Leopoldiny.

Z Dolního Slezska, jehož se již roku 1740 zmocnil 
pruský král Fridrich II., odešel P. Václav Kraus do Pra-
hy, kde jako příslušník klementinské jezuitské koleje 
přednášel na Teologické fakultě Karlo-Ferdinandovy 
univerzity Písmo sv. a kanonické právo, působil též 
jako resolvator casuum (poradce při složitých přípa-
dech ze zpovědnic). Roku 1749 se páter Kraus vrátil 
do Vratislavi, aby na Leopoldině přednášel spekulativní 
teologii, byl též seniorem teologické fakulty, děkanem 
filozofické fakulty a katechetou. Jeho další řádová pe-
regrinace ho roku 1752 zavedla znovu do Olomouce, 
kde vedle přednášek z dogmatické teologie zastával 
úřad děkana teologické fakulty, jakož i povinnosti 
exa minátora a konzultora jezuitské koleje i univerzity. 
V letech 1753–1755 řídil P. Václav Kraus jako děkan 
Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze, k náplni činnosti examinátora a akademické-
ho konzultora na pražské univerzitě mu přibyly též 
úko ly katechetické. Kromě toho pilně publikoval své 
četné teologické spisy – z celkem patnácti známých 
titulů z let 1739–1752 jich čtrnáct vyšlo v Olomouci 

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
58. KRAUS Wenceslaus (Wenzel, Václav), Theol. Dr., S.J., Phil. Dr., Theol. Dr., Jur. Can. Dr. 
(* 1. 3. 1707 Vlašim – † 1. 11. 1772 Kutná Hora), rektor od 1. 11. 1762 do 1. 12. 1764

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

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

v oddíle O univerzitě/Historie a současnost.

a je pozoruhodné, že jedno z těchto pojednání Kraus 
věnoval odkazu církevního učitele sv. Augustina Aurelia 
(Augustinus dogmaticus, sive praecipua Aurelii dog-
mata…, Olomucii 1752), druhé oslavě augustiniánské 
kanonie v Lanškrouně (Gloria celeberrimae canoniae 
Landskronae…, Olomucii 1752) a třetí teologické pro-
moci kanovníků téže řehole ze Šternberka (Promotio 
thelogica canonicorum regularum Sternbergensium 
s. Augustini in Moravia…, Olomucii 1754).

Svůj první rektorský úřad zastával P. Václav Kraus 
v jezuitské koleji v Českém Krumlově, a to od 25. čer-
vence 1654 do 22. srpna 1656, navíc zde působil 
jako katecheta, resolvator casuum a správce kolejní 
knihovny. Dne 29. srpna 1756 byl P. Václav Kraus 
pro mulgován rektorem jezuitské koleje a gymnázia 
v Kut né Hoře a rovněž zde ponechal správu kolejní 
knihov ny ve svých rukou. Z Kutné Hory odešel pá-
ter Kraus 2. října 1759 do jezuitské koleje u sv. Kli-
menta na Starém Městě Pražském a řídil jako regent 
jezuit ský seminář sv. Václava v sousedství Betlémské 
kap le, v níž byl zpovědníkem. (Betlémská kaple, zalo-
žená roku 1391 a spjatá s kázáními Jana Husa v roce 
1402, byla roku 1786 z větší části zbořena a v letech 
1948–1954 obnovena.)

Dne 25. března 1760 jmenoval český jezuitský pro-
vinciál P. František Wissinger P. Václava Krause rekto-
rem jezuitské koleje a gymnázia u sv. Ignáce na Novém 
Městě Pražském (na Dobytčím trhu, nyní Karlově ná-
městí) a provinciálním konzultorem. Při volbě nového 
rektora magnifika Karlo-Ferdinandovy univerzity dne 
květnu 1761 obdržel P. Václav Kraus 14 hlasů, předsti-
hl jej však svatovítský a staroboleslavský kanovník Jan 
Matouš Schweiberer (?–1781), od roku 1767 děkan 
u sv. Apolináře, od roku 1779 děkan staroboleslav-
ský a od 9. května 1780 děkan pražské metropolitní 
kapituly a přísedící pražské stavovské komise. Poně-
vadž kanovník Schweiberer získal při rektorské volbě 
32 hlasy, byl dne 28. listopadu 1761 instalován do 
úřa du rektora Karlo-Ferdinandovy univerzity jako první 
nejezuitský rektor tohoto vysokého učení zvolený za 
duchovní fakulty.

Dnem 24. října 1762 ukončil P. Václav Kraus své 
rektorské působení v jezuitské koleji na Novém Městě 
Pražském. O týden později, 1. listopadu téhož roku, 
se ujal řízení koleje Tovaryšstva Ježíšova v Olomouci 
a 4. listopadu byl na shromáždění profesorů a dokto-
rů olomoucké univerzity zvolen jejím rektorem ma g -
nifikem jakožto první volený nejvyšší představitel olo-
mouckého učení (doposud byli rektoři olomoucké 
ko leje a škol Tovaryšstva Ježíšova jmenováni rakous-
kými a od roku 1623 českými jezuitskými provinciály). 
Vzhledem k tomu, že právo volit akademické funkcio-
náře měli vedle profesorů též všichni žijící doktoři pro-
movaní na olomoucké univerzitě, pokud o účast na 
volbě projevili zájem, mohl dosáhnout počet volitelů 
až jednoho sta osob. Akademický dignitář zvolený pro 
období následujícího roku však musel být potvrzen 
panovnicí Marií Terezií, jež ho buď akceptovala, nebo 
jmenovala jiného z maximálně tří (terna) kandidátů rek-
torem magnifikem.

Rektorské volby 4. listopadu 1762 se účastnilo 
76 čle nů olomoucké akademické obce (30 z teologic ké 
fakulty a 46 z filozofické fakulty), kteří vybírali rektora 
ze tří kandidátů navržených olomouckou stu dijní komi-
sí, jíž předsedal opat premonstrátského konventu na 
Hradisku Pavel Ferdinand Václavík. Zatímco P. Václav 
Kraus získal 40 hlasů, zbývající dva kandidáti – prelát 
augustiniánského kláštera ve Šternberku a převor pre-
monstrátské rezidence na Svatém Kopečku – obdrželi 
po osmnácti hlasech. Studijní komise zvo lení P. Václava 
Krause 4. listopadu 1762 rektorem olomouckého vy-
sokého učení sice zpochybnila pro jis té formální nedo-
statky, ale Marie Terezie přesto vol bu dvorním de kretem 
ze 7. února 1763 potvrdila a 3. března 1763 byl rektor 
Kraus instalován. V témže roce byl zvolen a panovnicí 
potvrzen do hodnosti děkana olomoucké filozofické fa-
kulty dómský vikář Jan Jasinger a do hodnosti děkana 
teologické fakulty augustinián Raimund Žižka.

Při volbě rektora olomoucké univerzity 3. prosince 
1763 pro období roku 1764 znovu zvítězil P. Václav 
Kraus 39 hlasy, jenže dne 7. dubna 1764 bylo dvor-
ským dekretem nařízeno, že rektor jezuitské koleje ne-
smí být současně rektorem magnifikem (tyto dignity se 
tudíž nadále striktně oddělovaly). Volba rektora na rok 
1765 se konala 1. srpna 1764; páter Kraus bez ohledu 
na uvedený dvorský reskript znovu kandidoval a z vol-
by vyšel jako první v pořadí s 51 hlasy. Dvorským de-
kretem z 1. prosince 1764 byl však do čela olomoucké 
univerzity postaven hradiský premonstrát Arnold Ležák 
(1701–1774), získavší po Krausovi nejvíce hlasů, a to 
jako její první nejezuitský rektor. Dne 10. ledna 1765 
pře dal proto rektor olomoucké koleje Tovaryšstva 
Ježí šova P. Václav Kraus rektoru magnifiku Arnoldu 

5 Poslední záznamy kancléře a nevyššího studij ního 
prefekta olomoucké univerzity P. Františka Svobody, 
S. J., v jediném dochovaném svazku kancléřských dia-
rií, datované 25. a 26. ledna 1763: „I[n] h[oc] s[igno] 
25ta. Ianuarii Feria 3ia. Recreatio. 26ta.Feria 4ta . Scholæ. 
Hora nona tentamen ex Hebræa. Subivit Venerabilis 
P. Damianus Czerni ex ordine S. Dominici Rector The-
ologiæ Olomucii in Conv. ad S. Mi chaëlem. post deci-
mam academiam Principis tarum. (V tomto znamení [tj. 
kříže, zvítězíš, popř. Ježíš, Spasitel lidí – heslo je zuitů]. 
25. ledna. 3. svá tek [po Zjevení Páně]. Zotavená. 26. 4. 
svátek [po Zjevení Páně]. Vyučování. O hodině deváté 
zkouška z hebrejštiny. Dostavil se cti hodný otec Da-
mián Černý z řehole sv. Dominika, ředitel olomoucké 
teologie, v konventu u sv. Michala. Po desáté akade-
mie principistů [2. třídy gymnázia]).“ Zemský archiv 
v Opavě, pobočka Olomouc, fond Univerzita Olomouc 
(1576) 1640–1950, Knihy sign. 14, nepaginováno



/8/

…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…

Žurnál UP, týdeník. Vydává Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC, IČO 61989592. Redakce: tel.: 585 631 781, 585 631 782, fax: 585 222 731, 
e-mail: velena.mazochova@upol.cz, milada.hronova@upol.cz, http://www.zurnal.upol.cz. Roč. 17, 2007/2008. Odpovědná redaktorka V. Mazochová. Výkonná redaktorka M. Hronová. 
Jazyková úprava R. Palaščák. Technická redaktorka A. Petříková. Členové redakční rady: M. Hejtmánek (předseda), V. Burian, J. Fiala, D. Jakubíček, V. Karásková, M. Kolář, 
S. Komenda, T. Opatrný, P. Urbášek. MK ČR E 12524. Tiskne Polygrafické středisko Vydavatelství UP. Uzávěrka 10. 3. 2008. Vychází 14. 3. 2008. Uzávěrka příštího čísla 17. 3. 2008. 
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Severní Morava, čj.: 3185/95-P/1 ze dne 21. 11. 1995. 

3.–30. BŘEZNA
Textil – hra? Výstava studentských prací z výuky tex-
tilní tvorby. UC UP, Galerie Podkroví a Galerie Schody.

4.–26. BŘEZNA
Japonské jaro 2008. Přednášky, workshopy, divadelní 
představení, koncerty, ochutnávky atd. FF UP.

4.–28. BŘEZNA
Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/pro-
s torem. Výstava. UC UP, 1. patro.

14. BŘEZNA
Koncert irsko-amerického písničkáře M. Gearyho a je-
ho hosta B. O’Shea. UC UP, Divadelní sál, 19.30 hod.

Historky z podsvětí 2: Na východ od západu. V. Kra-
cík, J. Šmirk, M. Hekela. Kabaret. Divadlo tramtarie 
(Hynaisova 11), 19.30 hod.

15. BŘEZNA
M. DODO Doležal + 3/www.vitacit.cz. U-klub, 20 hod.

17. BŘEZNA
Doma u Hitlerů aneb Hitlerova kuchyň. A. Goldflam. 
Čtené divadlo. Derniéra. Divadlo Tramtarie (Hynaiso-
va 11), 19.30 hod.

18. BŘEZNA
Prof. I. Chajda (KAG PřF UP): Effect-like algebras 
induced by means of basic algebras. Seminář z uni-
verzální algebry a uspořádaných množin. PřF UP 
(Tomkova 40), posluchárna č. 301, 13 hod.

Závěrečný koncert smyčcového kvarteta „Uč. 211“. 
Koncert posluchačů 3. a 4. ročníku PdF a 3. roční-
ku FF. UC UP, Kaple Božího Těla, 18 hod.

3T – Tři tvořiví tvoři (improvizace). Divadlo Tramtarie 
(Hynaisova 11), 18 a 20 hod.

Fairtradová Ghana. Beseda s T. Bílým. UC UP, Filmový 
sál, 19 hod.

19. BŘEZNA
Prof. J. Jařab: Mezi realitou a literaturou. 6. před-
náška z cyklu vědeckopopulárních přednášek význam-
ných absolventů UP. FF UP, Aula, 17 hod.

Radio Ivo: Život nedoceníš. P. Marek a J. Švarcová 
v jedinečné radio-improvizaci. UC UP, Divadelní sál, 
19.30 hod.

-red-

Studenti Aplikované tělesné výchovy 
a Katedra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP 

pořádají maškarní ples
Karneval APA aneb Roztancujme bariéry,

který se bude konat 
11. 4. 2008 od 19 hod. v prostorách 

kongresového sálu Pegasus RCO v Olomouci.

Program: 
tanec na vozíku
historické tance

tanečníci hip hopu z ÚSP Olšany
výuka tance

tombola
volba krále a královny plesu

Vstupenky v ceně 150 Kč budou v prodeji 
od 10. 3. 2008 v Centru APA (Olomouc-Neředín).

Bližší informace 
viz http://www.upol.cz/zpravy/aktuality/.

Fejeton

Každá doba je poznamenána tím, že si vymýšlí nové pro-
fese. Obvykle jako kombinaci dobrých úmyslů, zbož ných 
přání a módy odkoukávané z míst, odkud právě vítr věje. 
Jako téměř samozřejmost se od zavedení nové profese 
očekává, že splní nesplnitelné a vy řeší, na čem si stá-
vající standardní postupy lámaly zuby. Pro mnohé tak 
zvané manažery řeší zavádění ne otřelých nových profesí 
problém nad jiné významný – totiž problém jak vyvolat 
dojem, že se něco děje, že věci se daly do pohybu, že 
škatule se hejbají.

V posledním desetiletí se v hnízdě takových nových 
profesí vylíhla jedna, označovaná jako PR. Specialista 
pro Public Relations, pro pěstování vztahu instituce vůči 
veřejnosti. Našel se i český výraz – mluvčí. Jedinec, je-
hož úkolem je prezentovat na veřejnosti, k čemu je ona 
instituce dobrá, čemu slouží, v čem je její společenská 
užitečnost.

Instituce PR se za několik let své existence propraco-
vala mezi jakési společenské standardy. Standardy v tom 
smyslu, že si občanstvo zvyklo, že jménem ministerstva 
či jiného úřadu nevystupuje před mikrofon nebo televizní 
obrazovku ministr či jeho ředitel. Vystupuje PR, člověk, 
který se představuje jako mluvčí. Dokonce se někdy 
ministři a ředitelé před dotěrnými novináři nechávají 
za pírat – odkazujíce je ústy svých sekretářek právě na 
mluvčí institucí, jejichž řízením byli pověřeni. Někteří 
z těchto mluvčích – díky vysoké frekvenci svých veřej-
ných vystoupení – v paměti diváků a posluchačů zakotvili 
poměrně hluboko, takže je začal lid vnímat jako úřední 
hlásné trouby.

Jedním z fenoménů naší doby je skutečnost, že ta-
ké univerzity se pořád víc transformují v úřady. A jako 
takovým ani jim se nemohla vyhnout tendence instalovat 
jako svou součást PR, svého mluvčího. Patřím ke zpáteč-
níkům, kteří od samého začátku tohoto modernizačního 
procesu kladli otázku – Jak může žurnalista (protože 
z jejich řad se PR obvykle rekrutovali) informovat kvalifi-
kovaně veřejnost, v čem pokročil výzkum diferenciálních 
rov nic, v čem se zvýšila účinnost operace vrozených 

Dvacet tisíc píárů (PR)
srdeč ních vad takového či jiného typu nebo v čem bylo 
lidské poznání obohaceno objevem rozmožovacího cyk-
lu dešťovek. Podle mé padesátileté zkušenosti nemůže 
člověk s povrchními, povšechnými znalostmi a předsta-
vami informovat jiné jinak než povrchně a povšechně. 
Lidé, kteří kvalifikované informování veřejnosti zvládají, 
nejsou žurnalisté; stávají se jimi odborníci se speciál-
ním talentem dokázat složitou problematiku zjednodušit, 
aniž by přitom obětovali její podstatu. Miroslav Holub, 
František Koukolík, Jiří Gry gar – abych zmínil alespoň 
ně které z těch, kteří umějí. Řekl bych, že je nad síly 
uni verzitního PR představovat univerzitu veřejnosti. 
PR dokáže – možná – představit univerzitu médiím nebo 
úřed ním místům, na kterých se rozhoduje o financování 
jejího provozu. Nic víc a nic míň. Očekávat víc bylo by 
předstírání. Univerzitu představují veřejnosti naši studen ti. 
V jejich možnostech je něco, o čem se žádnému úřed-
nímu PR ani nesní – studenti vidí a vnímají univerzitu 
zdola – ne ze zasedání vědeckých rad, kolegií a senátů. 
Ne ze schůzí. Vnímají ji z přednášek a cvičení, z projevů 
přednášejících, mož ná důvtipných a možná popletených, 
nudných a ne zajímavých. S tímhle přicházejí domů, obvyk-
le o ví kendech. O tomhle si povídají s mladšími zájemci 
o studium na univerzitě. O tom, zdali na naší univerzitě 
studovat (ten který obor) je dobrodružství poznání, nebo 
pustá nuda. Tohle jsou PR naší univerzity. Jejich infor-
mace o naší Alma Mater je jistě neučesaná, nezdvořilá, 
občas možná hraničící s pomluvami. Určitě však není 
při krášlovaná, předstírající, co není. Teď už jde jenom 
o to, zdali má univerzita zájem o takovou prezentaci. 
Snad bych to měl říci přesněji – ať ten zá jem má, nebo 
ne – tahle prezentace bude stejně probíhat tak jako tak. 
Co může univerzita ovlivnit, je obsah této prezentace. 
A to se děje den co den, v učebnách i laboratořích, na 
chodbách a při sledování cvrkotu o tom, zdali si kantoři 
vyprávějí vtipy nebo se hašteří či dokonce vzájemně udá-
vají. Ústy těchto dvaceti tisíc PR kreslíme či modelujeme 
obraz univerzity v očích veřejnosti my všichni.

Prof. S. Komenda

Le žákovi univerzitní insignie, pečetidla a archiv, jehož 
správou byl nadále pověřen univerzitní notář.

Situace se opakovala 1. srpna 1765, kdy všeobec-
ně oblíbený a tolerantní P. Václav Kraus při volbě rek-
tora na rok 1766 dosáhl nejvyššího počtu hlasů – cel-
kem 73, studijní komise však Marii Terezii doporučila 
jako olomouckého rektora magnifika faráře kostela 
Panny Marie na Předhradí, vikáře a asesora (příse-
dícího) zdejší biskupské konzistoře Jana Holomčíka 
(Holomczika). Disgustovaná panovnice pohrozila 
olo moucké akademické obci odejmutím práva volit 
rektora a potvrdila v rektorské hodnosti dosavadního 
rektora, tzn. premonstráta Arnolda Ležáka. Ten však 
stál v čele olomoucké univerzity pouze do 18. ledna 
1766, kdy byl vystřídán profesorem práv Jindřichem 
Antonínem Bösensellem (?–18. 9. 1767), prvním svět-
ským rektorem tohoto vysokého učení.

Jezuité až do zrušení Tovaryšstva Ježíšova 21. čer-
 vence 1773 již rektorský úřad olomoucké univerzity 
neobsadili, i když o to usilovali – např. při volbě rek-
tora magnifika 31. července 1770 kandidoval rektor 
olomoucké jezuitské koleje P. Jan Beer (nar. 1708, 
zemř. po r. 1772), rektorský úřad však zaujal hradiský 
premonstrát Martin Tadeáš Slavíček (1719–1796) díky 
takřka čtyřnásobnému počtu volebních hlasů ve srov-
nání s počtem hlasů pro P. Jana Beera. Roku 1773 se 

jako kandidát účastnil volby rektora magnifika poslední 
rektor olomoucké jezuitské koleje P. František Kreidt 
(1706–1781), leč univerzitním rektorem se znovu stal 
premonstrát M. T. Slavíček.

P. Václav Kraus řídil olomouckou kolej Tovaryšstva 
Ježíšova do 6. ledna 1766, kdy rektorskou pozici zaujal 
P. Karel Gottschlich (1703–1770). V Olomouci Kraus 
ještě nedlouho setrval jako regent semináře sv. Františ-
ka, neboť od 1. března 1766 do 1. ledna 1769 stál v če-
le rezidence chomutovské jezuitské koleje v Bohosudo-
vě jako její superior a ministr (ekonom). Od 15. ledna 
1769 do 12. února 1772 byl páter Kraus rektorem 
a ministrem jezuitské koleje v Českém Krumlově.

V pořadí 58. a poslední jezuitský rektor olomoucké 
univerzity P. Václav Kraus zemřel dne 1. listopadu 1772 
v Kutné Hoře. V tzv. Cerroniho sbírce, uložené ve fondech 
Moravského zemského archivu v Brně, se uchovalo tiš-
těné Krausovo elogium (posmrtná chvalořeč), podepsa-
né posledním rektorem kutnohorské koleje Tova ryšstva 
Ježíšova P. Janem Palečkem. Sděluje se tu úvodem, že 
„Pater Wenceslaus Kraus præsidis morientium prius rite 
communitus ex Marasmo heri sub noctis undecimam pie 
in Domino obiit (páter Václav Kraus, zaopatřený dříve ob-
řadně záštitou umírajících, zesnul včera sešlostí věkem 
zbožně v Pánu před jedenáctou [hodinou] v noci).“

Prof. J. Fiala, CSc.

* * *
Touto částí, postihující životní osudy posledního rek tora olomoucké univerzity z řad Tovaryšstva Ježíšova, 
ukončujeme v Žurnále UP seriál věnovaný rektorům staré univerzity v Olomouci s ohledem na skutečnost, že 
se jeho autor nadále zaměřuje jako člen autorského kolektivu, sestávajícího z J. Fialy, Z. Kašpara, L. Mlčáka, 
M. Pojsla, P. Urbáška a P. Zat loukala, na přípravu publikace Univerzita v Olomouci 1573–2008, jež by měla 
vyjít ve Vydavatelství UP v první polovině roku 2009.

Rektoři… 
Dokončení ze str. 7


