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Nový AS UP zvolil své vedení • Univerzitní 
pracoviště informují • Představujeme drži-
tele Ceny města Olomouce • Na aktuální 
téma: zákon o univerzitních nemocnicích 
a transformace fakultních nemocnic na 
akcio vé společnosti • O čem se mluví: zve-
řejňování kvalifikačních prací na UP

Otevřít prostor konviktu olomoucké veřejnos-
ti chce nová divadelní scéna s názvem „Di-
vadlo K3“, jejíž křest proběhl v Uměleckém 
cent ru UP 5. 6. Zároveň tak byl zahájen projekt 
„Hos tování významných komorních souborů 
v di vadelním sále Uměleckého centra“ Kated ry 
di vadelních, filmových a mediálních studií FF UP, 
který od září nabídne pravidelné hostování ze-
jména komorních divadelních představení.

(Další informace na str. 3.)
-red-, foto -tj- a archiv katedry 4

Univerzita Palackého k zákonu 
o univerzitních nemocnicích
g V souvislosti s připravovaným zákonem o uni-
 verzitních nemocnicích vydal rektor UP prohlá-
šení, v němž zdůrazňuje, že jeho paragrafované 
znění nedává dostatečné záruky pro splnění 
role univerzit při vzdělávání budoucích léka-
řů v klinickém výzkumu a že záměr převést 
v říjnu 2008 stávající fakultní nemocnice na 
standardní akciové společnosti UP může vést 
k ohrožení výuky mediků a medicínského vý-
zkumu.

(Plné znění a další informace k tématu viz str. 6–7.)
-red-

g Zhruba měsíc poté, kdy byl prezentován vítězný 
ná vrh nového loga pro Univerzitu Palackého, se sešla 
akademická obec, aby diskutovala o budoucím jednot-
ném vizuálním stylu UP. Stalo se tak především proto, 
že část akademické obce 
vyjádřila s novou podobou 
zna ku, jenž je součástí jed-
notného vizuálního stylu, 
ne spokojenost.

Do dvouhodinové deba ty 
v aule Filozofické fakul ty při-
spěli 3. 6. svými příspěvky 
jak ti, kteří nový návrh z díl-
ny MgA. V. Marešové pro-
sazují, tak ti, kteří by z růz  -
ných důvodů raději zů stali 
u dosavadního zna ku UP, 
kte rý pro olomouckou univerzitu vytvořil v roce 1946 
A. Beran. Svou práci znovu představila a debaty se 
účastnila také autorka díla MgA V. Marešová. Úvodní 
slovo, obsahující genezi soutěže, si vzal prorektor pro 
záležitosti vnějších vztahů J. Dürr, rozmanité souvis-
losti s grafickou podobou nového loga prezentoval 
prof. L. Daniel, člen odborné jury soutěže a zároveň 
proděkan pro vědu FF UP. Debata potvrdila rozdělení 

g Již pojedenácté byly v hanácké metropoli uděleny 
Ce ny města Olomouce, které uděluje město kolektivům 
a jednotlivcům za uměleckou, vědeckou, hospodář-
skou, publicistickou a jinou činnost, práci nebo díla, jež 
jsou v úzkém vztahu k městu Olomouci a výrazně při-
spívají k jeho rozvoji. Mezi sedmi osobnostmi, kterým 
29. 5. ve slavnostním sále kláštera Hradisko ceny pře-
dal primátor Olomouce M. Novotný, byli přítomni rovněž 
dr. M. Hořínek, který obdržel Cenu města za boj proti 
totalitě, RNDr. V. Žůrek, oceněný Cenou města v oblasti 
hudby, a V. Králík, který převzal Cenu města v oblasti lite-
rární činnosti – in memoriam pro prof. O. Králíka, DrSc.

(Krátké portréty oceněných přinášíme na str. 5.)
-red-, foto -tj-

Univerzita Palackého v Olomouci
zve na

slavnostní zasedání vědeckých rad 
a Akademického senátu UP

u příležitosti udělení
Ceny Františka Palackého

prof. MUDr. Milanu Kamínkovi, DrSc.,
profesoru Univerzity Palackého.

Slavnostní zasedání se koná 
v slavnostním sále Arcibiskupství olomouckého 

v pondělí 16. 6. 2008 v 11 hodin.

Rektor UP: Debata dokumentovala nepřipravenost části 
akademické obce ke změně loga

akademické obce na velkou skupinu odpůrců a menší, 
ale přitom velmi kvalifikovanou skupinu zastánců nové-
ho loga. Zároveň byla dokumentována nepřipravenost 
podstatné části akademické obce na radikální změnu 

loga. Více než šedesátileté 
používání loga, navrženého 
A. Beranem, je oprávněně 
chápáno jako vysoká hod-
nota, i přes všechny jeho 
nedostatky. Méně je vní-
máno, že stávající logo ne-
reflektuje historii olomouc-
kého univerzitního školství, 
založeného jezuity v r. 1573 
a lze je spojovat až s nověj-
ší historií univerzity po jejím 
obnovení v r. 1946. Jeho 

případnou změnu tedy není možné v žádném případě 
chápat jako analogii „zahození sv. Václava a Karla IV.“, 
tedy loga UK v Praze, které má přímou vazbu na vznik 
dnešní UK, zhodnotil výsledek setkání s akademickou 
obcí prof. L. Dvořák, rektor UP a dodal: Na druhé straně 
je zřetelně chápána potřeba vytvořit jednotný vizuální 
styl univerzity. Otázka využití loga (starého – nového) 
ve vizuálním stylu univerzity zůstává.

Odpůrci nového loga vzpomněli v debatě na ne vy -
řešené finanční a právní aspekty, které s sebou změ na 
ponese. Podle informací, šířících se již dříve na příč UP, 
mělo např. Mendelovu zemědělskou a lesnickou uni-
verzitu v Brně stát zavedení jednotné ho vi zuálního sty-
lu s novým logem kolem dvaadvaceti milionů ko run. 
To však na akademické půdě olomouc ké univerzity 
osobně vyvrátila Ing. S. Brančíková, re fe rentka public 
relations MZLU, když uvedla, že rea izace a implemen-
tace JVS na MZLU byly součástí rozvojového projek-
tu MŠMT. Částka na tvorbu minimanuál u a manuálu 
JVS pro MZLU v Brně činila 200 tisíc korun a by-
la – stejně jako další finanční částky související s JVS 
MZLU v Brně – vyplacena z rozvojového projektu,

Dokončení na str. 8

Cenou města Olomouce byly oceněny 
také osobnosti spjaté s UP
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g Akademický senát UP, zvolený pro funkční období 
2008–2011, se sešel na svém prvním zasedání 28. 5. 
2008. K hlavním bodům programu patřily volby předsedy 
a místopředsedů a schválení složení legislativní a ekono-
mické komise AS UP. V úvodu se noví senátoři představili 
a doc. R. Kubínek, CSc., jim předal osvědčení o zvolení 
senátorem AS UP na dané funkční období. Vedení další 
části jednání se jako senátor-senior ujal doc. F. Mazal, 
který připomněl iniciační, schvalovací a kontrolní funkce 
senátu a zdůraznil jeho úlohu při řízení univerzity.

Na funkci předsedy nového AS UP byl navržen jedi-
ný kandidát, a to dosavadní předseda doc. R. Kubínek, 
který byl také v tajné volbě zvolen. Místopředsedy byli 
z řad akademických pracovníků i studentů znovu zvoleni 

Výzkum olomouckých lékařů 
zaujal v zahraničí
g Výsledky výzkumu imunogeneticko-ortope-
dického týmu ve složení prof. M. Petřek, doc. 
Gallo, dr. Mrázek na téma souvislosti mezi kom-
plikacemi totální náhrady kyčelního kloubu 
a va riabilitou v genech pro imunitní mediátory 
zaujaly odbornou veřejnost v zahraničí. Jak na 
konferenci Evropské společnosti pro výzkum 
v ortopedii (EORS), která proběhla v dubnu 
v Mad ridu, tak na evropském kongresu orto-
pe die a traumatologie (EFORT) uspořádaném 
v Nice na přelomu května a června byly olo-
mouc ké výsledky vyhodnoceny v dané kate-
gorii mezi 10 nejlepšími postery. Také přední 
od borník na endoprotetiku kyčelního kloubu 
prof. S. Goodman z University ve Stanfordu, 
USA, se během své madridské přednášky zmí-
nil o perspektivním výzkumu, který prezentovali 
vědci z České republiky. Pro mezioborový tým 
jsou tato ocenění stimulem pro další práci.

Společný výzkum členů Laboratoře imunoge-
nomiky a proteomiky Ústavu imunologie LF UP 
a Ortopedické kliniky LF UP a FNO je podpořen 
grantem IGA MZ ČR (2007–2009) a částečně 
také z fondu rektora UP (2006–2007).

-mp-

Za primářem MUDr. Oldřichem Markem, Ph.D.
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po těžké nemoci opustil ve věku ne-
dožitých 55 let prim. MUDr. Oldřich Marek, Ph.D.

Dr. Marek byl dlouholetým přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace FN 
a LF UP Olomouc. Působil jako vysokoškolský pedagog, excelentní přednášející 
i vlídný examinátor pregraduálních i postgraduálních studentů. Byl jedním z mála 
špičkových anesteziologů a intenzivistů, který ovládal svůj obor v celé šíři. V posled-
ních letech se věnoval anesteziologickým po stupům v invazivní bronchologii a na 
toto téma ob hájil i svou dizertační práci. Resuscitační oddělení olomoucké kliniky 
pozvedl na evropskou úroveň, včetně odpovídajícího přístrojového vybavení.

Byl milovaný i milující manžel a otec s vynikajícím rodinným zázemím, bez něhož 
by se své práci nemohl naplno věnovat. Všichni si jej pamatujeme jako výjimečného, 
všestranně vzdělaného lékaře, obětavého přítele s obrovskou empatií, ochotného vždy naslouchat a pomáhat 
jiným. Pro členy Kliniky anesteziologie a resuscitace FN a LF UP Olomouc pak byl „naším Oldou“ a doufám, 
že v srdcích nás všech tak zůstane zapsán navždy.

Čest jeho památce.
MUDr. M. Adamus, Ph.D., KAR FN a LF UP

g Na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy LF UP 
a FNO byl v minulých dnech zahájen provoz moder-
ního bronchologického navigačního systému, který 
umož ňuje časnou detekci rakoviny plic. Tento špičkový 
přístroj má FN Olomouc k dispozici jako první zdravot-
nické zařízení na Moravě a druhé v České republice. 

První dva pacienti byli tímto přístrojem vyšetřeni 
v den tiskové konference uspořádané právě k této pří-
ležitosti. 

-eh-, foto -mo-

Prohlášení Rady vysokých škol
g Sněm Rady vysokých škol se na svém zasedání 
22. 5. zabýval mimo jiné financováním veřejných vy-
sokých škol a přijal následující usnesení:

Sněm Rady vysokých škol považuje za svoji povin-
nost reagovat na situaci, vývoj a střednědobý výhled 
v oblasti financování veřejných vysokých škol, který 
je v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlá-
dy a programy politických stran. Rada VŠ požaduje 
zásadní změny rozpočtového rámce pro veřejné VŠ, 
které by vedly závazně k vyrovnání rozpočtových pro-
středků na průměrnou evropskou úroveň (v % HDP). 
Sněm proto ukládá předsednictvu Rady VŠ zintenzívnit 
koordinované akce ve spolupráci s Českou konferencí 
rektorů tak, aby v rozpočtu veřejných VŠ na rok 2009 
byly plně započteny výkony VVŠ i oprávněné navýše-
ní prostředků s ohledem na předpokládaný růst mezd 
a růst inflace.

(Podrobné informace viz http://www.radavs.cz/pri-
lohy/TiskprohlaseniRVS.doc.)

-red-

g Po třiadvaceti letech navštívil přední britský vědec 
a od borník v oblasti průmyslových laserů a laserových 
technologií, emeritní profesor W. M. Steen olomouc-
kou univerzitu, kde 30. 5. převzal z rukou rektora UP 
prof. L. Dvořáka Pamětní medaili UP. Prof. M. Hrabov-
ský, DrSc., vedoucí SLO UP a FZÚ AV ČR ve svém 
ná vrhu pro udělení medaile uvedl: Naše spolupráce 
má počátky v roce 1985, kdy jsme jednali v anglické 
firmě Control Laser Ltd. o nákupu prvního laserové-
ho technologického centra s CO2 laserem o výkonu 
2,5 kW pro potřeby tehdejšího výzkumného ústavu 
kon cernu SIGMA.

Prof. W. M. Steen vychoval celou řadu M.Sc. (Eng.) 
a Ph.D. studentů, kteří pracují po celém světě. Velmi 
rozsáhlá je jeho spolupráce s průmyslovými podniky, 
a to jak ve Velké Británii, tak i v dalších zemích, pře-
devším v USA, a také v ČR. Zasloužil se o stávající 
úro veň výzkumu a vývoje v oblasti výkonových laserů 
a laserových technologií na UP i o jejich průmyslové 
využívání v regionu Olomouc.

g Na jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty UP 
byly 20. 5. 2008 předány diplomy, jimiž děkanka fakulty 
ocenila práce navržené soutěžními porotami stu dentské 
vědecké konference.

Tato konference se v novodobé historii fakulty ko-
nala podruhé. Studenti měli možnost přihlásit soutěžní 
práce jednak individuálně, jednak také prostřednictvím 
katedrových předkol. Letošní ročník byl finančně pod-
pořen řešením Rozvojového projektu MŠMT pro rok 
2008 s názvem „Program na podporu talentovaných 
studentů a uplatnění mladých pracovníků po ukončení 
doktorského studia z LF, CMTF, FF a PdF UP“. Řešitel-
kou dílčí části projektu za PdF je doc. K. Vitásková, 
Ph.D., na organizaci konference se podílel Konferenční 
servis UP.

Jednání konference, které se uskutečnilo dne 22. 4. 
2008 v aule PdF, probíhalo ve třech sekcích. Celkem 
bylo do programu zařazeno 17 soutěžních prací. 

Nový Akademický senát UP zvolil své vedení
také Mgr. J. Langer, Ph.D., a JUDr. M. Hodulík. Rektor UP 
prof. L. Dvořák, který se prvního zasedání ASUP také 
účastnil, senátorům blahopřál k jejich zvolení a uvedl, že 
věří v dobrou vzájemnou spolupráci.

V další část jednání AS UP vyjádřil souhlas s návrhem 
jednotlivých fakult na složení legislativní a ekonomické 
komise AS UP.

AS UP rovněž schválil návrh usnesení k univerzit-
ním nemocnicím, který předložily doc. E. Sovová a dr. 
D. Riegrová (viz ŽUP č. 29).

Bližší informace ze zasedání naleznete na adrese 
http://www.upol.cz/odkazy/organy-up/akademicky-se-
nat-up/volby-do-akademickeho-senatu-up/.

-red-

Děkanka PdF UP ocenila studentskou vědeckou činnost
Vítězi v jednotlivých sekcích se stali A. Šestáková, stu-

dentka 4. ročníku, s příspěvkem „Kompetence ro dičů v lo-
gopedické péči o děti s kocheárním implan tátem“ (sekce 
oborů pedagogických, speciálně pedagogických a specia-
lizace v pedagogice), P. Dobešová, studentka 4. ročníku, 
s příspěvkem „Jazyková situace na severu Moravy – anket-
ní průzkum“ (sekce oborů učitelských) a M. Gajda, student 
2. ročníku, za prezentaci Preludia a fugy f moll J. S. Bacha 
(sekce umělecké činnosti a tvorby).

Děkanka fakulty dále předala diplomy Ceny děkanky 
PdF UP za studentské práce dokončené v roce 2007. 
Jejich držiteli se stali RNDr. M. Uhlířová, Ph.D., za dizer-
tační práci „Pedagogické aspekty zavádění in formačních 
a komunikačních technologií do výuky matematiky na 
1. st . ZŠ“ a Mgr. J. Chrastina za diplo movou práci „Pre-
vence kolorektálního karcinomu a informovanost veřej-
nosti Olomouckého kraje o tomto onemocnění“.

-ep-

Profesor W. M. Steen obdržel Pamětní medaili UP

O den dříve přednesl prof. W. M. Steen přednáš ku 
na téma „Laser Material Processing – Latest Know-
ledge in the Field and the Direction of Research“, na 
kterou byli pozváni studenti a pracovníci PřF UP i zá-
stupci firmy Laser-Tech.

-map-, foto -mo-

Špičkový systém
pro včasnou detekci nádorů
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A právě tento krok přispěl k realizaci projek-
tu „Hostování významných komorních souborů 
v divadelním sále Uměleckého centra“, jehož 
cílem je více otevřít tento prostor široké kultur-
ní veřejnosti města Olomouce a Olomouckého 

g V aule Právnické fakulty UP proběhly 29. 5. slav-
nostní akty předání jmenovacích dekretů docentům, kte-
ří se habilitovali na Cyrilometodějské teologické fakultě, 
Lé kařské fakultě, Filozofické fakultě, Přírodovědecké 
fakultě a na Fakultě tělesné kultury. Dekrety převzali 
(v závorce za jménem uvádíme obor habilitace): doc. 
A. Opatrný, Th.D. (Teologie), doc. J. Drábek, Ph.D. 
(Lékařská biologie), doc. J. Gallo, Ph.D. (Chirurgie), 
doc. P. Utíkal, Ph.D. (Chirurgie), doc. I. Dobrotová, 
Ph.D. (Lingvistika konkrétních jazyků – srovnávací 
slovanská jazykověda), doc. K. Kalina, CSc. (Klinická 
psychologie), doc. K. Komárek, Ph.D. (Český jazyk), 
doc. M. Petrů, Ph.D. (Filozofie), doc. P. Pospíšil, Ph.D. 
(Biofyzika), doc. J. Adamec, Ph.D. (Kinantropo logie).

Stručně

Prohlídka Vědecko-technického parku 
s avízem brzkých narozenin
g Vědecko-technický park UP uspořádal 28. 5. pro-
hlídku svých prostor. Jedním z důvodů bylo avízo k při-
pravované akci, která se uskuteční 3. 7. V tento den 
totiž Podnikatelský inkubátor oslaví své první naroze-
niny. V průběhu prohlídky VTP UP jsme prezentovali 
služby a prostory, které nabízíme k pronájmu, a to 
ne jen nově vznikajícím firmám, ale i těm, které zde 
již podnikají, řekla Žurnálu UP za organizátory akce 
S. Polánková.

VTP UP nabízí prostory pro podnikání za zvýhodně-
né nájemné a poradenské služby pro začínající firmy 
s ojedinělým nápadem a zaměřením. Je zároveň mís-
tem pro studenty se zajímavým nápadem. Zájemcům 
poskytuje dotační poradenství a služby související 
s pří pravou žádostí o dotaci, ochranou duševního vlast-
nictví, patenty, licenčními smlouvami, radami v začát-
cích v podnikání atd. V lukrativní nabídce je zároveň 
špičkové přístrojové vybavení a know-how Univerzity 
Palackého, zejména z oborů Farmacie, Chemie, Bio-
technologie, Optiky a Nanotechnologie.

-map-

Univerzita otevřela pro olomouckou veřejnost 
novou divadelní scénu – Divadlo K3

kraje, nabídnout pravidelné hostování pozo-
ruhodných, zejména komorních divadelních 
představení, jejichž provedení není v jiných di-
vadelních sálech v Olomouci možné, a tím roz-
šířit nabídku kvalitních kulturních akcí v městě 
Olomouci a Olomouckém kraji.

Projekt byl zahájen 5. 6. uvedením hry irského 
dramatika S. O’Caseyho Penzion pro svobod-
né pány v nastudování Komorní scény Aréna 
z Ostravy. Ještě předtím se však uskutečnilo 
slavnostní otevření stagiony a sál byl také při 
této příležitosti oficiálně pojmenován. Od to-
hoto okamžiku jde o Divadlo K3; tato zkratka 
vychází z názvu sídla divadla – třetí patro Umě-
leckého centra – konviktu.

Projekt by měl od září pokračovat dalšími 
představeními a do konce roku 2008 uvést 
šest až sedm zajímavých inscenací různých 
divadel. Mohla by se mezi nimi objevit jména 
zvučná, jako např. Liberecké naivní divadlo, 
Divadlo Petra Bezruče či Divadlo Drak, i méně 
známá (Brkola, Burantheatre).

Jak uvedl doc. J. Štefanides, vedoucí Ka-
 tedry divadelních, filmových a mediálních stu-
dií FF, otevření nového divadla představuje zá-
roveň ideální formu propojení výuky studentů 
s divadelní a dramaturgickou praxí.

Projekt se uskuteční díky podpoře statutár-
ního města Olomouce a Olomouckého kraje.

-pp-, -om-, -red-

g Umělecké centrum UP bylo při zamýšlené rekonstrukci koncipováno nejen jako univerzitní 
výuko vé centrum, ale jako i prostor otevřený veřejnosti, prostor pro setkání studentů a obyvatel 
kraje a města. I proto byl Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií FF UP jako jeden 
z prostorů nové budovy navržen i divadelní sál. Jeho pravidelnému a systematickému využívání 
však dosud bránil technický stav: teprve v minulém roce byl sál dovybaven variabilní praktikáblovou 
soustavou, a nyní je tak možné plně ho využít pro divadelní představení profesionální úrovně.

Slavnostní akty na UP: noví docenti a doktoři
Ph.D. (Lékařská farmakologie, LF), Mgr. L. Stýska-
lová, Ph.D. (Pediatrie, LF), Mgr. J. Hutečka, Ph.D. 
(Obecné dějiny, FF), PhDr. M. Kolařík, Ph.D. (Klinická 
psychologie, FF), PhDr. M. Lečbych, Ph.D. (Klinic-
ká psychologie, FF), Mgr. P. Odehnal, Ph.D. (České 
dějiny, FF), Mgr. P. Panoch, Ph.D. (Teorie a dějiny 
výtvarných umění, FF), Mgr. V. Říhová, Ph.D. (Teo-
rie a dějiny výtvarných umění, FF), Mgr. R. Schmidt, 
Ph.D. (Česká literatura, FF), Mgr. P. Slavíčková, 
Ph.D. (České dějiny, FF), Mgr. M. Škabraha, Ph.D. 
(Filozofie, FF), PhDr. M. Šucha, Ph.D. (Pedagogic-
ká psychologie, FF), Mgr. M. Vondráková, Ph.D. 
(Obecné dějiny, FF), Ing. J. Duchoslavová, Ph.D. 
(Botanika, PřF), Mgr. N. Gasmanová, Ph.D. (Bota-
nika, PřF), Mgr. V. Hradecká, Ph.D. (Botanika, PřF), 
Mgr. M. Chodorová, Ph.D. (Algebra a geometrie, PřF), 
Mgr. E. Kotabová, Ph.D. (Biofyzika, PřF), Mgr. J. Lo-
sík, Ph.D. (Ekologie, PřF), Mgr. R. Myška, Ph.D. (Op-
tika a optoelektronika, PřF), Mgr. M. Navrátil, Ph.D. 
(Biofyzika, PřF), Mgr. P. Sušila, Ph.D. (Bio fyzika, 
PřF), Mgr. I. Šnyrychová, Ph.D. (Biofyzika, PřF), 
Mgr. M. Vašutová, Ph.D. (Botanika, PřF), MUDr. M. Bez-
děková, Ph.D. (Antropologie, PdF), Mgr. M. Blažková, 
Ph.D. (Hudební teorie a pedagogika, PdF), Mgr. M. Ha-
velka, Ph.D. (Pedagogika, PdF), RNDr. J. Hrubá, Ph.D. 
(Pedagogika, PdF), Mgr. Mgr. M. Jindrová, Ph.D. 
(Hudební teorie a pedagogika, PdF), Mgr. D. Jirkov-
ský, Ph.D. (Antropologie, PdF), Mgr. R. Klášterecká, 
Ph.D. (Antropologie, PdF), Mgr. E. Roučová, Ph.D. 
(Pedagogika, PdF), Mgr. H. Schvach, Ph.D. (Antro-
pologie, PdF), PhDr. L. Sikorová, Ph.D. (Antro pologie, 
PdF), Mgr. N. Sklenářová, Ph.D. (Pedagogika, PdF), 
Mgr. J. Synek, Ph.D. (Hudební teorie a pedagogi-
ka, PdF), Mgr. J. Školoudík, Ph.D. (Pedagogika, 
PdF), Mgr. R. Vitásková, Ph.D. (Antropologie, PdF), 
Mgr. V. Urbánek, Ph.D. (Kinantropologie, FTK), 
Mgr. J. Vyskotová, Ph.D. (Kinantropologie, FTK).

-red-, ilustrační foto -mo-

Současně se uskutečnily rovněž promoce absol-
ventů doktorského studijního programu Cyrilometo-
dějské teologické fakulty, Lékařské fakulty, Filozofické 
fakulty, Přírodovědecké fakulty, Pedagogické fakulty 
a Fakulty tělesné kultury. Promováni byli (v závorce za 
jménem uvádíme název studijního programu a přísluš-
nost k fakultě): PhDr. L.S.T. T. Petráček, Ph.D., Th.D. 
(Praktická teologie, CMTF), ThLic. G. Piáčková, Th.D. 
(Systematická teologie a křesťanská filozofie, CMTF), 
Mgr. L. Budáková, Ph.D. (Lékařská farmakologie, LF), 
L. Mendoza, MD, Ph.D. (Lékařská bio logie, LF), MUDr. 
M. Mocňáková, Ph.D. (Chirurgie, LF), Mgr. J. Orolin, 

Na CMTF proběhlo ve dnech 3.–4. 6. setkání knihovníků 
teologických knihoven TEOS 2008, které letos organi-
zovala Knihovna CMTF ve spolupráci s Centrem Aletti.

-red-, foto -tj-

Pestrý program „Muzejní noci“ v olomouckém Vlasti-
vědném muzeu zahájila 30. 5. přednáška prof. J. Fialy, 
CSc., z Katedry bohemistiky FF o pruském obléhání 
Olomouce roku 1758, doplněná obrazovou projekcí.

* * *

„Hong Kong očima studentů City University“ – pod 
tímto názvem proběhlo 30. 5. v prostorách Konfuciovy 
akademie setkání se studenty, kteří představili Hong 
Kong z různých pohledů – populární kultury, výchovy, 
architektury aj.

* * *

Ve dnech 27.–29. 5. představili v divadelním sále 
Uměleckého centra UP studenti 3. ročníku Speciální 
pedagogiky – dramaterapie své absolventské sebe-
reflexivní dramatické projekty. Patřilo mezi ně také 
představení jednoho herce s názvem „Živá“ v podání 
studentky E. Komárkové.

* * *
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o finanční podpoře projektu, který je řešen 
Univerzitou Palackého ve spolupráci s Českou společností chemickou. Projekt byl schválen v rámci 

veřejné soutěže na řešení projektů programů výzkumu a vývoje, která je součástí Národního programu výzkumu II.
Název projektu: Výzkum nových, moderních nástrojů a metod popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje 

na vysokých školách v ČR ve spolupráci s vědeckou společností a způsoby jejich uplatňování v praxi
Identifikační údaje projektu
Soutěž NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program LIDSKÉ ZDROJE
Tématická oblast programu Popularizace výzkumu
Téma projektu Výzkum vedoucí k mediálnímu zdůraznění
 potřeb a perspektiv výzkumu
Období realizace projektu 03/2008–12/2009
Akronym projektu: METPOPULI 
Anotace projektu

Projekt je zaměřen na:
1. analýzu stávající situace v oblasti popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých 

školách a vědecko-výzkumných institucích v ČR a ve vybraných státech EU (Velká Británie, 
Německo, Itálie, Francie, Belgie, Rakousko, Španělsko);

2.  komparaci výsledků;
3.  vytvoření metodiky popularizace vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách a vědecko-výzkumných institucích v ČR.

Projekt je realizován Projektovým servisem UP ve spolupráci s Českou společností chemickou.
Analýza bude provedena formou dotazníkového šetření a akčního výzkumu, které budou realizovány na vysokých 

školách a vědecko-výzkumných institucích v ČR a ve vybraných státech EU. Výsledky šetření budou vyhodnoceny a na 
jejich základě budou zpracovány analýzy současného stavu a studie možného vývoje metod a nástrojů popularizace 
výsledků vědy, výzkumu a vývoje v ČR.

Metody popularizace budou rozděleny do čtyř oblastí:
1. Zdraví; 2. Přírodní vědy; 3. Společenské vědy; 4. Nové technologie a materiály.

Více informací o projektu naleznete na www.psup.cz. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat!
Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401, 

e-mail: info@psup.cz, www.psup.cz

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

PROJEKTOVÝ SERVIS

Cílem projektu je vytvoření e-learningové-
ho prostředí pro podporu výuky předmětů 
Základy biochemie v bakalářských studijních 
oborech Biochemie, Aplikovaná chemie, Eko -
che mie, Chemie, Management v chemii, Sys-
tematická biologie a ekologie, Molekulár ní 
a bu něčná biologie a v učitelských oborech 
kombinace předmětů  Chemie–biologie, Che-
mie–fyzika, Chemie–geo grafie, Chemie–geo-
logie a Chemie–matematika. E-learningové 
pro středí je realizováno formou veřejně dostup-
né ho e-learningového portálu. Součástí jsou 
digitalizované videozáznamy přednášek pre-
zenčního studia a automatizované testy ke 
kaž dému modulu. 

Při řešení projektu bylo vytvořeno celkem 
dvanáct vzdělávacích modulů. Každý z mo-
dulů obsahuje soubor prezentačních snímků 
PowerPoint, automatizované testy znalostí a di-
gitalizované záznamy přednášek zpracované 
do formy tzv. webcastů. Pro naplnění cílů pro-
jektu byly, mimo jiné, pořízeny čtyři kompletní 
PC a dva notebooky. 

E-learningový portál projektu se nachází na 
internetové adrese http://ibiochemie.upol.cz. 

V zimním semestru školního roku 2007/08 
proběhlo pilotní ověření projektu, kterého se 
zúčastnilo 148 zapsaných studentů všech 
výše uvedených studijních oborů. Studenti 
mě li prezentace (v tištěné formě) k dispozici 
již během přednášek. Při přednáškách nemu-
seli opisovat složitá biochemická schémata, 
mohli se soustředit na přednášejícího a psát 
si poznámky. Při studiu pak mohli využívat di-
gi talizované záznamy přednášek s výkladem 
přednášejícího. Původní projekt počítal se 
140 studenty a osmi moduly. Od začátku le-
tošního kalendářního roku probíhají zkoušky. 
Pro ověření kvality a užitečnosti modulů e-lear-
ningu vyplňují studenti anonymně desetibo-
dový dotazník, jehož statistické zpracování je 
uvedeno v tabulce č.1. 

O zájmu studentů a potřebnosti modulů 
svědčí počet přístupů na portál projektu, který 
vyjadřuje tabulka č. 2. V průběhu zkouškové-
ho období portál zaznamenal až 776 přístupů 
měsíčně z více než 200 různých počítačů. Při 
evaluaci výuky studenty byla pak přednáška 
za zimní semestr 2007/08 hodnocena vysokou 
známkou 4,21!

Celkově lze shrnout, že realizovaný projekt 
e-learningu byl pro studenty vysoce atraktivní 
a užitečný. Výsledek se projevil ve srovná-
ní s minulými léty i v několikanásobně vyšší 
úspěšnosti studentů u zkoušky . 

Ještě v době své realizace se projekt doč-
kal multiplikativních efektů. Portál projektu, 
v souladu s principem šíření výsledků projek-
tu, převzala Lékařská fakulta UP a v rámci 
pro jektu ESF OP RLZ „Škola molekulárních 
bio technologií“ na něj umístila video zázna-
my odborných seminářů. Tento klon portálu 
naleznete na adrese http://webcast.skola-bio-
technologie.cz. 

Prof. P. Peč, Katedra biochemie PřF UP

Tvrzení 
(stupeň souhlasu je vyjádřen známkou od 1 do 5)

Průměr Směr.
odchylka

Vytvořené vzdělávací moduly (prezentace PowerPoint) byly pro zvládnutí problematiky 
prospěšné 1,34 0,52

Sady testovacích otázek byly pro zvládnutí problematiky prospěšné 1,90 0,79
Technologie webcastů (spojení videa, audia, prezentace, navigace a vyhledávání) se mi 
jeví jako přínosné pro zvládnutí problematiky 1,48 0,81

Portál projektu je podle mého názoru organizován logicky a přehledně 1,54 0,81
Systém přehrávání webcastů na portále je podle mého názoru dobře navržen a je pro 
studium problematiky přínosný 1,73 0,74

Systém automatizovaného testování znalostí na portále je podle mého názoru dobře na-
vržen a je pro studium problematiky přínosný 1,85 0,83

Portál projektu je podle mého názoru snadno přístupný a spolehlivý 1,57 0,77
Mám dostatečné technické možnosti (počítačové vybavení, internetové připojení) k vy-
užívání portálu projektu 1,63 1,07

Projekt jako celek hodnotím jako přínosný pro zvládnutí problematiky 1,27 0,47
Byl(a) jsem dostatečně obeznámen(a) s faktem, že projekt je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu 1,16 0,61

Zkušenost s využitím e-learningové výuky základů biochemie na Přírodovědecké fakultě UP
V loňském roce byl v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů zahájen projekt e-learningové výuky předmětu 
Základy biochemie („Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu“, CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407). Projekt je řešen 
kolektivem pracovníků na Ka tedře biochemie, odpovědným řešitelem je prof. P. Peč s pěti spolupracovníky. Na realizaci 
projektu se jako partner podílí Sdružení CEPAC – Morava. 

Tabulka č. 1: Výsledky hodnocení projektu

Tabulka č. 2: Počet přístupů na portál

Pokračování testů ECDL
Centrum dalšího vzdělávání PF UP oznamuje, že 
testy ECDL pokračují o prázdninách a v zimním 
semestru v následujících termínech: 13. 6., 18. 7., 
15. 8., 19. 9., 10. 10. 14. 11., 12. 12. 2008 – vždy 
v pátek od 9. 30 hod.
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PŘEDSTAVUJEME

Filolog, literární historik, vysoko-
školský pedagog a publicista se 
na rodil vystudoval bohemistiku 
a kla sickou filologii na Masary ko -
vě univerzitě v Brně (mezi je ho 
profesory patřil např. Arne Novák). 
Vyučoval na gymnáziích v Příboře, 
karpatoruském Chustu a na Slo-
 vanském gymnáziu v Olomouci. 
Habilitoval se roku 1946 prací 

Oto kar Březina. Logika jeho díla, poté působil jako do-
cent Filozofické fakulty obnovené olomoucké univerzity 
(1946–1952 rovněž na PdF UP). Roku 1958 dosáhl 
titulu DrSc. prací Tvůrčí proces u Vančury, Ol brach  -
ta a Bezruče, roku 1966 byl jmenován profesorem. 
Výrazně a všestranně se angažoval v kulturním životě 
města a regionu; psal divadelní referáty, přednášel, 
orga nizoval a uváděl literární a výtvarné vý stavy, pu-
blikoval kulturněhistorická olomuciana. Podílel se na 
budování vědeckých institucí v Opavě. V roce 1973 byl 
penzionován, dva roky na to náhle zem řel na srdeční 
mrtvici.

Publikoval od roku 1927. Přispíval do mnoha perio-
dik českých (např. Listy filologické, Divadelní kultura, 
Poezie, Listy pro umění a kritiku, Slovo a slovesnost, 

Knihovna UP informuje
C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online 
Library) je databází plných textů asi 300 časopisů 
ze střední a východní Evropy, tj. z Polska, Litvy, 
Ru munska, Maďarska, Chorvatska a dalších zemí. 
Tyto časopisy jsou zaměřeny na politologii, socio-
logii, religionistiku, teologii, právo, historii, eko-
nomii, vzdělávání, umění, literaturu a další obory. 
Retrospektiva některých časopisů sahá až do 
19. stol. C.E.E.O.L. také nabízí životopisné údaje 
autorů z celého světa, seznam literárních děl aj.

Přístup je z adresy http://www.ceeol.com.

Cena města Olomouce 2007 v oblasti literární činnosti – in memoriam: 
prof. PhDr. Oldřich Králík, DrSc. (1907–1975)

Vysokoškolský pedagog, spolutvůrce obnovené samo-
správy města, prezident Lions Clubu Olomouc absol-
voval v roce 1959 obor Čeština–ruština na Filozofické 
fakultě UP (v tehdejší reformní podobě Vysoká škola 
pedagogická v Olomouci). V letech 1959–69 působil 
jako středoškolský profesor na gymnáziu ve Šternber-
ku. Jako příznivec tzv. reformního křídla KSČ (do strany 
vstoupil v roce 1967) a kritik společenských poměrů 
po sovětské invazi v srpnu 1968 se stal obětí čistek; 
nejprve byl roku 1969 vyloučen ze strany, poté roku 
1970 vyhozen ze zaměstnání a následujících 20 let ne-
směl učitelskou profesi vykonávat. Pracoval jako dělník 
na pile, noční hlídač či dělník Československých drah. 
Signatářem Charty 77 se stal již v lednu 1977. V listo-
padu 1989 patřil k předním olomouckým aktivistům, 
usilujícím o zásadní společenskou a politickou změnu 
v Československu. Stal se mluvčím okresního Koordi-
načního centra Občanského fóra v Olomouci, za tento 
subjekt byl následně zvolen v červnu 1990 do České 
národní rady. Na podzim byl zvolen také zastupitelem 
města Olomouce a v listopadu 1990 se stal primáto-
rem. Na poslanecký mandát rezignoval po přijetí no-
vely zákona o obecném zřízení (367/90 Sb.), na jehož 

Pedagog, houslista, zakladatel komorního orchestru Iši 
Krejčího absolvoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olo-
mouci. Pracoval ve fyzikálně-pedagogické sekci Jednoty 
českých matematiků a fyziků a jako středoškolský pro-
fesor matematiky a fyziky na Střední průmyslové škole 
strojnické v Olomouci a na Slovanském gymnáziu. Hru na 
housle studoval u koncertních mistrů Moravské filharmo-
nie K. Vronského a V. Rábla, hudební teorii u J. Petzolda. 
V olomouckém hudebním životě se úspěšně angažuje 
téměř půl století. V mládí působil jako první houslista ve 
smyčcovém kvartetu Přírodovědecké fakulty UP a Olo-
mouckém učitelském symfonickém orchestru.

V letech 1981-86 spoluzaložil a řídil Nové kvarte-
to, které přijalo v roce 1986 název Stupkovo kvarteto. 
Jako primárius tohoto souboru nastudoval a veřejně 
předvedl na osmdesát smyčcových kvartetů české 
i světové komorní hudby. V roce 2007 soubor úspěš-
ně realizoval projekt „Mozart 2007“. Téměř třicetiletou 
činnost Stupkova kvarteta provázelo několik zahranič-
ních zájezdů do Německa i natáčení pro Český rozhlas 
a Českou televizi.

V letech 1987–97 byl uměleckým vedoucím a kon-
certním mistrem Komorního orchestru Iši Krejčího, je-
hož je zakladatelem. S tímto souborem i se Stupkovým 
kvartetem se zúčastnil řady festivalů a soutěží, čímž 
přispěl k propagaci olomoucké komorní hudby i města 
Olomouce v tuzemsku i zahraničí. Soubory pod jeho 
vedením účinkovaly na četných akcích Univerzity Pa-
lackého i při oslavách jubileí olomouckých středních 
škol; Komorní orchestr Iši Krejčího se aktivně podílel 

Cena města Olomouce 2007 v oblasti hudby: 
RNDr. Vladimír Žůrek (1942)

na diplomových koncertech Pedagogické fakulty UP 
a absolventských koncertech JAMU v Brně.

V rozmezí let 1984–96 se angažoval při realizaci In-
ter pretačních kurzů v Bechyni, jejichž prostřednictvím – 
a také jako dlouholetý člen České hudební společnos-
ti – spolupracoval V. Žůrek s řadou pražských hu debních 
institucí, např. se Společností Bedřicha Smetany nebo 
se Společností Josefa Bohuslava Foerstera.

Celkově realizoval na pět set veřejných vystoupení 
a celovečerních koncertů.

Umělecká činnost Vladimíra Žůrka, ale také jeho 
ne zištná obětavost a osobní nasazení při stmelování 
souborů jím vedených je soustavně sledována a vel-
mi příznivě hodnocena v tisku, a hlavně olomouckou 
kulturní veřejností.

-red-, -smo-, foto -tj-

Cena města Olomouce 2007 za boj proti totalitě: 
Mgr. Milan Hořínek, Ph.D. (1937)

přípravě se podílel, a nadále se věnoval pouze správě 
města. Jako primátor se zasloužil o rozvoj města v slo-
žité době politické a ekonomické transformace, která 
výrazně zasahovala i do komunální politiky. Do období 
Hořínkova vedení Olomouce spadá např. převod nově 
získaných nemovitostí po Sovětské armádě a KSČ pod 
správu Univerzity Palackého, která tak získala cenné 
prostory pro zřízení či rozvoj některých fakult (Právnic-
ká fakulta, Fakulta tělesné kultury atd.). Jednoznačně 
pozitivními kroky bylo také navázání družebních styků 
s mnoha městy Evropy a Spojených států, obnovení 
pomníku TGM atd.

Po neúspěšných volbách za Občanské hnutí (poz-
ději Svobodní demokraté) v roce 1994 se dr. M. Hoří-
nek vrátil po téměř čtvrtstoletí do školství. Podařilo se 
mu úspěšně dokončit doktorské postgraduální studium 
a nastoupil na Pedagogickou fakultu UP, kde působil 
jako vedoucí Katedry společenských věd a specializo-
val se na oblast politologie a soudobých dějin.

V roce 2001 se stal prezidentem charitativní or-
ganizace Lions club Olomouc, v jejímž čele setrvává 
do dnes.

Po odchodu do důchodu v roce 2006 neztratil zá-
jem o veřejný a kulturní život města a regionu a vedle 
vedení Lions clubu se věnuje mj. tvorbě a vydávání 
olomucian (např. s prof. F. Mezihorákem realizoval 
v roce 2004 publikaci Padesát německých Olomou-
čanů, připomínající pozapomenuté osobnosti význam-
ných olomouckých Němců).

Akord, Vyšehrad, Slezský sborník, Česká literatura, 
Host do domu atd.) i zahraničních (např. Ricerche Sla-
 vistishe, Zeitschrift für Slawistik, Die Welt der Slaven 
aj.) a celé řady vědeckých sborníků, do olomouckých 
novin Moravský večerník a Našinec a do sborníků Uni-
verzity Palackého (Sborník Vysoké školy pedagogické, 
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Philolo-
gica, Historica). Podílel se na přípravě katalogů k vý-
tvarným a literárním výstavám, redigoval časopis Di-
vadelní kultura (Kroměříž, 1929–1930) a knižnice Acta 
Universitatis Palackianae Olomucensis (1960–73).

V 70. letech vysílalo řadu jeho přednášek ostrav ské 
studioe Československého rozhlasu. Prof. O. Králík, 
literární historik, kritik a autor rozsáhlých a mimořádně 

ceněných monografií byl učencem vskutku evropského 
for mátu. Jeho vědecký zájem sahal od nejstarší české 
hagiografie až k literárním osobnostem 20. století. Byl 
autorem nových interpretací a provokativních hypotéz, 
které podstatně ovlivnily dosavadní chápání zásadních 
děl starší i nové české literatury; zatímco některá Králí-
kova novátorská hodnocení byla obecně přijata (např. 
pohled na dílo Dobnera, Březiny, Bezruče, Karla Čapka, 
ale též Dostojevského aj.), jiná (např. nové určení voj-
těšských legend, odlišení autentických děl K. H. Máchy 
od pozdějších příměsí atd.) se ukázala být natolik pře-
vratnými, avšak ve stejné míře inspirativními, že jsou 
dodnes předmětem vášnivých polemik.

5 Cenu udělenou prof. O. Králíkovi převzal jeho syn 
V. Králík
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Prohlášení Univerzity Palackého 
k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích

UP přivítala snahu Ministerstva zdravotnictví trans formovat stávající fakultní nemocnice. Pří-
prava zákona o univerzitních nemocnicích (UN) však bohužel nenaplňuje očekávání univerzit, 
které musejí i v nových podmínkách plně garantovat úroveň výuky mediků, klinický výzkum a ve 
značné míře prostřednictvím svých klinických pracovníků také vysokou úroveň zdravotní péče 
v budoucích UN.

Návrh paragrafovaného znění zákona, který byl se zástupci univerzit projednáván napos ledy 
3. 6., nedává dostatečné záruky, že role univerzit při vzdělávání budoucích lékařů i v klinickém 
výzkumu bude moci být splněna, neboť naprostá většina oprávněných požadavků univerzit nebyla 
v tomto znění vzata v úvahu. Za zásadní problém pak považujeme návrh Mi nisterstva zdravotnictví 
převést v říjnu 2008 stávající fakultní nemocnice na standardní akciové společnosti. Důrazně 
upozorňujeme, že tento krok může vést k přerušení vzdělávání mediků a k ohrožení medicínské-
ho výzkumu v ČR. Apelujeme proto na politiky, aby takovému vývoji včas zabránili.

Prof. L. Dvořák, rektor UP

Ve svých stanoviscích se k ministerskému návr-
hu zákona o univerzitních nemocnicích vyjadřovali 
zá stupci Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity 
a Univerzity Palackého již několikrát, dosud však ne-
jsou spokojeni s tím, jak bylo s jejich připomínkami 
naloženo. V zatím posledním vyjádření rektoři k para-
grafovanému znění zákona uvedli, že opět nezohledňu-
je jejich předchozí výhrady a že důvody pro odmítnutí 
zákona jako celku „nikterak nepominuly, ale naopak 
zesílily“. Vidí v něm „potlačení role univerzit ve výuce, 
vědě a výzkumu, personální oblasti a v určování orga-
nizační struktury klinik a dalších odborných pracovišť 
UN“, obávají se minimální garance role univerzit ve 
správ ní radě, nemožnosti zabránit zásadním majetko-
právním úkonům a dalším negativním dopadům.

Také záměr převést fakultní nemocnice na akciové 
společnosti má stále více odpůrců, kteří jsou znepo-
kojeni především záměrem provést transformaci usne-
sením vlády na standardní akciové společnosti ještě 
před případným schválením zákona o univerzitních 
nemocnicích. Obávají se mj., že zákon o univerzitních 
nemocnicích nedává dostatečné pojistky proti rozprodeji 

Zákon o univerzitních nemocnicích a transformace fakultních nemocnic na akciové společnosti
Mezi diskutována témata v současné době patří i problematika návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a transformace fakultních nemocnic na akciové společ nosti. Obě 
iniciativy jsou sice připravovány jako samostatné, úzce však spolu souvisí, a právě na některá rizika spojená s jejich provázaností poukazují reprezentace univerzit.
Stanoviska a protesty

Jak reálný je konsensus?
Jak potvrdil rektor UP prof. L. Dvořák, hlavní zádrhel všech dosavadních jednání je ministerstvem navrhovaná 

forma univerzitních nemocnic jako akciových společností. K prvnímu říjnu mají ředitelé fakultních ne mocnic za 
úkol připravit přechod těchto zařízení na akciové společnosti. V tom okamžiku vyvstane řa da problémů a nikdo 
zatím není schopen uvěřit, že bude vše tzv. „zohledněno“. Připravuje se proto „konkurenční“ návrh ze strany 
univerzit, který počítá se vznikem univerzitních nemocnic jako akciových společností „sui generis“.
Hlavní body návrhu ministerstva (paragrafované znění)

Paragrafované znění zákona počítá s univerzitní nemocnicí jako akciovou společností s 66% akciovým podílem 
státu a 34% podílem akcií univerzity; větší část členů představenstva navrhuje ministerstvo, menší univerzity 
a podobně je tomu v případě dozorčí rady; prodej akcií je možný se souhlasem majitelů dvou třetin akcií, tzn., 
že musí souhlasit i zástupci univerzit; nemocnice může být pronajata a prodáván její majetek – opět se schvá-
lením majitelů většiny akcií a dozorčí rady; provozování výuky je založeno na uzavření smlouvy mezi univerzitou 
a nemocnicí, přičemž výuku by měli řídit zaměstnanci nemocnice; tato smlouva zajišťuje kvalitu výuky, pokud 
univerzita smlouvu nepodepíše, jsou jí odebrány akcie; také výzkum má organizovat nemocnice s univerzitní 
účastí; zisk je převáděn do rezerv.
Vybrané principy alternativního návrhu univerzit

Podle návrhu univerzit by měla být UN právnickou osobou svého druhu, která není založena za účelem podni-
kání a jejímž úkolem je poskytování zdravotní péče a současně vytváření podmínek pro výuku a vědu zajišťovanou 
univerzitou; měla by mít plnou právní subjektivitu, samostatné hospodaření a vlastní majetek i závazky. 

Způsob založení univerzitní nemocnice formuluje alternativní návrh takto: „Vlastní způsob transformace stanoví 
zákon s tím, že bude založen na nabídce státu vůči univerzitní veřejné vysoké škole, která má akreditován alespoň 
jeden studijní program, který je předpokladem pro získání odborné způsobilosti podle zákona č. 95/2004 Sb. Pro 
úpravu postavení a vnitřních poměrů se vhodným způsobem využije zákonná úprava soukromoprávních osob 
(zejména akciových společností) formou odkazů, avšak pouze v minimální nezbytné míře.“

Hlavními orgány by bylo představenstvo jmenované univerzitou a dozorčí rada složená zčásti osobami zvole-
nými zdravotnickými výbory obou komor Parlamentu, zčásti jmenovaná ministry zdravotnictví a financí a zčásti 
zvolená zaměstnanci UN. Vztahy mezi univerzitou a univerzitní nemocnicí by byly upraveny smlouvami ve shodě 
s existující praxí; univerzita by přímo kontrolovala výuku, a to prostřednictvím zachování paralelních pracovněpráv-
ních vztahů akademických pracovníků – současně zaměstnanců nemocnic. Hlavním nositelem výzkumných a vě-
deckých záměrů bude rovněž univerzita s případnou spoluprací s UN (práva k výsledkům ošetřena smlouvou). 
Poslední aktualizace: ke shodě opět nedošlo

K jednání o návrhu paragrafovaného znění zákona, které MZ poskytlo ostatním stranám 29. 5., se sešli 3. 6. 
pověření zástupci UK, MU, UP a MŠMT s představiteli Ministerstva zdravotnictví. Jak se uvádí v prohlášení UK 
(viz http://iforum.cuni.cz/), zástupci MŠMT si vyhradili právo všechny připomínky, kterým nebylo vyhověno, 
v připomínkovém řízení znovu uplatnit, a to včetně připomínek zásadních. V souladu s tímto stanoviskem zástupci 
univerzit konstatovali přetrvávající nesouhlas s formou akciových společností, znovu vyjádřili zásadní nesouhlas 
s transformací fakultních nemocnic na akciové společnosti před schválením zákona, aniž by tento zákon trans-
formační mechanismus obsahoval. Upozornili také, že opět nedošlo k projednání všech konkrétních připomínek 
a že „proběhlé jednání není v žádném případě možné charakterizovat tak, že došlo ke shodě“. Představitelé MZ 
oznámili, že šlo o poslední jednání před oficiálním předložením paragrafovaného znění návrhu zákona do připo-
mínkového řízení; jeho znění budou mít ostatní strany k dispozici v předstihu.

(Podle posledních informací z tisku premiér M. Topolánek veřejně garantoval, že k převodu fakultních nemocnic 
na akciové společnosti ani rozhodnutím ministerstva, ani rozhodnutím vlády nedojde.)

Připravila V. Mazochová
Zdroje: http://iforum.cuni.cz, http://crc.muni.cz/, http://www.skrvs.cz/, Aktuálně.cz.

akcií, který by mohl ohrozit jak akademické svobody, tak 
kvalitu výuky, léčby i úroveň lékařské vědy. Podle profe-
sorů UK by „tento krok mohl znamenat až znemožnění 
výuky studentů lékařských a farmaceutické fakulty“. 

V posledních týdnech se rozpory mezi zástupci mi-
nisterstva a univerzit prohloubily a přešly v otevřené 
protesty. Ke konci května přijal Akademický senát UK 
usnesení, podle nějž bude na všech pěti lékařských 
fakultách a fakultě farmaceutické UK ukončena klinická 
výuka mediků a farmaceutů, pokud ministerstvo prosa-
dí vznik univerzitních nemocnic jako akciových společ-
ností. Podporu tomuto stanovisku vyjádřil jak rektor UK 
prof. V. Hampl, tak Vědecká rada UK. Akademický se-

nát UP vyzval MŠMT ČR, Ministerstvo zdravotnictví 
a Vládu ČR, aby „do doby nabytí účinnosti uvedeného 
zákona žádným způsobem netransformovala stávající 
fakultní nemocnice“. Stanoviska univerzit podpořila rov-
něž Česká konference rektorů, jejíž plénum konstato-
valo, že „by mohlo dojít k ohrožení vzdělávání, vědy 
a výzkumu v lékařských a příbuzných oborech“. 

Také protestní shromáždění studentů při akci „STOP 
uni verzitním nemocnicím bez univerzit“, které proběhlo 
na pražském Albertově 20. 5., apelovalo na zastavení 
legislativních kroků, které by vedly k transformaci fa-
kultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním 
podílem univerzit. 

Nejen apel na nastolení vzá jemné důvěry, ale i věcné 
argumenty zazněly ze strany ministra zdravotnictví 
MUDr. T. Julínka a jeho prvního náměstka M. Šnajdra 

na semináři k zákonu o uni -
verzitních nemocnicích, 
který se uskutečnil 26. 5. 
ve Velké posluchárně Teo-
retických ústavů LF UP. Vě-
no ván byl jednak prezen-
ta ci ministerského ná vrhu 
zákona (zdůvodnění jeho 
účelu a smyslu nastně ním 
východisek a základ ních 

postulátů zákona), jednak diskusi. Jak po dotkl MUDr. 
T. Julínek, právě to mají podobná setkání umožnit a sou-
časně zabránit ší ření fám. Rektor UP prof. L. Dvořák 
potvrdil, že shoda mezi oběma stranami panuje v pře-
svědčení, že současný stav je třeba změnit. Připomněl 
však, že je den z hlavních důvodů pro neprůchodnost 
jednání spočíval v tom, že ministerstvo ne reagovalo 
adekvátně na připomínky univerzit, a to i přesto, že se 
univerzity k němu vyjadřovaly opakovaně. Vyjádřil pře-
svědčení, že dohoda je možná, znovu však připomněl, 
že univerzity s největší pravděpodobností ani nadále 
nebudou ochotny přistoupit na vznik univerzitních ne-
mocnic jako akciových společností.

Na připomínky účastníků diskuse, které poukazo-
valy na časté negativní zkušeností z privatizací posled-
ních let, reagoval ministr ujištěním, že obavy tohoto 
typu jsou iracionální, neboť stát se podle jeho slov 
zavazuje, že svůj podíl prodávat nebude, a dostatečnou 
zárukou je právě forma akciové společnosti, založená 
ovšem nikoli za účelem podnikání, ale léčby, výuky 
a vědy. Jak nicméně uvedl, pokud i přesto má aka-
demická obec „strach z postranních úmyslů julínků 
a spol.“, je možné připravit případné další právní po-
jistky. Poukázal přitom na stanovisko Evropské komi-
se, která ministerský návrh označila za veřejnoprávní, 
a zdůraznil, že ministerstvo je stále ochotno k diskusi 
a že zákon by měl jít do Poslanecké sněmovny jako 
konsensus obou stran. 

V dotazech zazněla řada dalších různých témat – 
otázky převoditelnosti akcií, odpovědnosti za výuku, 
dostupnosti dotací na vědu a výzkum aj. – a na všech-
ny jministr i jeho náměstek reagovali. Několikrát opa-
kované „věřte nám“ však nenašlo výraznou odezvu 
a v jednom případě dokonce doznělo v salvě smíchu 
téměř zaplněného auditoria Teoretických ústavů LF…

-mav-, foto -mo-

Ministr Julínek na LF UP: 
„Uvěřte nám, prosím“
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

VYDAVATELSTVÍ UP

Doc. E. Sovová, Ph.D., MBA, I. interní klinika FNO, 
členka AS UP a LF:

Ad 1) Mé stanovisko je shodné se stanoviskem 
rektorů vysokých škol, MŠMT, České lékařské komo-
ry a ostatní odborné veřejnosti a to, že v současné 
po době je pro mě návrh nepřijatelný. Podoba paragra-
fovaného zákona, jak jsem ji měla možnost pečlivě 
prostudovat, žádným způsobem nezaručuje prohlou-
bení jednoty vědy, výzkumu, výuky a péče o pacien-
ty. Zároveň nenaplňuje základní preambuli o zrušení 
dvoukolejnosti vedení v univerzitních nemocnicích 
a tím zlepšení organizační struktury a ekonomiky ne-
mocnic. Podle mě zákon v navrhovaném znění nepři-
náší nic nového a zároveň pozitivního.

Ad 2) Domnívám se, že forma akciové společnosti, 
která má jako základní cíl vytvářet zisk, není pro fun-
gování univerzitní nemocnice vhodná. Zamýšlený koč-
kopes – akciová společnost, která primárně nevytváří 
zisk, je k smíchu všem ekonomům. Univerzita Karlova 
vypracovala návrh na možné řešení tohoto problému – 
vznik univerzitních nemocnic jako právnických osob 
sui generis. Vzhledem k důležitosti tohoto problému je 
nyní čas na širokou diskuzi napříč politickým spektrem 
a ne přijmout zákon za každou cenu. Cílem diskuze 
by mělo být vytvoření co nejlepší zákonné normy pro 
budoucí fungování univerzitních nemocnic jako stabil-
ního pilíře českého zdravotnictví.
Doc. R. Kubínek, CSc., předseda Akademického se-
nátu UP:

Ad 1) Především mi vadí urputná snaha MZ ČR, 
nej viditelněji ministra Julínka a náměstka Šnajdra, za 
každou cenu návrh zákona o UN prosadit co nejdříve. 
Největší aroganci státní moci spatřuji v tom, že vychá-
zí ze zcela odlišné koncepce právní úpravy a nebere 
v potaz všechny připomínky zástupců škol, které vy-
chovávají v těchto zdravotnických zařízeních (dosud 
fakultní nemocnice) své studenty. Návštěva ministra 
Julínka v Olomouci mi jasno neudělala a mé obavy 
o osud výuky studentů v podmínkách univerzitní ne-
mocnice, převedené na akciovou společnost, trvají.

Ad 2) Rizik je zřejmě celá řada. Z mého pohledu je 
zákon nepřipravený a nemá vyjasněnou celou řadu dů-
ležitých otázek. Zákon např. neupravuje vztah vý uky stu-
dentů a tržního poskytování zdravotních služeb nebo 
úlohu státu při zadlužení nemocnice. Nejsou vy jasněny 
otázky poskytování grantů ve vazbě na ne mocnice atd. 
Profesoři a výzkumy realizované na kli nikách význam-
ně přispívají fakultním nemocnicím k jejich prestiži. 
Z pohledu MZ jsou však spíš stavěni do role těch, kteří 
budou, při převažujícím preferování finančního profitu, 
omezovat léčebnou péči. Správa majetku nemocnice 
bude v navrhovaném způsobu dělení akcií obtížná, 
vše bude podřízeno ekonomickým zájmům a dojde-li 
k zadluženosti univerzitní ne mocnice, nechápu, jak 
bude moci univerzita tuto si tuaci řešit.

Necítím se být odborníkem v této oblasti a moje 
názory jsou spíše názorem představitele UP, který vy-
slovuje obavy z možných dopadů na zaběhnutý kvalitní 
systém výuky studentů medicíny na UP.
MUDr. T. Papajík, CSc., předseda Akademického se  -
nátu LF UP:

Ad 1) Moje osobní stanovisko k poslední verzi to -
hoto zákona je jednoznačně odmítavé. Každý, kdo 
se seznámil s paragrafovým zněním zákona a kdo si 
přečetl názory právních expertů a rektorů Univerzity 
Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého, 
musí konstatovat, že ministerští úředníci připravili velmi 
nedokonalý polotovar, podle kterého by měla fungovat 
spolupráce, resp. výuka klinických oborů v uni verzitních 
nemocnicích, a. s. Tento zákon již automaticky před-
pokládá, že fakultní nemocnice budou v době platnosti 
zákona akciovými společnostmi, a po té, co se v šibe-
ničně krátkém termínu smluvně do hodne univerzita 
s nemocnicí, změní zařízení svůj ná zev na univerzitní 
nemocnice, a. s., a univerzitě bude převeden 34% balík 

K tématu vzniku univerzitních nemocnic a transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti jsme získali stanoviska také některých členů akademické obce UP, 
kteří nám odpověděli na dvě otázky:
1. Jaké je vaše stanovisko k připravovanému zákonu o univerzitních nemocnicích?
2. V čem vidíte rizika/přednosti transformace fakultních nemocnic na akciové společnosti?

akcií tohoto subjektu. Zákon nejenže neodstraní mno-
hokrát kritizovanou dvoukolejnost a nevytvoří skutečnou 
univerzitní nemocnici, ale rozdíly mezi univerzitou a ne-
mocnicí spíše prohloubí. Univerzita bude v této situaci 
moci ovlivňovat chod nemocnice jen velmi symbolicky, 
výuka a výzkum bu dou v nerovnoprávném a podřízeném 
postavení vůči zdravotnickému provozu, resp. snahám 
o jeho maximální ekonomizaci. 

Univerzity opakovaně podaly k zákonu řadu zásad-
ních kritických připomínek, které však až na malé vý-
jimky nebyly ministerstvem akceptovány. Místo sku-
tečné rovnoprávné diskuse kvalifikovaných odborníků 
napadají ministerští úředníci akademickou obec a ob-
viňují ji z nekonstruktivních postojů. „Nekonstruktivní“ 
je ovšem z pohledu ministerstva téměř každý názor, 
který nepodporuje jejich verzi vzniku a fungování uni-
verzitních nemocnic, a. s. 

Ad 2) Přednosti, jež by nemocnicím přinesl statut 
akciové společnosti, jsou akademické obci a lékařům 
vysvětlovány jen ve velmi hrubých obrysech. Řada ar-
gumentů, které se dnes používají na podporu vzniku 
akciových společností, je založena na polopravdivých 
tvrzeních a možná spíše na přáních či vizích předkla-
datelů zákona. Kdyby stát již dnes vykonával funkci 
svě domitého správce svého (tedy našeho) majetku ve 
fakultních nemocnicích, nikdy by nemohlo dojít k řadě 
manažerských a ekonomických chyb, jimiž jsme byli 
(a stále ještě jsme) svědky. Proto argument, že akci-
ová společnost tyto jevy eliminuje, neobstojí. 

To, co mi zásadně vadí a je podezřelé, je spěch, 
se kterým je převod na a. s. připravován. Naléhání na 

rychlou změnu formy vlastnictví zcela zastiňuje nutnost 
reformovat obsahovou stránku věci. To znamená začít 
provádět promyšlené kroky, jež by měly vést ke zlep-
šení zdravotní péče, kvality výuky a výzkumu v těchto 
zařízeních. Opravdu jen naivní a nepoučený laik věří 
tomu, že mávnutím kouzelného akciového prout ku se 
zásadně zlepší všechny výše uvedené at ri buty. 

Z projektu univerzitních nemocnic, a. s., s 34% účas-
tí univerzit vyplývá pro akademickou obec řada závaž-
ných potencionálních rizik, která mohou ve svém dů-
sledku vést k snížení kvality výuky v klinických oborech 
a úrovně aplikovaného výzkumu. Toto tvrzení by se da-
lo podpořit řadou pevných argumentů, jež by vystačily 
na samostatný článek. Nicméně již dnes jsme v řadě 
fakultních nemocnic svědky odsouvání potřeb výuky 
budoucích lékařů na vedlejší kolej (viz např. nedávné 
problémy s klinickou výukou ve FN Motol) a také pod-
pora vědy na půdě fakultních nemocnic je ze strany 
jejich managementů spíše verbálně deklarovaná než 
skutečně realizovaná. Proto si myslím, že převod FN 
na a. s. je nutné okamžitě zastavit a vytvořit expertní 
skupinu odborníků z řad akademiků, lékařů, právníků 
a ekonomů, která by měla za úkol vypracovat novou 
verzi zákona o „skutečných“ univerzitních nemocni-
cích. Vždyť naším společným zájmem by měla být 
sil ná a dobře fungující veřejnoprávní instituce, která 
tvoří páteř systému a poskytuje občanům ty nejlepší 
a nejkvalitnější služby, a to jak na poli medicínském, 
tak při vzdělávání studentů a celoživotním prohlubo-
vání kvalifikace a dovedností zdravotníků.

K otázce na stanovisko k připravovanému návrhu zá ko na o transformaci univerzitních nemocnic na akciové spo-
lečnosti z hlediska jeho případných rizik či přínosu poskytl vyjádření děkan fakulty prof. Z. Kolář: Nezaměňujme 
návrh na transformaci FN na UN s přechodem na a. s. Prvně zmíněný zákon byl podrobně probírán na setkání 
s ministrem zdravotnictví na TU LF UP. Má racionální jádro (zprůhlednění účetnictví, definování skutečných nákladů 
na výchovu lékařů a dal ších zdravotnických pracovníků), zda bude přínosný, ukáže budoucnost. Naše fakulta 
se od počátku podílí na připomínkování věcného návrhu zákona i paragrafového znění a stojí za prohlášením tří 
rektorů univerzit. Toto prohlášení sestavené s naší aktivní pomocí vyjadřuje všechna potenciální rizika. Zda bude 
zákon přijat či nikoliv, je nyní plně v rukou politiků, univerzity již k němu řekly vše, co mohly. Není reálné, aby byl 
přijat v pří padě politického konsensu dříve, než v příštím ro ce. Jiná věc je přechod FN na a. s. Tuto záležitost 
má plně v rukou MZd ČR a je velmi pravděpodobné, že k němu dojde ještě v tomto roce. Činnosti lékařských 
fakult v ČR se příliš nedotkne.

Připravila -mav-

Cyrilometodějská teologická fakulta
Órigenés. O svobodě volby. Úvodní studie, překlad 
a komentář Martin Navrátil. 1. vyd., 302 s. Prodejné.

Fakulta tělesné kultury
Kurková, P. (ed.): Nevidíme, neslyšíme, nechodíme, 
přesto si však rozumíme. Sborník. 1. vyd., 74 s. Ne-
prodejné.
Petrů, G., Karásková, V.: Edukační aspekty canistera-
pie. 1. vyd., 34 s. Neprodejné.

Filozofická fakulta
Mokienko, V., Stěpanova, L.: Ruská frazeologie pro 
Čechy. 2. vyd. (rozšíř.). 260 s. Prodejné.
Pechal, Z. (výk. red.): Rossica Olomucensia XLV. (rok 
2006). 1. vyd., 200 s. Prodejné.

Lékařská fakulta
Hálek, J. (uspoř.): XXXI. dny lékařské biofyziky. Sbor-
ník. 1. vyd., 166 s. Neprodejné.
Vránová, V.: Pomoc porodních asistentek je nablízku 
všude tam, kde ženy žijí. Sborník. 1. vyd. CD. Nepro-
dejné.
Kudela, M., a kol.: Základy gynekologie a porodnic-
tví pro posluchače lékařské fakulty. 2. vyd., 274 s. 
Prodejné.

Květnová produkce
Právnická fakulta
Hamuľák, O. (ed.): Debaty mladých právníků 2007. 
Sbor ník. 1. vyd., 248 s. Neprodejné.

Přírodovědecká fakulta
Fellnerová, I., a kol.: Obecná biologie a genetika. 
1. vyd. CD. Neprodejné.
Kincl, L., a kol.: Ekologie a ochrana životního prostře-
dí. 1. vyd. CD. Neprodejné.
Kincl, L., a kol.: Biologie rostlin a hub. 1. vyd. CD. 
Ne prodejné.
Tarkovski, P., Kubala, M. (eds.): Druhá studentská 
konference mladých přírodovědců. Sborník příspěvků 
připravený společně s pedagogickou fakultou. 1. vyd., 
72 s. Neprodejné.
Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A., a kol.: Studium 
rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformač-
ních databází. 1. vyd., 182 s. Prodejné.
Richterek, L.: Filozofické problémy přírodních věd. 
1. vyd., 156 s. Neprodejné.
Švrček, J., Calábek, P., Geretschläger, R., Kalinowski, J.: 
Mathematical Duel ’08. 1. vyd., 32 s. Neprodejné.

Rektorát UP
Výroční zpráva o činnosti za rok 2007. 88 s. Neprodejné.

Dokončení na str. 8
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uvedla. Záhy po vyhlášení vítězného návrhu soutěže 
iniciovali akademici z FF UP petici, pod níž se podepsali 
mj. i bývalí rektoři UP prof. J. Mačáková i prof. J. Jařab. 
Oba souhlasí s tím, že UP potřebuje jednotný vizuální 
styl, vyjádřili však pochybnosti, zda právě s logem, kte-
ré vyhrálo soutěž. Mnozí z těch, kteří petici podepsali, 
se totiž domnívají, že není důvod starý znak měnit, nové 
logo je podle nich příliš barevné, spíše odkazuje na 
ko merční firmu než na tradici olomouckého vysokého 
učení. Někteří z kritiků považují vítězný návrh navíc za 
příliš tendenční a obávají se, že by za pár let muselo 
být měněno.

K protestu, který dnes čítá zhruba 1 900 podpisů, 
se přidaly i akademické senáty všech fakult UP. Svými 
usne seními vyjádřily nesouhlas s výsledkem soutěže 
na jednotný vizuální styl UP, jejíž součástí byl i návrh 
nového loga UP. Rektorovi UP poté doporučily, aby před-
lo žený návrh odmítl. Legislativní komise Akademického 

senátu UP navíc poukázala nai schválené a registrova-
né znění čl. 53 Statutu UP: v současnosti není odkaz 
na znak UP uveden ve Statutu UP. Z toho vyplývá, že by 
o změně rozhodoval rektor UP. AS UP v této souvislos-
ti přijal usnesení, v němž vedení Univerzity Palackého 
požádal, aby případnou změnu označení UP realizovalo 
formou změny Statutu UP tak, aby do rozhodovacího 
procesu byla zapojena co nejširší část akademické 
obce Univerzity Palackého.

Prof. L. Dvořák již dříve naznačil, že nové logo ne-
hodlá prosazovat proti odporu velké části akademic-
ké obce. Diskuse bude dále pokračovat, zejména na 
úrovni akademických senátů a širšího vedení UP. Před-
pokládám, že do konce měsíce června učiním závěry, 
komentoval pro Žurnál UP svůj další postup.

M. Hronová, foto na titulní straně -mo-
Pozn.: Příští jednání AS UP se uskuteční 18. 6. ve 
vel ké zasedací místnosti Rektorátu UP.

Dokončení ze str. 1
Rektor UP: Debata dokumentovala…

O ČEM SE MLUVÍ

V roce 2006 se tým pracovníků z UP zapojil do 
projektu Zveřejňování závěrečných prací na Univerzitě 
Palackého v Olomouci, který univerzita získala v rámci 
rozvojových programů MŠMT ČR. Jak Žurnálu UP sdělil 
PhDr. R. Hladký, tehdejší odpovědný řešitel, projekt byl 
účetně vedený pod dnes již zrušeným Informačním 
centrem UP. Zhruba 1,175 milionu korun získala olo-
moucká univerzita na technické vybavení, 975 tisíc na 
mzdy a odvody pracovníků – celkem tedy něco přes dva 
miliony korun. Z průběhu realizace projektu, který byl 
plánován na dva až tři roky, vyplynula již v roce 2006 
potřeba pokračovat i v roce následujícím. Do rozvojo-
vých projektů na rok 2007 však zmíněný projekt zařa-
zen nebyl, na jeho realizaci byly tedy použity provozní 
prostředky, řekl PhDr. R. Hladký a dodal: Cílem řešení 
uvedeného projektu pro rok 2006 bylo zpracování do-
tazníku a podrobná analýza stavu zpracování kvalifikač-
ních prací na jednotlivých fakultách, stanovení pravidel 
pro kategorizaci a evidenci kvalifikačních prací, jejich 

Zveřejňovaní kvalifikačních prací na UP – dny minulé i současné
Povinnost zveřejňovat bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, u nichž proběhla obhajoba, a to včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby, ukládá veřejným 
vysokým školám zákon1 již od roku 2006. Vysoké školy by tak měly činit v souladu se svým vnitřním předpisem prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravují. 
Novela vysokoškolského zákona, konkrétně § 47, má dvě základní funkce: archivní a znalostní. Prostřednictvím zveřejnění závěrečných kvalifikačních prací se totiž může ukázat, 
jak daná vysoká škola pracuje. Zveřejněním těchto prací může být vyvíjen jak tlak na jejich kvalitu, tak na konkurenci mezi jednotlivými vysokoškolskými pracovišti a vysokými 
školami jako takovými. Doc. M. Chráska, prorektor pro záležitosti studia a studentů UP, informoval, že od července 2007 se závěrečné kvalifikační práce zveřejňují také na Uni-
verzitě Palackého. V současné době je ve STAGu zavedeno zhruba 16 tisíc prací, řekl 19. 3. 2008 v průběhu Kolegia rektora UP a předložil návrh příkazu rektora „Evidence údajů 
o bakalářské, diplomové a disertační práci a způsob jejího zveřejňování“. Ještě dnes však databáze závěrečných kvalifikačních prací na olomoucké univerzitě funkční není.

ochranu a využívání; příprava metadat pro popis kvali-
fikačních prací, analýza stávajících předpisů a vytvoření 
směrnice rektora, která umožní aplikaci výše uvedených 
pravidel, instalace a konfigurace systému pro správu 
kvalifikačních prací. V návaznosti na první etapu měly 
být realizovány další úkoly (příprava licenční smlouvy, 
příprava vnitřní normy, metodický pokyn pro autory prací, 
organizace pře dávání prací, testování procesu sběru me-
tadat, ko rekce, propagace, návody a školení). Z důvodu 
kom patibility s dalšími vysokými školami byl pro popis 
kvalifikačních prací na UP vybrán „Metadatový soubor 
pro elektronické vysokoškolské práce v ČR“. Na základě 
analýzy vyplněných dotazníků a požadavků na kompati-
bilitu s ostatními systémy provozovanými na vysokých 
školách pak byly stanoveny požadavky na systém pro 
ukládání, zpřístupňování, archivaci a správu kvalifikačních 
prací na UP. Těm nejlépe vyhověl modul EPCA systému 
Advanced Rapid Library. PhDr. R. Hladký mj. také uvedl, 
že na základě vyhodnocení těchto požadavků a systé-
mových nároků byl zakoupen server, operační systém 
i aplikační software. Stanovené úkoly pro rok 2006 byly 
průběžně plněny a na podzim téhož roku bylo zahájeno 
testování systému na Pedagogické fakultě. Tento postup 
byl bez výhrad akceptován s tím, že následujícím krokem 
pro uvedení celého systému do reálného provozu mělo 
být vytvoření směrnice rektora UP. Vzhledem k tomu, 
že AS UP souhlasil s návrhem vedení UP na zrušení 
Informačního centra jako celku a některých pracovišť 
bez náhrady, včetně místa ředitele, které jsem v té době 
zastával, nemohl jsem se na této práci dále po dílet a po 
dohodě s rektorem jsem 15. 11. 2006 projekt předal 
doc. M. Chráskovi, prorektorovi pro záležitosti studia 
a studentů UP. K připravovanému návrhu směrnice jsem 
se na výzvu doc. M. Chrásky ještě začátkem roku 2007 
vrátil a společně s kolegy ji upravil a doplnil, dodal. Pro-
rektor pro záležitosti stu dia a studentů UP doc. M. Chrás-
ka to před časem potvrdil, když uvedl, že ještě v dubnu 
2007, po ukončení projektu a vzhledem k nevyjasněnosti 
formátu převodu dat mezi systémem STAG a Knihovním 
systémem, vznikla pracovní podoba směrnice rektora UP 
o zveřejňování závěrečných prací. Následně bylo s pro -
vozovateli systému vyřešeno vkládání informací o závě-
rečných prací do STAGu, včetně vkládání elektronických 
verzí závěrečných prací. Ukázalo se však, že při vkládání 
závěrečných prací z celé UP by mohlo dojít „přehlcení“ 
STAGu. Knihovní systém v té době však nebyl firmou 
Cosmotron připraven k přejímání dat ze STAGu. Tento 
technický problém byl vyřešen až v prosinci 2007, tedy 

v době, kdy již byly závěrečné práce zadány, komentoval 
situaci v průběhu Kolegia rektora UP doc. M. Chráska. 
Poněkud odlišné vyjádření poskytla RNDr. D. Lošťáková, 
ředitelka Ústřední knihovny UP. Firma Cosmotron do stála 
svým závazkům a systém je plně funkční již od konce 
roku 2006. Do knihovního systému nejsou převáděna 
data ze STAGu, protože neexistuje rozhodnutí, směrnice, 
která by uvedený přesun řešila. Právě směrnice by měla 
vyjasnit všechny vztahy, jak a kam se mají práce uložit, 
v jakém formátu, jestli se mají ukládat i posudky oponen-
tů, atd. Knihovní systém je kapacitně dostačující, řekla. 
Abych situaci přiblížil. Je to asi jako s balíkem, který 
máte odeslat, ale nemáte vyplněnou adresu. Informace 
není možné převzít bez toho, aby bylo řečeno, na jakou 
adresu mají být doručeny a v jakém rozsahu, dodal pak 
systémový kni hovník I. Hučín.

Dlouho očekávaná směrnice rektora UP by tedy měla 
obsahovat nutná obecná pravidla závazná pro celou uni-
verzitu (případné odlišnosti v rámci jednotlivých fakult 
budou řešit směrnice děkanů). Její konečná podoba 
vznikne zřejmě na podzim 2008, po vy hodnocení před-
běžných výsledků centralizovaného projektu MŠMT ČR 
Národní registr VŠKP2 a systém na odhalování plagiátů, 
který je realizován pod vedením Masarykovy univerzity 
a ke kterému se UP připojila v říjnu 2007, sdělil před 
časem v rámci Kolegia rektora UP doc. M. Chráska. 
Ke zmiňovanému projektu se obrací i ředitelka univer-
zitní knihovny RNDr. D. Lošťáková, která v souvislosti 
s tímto projektem vnímá jako paradox to, že v tuto chvíli 
je výhodou, že směrnice ještě není vydána. Současná 
situace umožňuje dokončit směrnici tak, aby univerzita 
mohla dostát závazkům vyplývajících z účasti na tomto 
projektu, řekla.

M. Hronová
Poznámky:
1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, v platném znění, § 47b.
2 Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (C1/2008) – 
školy zapojené do projektu: Akademie múzických umění v Pra-
ze,Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomická univerzita 
v Bratislavě, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Ji-
hočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita 
v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita 
Palackého v Olomouci,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká 
škola báňská Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekono-
mická v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoká škola 
technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v Praze, Západočeská univerzita v Plzni (viz 
http://theses.cz/).

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007. 54 s. Ne-
prodejné.

Pedagogická fakulta
Ludíková, L. (ed.): Sborník příspěvků ze závěrečné kon-
ference k projektu ESF „Tvorba a realizace kurzů v rámci 
celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti 
speciální pedagogiky“. 1. vyd., 116 s. Neprodejné.
Langer, J. (ed.): Tvorba a realizace kurzů v rámci ce-
loživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti 
speciální pedagogiky. CD. Neprodejné.
Knápek, M., Potměšil, M.: Analýza komunikačního cho-
vá ní. 1. vyd. CD. Neprodejné.
Myslivečková, H., Šobáňová, P.: Vysokoškolská přípra-
va výtvarných pedagogů – současný stav a perspekti-
vy. 1. vyd. CD. Neprodejné.
Kutnohorská, J. (ed.): Důstojné umírání. Sborník. 
1. vyd. CD. Neprodejné.
Myslivečková, H., Šobáňová, P. (eds.): Vysokoškol-
ská příprava výtvarných pedagogů – současný stav 
a perspektivy. Sborník příspěvků. 1. vyd., 164 s. Ne-
prodejné.

Vydavatelství UP
Kala, M., Kubínek, R.: Anička z 2.B, pidimráz Pido-
nius… a jak to vidí učitel Fousek? 1. vyd., 134 s. 
Pro dejné.

Ostatní
Černá, D. Ruční práce. 1. vyd., 72 s. Neprodejné.
Havránková, J.: Estetická výchova. 1. vyd., 52 s. Ne-
prodejné.
Piňosová, J.: Německý jazyk. 1. vyd. 90 s. Nepro-
dejné.
Piňosová, J.: Občanská výchova. 1. vyd., 100 s. Ne-
prodejné.
Smejkalová, M.: Rodinná a zdravotní výchova pro 
1. a 2. ročník. 1. vyd., 64 s. Neprodejné.
Doležel, R., Chrást, M.: Informatika. 1. vyd., 122 s. 
Neprodejné.
Lajtkepová, L.: Matematika pro 1. ročník. 1. vyd., 82 s. 
Neprodejné.
Večeřová, M. A.: Český jazyk (gramatika). 1. vyd., 
108 s. Neprodejné.
Špánková, D.: Příprava pokrmů. 1. vyd., 114 s. Ne-
prodejné.
Přikryl, Z.: Čím jsem žil. 1. vyd., 72 s. Prodejné.

-kop-

Dokončení ze str. 7
Květnová…
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Z UMĚLECKÝCH PRACOVIŠŤ UP

Ateliérová tvorba Katedry výtvarné výchovy PdF UP
Textilní tvorba

Jako odborná asistentka v oboru textilní tvorba působí 
PaedDr. Taťána Šteiglová, jejíž šir ší výtvarně peda-
gogické zaměření dokládá členství ve výboru české 
sekce INSEA, výrazný podíl na organizaci Symposia 
INSEA s mezinárodní účastí v Olomouci v roce 2002 
a uspořádání jeho sborníku. Její přednáškovou a orga-
nizační činnost (např. workshop Vlákno – řemeslo 
a umění, Olomouc 2004) doprovází vlastní tvorba re-
alizovaná zejména v technice voskové batiky. 
„Měkkost je život“ (Magdalena Abakanowicz)

Textil je první a poslední materiál, se kterým člověk 
přichází do styku. Historie textilního materiálu se odvíjí spolu s keramikou již 
od pravěku. Textil byl prostředkem procesu sebeuvědomování člověka v jeho 
vývoji a současně slouží i jako výpověď o historii lidstva ve všech jejích obdo-

bích. Textil má vztah k člo-
věku jako oděv, jako jeho 
druhá kůže i jako jeho dal-
 ší schránka v architektuře. 
Jeho úloha v životě člo vě -
ka je nezastupitelná. Vlast  -
nosti textilního ma te riálu 
ho předurčují ke specific-
kému výtvarnému projevu 
jak v oblasti užité tvorby, 
tak nově i v oblasti volné-
ho umění. Proměna vztahu 
k definitivnosti výtvarného 
díla objevila pro výtvarné 
umění měkké ma teriály 
včetně textilních, které se 
staly pro umělce výrazem 
jejich koncepce, vztahu 
k sobě i ke světu. Textilní 
umělci, pro které bylo tex -
tilní vlákno přiroze ným ma-
 te riálem jejich sebe vyjád-
ření, i ostatní objevili v tex-
tilním materiá lu prostředek 
pro svou vý pověď. Textil 
má vedle fyzikálních vlast-
ností i výrazné symbolické 
hodnoty odkazující na ma -
gické rituály, přírodu, histo-
rii lidstva. Textilní materiál 
má své specifické haptické i optické vlastnosti. Textil je měkký, lehký, pružný, průsvitný, splývavý, 
tenký nebo silný, lesklý či matný, hladký nebo drsný. Dá se napínat, zavěšovat, mačkat, řasit, skládat, 
ohýbat. Je možné ho vycpávat, vrstvit, řezat nebo jím obalovat, nechávat ho povlávat. Vše s abso-
lutní svobodou výtvarného vyjádření. Textil je poselství. To vše je důvod, proč se zajímat o textil 

a vzbuzovat o něj zájem jako o prostředek rozvoje osobnosti a kreativního projevu jak u stu-
dentů na Katedře výtvarné výchovy, tak jejich prostřednictvím i na základních, středních 
a základních uměleckých školách.

PaedDr T. Šteiglová, Ph.D..

5 B. Lhotáková: Prostředník, soubor objektů na tělo, 
část diplomové práce, 2005

5 V. Kubáčková: Jehelníček, 2005

5 L. Pavézková: Travnaté šimrání, soubor čtyř tkaných oděvů, část diplomové 
práce, 2004

5 V. Kubáčková: Objekt péřový, 2006
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Diskuse na téma jednotného vizuálního stylu je pro 
čtenáře všech zveřejňovaných textů, chtěných i ne-
chtěných sdělení či kuloárových diskusí shrnující 
infor mací o rozpoložení Univerzity Palackého. Do 
bu doucna je to pramen mimořádné hodnoty. Podle 
této diskuse jsme současně vnímáni či posuzováni 
na šimi domácími (možná i zahraničními) univerzitními 
a mimouniverzitními partnery.

Dovolte učinit pracovní poznámky. Předností a cha-
 rakteristikou akademického prostředí je diskuse – dis-
kuse podložená argumenty. Výhodou diskuse podlože-
né argumenty je konstatování, že na univerzitní půdě, 
oplývající akademickými svobodami, nikoho ani ne-
napadne používat silových aktů či jiné navádět „ke 
srážení ze schodů“. Pokud by tak někdo učinil, dostalo 
by se mu odsudku, a pokud tak snad někdo učinil, 
cítím povinnost – jako dočasný nositel akademického 
úřadu – se za tato slova akademické obci omluvit.

Z diskuse kolem jednotného vizuálního stylu s uni-
verzitními partnery mimo Univerzitu Palackého jsem 
vyrozuměl a dospívám ke konstatování, že Univerzita 

Vážený pane profesore,
ač v současnosti již bývalý zaměstnanec Univer-

zity Palackého v Olomouci, stále se zájmem sleduji 
informace o své bývalé alma mater, neboť mi její osud 
nikdy nebyl a ani v současnosti není lhostejný. Když 
jsem si však přečetl Vaše vyjádření k novému logu UP 
pod názvem „Tak nám chtějí zrušit znak, paní Müllero-
vá“ (Žurnál UP č. 27, 16. 5. 2008, str. 6) a v něm větu: 
„Reputace silného vedení, které úspěšně a s noblesou 
přestálo volbu tragikomického kandidáta na děkana 
jedné fakulty, vezme za své.“ Značně mě překvapila 
Vaše odvaha a sebevědomí kategoricky hodnotit jiné, 
i když jste se s nimi nikdy nesetkal.

Neznám Vás stejně jako Vy mě, neznám Vaše lid-
ské ani odborné kvality, nicméně nikdy bych si o Vás 
veřejně nedovolil říci, že „jste tragikomický“. Jistě sám 
uznáte, že takováto slova do slušné akademické sféry 
nepatří, a proto očekávám Vaši písemnou omluvu.

Narozdíl od Vás, dnes již vážený bývalý pane ko-
lego, bych si nedovolil ani polemizovat o kvalitě nej-
vyššího univerzitního managementu, přestože jeho 
před stavitel ve Vámi zmiňované kauze porušil platné 

Diskuse, názory, ohl asy

13. ČERVNA
Mgr. M. Janovská (Katedra experimentální fyziky, 
UP): Interaction of small organic molecules with 
the so dium pump (klasifikovaná přednáška). Seminář. 
PřF UP (tř. Svobody 26), učebna F8, 9 hod.

Mgr. J. Frolec (Katedra experimentální fyziky, UP): 
In vestigation of chlorophyll fluorescence changes 
after heat stress (klasifikovaná přednáška). Seminář. 
PřF UP (tř. Svobody 26), učebna F8, 9 hod.

14. ČERVNA
Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu. Akre-
ditovaný certifikovaný kurz MZ ČR. ÚOPA, ÚF LF.

18. ČERVNA
Doc. J. Štefanides a kolektiv: Kalendárium dějin di-
vadla v Olomouci (od roku 1479). Křest nové publi-
kace. Umělecké centrum UP, atrium, 15 hodin.

19. ČERVNA
PhDr. P. Urbášek (Archiv UP): Olomoucké „Pražské“ 
jaro. VMO (nám. Republiky 5), 17 hod.

19.–21. ČERVNA
32. kongres České nefrologické společnosti se za-
hraniční účastí. Celostátní konference. RCO.

20. ČERVNA
Mgr. M. Parma (ROBE Show Lighting, s. r. o.): Automa-
tic in situ observation of stomatal movements of large 
leaf area by motorized stage (klasifikovaná přednáš-
ka). PřF UP (tř. Svobody 26), učebna F8, 9 hod.

Přírodovědný jarmark 2008. Výstaviště Flora, pavilon A.

23.–27. ČERVNA
Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce. 3. roč-
ník letní školy pro SŚ studenty. Vsetín – Semetín.

27. ČERVNA
Mgr. V. Karlický (Katedra fyziky, OU Ostrava): Analyisis of 
chlorophyll fluorescence spectra of preparations from 
barley leave and mutant grown under various irradian-
ce. Seminář. PřF UP (tř. Svobody 26), učebna F8, 9 hod.

Mgr. J. Podolinská (Katedra fyziky, OU Ostrava): Non 
radiative dissipation of excess excitation energy in 
relation with organisation of pigmentprotein com-
plexes in photosyntetic aparatus of higher plants. 
Seminář. PřF UP (tř. Svobody 26), učebna F8, 9 hod.

-red-

Děkanka Právnické fakulty UP vyhlašuje
výběrové řízení

na pozice akademických pracovníků PF UP
 – docent, profesor pro obor Mezinárodní právo 

veřejné;
 – asistent, odborný asistent, docent, profesor pro 

obo ry Správní právo, Finanční právo, Evropské 
prá vo, Mezinárodní právo soukromé, Obchodní 
prá vo, Občanské právo, Civilní proces, Právo 
životního prostředí.
Předpoklady: znalost nejméně jednoho světové-

ho jazyka, znalost práce na počítači, občanská bez-
úhonnost, při výběru z řad uchazečů budou upřed-
nostňováni účastníci s odpovídajícími akademickými 
a vědeckými tituly.

Přihlášky písemné, doložené strukturovaným živo-
topisem a přehledem dosavadní praxe včetně kopií 
příslušných dokladů, zašlete na adresu: Právnická 
fa kulta UP, personální oddělení, tř. 17. listopadu č. 8, 
771 11 Olomouc, tel.: 585 637 531, fax: 585 637 506, 
www.upol.cz/fakulty/pf/uredni-deska-pf/).

Termín přihlášek: nejpozději do 4. 7. 2008.
Termín výběrového řízení: 28. 7. 2008.

Nebojme se přijmout zodpovědnost
Palackého postrádá prezentativní a reprezentativní 
pe rio dikum. Žurnál UP je – jak dokládají bohaté dis-
kuse (věnované kvalitě vzdělávání, kvalitě kariérní-
ho/vědeckého růstu, jednotnému vizuálnímu stylu 
atd.) – bytostně zaměřen a věnován vnitřním tématům 
či problémům Univerzity Palackého. Při nejbližší příle-
žitosti předložím panu rektorovi UP návrh na ustavení 
prezentativního a reprezentativního periodika Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. Samozřejmě s cizojazyčnou 
mutací části textů.

Do třetice – a předkládaný návrh jednotného vizuál-
ního stylu. Pomohu si odkazem na minulou skutečnost 
a minulou zkušenost. Evropská moderna (rozumí se 
evrop ská výtvarná moderna) se rodila v odmítnutí. 
Připomínám salóny odmítnutých. Totéž odmítnutí pro-
vázelo abstrakci atd. Trvalo desetiletí a moderna nás – 
v tom pozitivním slova smyslu – obklopuje a pro vází.

Závěr. Ať ve věci jednotného vizuálního stylu ne-
čekáme další desetiletí. Nebojme se přijmout zodpo-
vědnost. 

Ivo Barteček senior

Logo slušnost nenahradí aneb Reakce na příspěvek prof. T. Opatrného 
„Tak nám chtějí zrušit znak, paní Müllerová“ (Žurnál UP č. 27)

právní předpisy, když své rozhodnutí neopřel o zákon-
né důvody. K Vašemu tvrzení, že „to vedení přestálo 
úspěšně“ si pak pouze dovolím skromně podotknout, 
že v současné době rozhoduje Městský soud v Praze 
v této věci o dvou správních žalobách, a dokud nebu-
de vydáno pravomocné rozhodnutí, je namístě spíše 
zdrženlivost než jednoznačné závěry.

Je škoda, že stále při vášnivých diskuzích mizí do 
pozadí to hlavní – slušné a věcné vystupování jako 
ele mentární prvek moderní společnosti, v níž stejně 
důležitá jako logo by měla být i korektní diskuse. Vždyť 
kromě odborných znalostí by právě umění vystupovat 
mělo být konstantní hodnotou, kterou budou akade-
mičtí pracovníci svým studentům trvale předávat.

S přátelským pozdravem a v očekávání omluvy 
I. Beneda, bývalý zaměstnanec PF UP

Omlouvám se osobě, která se poznala v mém textu 
(ŽUP 27, str. 6), za použití slova „tragikomický“.

Prof. T. Opatrný, PřF UP

Staré logo nechceme opouštět, protože s námi prožilo 
pohnutá období naší školy a leckdo s ním má spojenou 
tradici historické univerzity. Dává nám pocit jistoty, něče-
ho, co tu – pro většinu z nás – vždycky bylo. No vé logo 
představuje nejistotu. Tvar, ze kterého zatím stěží někdo 
pozná, že má reprezentovat starobylou a váženou institu-
ci. S něčím takovým přece musíme přijít o svou prestiž!

Zatím ten hravý obrázek, který může vzbuzovat 
řadu asociací, s univerzitou spojován není. Bylo by to 

Nové logo je tak trochu výzva
jen na nás, zda bychom nový symbol dokázali svými 
výsledky naplnit a vydobýt mu respekt. Znamenalo by 
to na nějakou dobu vystoupit ze své zóny pohodlí, 
kde jsme dosud přebývali schovaní za „historickým“ 
štítkem a opírali se o dávné tradice. Byla by to výzva, 
vyžadující odvahu a velkorysost. Docela by se mi líbilo, 
kdybychom se jí chopili – myslím, že na to máme.

Prof. T. Opatrný, PřF UP

Na půdě Filozofické fakulty UP v Olomouci proběhlo 
3. 6. setkání akademické obce ve věci jednotného 
vizuál ního stylu UP. Byl jsem tomuto shromáždě-
ní účasten a nedá mi, abych se k němu nevyjádřil. 
Přestože hned v úvodu bylo prorektorem Dürrem 
avizován konec jednání na 15.30, množství diskutérů 
si vyžádalo ještě půlhodinové prodloužení jednacího 
času. Nejsem absolventem UP a pracuji na ní relativně 
krátkou dobu na to, abych byl schopen fundovaně se 
vyjádřit k otázkám jednotného vizuálního stylu a loga 
univerzity. Nicméně musím ocenit kultivovanost a věc-
nost všech diskutujících. Myslím, že by se politická 
scéna měla hodně co učit. Diverzita projednávaných 
aspektů byla rovněž vysoká a pokrývala otázky jak 

právní, umělecké, tak technické a finanční. Jednu 
připomínku (a to je vlastně důvod mé krátké úvahy) 
bych však měl. Proč nebyl dán autorce vítězného pro-
jektu prostor k tomu, aby se k některým připomínkám 
vyjádřila? Samozřejmě nepředpokládám, že by reago-
vala na otázky týkající se implementace jednotného 
vizuálního stylu, to je spíše věcí samotné univerzity. 
Ale zazněly i připomínky čistě technického charakte-
ru. Vedle brilantního představení jejího projektu, by 
určitě bylo zajímavé vyslechnout ex abrupto odpovědi 
na připomínky oponentů. Je ovšem docela možné, že 
by setkání nekončilo ve čtyři hodiny, ale v hodinách 
mnohem pozdějších.

Ing. I. Überall, Ph.D., Ústav patologie LF UP

Ještě jednou na téma nového vizuálního stylu UP

Omluva


