
Placeno převodem 706008Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

 

-red-, foto -mo-

2
r o č n í k  2 1U n i v e r z i t y  P a l a c k é h o  v  o l o m o U c i

V čísle:

  30. září 2011

 Fyzikální hrátky, noční geocaching i zkou-
mání hmyzu pod mikroskopem nabídla 
23. září veřejnosti „Noc vědců“. V rámci ce-
loevropského projektu na podporu vědy 
a techniky proběhla v prostorách Přírodo-
vědecké fakulty a Botanické zahrady.

Vědci z Lékařské fakulty UP obhájili všech-
ny své projekty v kategorii A   Katedra 
politologie na karlovarském filmovém 
festivalu  Rozhovor s prof. Hrušákovou 
o novém občanském zákoníku  Doc. Filip 
převzal Cenu předsedy GA ČR  Pevnost 
poznání: popularizace vědy pod hlavičkou 
UP  Language Tandem usnadní komuni-
kaci  Knihy ve zkratce

Čestný doktorát Univerzity Palackého obdržel 
významný lingvista prof. Helmut Glück

Prof. Glück je profesorem na Univerzitě 
Otty Friedricha v Bamberku, patří ke známým 
germanistům Spolkové republiky Německo. 

Vedle zkoumání současného německého 
jazyka se věnuje především jazykové politi-
ce, sociolingvistice a lexikografické činnosti; 
jeho přínos je umocněn i tím, že je zaklada-
telem nového oboru „Historie němčiny jako 
cizího jazyka“ (Geschichte des Deutschen als 
Fremdsprache).

Před jedenácti lety založil prof. Glück na 
své katedře v Bamberku výzkumné centrum 
pro dějiny německého jazyka jako cizího jazy-
ka. Často přednáší na mnoha evropských vyso-
kých školách. Jedním z míst, které navštěvuje 
pravidelně, je olomoucká univerzita. Pro stu-
denty germanistiky uspořádal řadu blokových 
seminářů a jednorázových přednášek.

„Glückovo působení se projevilo ve zvýšené 
úrovni znalosti studentů a prohloubilo jejich 
zájem o  lingvistiku. Prof. Glück přednášel 

 Za péči o německý jazyk a jeho šíření v mezinárodním kontextu byl vyznamenán hod-
ností doctor honoris causa přední jazykovědec, specialista na současný jazyk, jazyko-
vou politiku a němčinu jako cizí jazyk prof. Helmut Glück . Slavnostní akt se uskutečnil 
v aule Filozofické fakulty UP 27. září. Germanista uznávaný v širokém mezinárodním 
prostředí současně převzal také Pamětní medaili UP.

RVŠ odmítá návrhy ministerstva 
i rozpočtového výboru sněmovny
  Mimořádný sněm RVŠ, svolaný na 22. září 
do pražského Karolina, odmítl změny, které 
MŠMT provedlo v poslední verzi návrhu věc-
ného záměru zákona o vysokých školách bez 
projednání s reprezentacemi vysokých škol. 
Jedná se zejména o zásahy týkající se zastou-
pení studentů v akademických senátech, trans-
parentnosti a kontroly jednání akreditačních 
orgánů, funkčních míst profesorů a docentů, 
kompetencí a výběru členů rad vysokých škol 
a školného. Jeho zavedení RVŠ v souladu se 
stanoviskem své Studentské komory odmít-
la s odůvodněním, podle nějž dosud nebyly 
vyhodnoceny rizika a zahraniční zkušenosti 
s jeho dopady na sociální situaci studentů.

Zástupci vysokých škol zdůraznili nutnost vě-
novat maximální pozornost přípravě paragrafo-
vého znění zákona o VŠ. V této souvislosti RVŠ 
ocenila příslib zástupců MŠMT, že se na jeho pro-
jednávání bude opět podílet pracovní skupina 
zahrnující zástupce reprezentací vysokých škol.

Sněm RVŠ byl dále informován o možných 
důsledcích pozměňovacího návrhu Rozpoč-
tového výboru Poslanecké sněmovny PČR 
k vládnímu návrhu novely zákona o rozpočto-

Dokončení na str. 5, informace také na str. 9

a vyučoval na Katedře germanistiky FF UP 
lingvistickým obsahům v době, kdy se zde re-
formovalo a modernizovalo studium i tohoto 
dílčího oboru germanistiky: profesor Glück byl 
do velké míry rádcem mladým kolegům, kteří 
o reformních krocích uvažovali a uváděli je 
v život,“ popsala prof. Ingeborg Fialová.

Prof. Glück byl prvním zahraničním germa-
nistou, který se pustil do výzkumné práce s Ka-
tedrou germanistiky FF UP jako s partnerem. 
V roce 1999 zahájil s prof. Libuší Spáčilovou 
projekt výzkumu vyučování němčině a výzku-
mu učebnic němčiny z území Čech a Moravy od 
15. do 20. století. Druhým společným projektem 
byl výzkum stereotypů „Obraz Čechů v němec-
ké literatuře z Moravy a Čech“. Jeho výstupem 
se stala rozsáhlá databanka zveřejněná také na 
webových stránkách katedry a velmi úspěšná 
disertace absolventa doktorského studia na Ka-

Noví studenti UP zahajovali svůj první akademický rok
  Přelom září a října je na vysokých školách 
ve znamení celouniverzitních organizačních 
stereotypů i tradičních obřadů, které doprová-
zejí začátek nového akademického roku. Vedle 
dohánění restů z předchozího semestru, zápisů 
a sestavování rozvrhů probíhají také akce ryze 
slavnostního rázu, zvláště určené pro čerstvě při-
jaté posluchače. Bylo tomu tak i 21. září, kdy byli 
ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF do 
řad akademické obce přivítáni studenti prvních 
ročníků magisterského studijního programu Vše-
obecné lékařství.

Akademický rok 2011–2012 začal.
-red-, foto Marek Otava
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Řešitelé z Lékařské fakulty UP obhájili 
všechny své vědecké projekty v nejvyšší kategorii

U d á L o s t i • U d á L o s t i • U d á L o s t i • U d á L o s t i • U d á L o s t i

  Ministerstvo zdravotnictví v těchto dnech předložilo výsledek hodnocení Závěreč-
ných zpráv o řešení projektů IGA MZ ukončených k 31. 12. 2010. Výrazný úspěch při tom 
zaznamenali řešitelé z Lékařské fakulty UP.

Hodnoceno bylo celkem 54 projektů z vý-
znamných vědeckých pracovišť ČR. Všech 
sedm projektů, jejichž hlavními řešiteli byli 
akademičtí pracovníci z Lékařské fakulty UP, 
bylo hodnoceno v kategorii A.

Hlavní řešitel prof. Vítězslav Kolek (Klinika 
plicních nemocí a tuberkulózy) úspěšně do-
končil projekt „Prediktivní faktory aplikace 
adjuvantní chemoterapie u pacientů s opera-
bilním stádiem nemalobuněčného karcinomu 
plic“, prof. Karel Indrák (Hemato-onkologická 
klinika) obhájil projekt „Optimalizace náklad-
ných vyšetřovacích a léčebných postupů s cí-
lem zvýšení efektivity léčby a snížení mortality 
nemocných s AML vycházející z klinických a vy-
soce sofistikovaných prediktivních dat a jejich 
multifaktoriální analýzy v registru ALERT“ a prof. 
Vladimír Ščudla (III. interní klinika – nefrolo-
gická, revmatologická a endokrinologická) 
ukončil grantový úkol „Význam 18F-FDG PET/
CT, celotělové MR skeletu a 99mTc-MIBI scinti-
grafie v diagnostice, stážování a monitorování 
průběhu mnohočetného myelomu“. Doc. Čest-
mír Neoral (1. chirurgická klinika) předložil zá-
věrečnou zprávu projektu „Laparoskopická 
transhiatální exstirpace jícnu“, prof. Milan Kolář 
(Ústav mikrobiologie) obhájil grantový projekt 

Mezinárodní konference
rusistů opět v Olomouci
  Olomoucké dny rusistů, konference s mno-
haletou tradicí, dříve spíše seminář rozšiřujícího 
vzdělávání učitelů ruštiny středních škol, dnes 
jedno z největších mezinárodních rusistických 
fór ve střední Evropě organizované pod záštitou 
Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka 
a literatury i po svém dvacátém cyklu v r. 2009 
slavilo letos několik nej.

První cyklus konference se konal v r. 1976, 
tj. přesně před 35 lety, kdy se poprvé v Olo-
mouci setkali rusisté z různých míst tehdejší-
ho Československa. Ruku v ruce s konferencí 
vycházejí i Rossica Olomucensia, dříve ročenka 
katedry rusistiky, dnes prestižní sborník, ale také 
recenzovaný neimpaktovaný časopis Rossica 
Olomucensia. Časopis pro ruskou filologii, které 
se vydávají nepřetržitě od r. 1968, a v letošním 
roce vychází 50. ročník.

Letošní XXI. cyklus Olomouckých dnů ru-
sistů proběhl ve dnech 7.–9. září. Z ohlášených 
160 účastníků (nejvíce v historii Olomouckých 
dnů) se konference zúčastnilo na 125 domácích 
i zahraničních odborníků z 15 zemí světa. Nej-
početněji byly jako tradičně zastoupeny Ruská 
federace, Česká republika a Polsko. Své zástupce 
vyslaly i Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kazach-
stán, Kyrgyzstán, Maďarsko, Německo, Rakous-
ko, Slovensko a Ukrajina. Významně byly zastou-
peny i země Východu – Japonsko a Taiwan.

Slavnostní zahájení proběhlo v Aule Filozofic-
ké fakulty UP za přítomnosti rektora prof. Miro-
slava Mašláně a proděkana pro vědecko-bada-
telské záležitosti FF UP doc. Jiřího Špičky. Mezi 
čestnými hosty prezídia byl generální konzul 
v Brně A. J. Šaraškin. Jménem hostitelské ka-
tedry přivítal účastníky vedoucí Katedry slavis-
tiky doc. Zdeněk Pechal a prezident konference 
PhDr. Ladislav Vobořil.

Po plenárním zasedání konference probíha-
la ve čtyřech základních sekcích; každá ze sekcí 
měla jedno ústřední téma: lingvistická (Ruský 
jazyk v komunikaci), frazeologická (Frazeologie 
a internet), překladatelská (Tradice a nové směry 
v teorii překladu) a literárněvědná (Dialogická 
struktura ruské literatury). Většina příspěvků se 
vyznačovala srovnávacím charakterem a vyso-
kou odbornou úrovní.

Příspěvky všech vystupujících budou uveřej-
něny ve sborníku v řadě Rossica Olomucensia. 
Další cyklus konference proběhne v září 2013.

PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D., foto Marek Otava

na téma „Molekulárně-biologická analýza a kli-
nický význam širokospektrých beta-laktamáz 
v podmínkách České republiky“, stejně úspěšně 
byly hodnoceny i projekty doc. Vladimíra Divo-
kého (Ústav biologie) „Molekulární patofyziolo-
gie vybraných vrozených poruch erytropoézy“ 
a doc. Edgara Fabera (Hemato-onkologická 
klinika) „Úloha stanovení in vitro senzitivity 
k  inhibitorům tyrosinové kinázy Bcr-Abl při 
rozhodování o léčbě nemocných s chronickou 
myeloidní leukemií“.

Projekty byly hodnoceny podle zadávací 
dokumentace ve dvoustupňové kategorii 
A a B (řešení zahájeno v roce 2007 – Zadávací 
dokumentace 2006), ve čtyřstupňové kate-
gorii A, B, C, D (řešení zahájeno před rokem 
2007) a v pětistupňové kategorii A, B, C, D1, D2 
(řešení zahájeno po roce 2007).

Všem hlavním řešitelům i  jejich týmům 
gratulujeme, děkujeme za mimořádně kvalit-
ní reprezentaci fakulty a věříme, že i projekty 
ukončené v tomto roce budou mít stejnou 
kvalitu jako ty, které se podařilo tak úspěšně 
obhájit v loňském roce.

Za vedení LF UP doc. Tomáš Papajík, CSc., 
proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti 

a vnitřní organizaci

CARitAs – VoŠs oslavila patnáct let své existence
 Výročí patnácti let poskytování vzdělání budoucím pracovníkům v sociálních či humanitárních 
službách si ve čtvrtek 15. září připomněla CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, která 
vedle vyššího odborného studia nabízí také bakalářské studium ve spolupráci s CMTF UP. Bohatý 

program oslav pro studenty, absolventy, za-
městnance, odborníky, ale i příznivce školy 
z řad široké veřejnosti zahrnul slavnostní 
mši v  olomouckém kostele Panny Marie 
Sněžné, setkání absolventů i konference na 
téma „Spravedlnost a služba“. V zaplněném 
sále olomouckého arcibiskupství se jí jako 
přednášející i posluchači zúčastnili např. (na 
snímku zleva) prof. Pavel Ambros, vedoucí 
Katedry pastorální a spirituální teologie 
a bývalý děkan CMTF, a ekonom PhDr. To-
máš Sedláček z FSV UK, mj. člen Národní 
ekonomické rady vlády (NERV).

-mav-, foto -mo-

stručně

 V úvodu akademického roku 2011–2012 se na Fakultě tělesné kultury poprvé sešli její akade-
mici. Setkání akademické obce FTK se uskutečnilo 19. září v neředínském areálu fakulty.  Při 
příležitosti zahájení výuky oborů prezenčního studia Cyrilometodějské teologické fakulty se ve 
stejný den konala bohoslužba v koste-
le Panny Marie Sněžné (viz snímek).  
Na programu prvního zasedání Kole-
gia rektora UP v tomto semestru, kte-
ré se konalo 21. září, byl mj. projednán 
návrh opatření pro evidenci služeb po-
skytovaných na UP studentům se spe-
cifickými potřebami.  Výměna zkuše-
ností a názorů filologických odborníků 
z akademického a neakademického pro-
středí – takový byl hlavní cíl konference, 
kterou pod názvem Absolventi filolo-
gických oborů dnes a zítra připravilo 
studijní oddělení Filozofické fakulty UP 
na 22. září v Aule FF.            -mav-, foto -mo-
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Pevnost poznání 
aneb Pět expozic v jednom domě
Jednotlivé expozice Pevnosti poznání, na je-
jichž vzniku dnes pracuje zhruba padesát lidí 
z Pedagogické, Filozofické, Lékařské a Fakulty 
tělesné kultury, by se měly vztahovat k fyzi-
ce, matematice, chemii, biologii a geografii 
s přesahem do společenských věd. Podle 
současných plánů by v novém objektu mělo 
vzniknout deset stálých míst, z čehož pět 
bude odborných. Výstavy a další zajímavé 
akce by zčásti měli obstarávat také externisti.

Expozice Světlo a tma s dominantou kopule 
planetária s projekčním systémem a optický-
mi přístroji k pozorování Slunce, Měsíce a pla-
net, mimo jiné pak 3D souhvězdí hvězdné ob-
lohy nebo otáčivou mapou hvězdné oblohy 
by měla nabídnout také slepecké planetárium 
s hmatovou rozhlednou.

Expozice Voda v krajině se chystá jako in-
teraktivní maketa představující vodní tok od 
svého pramene, přes potok a řeku, až po ústí 
do moře. Pojetí této expozice je motivováno 
snahou umožnit návštěvníkovi vnímat řeku 
jako jeden z dominantních prvků krajiny, v níž 
žije, uvědomit si až naléhavě těsnou prová-
zanost života řeky a města a porozumět jí – 
třeba i tím, že se na chvíli „ponoří“ na její dno 
a stane se vodním živočichem. Právě možnost 
zažít si řeku „zevnitř“ je základ celé koncepce 
biologické časti této expozice.

Expozice Člověk, matematika a fyzika – 
Víme i to, co nevíme by se měla zabývat zá-
kladním principem lidského vědění. Sekci by 
měl dominovat model lidského mozku, který 
je dutý a vedou z něj chodby znázorňující 
cévu, průdušku a střevo. Návštěvník se tak 
bude moci podívat do mozku zevnitř, a ná-
sledně se projít dalšími lidskými orgány. Myš-
lení a vědění jako základní funkce mozku jsou 
hlavním motivem matematické části expozice. 
Téma zraku totiž vede k fyzice a optickým kla-
mům, křivým zrcadlům a dalším exponátům. 
Téma sluchu se pak chystá představit v další 
části jako obor akustiky. Pohybová soustava 
člověka je v této expozici spojena s jednodu-
chými mechanickými stroji – kladkou, pákou 
nebo nakloněnou rovinou.

Expozice Věda v pevnosti se chystá věnovat 
tématu soužití vojáků s městem – tradiční 
součásti života Olomouce. Jelikož armáda 
měla vždy přístup k nejnovějším vědeckým 
i technickým poznatkům, měly by být součás-
tí této expozice exponáty ukazující vývoj ve 
stavitelství, chemii, železářství, v oblasti zdra-
votních věd, v optice, v kartografii a v mnoha 
dalších oborech.

Součástí Pevnosti poznání budou také vě-
decké dílny, které by školám měly nabíd-
nout praktické výukové semináře v oborech 
fyzika, chemie a biologie. Žáci a studenti si 
tak budou moci vyzkoušet řadu zajímavých 
experimentů, seznámit se s moderními tren-
dy, jako jsou např. nové metody studia látek, 
nanotechnologie a biotechnologie. Kromě 
vědeckých dílen by se v Pevnosti poznání 
měl objevit také infokoutek, výukové menu 
a výukové či multifunkční sály vybavené nej-
modernějšími technologiemi.                  -map-

o  Č e m  s e  m L U V í

Popularizace vědy a poznání 
pod hlavičkou Univerzity Palackého
Chystá se propojení nejmodernějších technologií s historií města Olomouce a jeho 
fortových opevnění z dob rakousko-uherské monarchie. Po vzoru interaktivních muzeí 
v zahraničí se také v Olomouci delší dobu pracuje na vzniku návštěvnického centra, 
ve kterém by byla zábavnou a hravou formou prezentována sféra vědy a výzkumu. 
Pevnost poznání by se v samém srdci města měla veřejnosti otevřít v roce 2014.

Před časem získala Univerzita Palackého 
v areálu Korunní pevnůstky objekt starého 
dělostřeleckého skladu. Za účelem vybudovat 
v tomto objektu Pevnost poznání ji se souhla-
sem statutárního města Olomouc prodalo UP za 
symbolickou jednu korunu občanské sdružení 
Muzeum Olomoucké pevnosti. Stalo se tak se 
společným cílem všech tří jmenovaných sub-
jektů: zřídit v centru města vzdělávací a zábav-
né centrum, které by sloužilo široké veřejnosti. 

„Bezprostředně poté se v programu Evropské 
unie Věda a Výzkum pro Inovace (VaVpI) stala 
Univerzita Palackého – jako nový majitel objek-
tu – žadatelem o finance pro zrealizování pro-
jektu Pevnost poznání. Nyní je vše připraveno 

k tomu, abychom projekt uskutečnili. Znamená 
to, že jsme veškerá kritéria splnili, očekáváme 
již jen rozhodnutí o přidělení financí,“ řekl Žur-
nálu UP Mgr. Pavel Vysloužil z Přírodovědecké 
fakulty. Dodal, že předpokládaný termín reál-
ného spuštění projektu je podle stanoveného 
harmonogramu spojován s datem 1. listopadu 
2011. Nový objekt, do něhož by mělo být inves-
továno celkem 150 milionů korun, by se podle 
daných pravidel pak veřejnosti měl otevřít třicet 
šest měsíců od data spuštění projektu. Vychází 
to na listopad 2014. „Pilotní provoz bychom ale 
rádi vyzkoušeli už během letních prázdnin 2014,“ 
doplnil Pavel Vysloužil.

Už v prvopočátku úvah vybudovat v Olo-
mouci Pevnost poznání stály dvě snahy. „První 
z nich přišla už v době, kdy jsme pracovali na 
popularizačních aktivitách Přírodovědecké 
fakulty, na projektu MEDVĚD. Tehdy získaly 
některé děti odměnu v podobě možnosti na-
vštívit švýcarské vědecké návštěvnické centrum 

ve Winterthuru a už v průběhu této návštěvy 
jsme si říkali, že by bylo výborné, kdyby tako-
vé nebo obdobné centrum mohlo vzniknout 
také v Olomouci. Něco podobného bylo možné 
v ČR v té době vidět pouze v IQ parku v Liberci. 
Těmito myšlenkami pak byly ovlivněny i další 
aktivity Přírodovědecké fakulty: příkladem 
budiž Přírodovědný jarmark nebo Univerzita 
dětského věku. O několik let později se pak 
naše snaha propojila se snahou Markéty Záles-
ké z občanského sdružení Muzeum Olomoucké 
pevnosti. Také její ideou totiž bylo vybudovat 
v areálu Korunní pevnůstky jakýsi objekt po-
znání. V  okamžiku, kdy pak ve známost vy-
šla evropská výzva, naše snahy se propojily 

v jednu spolupráci,“ uvedl Pa-
vel Vysloužil. „Kolegové z PřF 
UP postupem času navštívili 
podobná centra v různých ze-
mích, rozvinuli jsme spolupráci 
s  Asociací malých debrujárů, 
kteří disponují dokumentacemi 
některých z těchto center. Dnes, 
díky spolupráci vědců napříč 
univerzitou, díky občanskému 
sdružení Muzeum Olomoucké 
pevnůstky i díky např. spolu-
práci s Vlastivědným muzeem, 
je vše načrtnuto, připraveno," 
doplnil Pavel Vysloužil.

Vybudování Pevnosti pozná-
ní by mělo završit jednu z etap 
snah Přírodovědecké fakulty 
UP o popularizaci vědy a vzdě-
lávání a hravou a zábavnou for-
mou tak otevřít nové možnosti 
v propagaci vzdělanosti. Vedle 
interaktivních expozic z oblasti 
přírodních i humanitních věd by 
se součástí tohoto centra měly 
stát také laboratoře, ateliéry 
i studia, v nichž by odborníci 
z univerzity a spolupracujících 
organizací měli návštěvníkům 

prezentovat nejrůznější experimenty a vědec-
ké postupy. Součástí expozic by měla být také 
muzejní část, v níž se návštěvníkům nabídne 
zmapovaná část olomoucké vojenské historie 
se zaměřením mimo jiné na technické vymože-
nosti, opevňovací systémy či taktiku. Plánova-
né vzdělávací a zábavné centrum bude sloužit 
k interaktivnímu poznání přírodních a huma-
nitních věd, a snad tak do Olomouce přitáhne 
nejen více turistů, ale i vzbudí zájem místních 
obyvatel. „Chceme přilákat veřejnost z užšího 
i širšího regionu, tzn. Olomouckého kraje, Vy-
škovska, Kroměřížska atd. Chceme oslovit děti 
i jejich rodiče, školy i obecně turisty,“ řekl Pavel 
Vysloužil. Dodal, že se současně předpokládá, že 
toto centrum bude za vzdělávacím účelem hojně 
využíváno nejen univerzitou, ale tedy i základní-
mi a středními školami. Expozice by měly zajíma-
vou formou učit návštěvníky, jak např. funguje 
mozek či vysvětlovat princip fyzikálních jevů.

Milada Hronová, foto archiv PřF

Vizualizace nového objektu Pevnost poznání

Pohled na starý dělostřelecký sklad v areálu Korunní pevnůstky
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R o z H o V o R

deset let práce odborníků: 
občanský zákoník míří ke druhému čtení v Parlamentu ČR
Prof. Milana Hrušáková, děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého, mj. Právník roku 2009 v kategorii Rodinné právo, se aktuálně 
podílí na přípravě nového občanského zákoníku. Jeho návrh prošel 18. června prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky. Byl také projednán ústavně-právním výborem a po připomínkovacím řízení v plénu se nyní chystá jeho postoupení 
ke čtení druhému. Nacházíme se tedy v období, ve kterém vzniká jeden ze základních stavebních kamenů právního řádu vůbec. Ob-
čanský zákoník je totiž stěžejním dokumentem, jenž upravuje soukromé právo. Je dokumentem, jenž řídí občanské vztahy, veškerá 
právní jednání, která občan dnes a denně uzavírá. „V každé civilizované zemi je občanský zákoník vedle ústavy v podstatě základním 
zákonem země,“ řekla Žurnálu UP prof. Milana Hrušáková. Věří, že se jej po deseti letech legislativní práce řady odborníků občan-
ského práva konečně podaří prosadit i v České republice. I když se tak má stát až na konci roku, o rozhovor jsme ji požádali již dnes:

Jak dlouho se na návrhu občanského zá-
koníku vlastně pracuje?

Ráda bych v úvodu zdůraznila, že velká 
většina všech postsocialistických zemí už nové 
zákoníky mají. Česká republika, přestože zača-
la na novém návrhu pracovat už na počátku 
90. let minulého století, je tedy jednou z výji-
mek. Už jednou byl návrh nového občanského 
zákoníku připravený v roce 2005. Do Parla-
mentu ČR se dostal zhruba týden před tím, než 
vláda Ing. M. Topolánka padla, takže k jeho 
projednání už nedošlo. Následující dva roky se 
na návrhu opět pracovalo, a došlo tak k dal-
ším posunům. Přípravnou fázi dokumentu 
provázely tři komise a teprve ta poslední, pod 
vedením prof. Karla Eliáše, hlavního autora 
nového návrhu, se dobrala k nyní předložené-
mu návrhu. Na nové podobě občanského zá-
koníku se za obsáhlé diskuse skutečně pracuje 
hodně dlouhou dobu. Na webových stránkách 
Ministerstva spravedlnosti ČR byl k připomín-
kování zavěšen již před dvěma lety. Tehdy mi-
nisterstvo přijímalo připomínky i jednotlivců, 
neprávníků, a vypořádávalo se s nimi.

Na jedné straně jsou slyšet názory, že 
návrh nového předpisu vychází z dávno 
přežitého dokumentu. Jak byste tyto ná-
zory komentovala?

Asi tím myslíte Všeobecný občanský zákoník 
z roku 1811. Je ale potřeba vědět, že jedním ze 
základních kamenů, na nichž nová podoba 
občanského zákoníku vyrůstá, není Všeobecný 
občanský zákoník z roku 1811, ale jeho revize 
z roku 1937. Je to podstatná informace. Základ-
ním materiálem pro přípravu nového právního 
předpisu se tedy stal návrh československého 
občanského zákoníku, který nikdy nebyl přijat. 
Navíc zdaleka nebyl jediným inspiračním zdro-
jem. V přípravě českého návrhu občanského 
zákoníku sehrál svou roli také německý, švý-
carský a jeden z nejmodernějších občanských 
zákoníků vůbec, občanský zákoník holandský. 
Při přípravě nového českého právního předpi-
su jsme se inspirovali také kanadským občan-
ským zákoníkem Quebecu, drobný vliv sehrá-
ly občanské zákoníky Jižní Ameriky. Výsledek 
dlouholeté práce je pak určitým kompromisem 
řady nejrůznějších přístupů. Nový občanský zá-
koník ruší asi tři sta jiných právních předpisů, 
čili úprava se stává komplexnější.

Na straně druhé se hovoří o tom, že nový 
návrh občanského zákoníku se přizpůso-
buje demokratickým podmínkám. Může-
te to zkonkretizovat?

V obecném smyslu občanský zákoník po-
siluje autonomii vůle občanů nebo fyzických 
osob. Zvyšuje ochranu slabší strany. Mám-li 
však hovořit o oblasti, na níž jsem se podílela 
já, o rodinném právu, tak bych měla říci, že 

v novém návrhu není až tak mnoho změn. 
Jedna velká revize rodinného práva totiž 
proběhla už v roce 1998. Protože je rodinné 
právo konzervativnější záležitost, musí od-
povídat a vycházet ze sociální reality, tak se 
jednoduše nemění co čtrnáct dnů. V novém 
návrhu občanského zákoníku jsou v této ob-
lasti změny tedy spíše na úrovni systematic-
kých a formulačních, případně jsou doplněny 
do nové podoby občanského zákoníku ně-
které instituty. Ke koncepčním změnám pak 
dochází pouze v oblasti manželského ma-
jetkového práva, které by s novým právním 
předpisem mělo více odpovídat současnému 
stylu života rodiny. Jedná se např. o možnost 
dohody manželů na režimu odděleného ma-
jetku za trvání manželství. Nový občanský 
zákoník pak zavádí např. i určité omezení 
možnosti jednoho z manželů disponovat za 
trvání manželství svým vlastním majetkem, 
pokud se jedná o majetek, který slouží potře-
bám celé rodiny. Např. když je jeden z manže-
lů výlučným vlastníkem rodinného domu, ve 
kterém žije s manželkou a společnými dětmi, 
tak tento dům za dobu existence manželství 
nebude mít možnost prodat bez souhlasu 
manžela nebo manželky. Jeho dispoziční 
právo by mělo být tak omezeno ve prospěch 
rodiny. Jinými slovy: s  věcmi, které slouží 
potřebám celé rodiny, byť jsou ve vlastnictví 
jen jednoho z manželů – např. ten dům měl 
ještě před uzavřením manželství – by neměl 
být oprávněn nakládat bez souhlasu man-
žela. V novém návrhu občanského zákoníku 
je např. zaváděn také nový institut rodinné-
ho závodu. Představte si např. tuto situaci: 
děd je vlastník vinohradu. Na jeho vinohra-
du pracuje jeho manželka, jeho děti, vnuci 
a další příbuzní, kteří se mohou dohodnout 
na tom, jakým způsobem se bude nakládat 
se ziskem z práce. Tito lidé by měli být no-
vou právní úpravou chráněni. I když pracují 
bez jakékoliv smlouvy na majetku, který je 
vlastnictvím výlučně jednoho člena rodiny. 
Příklad vinohradu jsem uvedla jako klasický 
příklad, do podobných situací se může do-
stat např. menší živnostník, majitel cukrár-
ny nebo majitel menšího obchodu, v němž 
pracuje celá jeho rodina. Zásadní změna 
v nové podobě občanského zákoníku se pak 
týká např. oblasti osvojení. Nový občanský 
zákoník např. počítá s tím, že by mohlo být 
osvojeno i zletilé dítě.

Je pravda, když se říká, že český občan 
má vinou našeho platného občanského 
zákoníku mnohem méně práv než např. 
Rakušan nebo Němec? 

 Takto jednoznačně se to říci nedá. Je prav-
da, že v našem stávajícím občanském záko-
níku chybí úprava celé řady věcí. Základní 

problém platného občanského zákoníku 
spočívá mj. v tom, že vedle něj existuje ještě 
obchodní zákoník. Např. úprava závazkového 
práva je v obou dokumentech řešena rozdílně. 
U státnic pak můžeme trápit studenty se spor-
nými dotazy, zda by se daný právní vztah řídil 
podle občanského nebo obchodního zákoní-
ku. Nová právní úprava by závazkové právo 
však konečně měla sjednotit.

Řekla jste, že se rodinné právo co chvíli 
nemění…

Ano, rodinné právo je v tomto směru znač-
ně specifické. Existuje sice komise pro evrop-
ské rodinné právo, ale je to spíše akademická 
záležitost. I když se snažíme vytvářet principy 
budoucího evropského rodinného práva, tak 
narážíme na hromadu problémů. Příkladem 
budiž rozvod manželství. Liberální úpravy skan-
dinávských zemí jsou zcela odlišné od úpravy 
např. Irska, kdy teprve po pětileté lhůtě, kdy spo-
lu lidé nežijí, mohou o rozvodu uvažovat. A co 
teprve příklad Malty, kde donedávna rozvod 
manželství vůbec neexistoval. Právní úpravy 
jsou natolik rozdílné, že snaha o jejich sjedno-
cení je skutečně problém. Rodina je konzerva-
tivní jednotka, v níž se z generace na generaci 
přenášejí tradice, zvyklosti, obyčeje. Poměrně 
silně odolává jakýmkoliv novým právním úpra-
vám, pokud dospěje k závěru, že jí nevyhovuje. 
Výsledná úprava rodinného práva je tedy vždy 
kompromisem mezi střetem nejrůznějších zcela 
protichůdných zájmů a protichůdných názorů 
a někdy i velmi militantních předsudků. Před-
stava evropského rodinného práva, zejména 
manželského práva, je tedy hudba budoucnosti.

Jaké je české rodinné právo? Ptám se na 
váš osobní názor.

Řekla bych, že po výše uvedené novele 
v roce 1998 české rodinné právo funguje, byť 
nedávno schválil Parlament ČR novelu zá-
kona o rodině, kde zavádí málem povinnost 
soudu rozhodovat o střídavé výchově. Osob-

Prof. JUdr. milana Hrušáková, Csc., děkanka 
Právnické fakulty UP, je 
profesorkou v  oboru 
Občanské právo. Je au-
torkou (spoluautorkou) 
asi 80 odborných článků 
a zhruba 15 vědeckých 
publikací. Ve své vědecké 
a pedagogické práci se 
specializuje na rodinné 
právo. Je spoluřešitelkou 
několika projektů a Vý-
zkumného záměru MŠMT Evropský kontext 
vývoje českého práva po roce 2004 (2005–2009, 
PF MU). Působí na Katedře občanského práva 
a pracovního práva UP.

Dokončení na str. 5
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Divadlo hudby Olomouc, Muzeum umění Olo-
mouc, Židovská obec Olomouc a Univerzita Pa-

lackého pořádají ve dnech 4.–12. října

dny židovské kultury olomouc
Židé a křesťané

Čtvrtý ročník festivalu se věnuje náboženským, 
historickým, společenským i uměleckým aspek-
tům vzájemného vztahu židovství a křesťanství. 
Více informací na www.divadlohudby.cz/dzko.

Katedra aplikované ekonomie FF
zve na mezinárodní vědeckou konferenci

znalosti pro tržní praxi 2011
24.–25. listopadu 2011 

Katedra aplikované ekonomie FF
Letošní ročník má za cíl prezentaci aktuálního 
vývoje řízení znalostí a jeho odrazu v manage-
mentu, marketingu, ve finančním řízení i v dal-
ších oblastech znalostní ekonomiky. Více infor-

mací na adrese www.contexo.cz/znalosti2011.

Prorektor pro studijní záležitosti UP zve srdečně 
všechny studenty a zaměstnance na přednášku 

Nový studijní a zkušební řád UP 
účinný od 1. 9. 2011

Přednáší JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., proděkan 
pro studijní a pedagogické záležitosti PF UP 

Aula Filozofické fakulty UP 
12. října ve 13 hod.

Vědeckotechnický park UP pořádá školení

získejte zákazníky na Facebooku 
a dalších sociálních sítích

4. října od 14.00 hod.
prostory VTP UP na ul. Šlechtitelů 21

Další informace www.vtpup.cz

Centrum výpočetní techniky UP
přijme do pracovního poměru
pracovníka/pracovnici na pozici

samostatný programátor analytik
Náplň práce: systémová správa portálu Univer-
zity Palackého; analýza a vývoj internetových 
aplikací v portálovém prostředí (servlety, port-
lety, webové služby); tvorba technické doku-
mentace, školení uživatelů; účast na projektech 
v oblasti webových aplikací; správa a podpora 
portálových aplikací, úpravy
Požadavky: VŠ vzdělání v oblasti IT; znalost 
operačních systémů Linux; znalost progra-
movacího jazyka Java, nebo jiného objektově 
orientovaného jazyka; zkušenost s HTML, XML, 
Javascript, CSS; základní znalost SQL; anglič-
tina na úrovni čtení dokumentace. Výhodou 
jsou: zkušenosti s Java EE aplikačními servery 
(IBM WebSphere); zkušenosti s vývojem inter-
netových aplikací v jazyce Java (JSP, Spring/JSF, 
portlety JSR168/286, webové služby SOAP); zku-
šenosti s Oracle pl/sql
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2011
Písemné nabídky se strukturovaným životo-
pisem a kopií dokladu o vzdělání zasílejte do 
10. října 2011 na adresu: Rektorát Univerzity 
Palackého v Olomouci, personální oddělení, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Případné bližší informace podá RNDr. Hana 
Matochová, tel. 585 631 821, e-mail: hana.ma-
tochova@upol.cz.

oznámení  Pozvánky

Co všechno najdete v občanském zákoníku?
Nový občanský zákoník by měl začít platit od ledna 2013. Jeho pět částí soustřeďuje více 
než tři tisíce paragrafů. 
 Obecná část: vymezuje především jednotlivé pojmy, s nimiž následně text občanského 

zákoníku pracuje. 
 Rodinné právo: zahrnuje v sobě dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství, 

tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi. 
 Absolutní majetková práva: skrývá v sobě definici vlastnictví, práva k cizím věcem a pro-

blematiku dědění. 
 Relativní majetková práva: zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně jako závazky z de-

liktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu). Je nejobsáhlejší.
 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná: zabývá se především legislativně tech-

nickou problematikou, mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem 
k poslednímu prosinci 2012 zrušeny.

Deset let práce… Dokončení ze str. 4

ně to nepovažuji za šťastné. Ale v obecném 
měřítku musím říci, že na rozdíl od občan-
ského zákoníku, který je na hranici své život-
nosti, rodinné právo funguje. I kdyby nový 
občanský zákoník nebyl přijat, tak v rodin-
ném právu větší problémy nevzniknou. Ro-
dina se vždycky vzpouzela a bude vzpouzet 
jakýmkoliv zásadním revolučním změnám 
za situace, kdy se revolučně nemění poměry 
v celé společnosti. Pokud se členům rodiny ne-
líbí právní úprava, tak se s tím vypořádají po 
svém. Jinými slovy: zákonodárce si nemůže 
dělat co chce. Pokud by se např. rozhodl, že 
zpřísní pravidla rozvodu, tak lidé jednoduše 
nebudou uzavírat manželství. Budou spolu 
žít jen tak. Mimochodem, už nyní je situace 
na pováženou, za minulý rok se v ČR narodilo 
40 % dětí mimo manželství. Zpřísní-li se ještě 
pravidla, lidé je začnou obcházet a institut 
začne ztrácet na významu. Necitlivá právní 
úprava povede k tomu, že nebude respekto-
vána a lidé si problémy vyřeší jinak, po svém. 
A je otázka, jestli je to dobře.

Co nyní návrh nového občanského záko-
níku čeká?

Dokument prošel prvním čtením PS PČR, 
byl projednán i v ústavně-právním výboru. 
Zpracované připomínky nyní budou předlo-
ženy plénu. V publikovaném plánu Minister-
stva spravedlnosti je uvedeno, že by návrh 
občanského zákoníku měl být schválen do 
konce roku, od ledna 2013 by pak měl nabýt 
účinnosti. 

Existuje nějaký prostor pro seznámení 
se s novou právní úpravou pro ty, kteří 
jej budou aplikovat? 

Samozřejmě. Existuje tzv. legisvakační 
lhůta, což je lhůta stanovená mezi platností 
a účinností zákona. Během této doby musí 
být přijat i tzv. změnový zákon, neboť všech-
ny změny, které přijdou s novým občanským 
zákoníkem se musejí promítnout do celé řady 
dalších právních předpisů, včetně občanské-
ho soudního řádu. Zatím se předpokládá roč-
ní legisvakační lhůta, není však vyloučeno, že 
z diskusí nakonec vyplyne, že účinnosti nabu-

de nový občanský zákoník až za tři či pět let. 
Do té doby se bude soudit podle staré právní 
úpravy.

Jen tak mimochodem: co se budou v me-
zidobí učit studenti PF UP?

Bude-li občanský zákoník přijat, budeme 
samozřejmě učit už novou právní úpravu. Pa-
ralelně však musíme hovořit také o té staré. 
Už proto, aby si studenti uvědomili, kde byly 
učiněny změny. V roce 1998, kdy byla s účin-
ností v srpnu byla někdy v dubnu přijata velká 
novela zákona o rodině, tak jsem celý letní 
semestr už učila nové rodinné právo. Daný 
předmět jsem zkoušela s argumentací, že ten-
to předmět se jmenuje rodinné právo nikoliv 
dějiny rodinného práva. Jakmile zákon vyjde 
ve sbírce a bude předpoklad, že nabude účin-
nosti, student se bude učit novou právní úpra-
vu. Chtěla bych ale zdůraznit, že naši studenti 
mají i přednášky ze starého socialistického ob-
čanského práva. Např. notáři dodnes využívají 
všeobecný občanský zákoník, protože se po-
tkávají s věcmi, které vznikly před rokem 1950. 
Studenty učíme starou právní úpravu pochopi-
telně v omezeném rozsahu. Učíme je jen to, co 
je potřeba, aby pochopili pro stávající právní 
úpravu nebo to, s čím se ještě mohou setkat. 
Novou právní úpravu pak učíme s odkazy na 
to, jak to existovalo do doby předtím, neboť se 
s tím ve své praxi budou dennodenně setkávat. 

Jaký je zájem o rodinné právo mezi stu-
denty PF UP? Máte nějakou zpětnou 
vazbu?

Těžko říci. Mnozí studenti, kteří vstupu-
jí na Právnickou fakultu, zpočátku vlastně 
ani nevědí, co budou studovat. Ale jedno je 
pravda: už nyní, když jim přednášíme některé 
nové koncepce nového občanského zákoní-
ku a říkáme jim, co se bude měnit, tak máme 
úžasnou účast na přednáškách. Představte si, 
že v pátek ve 20 hodin je aula plná studentů 
a všichni naslouchají JUDr. Melzerovi, který 
přijel přednášet o novém občanském zákoní-
ku. Dostal vás někdy někdo v pátek večer na 
přednášku? Mě nikdo nikdy!

Ptala se Milada Hronová, foto archiv OK

tedře germanistiky FF UP Jana Budňáka, která 
získala zahraniční ocenění.

Prof. Glück je jedním ze zakladatelů Spo-
lečnosti pro německý jazyk, stal se také mluv-
čím poroty pro udělování Ceny pro německý 
jazyk a členem předsednictva společnosti. 
Nejen v této své funkci je Helmut Glück jed-

ním z nejvýraznějších promotorů současného, 
stále aktivnějšího hnutí za záchranu němčiny 
coby jazyka vědy, které získává své příznivce 
nejen mezi vědci a politiky v Německu, ale též 
v zahraničí.

(Další informace na str. 9.)
-lsk-, -red-, foto na str. 1 Marek Otava

Čestný doktorát Univerzity Palackého… Dokončení ze str. 1
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Novinky v oblasti kvantové fyziky zajistily týmu doc. Radima Filipa 
z Přírodovědecké fakulty Cenu předsedy GA ČR

perimentálními pracovišti. Výsledky projektu jsou atraktivní pro další 
teoretické a experimentální zkoumání.

„Cenu předsedy Grantové agentury chápu jako ocenění typu vědecké 
práce našeho týmu, která je kombinací individuální invence a dlouho-
dobé mezinárodní spolupráce, která dokáže mnohonásobně zvýšit její 
hodnotu. Mezinárodní spolupráce, která nemá geografických, ideových 
nebo věkových hranic. V takovém prostředí je cesta k poznání sice ná-
ročným, ale o to zajímavějším dobrodružstvím,“ zdůraznil doc. Filip.

Výsledkem projektu je soubor nových, a v mnoha případech již ex-
perimentálně prověřených metod kontroly kvantového šumu světla. 
Zcela zásadní je návrh nových kvantových zesilovačů a kvantových pře-
vodníků určených pro nové kvantové optické komunikace a ultra citlivá 
kvantová měření. „Tyto zesilovače a převodníky ukazují, jak překonat 
bariéry při přenosu kvantového šumu světla na velké vzdálenosti či 
omezení při přenosu kvantového šumu mezi světlem a jinými atomo-
vými či nano-mechanickými systémy. Tyto metody byly dlouho pova-
žovány za neproveditelné, proto jejich objevení otevírá dveře k novým 
možnostem a budoucím poznatkům,“ dodal úspěšný vědec.

Důležité výsledky výzkumu byly testovány ve spolupráci s předními 
zahraničními experimentálními pracovišti jako je Max-Planck Institut 
for Science of Light, Erlangen, Universita v Tokiu, či s Istituto Naziona-
le di Ottica Applicata, Florencie. Články o vědeckých úspěších týmu 
kolem doc. Filipa figurují v mnoha renomovaných vědeckých časopi-
sech včetně Nature Physics a Nature Photonics. Ohlasy získaly také na 
řadě mezinárodních konferencí. Do práce týmu se zapojili mladí vědci 
a studenti, kteří tak získali potřebné zkušenosti pro svou budoucí práci.

Cena předsedy GA ČR je doprovázena finančním oceněním ve výši 
sto tisíc korun pro jednotlivé laureáty a pětatřiceti tisíci korunami pro 
nositele zvláštního uznání.

Cenu předsedy si vedle doc. Filipa odnesl také prof. Pavel Ripka 
z Fakulty elektrotechnické ČVUT a vědec z Masarykova onkologického 
ústavu Bořivoj Vojtěšek. Zvláštní uznání získal Michael Komárek z Fakul-
ty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské 
univerzity v Praze.                  Lenka Skácelíková, foto archiv GAČR

Jedním ze čtyř oceněných badatelů se stal doc. Radim Filip z Katedry optiky PřF. Uznání sklidil za projekt „Elektro-optická kontrola 
kvantového šumu“. Hlavním výsledkem projektu je soubor nových metod elektro-optické kontroly kvantového šumu světla, přede-
vším kvantových zesilovačů a převodníků. Cenu předsedy GA ČR převzal 13. září v prostorách GA ČR na slavnostním zasedání jejího 
předsednictva za účasti významných představitelů vědecké komunity.

Doc. Radim Filip při této slavnostní příležitosti představil výsledky 
oceněného projektu, který přispěl klíčovým způsobem k rozšíření a pro-
hloubení mezinárodních vazeb mezi teoretickým výzkumem v oblasti 
kvantové optiky na Katedře optiky PřF UP a mnoha zahraničními ex-

V ě d A  A  V ý z k U m  N A  U P

Doc. Radim Filip, Ph.D., docent kvantové optiky a kvantové informa-
tiky na Katedře optiky PřF UP, expert v oblasti manipulace kvantového 
šumu světla a látky pomocí ultracitlivých měření a následné kontroly 
kvantových vlastností.. Je autorem či spoluautorem více než 70 impakto-
vaných publikací. V roce 2005 obdržel prestižní Alexander von Humboldt 
Fellowship, v roce 2007 Zvláštní cenu GA ČR and Alexander von Humboldt 
Return Fellowship. V současné době je řešitelem Česko-Japonského bila-
terálního projektu MŠMT spolupracujícím s the Tokio University. Vyučuje 
kurz fyziky laserů a kvantové informatiky, věnuje se přípravě postgradu-
álních studentů a vedení post-doktorského týmu.

Mezinárodní audit výzkumu: jak roste výkon UP?
Zprávy z projektu Mezinárodní audit výzkumu přinášejí i některé za-

jímavé údaje týkající se UP. Třebaže závěrečný report se teprve odlaďu-
je před svým zveřejněním, již z dílčích výstupů se můžeme o sobě něco 
dozvědět. Audit zpracovává mimo jiné bibliometrické údaje za přibližně 
patnáctileté období. Ve shrnutí se sice píše, že Česká republika svůj vědec-
ký výkon výrazně zvýšila, diplomaticky se tam ale dodává, že ještě stále 
máme dlouhou cestu před sebou.

Jak dlouhou? Jakých hodnot musíme dosáhnout, abychom se mohli 
srovnávat s vyspělými zeměmi? Přímou odpověď se tam nedočteme, ale 
z té spousty číselných tabulek se dá cosi alespoň odhadovat. Země, se 
kterými nás poměřují, ročně vyprodukují následující počty vědeckých 
publikací na milion obyvatel: Rakousko 1370, Dánsko 2020, Finsko 1870, 
Maďarsko 580, Nizozemsko 1810, Slovinsko 1640, Švédsko 2110. Česká re-
publika nyní produkuje cca 826 vědeckých publikací na milion obyvatel 
ročně. Mezera je skutečně dosti velká. Z časových řad, které jsou ve zprá-
vách k dispozici, lze ale odhadnout i průměrný meziroční nárůst této pro-
dukce u jednotlivých zemí: Rakousko 6 %, Dánsko i Finsko 4 %, Německo 
3,8 %, Maďarsko 4,6 %, Nizozemsko 4,3 %, Slovinsko 11,4 %, Švédsko 3,3 %. 
Česká republika má meziroční růst zhruba 6,9 %. Západní země dohání-
me, ale nijak závratným tempem: pokud by tyto trendy pokračovaly beze 
změny, za deset let bychom mohli dostihnout Německo, něco kolem třiceti 
let bychom potřebovali na skandinávské země. Slovinsko se nám rychle 
vzdaluje a současným tempem je nedoženeme nikdy.

Zpráva Mezinárodního auditu výzkumu nám ale dává pohled i na jed-
notlivé instituce. Průměrný meziroční nárůst produkce Karlovy univerzity 
je 9,8 %, Akademie věd ČR má meziroční nárůst 4,9 %. Průměrný mezi-
roční nárůst produkce Univerzity Palackého je 15,8 % a patří v naší zemi 
k nejvyšším. Rekordmani přesto nejsme: Jihočeská univerzita dosahuje 
hodnoty 19,3 %. S těmito čísly můžeme spekulovat, jak by naše země do-
stihovala ty ostatní, pokud by její produkce rostla rychlostí jednotlivých 
institucí. Rychlostí UK by ČR dostihla za pět let Německo a do sedmnácti let 
by přerostla všechny zbývající země s výjimkou Slovinska. Rychlostí AVČR 

bychom za 26 let dostihli Německo a něco kolem 60 let bychom potřebo-
vali na Švédsko; všechno ostatní je příliš vzdálená budoucnost. Pokud by 
Česká republika rostla rychlostí UP, dostihla by Německo do tří let, a do 
devíti let pak všechny ostatní zmiňované země, včetně Slovinska.

Jistě, je to jen hra s čísly, o kterých nikdo neví, jak budou vypadat v příš-
tích letech. Ale ten patnáctiletý pohled vzad dává oprávnění jistému pocitu 
hrdosti a naději, že UP se bude moci řadit mezi naše významné výzkumné 
školy. A je to i jistý zdroj poučení – i malí hráči, ať už jsou to instituce nebo 
země, mohou vyrůst nečekaně rychle tak, že je ti kamenní a věhlasní budou 
muset brát s plnou vážností.

Prof. Tomáš Opatrný, PřF UP

Zdroj: Mezinárodní audit výzkumu, první a druhá průběžná zpráva a její 
přílohy (www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vz-
delavani-vyzkumu-a-vyvoje/mezinarodni-audit-vedy-vyzkumu-a-inovaci/
soubory-ke-stazeni)
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katedra politologie vedla průzkum mezi návštěvníky 
karlovarského filmového festivalu

Kromě několika desítek světových a meziná-
rodních filmových premiér se tentokrát na festi-
valu uskutečnila další premiérová akce v podo-
bě sociologického výzkumu mezi návštěvníky. 
Filmová přehlídka jich letos přilákala více než 
dvanáct tisíc a úkolem tazatelů bylo vyzpoví-
dat vzorek osmi set z nich. 
Cílem dotazování, které ve 
Varech prováděli čtyři stu-
denti Katedry politologie 
pod vedením doc. Tomáše 
Lebedy a dr. Evy Lebedové, 
bylo zejména zjistit, jaká je 
struktura účastníků festiva-
lu, z jakých regionů do Varů 
nejčastěji přijíždějí, jak jsou 
spokojeni s průběhem fes-
tivalu, co na něm nejvíce 
postrádají apod. 

A  tak mohli diváci od 
1. do 9. července v Karlo-
vých Varech potkat nejen 
Johna Malkoviche, Judi 
Dench nebo Davida Mor-
se, ale i Evu Gebauerovou, 
Markétu Turkovou, Jiřího 
Hudce a  Michala Rigla, 
tedy studenty, kteří se pro-
měnili do role tazatelů a svými otázkami zpří-
jemňovali od časných ranních hodin čekání ve 
frontách lístkůlačným příznivcům filmu. Jejich 
práce končila leckdy až pozdě večer, poté, co 
na vlastní nebezpečí, chráněni jen zaměstna-

neckou akreditací, vyzpovídali diváky čekající 
na půlnoční hororové projekce typu Somrák 
s brokárnou nebo Krvavý Mikuláš.

Všichni zúčastnění každodenní mnohočet-
nou konfrontaci s návštěvníky festivalu přečkali 
ve zdraví a statisticky vyjádřený důkaz, že to ne-

byla jen práce, která napl-
ňovala jejich pobyt v lázeň-
ském městě, představuje 
souhrnný počet 87 projekcí, 
které se týmu podílejícímu 
se na sociologickém výzku-
mu podařilo zhlédnout.

Po dobře odvedené prá-
ci studentů, kteří zpracovali 
na 800 dotazníků a připravi-
li datový soubor, čekala ana-
lytická práce i na vedoucí 
týmu – manžele Lebedovi. 
Ti pak také získané výstupy 
a výsledky letního dotazní-
kového šetření prezentovali 
koncem září před vedením 
festivalu. Červencová účast 
studentů Katedry polito-
logie a  jejích vyučujících 
na filmovém festivalu tak 
v sobě dokázala skloubit za-

jímavou pracovní zkušenost, příjemnou kulturní 
událost a dobrou spolupráci, která by, věřme, 
mohla pokračovat i v následujících letech.

Michal Rigl, dr. Eva Lebedová
foto archiv katedry

Produkce festivalu motivována snahou posouvat festival stále blíže k západoevropským 
vzorům, jež představují filmové festivaly v Cannes, Benátkách nebo Berlíně, oslovila 
vedoucího Katedry politologie a evropských studií doc. Tomáše Lebedu s tím, zda by 
pomohl získat zpětnou vazbu od festivalového publika.

Mezifakultní C předměty pro všechny na tři roky
Tříletý projekt „Pedagogika v praxi a umění 

učit (PVP): Zvyšování atraktivity povolání učitele“, 
probíhající od října 2010 na Pedagogické fakultě 
UP, nabízí studentům (nejen) Pedagogické fakul-
ty jedinečnou příležitost, jak rozvinout teoretické 
znalosti, ale i praktické schopnosti a dovednosti 
zvyšující jejich konkurenceschopnost na trhu 
práce.

Formou interaktivních workshopů, víkendo-
vých akcí a letních škol přinášejí erudovaní lek-
toři cenné informace z širokého spektra oblastí. 
Projektové akce jsou prakticky zaměřené, prožit-
kové, založené na souhrnu zkušeností a záměru 
vnést do výuky inovaci, kreativitu a zajímavost 
pro studenty. Klíčové otázky jsou „proč“ a „jak“ – 
např. jak reagovat v emočně vypjaté situaci, jak 
získat vzájemný respekt ve vztahu mezi učitelem 
a žákem apod.

Přitažlivost pro studenty je mj. také v mož-
nosti získat prostřednictvím účasti na některém 

Snímky z UP nyní jednoduše, rychle a zdarma prostřednictvím Fotobanky 
Univerzita Palackého nově nabízí všem zaměstnancům i postgraduálním studentům dokumen-
tární a ilustrační fotografie. Z aktuální nabídky licencovaných fotografií, které jsou umístěny 
do aplikace Fotobanka, je snímky možné stahovat výhradně za účelem propagace výukových, 
vědecko-výzkumných a uměleckých aktivit.

Aplikace Fotobanka UP vznikla z potřeby univerzitních pracovišť doplnit propagační a jiné 
materiály dokumentárními nebo ilustračními fotografiemi. Službu vyvíjí a spravuje oddělení 
komunikace Rektorátu UP. Aplikace je k dispozici na adrese https://foto.upol.cz, odkaz na ni lze 
najít i na webových stránkách UP – v části „zaměstnancům“.                   -ok-

O čem se hovořilo v létě 2011? Např. o důvo-
dech nepříznivého počasí v měsících červe-
nec a srpen. S následujícím dotazem jsme 
oslovili doc. Miroslava Vysoudila, jednoho 
z odborníků Katedry geografie PřF UP, který 
se mj. věnuje klimatologii a meteorologii:

Jaké byly podle vás příčiny chladného léta 
2011? Mohla mít vliv na počasí ve střední 
Evropě loňská erupce islandského vulkánu 
Eyjafjallajökull?
Doc. Miroslav Vysoudil: Nejen podle mého 
názoru nelze hledat souvislost mezi počasím le-
tošního léta a loňskou erupci islandského vulká-
nu Eyjafjallajökull. Podobná léta byla ve střední 
Evropě v dřívějšku vcelku běžná, jen jsme na ně 
rychle zapomněli. To letošní bylo chladnější v dů-
sledku „nepříznivých“ cirkulačních poměrů. Jde 
především o to, že nad střední Evropou převažo-
valo cyklonální proudění od západu, severozápa-
du a případně od severu. A právě to k nám v létě 
2011 přinášelo převážně vlhký a chladný vzduch 
doprovázený frontální oblačností.

Ptala se Milada Hronová

z e P tA L i  J s m e  s e  z A  V á s

oznámení  PozvánkyUniverzitní pracoviště informují

z projektových workshopů kredity. Studenti si 
mohou podle svých preferencí vybrat „céčkový“ 
volitelný předmět v hodnotě tří kreditů z bohaté 
nabídky 137 workshopů. Mezi témata patří napří-
klad vystupování na veřejnosti a umění komuni-
kace, psychohygiena nejen pro učitele, zvládání 
zátěžových situací, muzikoterapie, arteterapie 
a dramaterapie, kreativní výuka cizích jazyků 
a mnoho dalších témat. Každý semestr je nabídka 
předmětů PVP jiná.

Přínos pro absolventy workshopů spočívá 
v lepší připravenosti pro současné potřeby školy, 
ať už jde o schopnost týmové práce, komunikace, 
fundraisingu, koncepčního myšlení, práce s po-
čítačem atd. Projekt PVP se tak účinně podílí na 
zvyšování kvality nastupujících učitelů rozšiřová-
ním jejich praktických kompetencí a zkušeností.

Více informací na adrese www.pvp.upol.cz.
Ing. Dora Assenza, Ph.D.
hlavní řešitelka projektu

Návrhy kandidátů pro Přednášku 
významného absolventa UP

Od 15.  9. mohou členové akademické obce 
nebo absolventi Univerzity Palackého, ve smy-
slu Statutu přednášky významného absolventa 
UP č. B3-06/14-RR, podávat návrhy na kandidáta 
k proslovení Přednášky významného absolventa 
UP pro rok 2012. Návrh lze podat prorektoru UP 
prof. Lubomíru Dvořákovi, CSc., (lubomir.dvorak@
upol.cz) do 15. listopadu 2011. Součástí návrhu 
je jméno a příjmení kandidáta, výčet jeho nejdů-
ležitějších aktivit, zásluh či dosavadních ocenění 
a podpis navrhovatele. Z navržených kandidátů 
bude vybírat komise tvořená zástupci fakult 
a předsedou komise prof. L. Dvořákem.

Oční klinika FNOL a LF UP
pod záštitou České diabetologické společnosti, 

České oftalmologické společnosti
a České vitreoretinální společnosti pořádá

12. symposium
diabetes mellitus – oční komplikace

Tradiční setkání oftalmologů a diabetologů na 
společném odborném diskusním fóru se usku-
teční 8. října ve velké posluchárně Právnické 

fakulty UP.

Katedra historie FF UP ve spolupráci 
s archeologickou sekcí Vlastivědného muzea 

v Olomouci zve na

cyklus egyptologických přednášek
První přednášku prosloví PhDr. Pavel Onderka, 
Náprstkovo muzeum v Praze, na téma Archeo-
logie starověké Núbie – dějiny výzkumu/dějiny 
království Kuš – pád Nové říše až pád Merovej-
ského království.
Katedra historie FF, 4. října od 11.30 do 13.00
Témata a termíny dalších přednášek naleznete 
na adrese www.upol.cz/kalendar.

Katedra bohemistiky FF UP
zve na pokračování tradičního
cyklu autorských čtení a besed

ex libris s Janem Novákem
Aula Filozofické fakulty UP

11. října v 18.30 hod.
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AieseC rozjel společně s esN UP projekt 
Language tandem

„Při tomto procesu oba zlepšují své ko-
munikační schopnosti v mateřském (případ-
ně dalším) jazyce svého partnera a zároveň 
prohlubují své znalosti o kultuře jeho země,“ 
vysvětluje Lenka Kernerová ze studentské or-
ganizace AIESEC působící při UP. Studenti si po-
dle ní sami určí, jak by měla jejich spolupráce 
vypadat. Mohou využívat učebnice a při jejich 
používání se vzájemně kontrolovat a učit. Další 
možností jsou čistě konverzační setkání. „Kaž-
dý z tandemových partnerů je zodpovědný za 
to, co se naučí. Student si určí co, kdy a jak se 
chce naučit a nadefinuje formu pomoci, kterou 
chce od svého partnera. Nejvíce se naučí přiro-
zenou interakcí,“ upřesňuje Kernerová.

AIESEC Olomouc a ESN UP Olomouc, místní 
pobočky nadnárodních studentských organi-
zací, přišly se společným projektem po vzoru 
obdobných systémů, jež běžně fungují v zahra-
ničí a dnes již i na mnoha českých vysokých 
školách. „Skutečnost, že s někým z českých stu-
dentů mohu nyní diskutovat o politice, je pro 
mě nejen zajímavá, ale i přínosná,“ říká jeden 
z německých studentů na UP.

Ať již čeští nebo zahraniční studenti se 
mohou do tandemu zapojit na stránkách tan-
dem.netsource.cz. Úlohou obou organizací je 

Základní myšlenkou tandemu je umožnit kontakt mezi studenty s různými mateřskými jazy-
ky za účelem vzájemné pomoci při studiu cizího jazyka. Tato spolupráce se neomezuje pouze 
na výměnu na úrovni jazykové, ale zároveň dává studentům jedinečnou možnost poznat 
prostřednictvím rodilého mluvčího kulturně-společenské pozadí země, ze které pochází.

studenti UP se ve Štrasburku seznamovali s evropskými 
institucemi

s t U d e N t s k á  R U b R i k A

především kooperace mezi oběma stranami 
tandemu a jejich případná podpora.  -mar-

Tendence poznat ve škole získané informace 
i po praktické stránce přiměly zástupce několi-
ka fakult Univerzity Palackého ke studijní ces-
tě do jednoho z hlavních sídel Evropské unie 
i dalších významných mezinárodních organi-
zací. Během tří zářijových dní navštívili Evrop-
ský parlament, kde byli účastni projednávání 

problematiky hladomoru ve východní Africe či 
radiokomunikací. Diskutovali rovněž s přítom-
nými europoslanci a vyjadřovali své student-
ské názory v rámci lidsko-právní problematiky 
nebo postavení eura. Zjistili, že ve Štrasburku 
sídlí také Evropský soud pro lidská práva nebo 
Rada Evropy, významná organizace, která chrá-
ní základy demokracie či lidská práva.

Nicméně návštěva cizí země souvisí též se 
získáním povědomí o tamní kultuře, tradicích 
či zvycích. Pod názvem „Baeckeofe“ se skrý-
vá tradiční jídlo, ve velké míse tři druhy masa, 
které jsou naloženy ve vinné omáčce spolu se 
zeleninou, a to vše je ze shora uzavřené ope-
čenými brambory.

„Vidět na vlastní oči to, co se člověk učí 
z učebnic ve školách, má pro studenta velký 
význam. Dokáže si mnohem snadněji před-
stavit fungování celé té evropské mašinérie,“ 
zmínil Josef Kaštil, jeden ze studentů.

-jk-, foto archiv studentů

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
vyhlašuje soutěž

o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci 
studentů bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2011

vydanou tiskem nebo předloženou jako rukopis či umělecké dílo.
Cena rektora Univerzity Palackého se uděluje za práce v oboru biomedicínských věd; zdravot-
nických věd; matematiky; fyziky; chemie; biologie; věd o Zemi; kinantropologie; pedagogických 
věd; jazykovědy a teorie překladu; literatury (literární překlad); humanitních věd (dějiny umění, 
historie, filozofie, muzikologie atd.); sociálních věd (sociologie, politologie, psychologie atd.); za 
realizaci uměleckého díla; ostatních věd.
Autor oceněné práce obdrží finanční odměnu ve výši 2000 Kč formou mimořádného stipendia 
z centrálních prostředků UP. Cena nemusí být udělena v každém z vyhlášených oborů. 
Práce ucházející se o Cenu rektora UP se předkládají do 14. října 2011 na sekretariát prorektora 
prof. Lubomíra Dvořáka, CSc., Bc. Jaroslavě Seifriedové – II. patro RUP, Křížkovského 8.
Bližší informace viz www.zurnal.upol.cz.

Týden improvizace vypukne 
počátkem října

První podzimní dny budou patřit netradič-
nímu festivalu na okraji Olomouce. Občanské 
sdružení Divadlo Konvikt se 1. října vydá se svým 
šapitó na ulici Sladkovského, aby zde, ale i jinde 
ve městě uvítalo v následujícím týdnu řadu čes-
kých i zahraničních umělců.

Loňská přehlídka se konala v  Olomouci – 
Neředíně. Prostor bývalé montážní haly tehdy 
zaplnili z velké části výtvarníci, kterým budou 
i tento rok patřit úvodní dny přehlídky. „Měla 
by vzniknout zcela odlišná expozice než vloni. 
Naprostá většina instalací bude totiž umístěna 
v otevřeném prostoru,“ upozorňuje ředitel festi-
valu Zdeněk Vévoda. Sympozium je i letos sou-
těžní, včele odborné poroty stane Vladimír Havlík 
z Katedry výtvarné výchovy UP. Vernisáž prací se 
uskuteční v pondělí 3. října, kdy je naplánován 
i hlavní program na ulici Sladkovského.

Už o den dříve budou moci návštěvníci a ko-
lemjdoucí obdivovat velkoplošnou fotografickou 
výstavu zlínské galerie Photogether, jejímž kurá-
torem je Ondřej Hruška. Tisky pokryjí stěnu bu-
dovy ČSAD Logistik o rozměrech několika stovek 
metrů čtverečních. Připravena je rovněž výtvarná 
dílna pro děti. Milovníci divadla by si v pondělí 
určitě neměli nechat ujít představení Prasečiny 
Divadla Bufet, které se odehraje ve speciálně 
upraveném divadelním autobusu Autobuf, úpl-
nou novinkou programu je pak festivalový food 
market, navazující na loňský fashion market. Olo-
moucké soubory Divadla na cucky a Slovanského 
tyátru oživí chátrající podchod poblíž autobuso-
vého nádraží, kudy ulice vede, a nebude chybět 
ani tradiční soutěž v divadelní improvizaci.

Za největší hvězdu hudebního programu jsou 
považováni američtí math-rockoví Ahleuchati-
stas, kteří vystoupí v klubu S-Cube. Své zázemí 
zde najdou i hudební projekty Teve a Foolk nebo 
lotyšští divadelníci Nomadi company (na snímku) 
Nově otevřený S-Cube tak v úterý 4. října progra-
mově doplní dění na okraji města.

-mar-, foto archiv festivalu

Rektor Univerzity Palackého vyhlašuje
Cenu rektora pro nejlepší sportovce 

z řad studentů UP pro rok 2011
(uděluje se jednotlivcům za nejlepší sportov-
ní výsledky, kterých dosáhli v akademickém 

roce 2010/2011).
Ocenění obdrží finanční odměnu ve výši 
2 000 Kč formou mimořádného stipendia 
z centrálních prostředků UP. Návrhy mohou 
podávat všichni členové akademické obce UP 
do 14. října 2011 na lubomir.dvorak@upol.cz 
nebo na sekretariát prorektora prof. Lubo-
míra Dvořáka, CSc., Bc. Jaroslavě Seifriedové 

– II. patro RUP, Křížkovského 8 (návrhový list 
a informace na www.zurnal.upol.cz).
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-placená inzerce-

Pod tímto názvem se začal 1. 6. 2011 na Pedagogické fakultě UP realizovat projekt v rámci OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky.
Cílem projektu je inovovat a modernizovat bakalářský studijní program Specializace v pedago-
gice ve studijním oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v kombinované formě 
na PdF UP. Předkladatelé tak reagují na požadavky vyplývající ze záměrů vzdělávací politiky 
a probíhající kurikulární reformy.
Realizační tým předkládaného projektu zahrnuje odborné pedagogické pracovníky z Pedago-
gické fakulty UP v Olomouci. Ambicí realizačního týmu je předávat nové poznatky a tvořivě je 
rozvíjet u cílové skupiny v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů „High Health“.
V průběhu 36 měsíčního trvání budou v souladu s cíli projektu realizovány následující klíčové 
aktivity: vypracování 29 studijních opor, příprava e-learningového studia zaměřeného na antro-
pologické, psychologické, sociální a rizikové aspekty zdraví a didaktiku výchovy ke zdraví, usku-
tečněno 9 odborných seminářů a 2 mezinárodní vědecké konference. Smyslem klíčových aktivit 
projektu je zvýšit kvalifikovanost a úroveň pedagogických kompetencí studentů VŠ v oboru 
Výchovy ke zdraví. Cílová skupina bude dostatečně teoreticky a prakticky připravena předávat 
nové poznatky s využitím moderních metod o zdravém způsobu života žákům a přispějí tak 
ke zdravému životnímu stylu a pomohou minimalizovat rizikové faktory životního stylu u dětí.

Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D., hlavní řešitel projektu

Inovace a modernizace výchovy ke zdraví
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Soutěž o Cenu Milady Paulové 
má svou další laureátku

Cenu nesoucí jméno první ženy, která zís-
kala právo přednášet na univerzitě a také se 
stala první profesorkou na našem území, obdr-
žela prof. Kateřina Demnerová, CSc., z Ústavu 
biochemie a mikrobiologie VŠCHT. Mezi osmi 
nominovanými byla i prof. Jitka Ulrichová, CSc., 
přednostka Ústavu lékařské chemie a bioche-
mie LF a prorektorka UP pro záležitosti vědy 
a výzkumu. S odvoláním na iniciativu OSN, která 
vyhlásila rok 2011 rokem chemie, byla letošní 
Cena Milady Paulové udělena za celoživotní 
přínos v oboru chemie s cílem podtrhnout dů-
ležitost tohoto oboru pro společnost a ochranu 
životního prostředí. Slavnostní předání proběh-
lo 22. září na druhé národní konferenci o ženách 
a vědě s názvem „Genderová rovnost jako so-
ciální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se 
vědeckém prostředí“.

Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoži-
votní přínos české vědě vyhlašuje od roku 2009 
MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním 
centrem – ženy a věda Sociologického ústavu 
AV ČR, a Domem zahraničních služeb. Jejím 
smyslem je veřejně, a také formou finančního 
daru ocenit vědeckou práci významných čes-
kých badatelek, poskytnout rolové modely 
a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, 
které vědeckou dráhu zvažují. 

Cena je každoročně udělována v jiné vědní 
oblasti a je spojena s udělením finanční odměny 
v hodnotě 150 000 Kč. 

Poprvé byla udělena v roce 2009 v oblasti 
ekologie a udržitelného rozvoje. Historicky 
první držitelkou se tehdy stala prof. Milena 
Rychnovská, DrSc., emeritní členka Katedry 
ekologie PřF UP. 

Další informace na www.zenyaveda.cz a www.
msmt.cz      -mav-

držitel čestného doktorátu UP 
prof. dr. Helmut Glück, dr. h. c.

d ě N í  k o L e m  N á sP Ř e d s t A V U J e m e

Studenti dostali na zahraniční 
stáže téměř dva miliony

Sto dvacet studentů získalo z krajské poklad-
ny příspěvek na zahraniční stáž v celkové výši 
1 664 tisíc korun. Studijní stipendium mohou 
čerpat od září 2011 do června 2012. V zahraničí 
by měli vhodnou formou představit Olomoucký 
kraj. Vylosované studenty čeká také veřejná pre-
zentace výstupů z účasti na studijním pobytu na 
krajských zasedáních. „Stipendium je poskyto-
váno na zahraniční studijní pobyt žákům den-
ního studia středních škol, studentům vyšších 
odborných škol se sídlem na území Olomoucké-
ho kraje nebo studentům všech typů studijních 
programů vysokých škol na celém území ČR,“ 
zdůraznil náměstek primátora Ing. Pavel Horák.

V rámci prvního termínu pro přijímání žádos-
tí (do poloviny února letošního roku) podalo 
žádost o stipendium celkem 54 uchazečů, pod-
mínky pro jeho poskytnutí splnilo 46 z nich. Dru-
hého termínu (do konce června) využilo celkem 
82 uchazečů; podmínky pro jeho poskytování 
splnili 74 žadatelé, z toho pět žáků středních škol 
a devětašedesát vysokoškoláků.      -lsk-

U N i V e R z i t A  A  k R A J

Prof. Helmut Glück, významný germanis-
ta Spolkové republiky Německo, zakladatel 
nového oboru „Historie němčiny jako cizí-
ho jazyka“ (Geschichte des Deutschen als 
Fremdsprache). Studoval germanistiku, slavis-
tiku a nordistiku na univerzitách v Tübingen 
a v Bochumi, doktorské studium absolvoval 
na univerzitě v Osnabrücku, která se posléze 
stala i jeho prvním působištěm. Habilitoval se 
v oboru „Německá jazykověda“ na univerzitě 
v Hannoveru a po čtyřletém 
působení v postavení profe-
sora německého jazyka na 
univerzitě v egyptské Káhiře 
byl povolán na Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg, kde 
působí i v  současnosti. Zde 
také v roce 2000 založil nové 
vědecké pracoviště zaměřené 
na výzkum dějin výuky němči-
ny jako cizího jazyka (Arbeitss-
telle zur Geschichte des Deut-
schen als Fremdsprache), kde 
byla v průběhu následujících 
let realizována řada výzkum-
ných projektů, např. výzkum 
německého jazyka na území 
Rumunska či projekt týkající 
se výuky němčiny od 15. sto-
letí do roku 1918 v českých zemích. Výzkumná 
činnost bamberského pracoviště se postupně 
rozšířila z poměrně úzkého okruhu zkoumání 
němčiny jako cizího jazyka na sledování histo-
rie výuky cizích jazyků vůbec.

Prof. Glück je autorem či spoluautorem 
12  monografií, asi 90 odborných článků a před-
mluv, 40 recenzí a 40 hesel ve slovnících. Boha-
tá je rovněž jeho editorská činnost – v letech 
2002–2005 vydával v prestižním berlínském 
vydavatelství Walter de Gruyter ediční řadu 

„Dějiny němčiny jako cizího jazyka“ (Geschichte 
des Deutschen als Fremdsprache), v roce 2005 
se svým kolegou-anglistou prof. Konradem 
Schröderem ediční řadu „Cizí jazyky v historii 
a přítomnosti“ (Fremdsprachen in Geschichte 

und Gegenwart) ve vydavatelství Harrassowi-
tz ve Wiesbadenu. Za tvůrčí vrchol a centrální 
standardní text pro lingvistickou teorii je po-
važován výkladový slovník Metzler Lexikon 
Sprache (Stuttgart/Weimar 1993, 2000, 2005), 
který vyšel už ve třech vydáních.

Od devadesátých let minulého století se 
datuje spolupráce prof. Glücka v pedagogic-
ké a vědecko-výzkumné oblasti s řadou zahra-
ničních univerzit, k nimž se řadí i Univerzita 

Palackého. Olomouckým stu-
dentům germanistiky předná-
šel prof. Glück jako hostující 
profesor poprvé v roce 1995. 
V roce 2000 byla zahájena in-
tenzivní spolupráce na dvou-
letém výzkumném projektu, 
jehož cílem byl soupis a rozbor 
učebnic němčiny používaných 
v českých zemích od pozdního 
středověku do roku 1918. Vý-
sledkem bylo vydání společ-
né komentované bibliografie 
učebnic němčiny, na jejímž 
zpracování se aktivně podíle-
ly obě strany, německá i česká.

Vedle přednáškové činnosti 
pro studenty a učitele Kated-
ry germanistiky FF spolupráce 

pokračovala i v následujících letech, kdy byl za-
hájen další společný dvouletý projekt olomo-
uckých a bamberských germanistů, tentokrát 
zaměřený na výzkum Obrazu Čechů v německé 
literatuře. Spolupráce následujícího desetiletí 
spočívala hlavně v podpoře, kterou prof. Glück 
věnoval či věnuje olomouckým studentům ma-
gisterského a doktorského studia během jejich 
studijního pobytu na univerzitě v Bamberku. 
Prof. Glück podporuje také učitele Katedry 
germanistiky zasíláním autorských výtisků své 
ediční řady a konzultacemi při řešení dílčích 
výzkumných úkolů.

S využitím textu Laudatia, které přednesla 
prof. Libuše Spáčilová při slavnostním aktu udě-

lení titulu dr.h c. 27. září -red-, foto M. Otava

Žurnál na webu UP barevně
Chcete si přečíst nové číslo Žurnálu UP 

ještě před jeho vydáním v tištěné podobě?
Můžete: na webových stránkách UP

http://www.upol.cz/skupiny/
verejnosti-a-mediim/zurnal-up/

je každý čtvrtek v poledne zavěšováno 
aktuální číslo ve formátu PDF
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RVŠ odmítá návrhy… Dokončení ze str. 1

vých pravidlech, ve které se navrhuje podřídit 
režimu státní pokladny prostředky poskyto-
vané veřejným vysokým školám na vzděláva-
cí činnost a výzkum. „Pozměňovací návrh je 
v příkrém rozporu s platným zákonem o vy-
sokých školách 111/1998 Sb., zásadně omezuje 
samosprávu a autonomii veřejných vysokých 
škol, výrazně zhoršuje podmínky pro jejich 
činnost a hospodárnost. Ve svých důsledcích 
znamená přímou podřízenost veřejných vyso-
kých škol Ministerstvu financí. Případné přijetí 
uvedeného návrhu navíc z důvodu přechodu 
na výrazně odlišný účetní systém povede ke 
kolapsu chodu vysokých škol,“ uvádí RVŠ ve 
svém usnesení.
(Další informace o jednání mimořádného sně-
mu RVŠ naleznete na adrese www.radavs.cz. 
Záznam z tiskové konference uskutečněné po 
skončení jednání mimořádného sněmu Rady VŠ 
je zveřejněn na adrese www.ceskatelevize.cz/
ct24/domaci/137163-akademici-odmitli-skol-
ne-studenti-ho-pry-neumi-splacet.)    -mav-

„Knihy ve zkratce“: vtipný nápad oživuje komunikaci mezi Knihovnou UP a jejími čtenáři
PhDr. Zuzana Kelnarová z Oddělení bibliograficko-informačních služeb a meziknihovní výpůjční 

služby Knihovny UP přišla před nedávnem se skvělým nápadem, jak obohatit kontakt se čtenáři 
prostřednictvím Facebooku Knihovny UP. Spolu se svým kolegou Mgr. Jindřichem Jurášem vytvořili 
krátké komiksy – tzv. stripy, které stručnou formou charakterizují děj vybraných literárních děl. 
Na fanouškovské stránce s názvem „Knihy ve zkratce“ tak mohou zájemci nalézt v současné době 
již dvacet souborů černobílých kreseb, podle nichž lze více či méně obtížně identifikovat některé 
ze známých titulů našich či světových autorů. „Chceme uživatelům ukázat, že knihovna není jen 
skladištěm knih, ale také místem setkávání, zdrojem zajímavých informací i zábavy, prostorem 
s obrovským potenciálem pro konání nejrůznějších aktivit, výstav, soutěží apod., skutečné srdce 
univerzity,“ objasnil záměr Mgr. Jindřich Juráš. „Stránka se stala mezi fanoušky velmi oblíbenou 
a na Facebooku se šíří dál nejen mezi studenty UP, ale i mezi lidmi a knihovnami z jiných měst 
a univerzit,“ doplnil. 

Při tvorbě knižních stripů využili autoři program Stripgenerator, volně přístupný na internetu 
(http://stripgenerator.com/). 

Stránku, na kterou postupně přibývají další „zkrácené“ knihy, naleznete na adrese www.face-
book.com/media/set/.

V tomto čísle přinášíme první ukázku „knihy ve zkratce“ (pokud si nejste jisti, které ze světových 
literárních děl se za obrázkem skrývá, stačí otočit stranu vzhůru nohama).    -red-

z k U Š e N o s t i  z e  z A H R A N i Č í

z pobytu v UsA v rámci studijního programu sUsi

„Spolu se mnou se letošního programu zú-
častnili akademici z Turecka, Egypta, Indie, 
Indonésie, Malajsie, Vietnamu, Pákistánu, 
Nepálu, Jemenu, Súdánu, Keni, Nigérie, Ko-
lumbie, Ukrajiny, Estonska a Polska. Většina 
z nich byli děkanové fakult nebo vedoucí 
kateder zodpovědní za realizaci výukových 
programů pro budoucí novináře,“ říká dr. 
Sedláková.

Hlavní náplní institutu byly přednášky 
zaměřené na mediální systém USA, žurna-
listickou praxi, etické otázky spojené s jejím 
vykonáváním, ale i  proměny novinářské 
profese ovlivněné novými komunikačními 
technologiemi a sociálními médii. Akademici 
se dostali i do kontaktu s všedním americ-
kým životem a kulturou, při návštěvě dalších 
měst, muzeí (A. Warhola, J. Carterra, M. Lu-
thera Kinga), náboženské komunity Amishů, 
kteří dodnes žijí téměř stejně jako na konci 
18. století, kdy připluli z Evropy, i celostát-
ní konference Association for Education in 
Journalism and Mass Communication v St. 
Luis. Zároveň nahlédli do redakcí prestižních 
i specificky zaměřených médií (např. Woice 
of Amerika, CNN, týdeník Call & Post nebo 
The Budget určený Amishům a další) a dis-
kutovali s jejich zástupci. „Osobně pro mne 
bylo velkým překvapením sledovat zpravo-
dajské relace vysílané v Americe; zpravidla 
neobsahují téměř žádné zahraniční zpra-
vodajství a sami Američané připouštějí, že 
co se týče zahraničí, jsou ignoranty. Naopak 
relace věnují podstatnou část informacím 
o počasí. Velmi odlišná je i dikce moderátorů 
a hlasatelů - velmi teatrální a emotivní, a to 
platí i pro CNN. Jeho zástupkyně mi otevře-

ně sdělila, že nemohou sdělovat závažné 
události se strnulou tváří, bez emocí a jestli 
se chci dívat na zprávy bez barvy a emocí, 
mám si pustit BBC,“ vzpomíná dr. Sedláková

Součástí institutu je i získání odborných 
knih a přístupu do databáze knihovny Uni-
versity of Ohio, která je neocenitelným 
zdrojem především časopisecké produkce. 

„Přestože v České republice není příliš známý, 
SUSI je elitní program. Ačkoli si můžete my-
slet, že jde o specifickou PR americké vlády, 
již v prvním týdnu pochopíte, jaké jste měli 
štěstí, neboť 18 účastníků institutu Američa-
né vybírají z cca 200 žádostí z celého světa. 
Nepochybně záleží na pořádající škole i na 
skupině kolegů, s kterými se v institutu po-
tkáte. Já jsem měla štěstí na skvělé lidi, a pro-
to jsem si přivezla pracovní kontakty nejen 
z americké univerzity, ale i z mnoha dalších 
zemí. Aktuálně připravujeme příspěvky na 
konferenci AEJMC příští rok v Chicagu, ale 
také výzkumný projekt společně s ředitelem 

School of Media Arts and Studies University 
of Ohio Rogerem Cooperem, který by měl 
v následujících letech přijet na Katedru žur-
nalistiky jako hostující profesor,“ říká dr. Sed-
láková.

Žádosti o účast v programu SUSI společ-
ně s motivačním dopisem se podávají v zimě, 
v České republice je organizace administro-
vána Fulbraightovou komisí, ale jinak jsou 
obě aktivity zcela nezávislé.

-kž, foto archivSUSI
(Podrobnější informace o SUSI můžete najít 
na http://exchanges.state.gov/academicex-
changes/scholars.html.)

Autorka: Zuzana Kelnarová

(Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ)

Dr. Renáta Sedláková z Katedry žurnalistiky FF UP se v létě zúčastnila šestitýdenního 
studijního programu SUSI - Study of the U.S. Institute organizovaného Bureau of Educati-
onal and Cultural Affairs U. S. Department of State. Osm tematicky odlišně orientovaných 
institutů určených pro vysokoškolské pedagogy, kteří přednášejí i o USA, se každoročně 
realizuje na různých univerzitách po celých Spojených státech a univerzity k jejich pořá-
dání získávají akreditaci na tři roky. Institut zaměřený na média a žurnalistiku se podruhé 
uskutečnil na University of Ohio v Athens (http://scrippsjschool.org/iij/susi.php).

Dr. Renáta Sedláková a Kevin Orchison (Program 
Officer, study of the U.S. Branch) v prostorách Mi-
nisterstva zahraničí U. S. ve Washingtonu


