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Univerzitní léto • Rozpočtové provizorium i na počátku zimního semestru:
formalita nebo komplikace? • Představujeme: Plk. J. Louda, Dr. h. c. • Ceny
města Olomouce za rok 2003 • O čem
se mluví: rozhodnutí rektorky UP ve věci
umístění plastiky Nebeský globus
Tzv. japonský kulturní grant – Cultural Grant Aid of
Japan – v hodnotě 44 299 000 JPY (cca 11 mil. Kč),
který za fiskální rok 2002 udělila japonská vláda
projektu Univerzity Palackého, se v průběhu prázdnin dočkal realizace. Špičkovou audiovizuální technikou pro výuku jazyků bylo za účasti zástupců
japonské strany vybaveno celkem pět učeben FF UP.
(Více viz str. 2.)
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Vážené členky a členové akademické obce,
vážení zaměstnanci Univerzity Palackého,
stalo se již tradicí, že vás na počátku nového akademického roku vítám po dovolených a prázdninách
znovu na akademické půdě představou o tom, co nás
v nejbližší době čeká. Doufám, že se vám podařilo si
odpočinout a načerpat nové síly, abychom společně
zvládli nápor povinností dalších dvou semestrů.
Dnes bych se v úvodu ráda obrátila na naše nové
kolegyně a kolegy, kteří nastupují do prvních ročníků.
Pro ně je začátek akademického roku na vysoké škole
mimořádnou událostí.
Po napětí, které prováSlovo má
zelo přijímací řízení, narektorka UP stal konečně okamžik,
kdy mají jistotu, že se
stali studentkami a studenty Univerzity Palackého
v Olomouci. Doufám, že většině těch, kteří k nám
přicházejí, se podařilo dostat na obor, který si vybrali.
Postupně se začnou seznamovat se svou Alma mater
a já věřím, že jim všichni poradíme a pomůžeme při
prvních krocích. Důležitá bude zejména atmosféra na
jednotlivých katedrách a ústavech, která by měla
našim novým posluchačům usnadnit vstup do nového prostředí. Milé studentky a studenti prvních ročníků, blahopřeji vám k přijetí na vysokou školu a přeji
vám nejen úspěšný začátek studia, ale také co
nejméně problémů v jeho průběhu.

My, kteří na univerzitě
již nějakou dobu působíme, víme, že se některé
situace vracejí se železnou pravidelností. Před rokem jsem v tuto dobu na
úvod akademického roku
psala, že s napětím očekáváme, jak bude vypadat
státní rozpočet na rok
2004. Te s končícím létem je situace velmi po- Prof. J. Mačáková, CSc.,
dobná, jen s tím rozdílem, rektorka UP
že rozpočet bude předkládat nedávno jmenovaná
nová vláda, založená na spolupráci stejných koaličních stran jako ta, která před prázdninami svou
činnost ukončila. Ze srovnání s programovým prohlášením vlády minulé je zřejmé, že věda, výzkum
a vývoj, a vysoké školství již nejsou hlavní prioritou.
V programovém prohlášení vláda deklaruje snahu
o vytváření podmínek pro dokončení reformy vysokého školství a o posílení financování vysokých škol,
o navyšování financí na výzkum a vývoj. Důležité
ovšem bude, jakými konkrétními kroky vláda své
programové prohlášení naplní. Jasnější představu
Dokončení na str. 7

Předsednictvo ČKR přijalo stanovisko k Programovému prohlášení Vlády ČR
g Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) se na svém 65. zasedání, které se uskutečnilo 31. 8. 2004

v Praze, zabývalo zejména těmi částmi Programového prohlášení Vlády ČR, které se týkají vědy, výzkumu
a vývoje, a vysokého školství. Předsednictvo ČKR ve svém stanovisku k Programovému prohlášení vlády ČR
uvítalo snahu vlády ČR o vytváření podmínek pro dokončení reformy vysokého školství a o posílení financování
vysokých škol jako rozhodujícího nástroje jejich transformace, o navyšování financí na výzkum a vývoj
s důrazem na rychlé a účinné převádění jejich výsledků do praxe i o zapojení českých výzkumných
a vzdělávacích institucí do Evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.
Předsednictvo ČKR však současně konstatovalo, že z Programového prohlášení vlády ČR vyplývá, že věda,
výzkum a vývoj, a vysoké školství nejsou hlavní prioritou, jako tomu bylo u programového prohlášení předchozí
vlády a že deklarovaná snaha o podporu výzkumu a vývoje neodpovídá uvažovanému střednědobému výhledu na
jejich financování.
(Plné znění usnesení ze zasedání Předsednictva ČKR viz http://crc.muni.cz/resolutions/2004-08-31.html;
programové prohlášení Vlády ČR: http://wtd.vlada.cz/vlada/vlada_progrprohl.htm).
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AFO letos mapuje vývoj
společnosti po sametové revoluci
g AFO 2004 se blíží mílovými kroky. Za měsíc se po
roce znovu sjedou do krajské metropole tvůrci dokumentů z celého světa na 39. ročník Mezinárodního
filmového festivalu Academia film Olomouc. Organizátoři zřejmě jako první v zemi zahájí kolotoč vzpomínek, analýz a hodnocení toho, kam česká společnost
dospěla 15 let po sametové revoluci. Zda se jim to
podaří, a už na poli filmovém, výtvarném, hudebním
či při debatách a seminářích, se mohou diváci přesvědčit od 4. do 7. října v prostorách Uměleckého
centra (konviktu) Univerzity Palackého v Olomouci.
Filmové projekce již tradičně doprovodí setkání
s domácími i zahraničními dokumentaristy, moderované debaty s politiky, disidenty a dalšími zajímavými
osobnostmi, přiblížil setkání ředitel AFO PhDr. R. Hladký.
Festival se kromě hlavního tématu „15 let na
cestě“ tradičně věnuje dokumentárním, vědeckým,
populárněvědeckým a vzdělávacím pořadům. Výběrová komise již definitivně uzavřela počet soutěžních
snímků a vybrala 66 dokumentů z 16 zemí. Diváci si
mohou soutěžní pořady vybírat ve 14 tematických
celcích, do kterých je organizátoři pro přehlednost
seřadili. Mohou se podívat například na celek Život ve
strachu, který bude o globálním i lokálním ohrožení lidí
v dnešním světě. Tvůrci zachycují například násilnosti
v Izraeli a Palestině.
Další celek se jmenuje Osobnosti filmu a hudby
a reprezentuje ho například dokument Český Woodstock, který mapuje historii rockového festivalu
v Trutnově. K obrazově nejatraktivnějším dílům patří
dokumenty o zvířatech nazvané Ohrožená příroda, ve
kterých se představí cyklus o zvířatech Brazílie.
Zajímavou úvahou o americké duši bude také
rakouský dokument Američan Psyche z celku V hlavní
roli člověk.
Některé snímky, které se letos na festivalu objeví,
budou promítnuty mimo soutěž. Osvěžením bude
tvorba přední americké experimentální tvůrkyně Kasumi, která přijede svoje filmy představit osobně. Diváci
v Olomouci mají poprvé možnost vidět čtyřhodinový
dokument Karla Vachka „Kdo bude hlídat hlídače
Dokončení na str. 4
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Čestný doktorát heraldikovi
Jiřímu Loudovi
V průběhu zahájení 22. světového výročního kongresu
Československé společnosti pro vědy a umění se
v pondělí 28. 6. v Regionálním centru Olomouc uskutečnil slavnostní akt udělení čestného doktorátu
Dr. h. c. plk. Jiřímu Loudovi, významnému představiteli české a evropské heraldiky, který se podílel na
tvorbě československých
a českých státních symbolů. Ocenění svého celoživotního heraldického díla
převzal J. Louda z rukou
rektorky UP prof. J. Mačákové, CSc.
Čestný doktorát udělila
po roce 1990 Univerzita
Palackého již mnoha významným osobnostem české,
evropské i světové vědy, politiky a kultury, mezi jinými
V. Havlovi, S. Wiesenthalovi či T. Špidlíkovi.
(Krátký portrét plk. J. Loudy, Dr. h. c., přinášíme na
str. 8.)
-red-, foto -tj-

Japonský kulturní grant pro FF UP realizován
V listopadu 2002 Ministerstvo školství informovalo
Univerzitu Palackého, že jejímu projektu byl udělen
Cultural Grant Aid of Japan v hodnotě přes 12 milionů
korun. Jde o jeden z grantů, které japonská vláda
uděluje v rámci svého programu Japan s Official
Development Assistance, jenž má celosvětovou působnost. Představu, jak rozsáhlý program to je, lze
získat na webové stránce japonského Ministerstva
zahraničí www.mofa.go.jp/policy/oda.
Impuls požádat o grant a požadavky, co by měl
projekt obsahovat, vzešly z Katedry asijských studií
(v té době kabinet Dálného východu), grantový projekt
vypracovala ve spolupráci se Sumitomo Corporation
Czech Republic doc. M. Hirschová z Filozofické
fakulty UP. Filozofická fakulta poprvé žádala o tento
grant již v r. 1999, úspěšný byl až třetí pokus. (Viz
Žurnál UP, 13. 12. 2004.)
Nejen výběrové, ale i prováděcí podmínky Cultural
Grant Aid of Japan jsou velmi složité. Protože šlo
o japonské vládní fondy, finanční prostředky se transferovaly přímo vládě přijímající země. Přijímající instituce musí být vládě odpovědná, proto příjemci grantu
mohou být pouze vládou zřizované nebo veřejné
instituce. První podmínkou přesunu financí tedy byla
výměna nót mezi vládou Japonského císařství a ČR,
bylo rovněž nutné, aby přesun financí potvrdilo Minis-

Velvyslanec USA navštívil kongres Společnosti pro vědy a umění
Ve čtvrtek 1. 7. 2004 navštívil Olomouc velvyslanec USA William
J. Cabaniss. Byl přijat rektorkou UP prof. J. Mačákovou, CSc., a poté se
v rámci jednání kongresu Společnosti pro vědy a umění zúčastnil
diskusního panelu „Americká přítomnost v České republice“, zaměřeného na otázky politických a kulturních vztahů ČR a USA, amerických
investic v ČR a zkušenosti amerických občanů, kteří v ČR podnikají nebo
působí jako učitelé. W. J. Cabaniss také velmi pozitivně zhodnotil přínos
českých rodáků, členů SVU, pro americkou multikulturní společnost.
(K průběhu světového kongresu Společnosti pro vědy a umění, který
proběhl na přelomu června a července v Olomouci, se vrátíme
v některém z příštích čísel Žurnálu UP.)
-mr-, foto -tj-

Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce: zájem účastníků roste
Stalo se již tradicí, že poslední srpnové
dny patří na Univerzitě Palackého především rozvojové problematice. K účasti na
v pořadí již 7. ročníku Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce (29. 8.–3. 9.)
se letos do prostor auly FF UP sjelo
zhruba sto dvacet studentů – ve většině
případů vysokoškolských – z celé ČR.
Letní školu rozvojové pomoci a spolupráce
zorganizovalo tradičně Centrum interdisciplinárních studií UP ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Letošní týdenní běh přinesl zájemcům o problematiku rozvojových zemí nejen spoustu
podnětů, jež vyplynuly jak ze sdělení předních odborníků na problematiku rozvojové a humanitární pomoci,
tak ze slov osobností s dlouhodobými zkušenostmi
z působení v rozvojových regionech, tak i cenných
kontaktů.
Počet těch, kteří se chtějí věnovat problematice
rozvojových zemí roste, zájem je seriozní. A jak
poznamenal jeden z přednášejících Mgr. P. Halaxa
z Ústavu mezinárodních vztahů MZV ČR (na snímku),
zhruba souměrně roste i všeobecná znalost účastníků
dané problematiky. P. Halaxa hned v úvodu týdenních
debat hovořil o perspektivách českého programu
rozvojové pomoci, a to zejména v souvislosti se
vstupem ČR do EU. Jeho interaktivní přednáška
poskytla základní informace, jež se dotýkaly mj.
motivů a cílů zahraniční pomoci. Do studentského
fóra se tak dostalo i několik čísel, jež se týkaly
finančního objemu poskytované pomoci. Stejně jako
loni, tak i letos zazněla (s patřičným důrazem) informace o významu, jenž rozvojové pomoci přikládá
Evropská unie – EU představuje asi 50 % celkové
oficiální rozvojové pomoci. Sama Evropská komise je
s dotací šest miliard třetím největším dárcem, a to po
USA a Japonsku. Tato čísla se samozřejmě dotýkají
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i ČR – nového člena Evropské unie, jež
by měla respektovat přijatý závazek, že
do roku 2006 navýší její členské země
rozvojovou pomoc na 0,39 % HDP (uvedené procento však koresponduje s předkvětnovým rozšířením EU).
Mgr. P. Halaxa později také hovořil
o současném stavu českého programu
rozvojové pomoci, i letos se zájemcům
o rozvojovou problematiku představily
nevládní rozvojové a humanitární organizace, v průběhu týdne se debatovalo
o rozvojovém vzdělávání či o aktivitách
Národního kontaktního místa pro dobrovolníky OSN. Značná část týdenního programu byla
věnována teritoriální problematice (Etiopie, Haiti, Čad
atd.), životnímu prostředí, zdravotnictví a tradičně
zemědělství a výživě.
-map-, foto -tj-

Olomoucká letní škola
Univerzita Palackého se tradičně spolupodílí na programu Olomoucké letní školy. Její již 11. ročník, který
se v Olomouci uskutečnil od 11. 7. do 7. 8., byl
zahájen v prostorách radnice města Olomouce, a to za
přítomnosti zástupců města Olomouce, Olomouckého
kraje a Univerzity Palackého. Organizace tohoto ročníku se sice potýkala s určitými problémy, a to zejména
kvůli odstoupení nadace Open Society Institute od
veškerých vzdělávacích projektů, ale jak potvrdil studentský poradce této letní školy J. Kovář, i letošní letní
studentské rokování proběhlo bez jakéhokoli snížení
standardu kvality. V pořadí jedenáctého ročníku Olomoucké letní školy, jehož základní část programu tvoří
třítýdenní blok přednášek a seminářů na UP, se
účastnilo sedmnáct středoškolských studentů z ČR,
SR, USA a Makedonie.

terstvo financí ČR a Ministerstvo školství ČR. Pak
teprve mohla být podepsána smlouva mezi UP
a Japanese International Coperation Systém (JICS),
která zmocnila JICS k tomu, aby UP v Japonsku
zastupoval. Poté JICS v Japonsku vypsal tendr na
dodání požadovaného zařízení. Během roku 2003 se
původní projekt značně proměnil, jednak proto, že
původně zvažované prostory nebyly z nejrůznějších
důvodů již k dispozici, jednak proto, japonská strana
nabídla UP poslední novinky v požadované výukové
technice. (Navíc se vzhledem k posunům ve směnných kursech ukázalo, že současná hodnota grantem
hrazeného zařízení je 10,5 milionu Kč.)
Zařízení bylo na UP dodáno v lednu 2004 a podle
podmínek bylo v původních obalech uskladněno do
července, kdy do Olomouce přicestovali japonští
technici, aby je nainstalovali. Na Vodární ul. 6 vznikla
jazyková učebna pro 24 studentů, vybavená kompletní audiovizuální technikou: dataprojektorem, čtecí
kamerou, videem, CD/DVD přehrávačem, magnetofony a sluchátky pro jazykovou komunikaci učitel–
student apod. Obdobná učebna pro 12 studentů byla
vybudována na Křížkovského 10 v učebně č. 10. Ve
stejné budově byla zmodernizována tzv. velká učebna,
která byla doplněna kompletní moderní audiovizuální
technikou včetně přenosného dataprojektoru, mikrofonů apod. Ve studovně ve Zbrojnici bylo instalováno
16 pracoviš pro samostudium, každé vybavené BTV,
videem a CD/DVD přehrávačem. Na Křížkovského 12
byla v místnosti č. 131 vybudována speciální učebna
pro výuku japonského jazyka.
Tato učebna obsahuje 6 osobních počítačů vybavených japonským softwarem Kariji, psací tabulky,
knihy apod. Tato učebna slouží pouze pro japanologii,
další nové učebny mohou využívat i ostatní jazykové
katedry Filozofické fakulty.
V závěru pobytu japonských techniků proběhlo
zaškolení pracovníku Kabinetu vyučovací techniky UP
a některých pracovníků Katedry asijských studií do
užívání nové techniky.
Nové zařízení bude ve zkušebním provozu od
začátku zimního semestru, v říjnu 2004 se však počítá
se slavnostním otevřením za přítomnosti japonského
velvyslance a doufejme i zástupců naší partnerské
Utsunomiya University z Japonska.
Cultural Grant Aid of Japan představuje jeden
z grantů programu japonské vlády – Japan s Official
Development Assistance (viz www.mofa.go.jp/policy/
oda). Jeho prostřednictvím poskytuje Japonsko již od
roku 1975 finanční podporu vybraným projektům
zahraničních institucí s cílem přispět ke zkvalitnění
jejich kulturní, vzdělávací či vědecké činnosti. Od roku
1991 do roku 2001 byl tento tzv. japonský kulturní
grant udělen v ČR mj. Divadlu Oldřicha Stibora
v Olomouci, Divadlu na Vinohradech v Praze, Národnímu divadlu v Brně, Divadlu J. K. Tyla v Plzni, Národní
galerii v Praze, Národnímu divadlu moravskoslezskému v Ostravě, Univerzitě Karlově v Praze aj.
Rozhodnutí japonské vlády neudělit grant na fiskální rok 2003 bylo dáváno do souvislosti mj. i s blížícím
se vstupem České republiky do EU. V případě vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci se tedy možná
jedná o historicky poslední grant tohoto typu v ČR.
-mih-, -redStředoškolští studenti měli tedy i letos možnost
blíže se seznámit se systémem vysokoškolského
studia a s olomouckou univerzitou. Podle vlastního
zájmu si vybrali jeden z nabízených oborů, jejichž
nabídka každoročně odpovídá projevenému zájmu
a jemuž se věnovali v hodinách Subjekt Concentration
Seminar. V letošním roce byl největší zájem o kurzy
politologie, sociologie a tradičně o kurzy leadershipu – teorii vedení.
V průběhu třítýdenní letní školy se studenti zdokonalovali v komunikační a argumentační dovednosti,
učili se diskutovat a diskusi vést a díky národnostní
a kulturní rozmanitosti měli i unikátní možnost konfrontovat své názory s postoji svých spolužáků a nahlédnout tak na probírané problémy ze zcela jiného
úhlu pohledu.
-map-
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Letní škola pro učitele občanské výchovy, občanské nauky
a základů společenských věd
V druhé polovině srpna se v prostorách Pedagogické
fakulty UP již tradičně setkávají učitelé občanské
nauky, výchovy a základů společenských věd. Letos
se do Olomouce sjeli, aby debatovali o výchově
k demokratickému občanství a vzájemné toleranci
v multikulturní společnosti.
Po vstupu ČR do EU se tematika multikulturality
stala více jak naléhavou, a to nejen v běžném životě,
ale zejména ve výchově a vzdělávacím procesu.
Učitelé se musejí adaptovat na
situace, kdy se ve třídách bude
objevovat stále více dětí z různých
etnik s rozmanitými kulturními
hodnotami, jež určují jejich způsob jednání a chování. Cílem
letošního „běhu“ bylo poskytnout učitelům nejnovější poznatky o trendech ve společenskovědních oborech, seznámit je
s adekvátními strategiemi výuky
a v neposlední řadě upozornit na
problémy současné multikulturní
společnosti. O kvalitu téměř týdenního programu se
svými vystoupeními zaručili jak přednášející z ČR, tak
ze Slovenska. Letní školu navštívili i hosté z maarské
univerzity v Pécsi.
Již první den tak učitelé naslouchali např. slovům
MUDr. J. Jařaba, zmocněnce vlády ČR (na snímku
druhý zleva), jenž hovořil o porušování lidských práv
v ČR. O významu národní identity a integrity pro rozvoj
demokracie potom hovořila doc. E. Broklová, CSc.,
z Masarykova ústavu ČAV, o hledání specifik multikulturní výchovy podle obsahu výchovy v evropské
dimenzi později pojednal přední odborník v oblasti
multikulturality prof. E. Mistrík, CSc. (Univerzita
J. A. Komenského, Bratislava). S velkým zájmem se
setkala také přednáška Mgr. V. Sekyty z Úřadu vlády
ČR, jenž se zaměřoval na hodnoty rómské minority
a ocenění účastníků si vysloužilo také vystoupení Mgr.
J. Kocourka a paní Phung Thi Phuong Hien, jež
předvedli ukázky z vietnamské kultury. V průběhu

týdne na řadu přišla též tématika ukrajinské a islámské
minority v ČR či tematika zabývající se projevy
extremismu v ČR. Kladně byla hodnocena přednáška
prof. V. Dvořákové, CSc., o prezidentských volbách
v USA.
Důležitou částí letošního programu byla také aktuální
tématika mediální výchovy. Přednášel o ní doc. J. Jirák
z Fakulty sociálních věd UK v Praze, a to již po třetí.
Letos prováděl rozbor televizního zpravodajství a zamýšlel se nad úlohou sdělovacích prostředků ve výchově k občanství. K otázkám týkajících se
české veřejnoprávní televize poté
pohovořil Ing. V. Žák, šéfredaktor Listů, časopisu pro politickou kulturu a dialog.
V rámci dílen se učitelé seznamovali s různými projekty,
formami a interaktivními metodami výuky. Se zájmem se setkala hodina formou metod
RWCT „Učíme o islámu“, kterou
připravila Mgr. B. Dudová ze SOU v Prostějově
a videoprogram „Občan a jeho obec“, kterou představil PhDr. M. Mičienka z Partners Czech. Z prezentovaných projektů byl nejlépe účastníky hodnocen
projekt interkulturního vzdělávání Varianty, podle něhož uváděly workshop Mgr. N. Gill a Mgr. A. Vavrdová,
Ph.D., z PdF UP v Olomouci. Letní školu určenou
učitelům občanské výchovy, nauky a základů společenských věd již tradičně uzavřela přednáška významného českého sociologa prof. M. Petruska,
CSc., jenž tentokrát přednášel na téma „Právo
a odpovědnost občana v multikulturní společnosti“.
Veškeré náklady této letní školy byly hrazeny
z prostředků Velvyslanectví USA v Praze a z grantů
MŠMT ČR.
(Rozhovor s doc. J. Jirákem, vysokoškolským pedagogem, publicistou a překladatelem, jenž se věnuje problematice masových médií
a médií obecně se zaměřením na jazyk používaný v médiích, přineseme
v některém z příštích čísel.)

-mah-, -map-, foto -tj-

Letní škola slovanských studií – ve znamení čísla osmnáct
V pořadí již 18. ročníku Letní
školy slovanských studií (LŠSS),
jenž se především na půdě UP
uskutečnil ve dnech 25. 7.–20. 8.,
se zúčastnila asi stovka studentů
z 18 zemí Evropy, Asie a USA.
Program zaměřený na výuku jazyka a konverzace, poznávání
české literatury, kultury a historie
byl tradičně doplněn o rozmanité
výlety.
Novinkou letošního „běhu“ se
stalo především místo konání. Protože v budově FF UP (Křížkovského ul.), na jejíž
prostory byli zahraniční účastníci doposud zvyklí, pro-

Mezinárodní konference
k diagnostice pohybového systému
Ve dnech 23.–24. 8. 2004 se na Fakultě tělesné
kultury UP konal 6. ročník mezinárodní konference
Diagnostika pohybového systému – metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie.
Konference byla pořádána Katedrou funkční antropologie a fyziologie, pod záštitou děkanky FTK UP
a České společnosti antropologické při ČAV. Zaznělo
62 odborných sdělení formou referátů, posterů i praktických ukázek z oblasti funkční antropologie, kineziologie, zdravotní tělesné výchovy i ergonomie. Účastníci přijeli z České republiky, Slovenska, Polska a Běloruska. Uvedená oblast výzkumu je vysoce závažná
z hlediska základního i aplikovaného výzkumu, stejně
jako intervenčních přístupů. Krásné prostředí areálu
FTK UP, inspirující setkání, odborné diskuse a vysoce
pozitivní hodnocení účastníků konference jsou pro
organizátory potěšující i zavazující.
Prof. J. Riegerová, FTK UP

bíhala v dané době v několika
posluchárnách instalace nové výukové techniky, scházeli se letní
posluchači, a to díky pochopení
vedení FF a PdF UP, v krásném
prostředí Uměleckého centra UP.
Prostory bývalého jezuitského
konviktu umožnily jak promítání
filmů v kvalitně vybaveném sále,
tak i prezentaci videomontáže,
kterou na téma letní školy vytvořil jeden z účastníků, G. Roth.
Nové útočiště bylo vedením letní
školy i všemi účastníky náležitě oceněno.
Výuka letošního ročníku probíhala v jedenácti
skupinách. Zahraniční studenti (nejmladšímu bylo 19,
nejstaršímu pak 73) se učili mj. i lidové písně a tance
(obzvláš půvabná byla výuka cifrování) a absolvovali
soutěž v polce a ve zpěvu. Díky příznivému počasí se
na druhém nádvoří uskutečnil i plánovaný folklórní
večer s luhačovickým souborem Zálesí.
V hodnotících dotaznících, o jejichž vyplnění žádají
organizátoři studenty vždy v závěru letní školy, se jako
hlavní pozitivum často vyskytovala výuka a organizační zajištění mimovýukových aktivit. Výsledné hodnocení 18. ročníku Letní školy slovanských studií bylo
účastníky posouzeno velmi kladně, mnozí vyjadřovali
záměr vrátit se na UP i v příštím roce, téměř všichni
projevili zájem znovu spatřit Olomouc. Stín nad vydařeným kurzem byl vržen snad jen vinnou zloděje, jenž
v průběhu pobytu zahraničních studentů kradl v jednom ze studentských pokojů na koleji UP (díky
operativnosti právního oddělení UP byl však tento
problém alespoň k částečné spokojenosti postiženého studenta rychle vyřešen).
-mih-, map-, foto -tj-

Biochemici a molekulární
biologové rokovali
na XIX. sjezdu
Pod záštitou rektorky UP prof. J. Mačákové se ve
dnech 31. 8.–3. 9. v prostorách Uměleckého centra
UP uskutečnil XIX. sjezd České společnosti pro
biochemii a molekulární biologii a Slovenské společnosti pre biochémiu a molekulárnu biologiu při
SAV. Tří plenárních a pětašedesáti odborných přednášek rozdělených do osmi sekcí se aktivně účastnilo
250 vědeckých pracovníků, vysokoškolských učitelů,
studentů a doktorandů obou republik. Dvě plenární
přednášky přednesli přední světoví odborníci z Německa a Švýcarska, třetí pak dr. Z. Dvořák z Ústavu
lékařské chemie a biochemie LF UP, vítěz výroční
Ceny prof. Koštíře, jež je udělovaná mladým biochemikům biochemickou společností. Prezentováno bylo
132 plakátových sdělení. UP zastupovali hlavně pracovníci Katedry biochemie PřF UP, kteří přednesli pět
přednášek a osm plakátových prezentací, dále pak
pracovníci Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP,
kteří v průběhu sjezdu vystoupili s pěti přednáškami
a čtyřmi plakátovými prezentacemi. Z dalších kateder
a laboratoří PřF UP zaznělo šest přednášek, prezentováno pak bylo šest plakátových sdělení. Zastoupení
UP bylo více než významné a svědčí o intenzitě
a výsledcích bádání.
Jednotlivá sjezdová jednání byla konfrontací a diskusním fórem nejnovějších výsledků bádání v moderní
oblasti vědy, kterou je biochemie a molekulární biologie. Vůbec poprvé byla v Olomouci otevřena sekce
zahrnující nejprogresivnější obor – proteomika. Proteomika je odvětvím přírodních věd zabývající se studiem proteomu, tedy souboru všech proteinů, jež jsou
kódovány a syntetizovány (exprimovány) v buňce (či
viru) spolu s jejich interakcí v komplexech a funkčními
vztahy. Z praktického hlediska lze na příklad uvést
použití metod proteomiky pro přímé monitorování
a diagnostiku nádorových onemocnění, popřípadě pro
sledování vedlejších účinků některých běžných léčiv.
Právě plenární přednáška přednesená v den zahájení
sjezdu prof. J. D. Tissotou z Lausanne, byla zaměřena
na klinické perspektivy proteomiky. Ale i ostatní sekce
sjezdu nezůstaly svými výsledky a významem pozadu. Pozornost byla věnována též energetickým zdrojům každé buňky, kterými jsou mitochondrie. Úvodní
plenární přednášku přednesl prof. W. Neupert z Univerzity v Mnichově, člen výboru Evropské molekulárněbiologické společnosti (EMBO).
Abstrakta všech přednášek a plakátových sdělení
v angličtině byla Vydavatelstvím UP vydána jako
téměř třistastránkový sborník Acta UPOL Facultas
Rerum Naturalium Chemica (2004) Vol. 43S. Na
organizaci sjezdu se významně podílel Konferenční
servis UP.
Prof. P. Peč, CSc.,
předseda přípravného výboru sjezdu

5 Hudební festival Baroko, uváděný v Uměleckém
centru UP od 6. 7., měl v závěru července na
programu balet – melodram „Arion“ autora T. Hanzlíka. Festival, který pořádá Katedra hudební výchovy
PdF UP za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Olomouc, končí 28. 9.
-red-, foto -tj/3/

UNIVERZITNÍ LÉTO
Mezinárodní konference o genetice a šlechtění tykvovitých rostlin
Ve dnech 12.–16. 7. 2004 se v Olomouci konala
mezinárodní vědecká konference o genetice a šlechtění tykvovitých rostlin, „Cucurbitaceae 2004“, jejímž
pořadatelem byla Katedra botaniky PřF UP v Olomouci. Hlavním garantem a presidentem byl prof. A. Lebeda,
DrSc., přičemž konference se konala pod záštitou
EUCARPIA – Evropské asociace pro výzkum ve
šlechtění rostlin/European Association for Research
on Plant Breeding. Konference se zúčastnilo celkem
téměř 200 účastníků, z toho více než 160 vědeckých
pracovníků a šlechtitelů z 25 zemí čtyř kontinentů
(Evropa, Afrika, Amerika, Asie). Vlastní jednání konference probíhalo v komplexu historických budov konviktu.
V úterý 13. 7. dopoledne byla konference slavnostně zahájena za účasti představitelů EUCARPIA
(dr. T. de Nijs) a UP (prof. M. Mašláň). Úvodní blok
přednášek byl uveden souhrnnou přednáškou prof.
A. Lebedy History of growing and breeding of cucurbitaceous vegetables in Czech Lands, v níž byly
shrnuty nejen vědecké a odborné poznatky o pěstování a šlechtění tykvovitých rostlin na území České
republiky a Slovenska, jejichž kořeny sahají až do
9. století, tedy období Velkomoravské říše, ale i historické souvislosti vývoje českých zemí. Další jednání
probíhalo v pěti na sebe navazujících sekcích (Obecné aspekty; Genové zdroje; Choroby a škůdci, rezis-

tence rostlin; Genetika a šlechtění; Tkáňové kultury,
biotechnologie, molekulární genetika a mapování).
Během tří přednáškových dnů bylo celkem předneseno 38 ústních sdělení a prezentováno 43 posterů.
Ze závěrečného hodnocení zcela jednoznačně vyplynulo, že všechna sdělení přinesla řadu teoreticky
i prakticky velmi hodnotných poznatků, což bylo také
dokumentováno mimořádně bohatou diskusí.
Součástí programu byl také večerní „Round Table“
s názvem Oil seed pumpkin (Semenné olejné tykve),
který organizoval prof. T. Lelley z Rakouska.
Ve čtvrtek 16. 7. se uskutečnila celodenní exkurze
na Jižní Moravu, jejíž součástí byla návštěva Muzea
J. G. Mendela v Brně; firmy Moravoseed, s. r. o.,
v Mikulově; přehlídka polních porostů tykvovitých
rostlin v areálu Mendelea v Lednici na Moravě.
Program byl zakončen návštěvou zámeckého parku
v Lednici a večerní mimořádně úspěšnou degustací
jihomoravských vín v prostorách lednického zámku.
Většina příspěvků (celkem 76) prezentovaných na
konferenci byla publikována knižní formou (A. Lebeda
and H. S. Paris (Eds.): Progress in Cucurbit Genetics
and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, the 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit
Genetics and Breeding. Palacký University in Olomouc, Olomouc (Czech Republic), 2004, pp. 566
(ISBN 80-86636-04-6)).

Mimořádně přátelskou a neformální atmosféru
v průběhu celé konference ocenili účastníci v jejím
závěru. Další konference o genetice a šlechtění tykvovitých se bude konat v roce 2008 v Avignonu ve
Francii.
-al-

Ve dnech 16.–18. 7. se v Olomouci uskutečnilo
5
Mezinárodní mistrovství ČR v atletice tělesně posti-

žených, které na stadionu AK Olomouc uspořádaly
Český svaz zdravotně postižených a Katedra aplikované tělesné výchovy FTK UP.
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XXIII. dny mladých internistů Slovenska a ČR v Martině
Ve dnech 3. a 4. 6. 2004 se konaly pod patronací
Slovenské internistické společnosti (SIS), České internistické společnosti (ČIS), Jesseniovy LF UK v Martině, Martinské Fakultní nemocnice (MFN) a Spolku
lékařů v Martině XXIII. dny mladých internistů. Organizace tohoto každoročního setkání se ujala 1. interní
klinika MFN, garantem celé akce byl prof. M. Mokáň,
DrSc., koordinátorkou doc. J. Sadloňová, CSc., které
vydatně pomáhal tým lékařů pod vedením MUDr.
D. Prídavkové.
Konference se aktivně účastnilo 59 mladých lékařů, z toho 37 z České republiky. Ve čtvrtek 3. 6.
proběhlo jednání tématických sekcí kardiologie a nefrologie, následující den pak gastroenterologie, diabetologie, endokrinologie a poruch metabolismu a sekce
varia. Setkání se účastnili lékaři jak z fakultních, tak
z okresních nemocnic a léčeben. Předsednictvím
jednotlivých sekcí byli pověřeni přední odborníci
z jednotlivých oborů zejména z MFN a hosté z České
republiky, jmenovitě předseda ČIS prof. K. Horký,
DrSc., a prim. A. Martínek, CSc., jako zástupce ČIS,
a prof. V. Ščudla, CSc., a MUDr. P. Horák, CSc., jako
představitelé partnerské LF UP a FNO.
Účastníci byli na konferenci vesměs dobře připraveni, většina příspěvků měla velmi dobrou odbornou
úroveň s kvalitní dokumentací. Kritéria pro hodnocení
přednášek se soustředila na originálnost sdělení,
způsob přednesu, úroveň dokumentace, dodržení
časového limitu a na dobrou pohotovost a reakci
přednášejícího na diskusní příspěvky. Vítaným pozitivem je i přibývající zájem kolegů z neinterních oborů
(chirurgie, radiologie a pod.), který přispívá ke kvalit-

nější interdisciplinární spolupráci. Tradičně se prezentovali i práce posluchačů medicíny, které byly rovněž
oceněny. Určitým negativním rysem setkání, patrným
i v předcházejících letech, byl nedostatečný zájem
části lékařů o přednášky svých kolegů z jiných
podoborů vnitřního lékařství i malá aktivita účastníků
v diskusi. Tyto jevy jdou zřejmě na vrub pokračující
diverzifikaci oborů vnitřního lékařství, a je tedy jedním
z prvořadých úkolů Dnů mladých internistů pokusit se
tyto trendy překonávat v rámci „společného kmene“
interních oborů.
Komise byla postavena před přetěžký úkol vybrat
z přednesených příspěvků nejlepší sdělení a ocenit je
připravenými cenami. l. cena Slovenské internistické
společnosti byla udělena MUDr. M. Čaprndovi z Bratislavy za práci Metabolický syndróm a jeho asociácia
s kardiovaskulárnymi ochoreniami na Slovensku, druhou cenu si převzal MUDr. I. Kocan z Martina za
prezentaci Možná príčina pomaly sa resorbujúcej
pneumónie a třetí cenou byl oceněn MUDr. K. Zeleňák
z Martina za příspěvek Endovaskulárna liečba stenóz
karotických tepien (CAS) u vysokorizikových pacientov.
Cenu děkana JLF UK v Martině obdržela MUDr.
D. Jackuliaková z Olomouce za sdělení Apolipoprotein
B versus LDL-cholesterol jako cíl hypolipidemické
léčby. Cenou přednosty I. interní kliniky JLF UK Martin
byly oceněny dvě studentské práce, a to H. Skalická
(Praha) za přednášku Respirační variabilita integrálu
rychlosti proudění krve- prediktor reaktivity na volumexpanzi u zdravých dobrovolníků a přednáška
L. Janíkové (Olomouc) Ischemická choroba dolních

Belgický sbor v Kapli Božího těla
Pod vedením klavíristy a dirigenta F. Martense hostoval 20. 7. 2004
v prostorách bývalého jezuitského konviktu belgický pěvecký sbor
Canta ludens. Všestranný sbor s širokým repertoárem zaměřující
se na interpretaci duchovní i světské vokální hudby, a to jak v rámci
rozličných žánrů, tak s různým obsazením, se v Olomouci představil
mj. projektem „Muziek Ludiek“ (Hravá hudba). Jeho příznivci, ale
i ti, kteří se ním setkali poprvé, naslouchali současné tvorbě
s instrumentálním doprovodem profesionálních hudebníků. Na
organizaci koncertu se podílelo mj. Centrum jazyka a kultury
Nizozemí a Vlámska při Katedře nederlandistiky FF UP.
Zajímavé smíšené seskupení, jehož domácím prostředím je
Drongen, městečko u vlámského Gentu, vystupuje nejen s různými
sólisty, pravidelně se též účastní koncertních turné. V minulých letech tak hostovalo v Aarlen, Německu (Zellan
der Mozel), Lucembursku, ve Francii, na konci roku 1995 absolvovalo také úspěšné vánoční turné po ostrově
Mallorka, jeho příznivci možná zaznamenali i koncerty v Barceloně a na Montserratu.
-map-, foto -tj-
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končetin – stále nedoceněný marker kardiovaskulárního rizika.
První cena České internistické společnosti, tradičně spojená s účastí na Letní škole interní medicíny
v Alicante, putovala letos na interní oddělení nemocnice ve Šternberku. Ocenění získal MUDr. J. Václavík za
přednášku Determination of free plasma nephrines –
a new „golden standard“ in pheochomocytoma diagnosing přednesenou v angličtině. Druhou cenou byla
ohodnocena prezentace MUDr. T Kovárníka z Prahy
Ruptury aterosklerotických plátů u nemocných se
stabilní vs. nestabilní anginou pectoris, studie s intravaskulárním ultrazvukem. Třetí cenu ČIS získala MUDr.
L. Kusá z Olomouce s příspěvkem Vyšetření citrulinových protilátek u nemocných s revmatoidní artritidou.
Na úspěšném průběhu konference měla hlavní
podíl zejména obětavá práce celého organizačního
týmu I. interní kliniky MFN, který zajistili rovněž
publikaci Sborníku abstrakt a samozřejmě snaha
všech účastníků o co nejlepší prezentaci výsledků své
práce.
Společenský večer v překrásném prostředí Jasenské Doliny byl vítanou a všemi účastníky oceňovanou
přestávkou v odborném programu.
Na závěr setkání poděkoval prof. V. Ščudla organizátorům setkání za vynikající organizaci právě ukončené konference a za přátelské přijetí, kterého se
všem v Martině dostalo. Všechny přítomné a kolegy
z jejich pracoviš pozval k aktivní účasti na XXIV. Dny
mladých internistů, které proběhnou 2.–3. 6. 2005
pod patronací III. interní kliniky LF UP a FNO v Olomouci.
MUDr. P. Horák, CSc. III. interní klinika LF a FNO

AFO letos mapuje vývoj…
Dokončení ze str. 1
aneb Dalibor aneb Chaloupka strýčka Toma“. Autor,
který zasedne v porotě AFO, se nebrání o svých dílech
s diváky hovořit,“ řekl mluvčí AFO P. Vysloužil. Dokument patří do nesoutěžního cyklu 15 let na cestě. Ve
stejném cyklu diváci uvidí i dokument o revoluci
v Olomouci natočený Z. Zukalem „Něžně a s humorem“
či film „Občan Karel Kryl“, upřesnil Vysloužil.
Bouřlivé měsíce přerodu společnosti na konci
80. let minulého století připomene také beseda
s bývalými lídry studentské revoluce v Olomouci
(I. Langer, M. Štainer, J. Křečan ad.) a nad střetem
občanského fóra s totalitní mocí se zamyslí mimo
jiné P. Pithart, J. Křižan a J. Dienstbier.
-hs-

UNIVERZITNÍ LÉTO
Olomoucké dny aplikované matematiky 2004

Trendy technického vzdělávání 2004

Ve dnech 28.–29. 6. proběhla v budově Přírodovědecké
fakulty UP v Hejčíně konference ODAM’ 2004. Olomoucké dny aplikované matematiky se konají každoročně od
r. 1996. V lichých letech jsou
zaměřeny na aplikace matematiky v deterministických modelech s aplikacemi v technice,
v sudých letech je pak konference zaměřena na pravděpodobnost a statistiku.
Konferenci slavnostně zahájil prof. L. Kubáček, DrSc.,
Dr. h. c., přivítal odborníky z bratislavských, brněnských, královéhradeckých a pražských vysokých škol, z domácí olomoucké univerzity i z mimouniverzitních pracoviš. S radostí nalezl mezi přítomnýmí
přednášejícími známé tváře, doktorandy či nedávné
absolventy doktorandského studia.
Úvodní zvanou přednášku Metoda bootstrap přednesla doc. Z. Prášková z Katedry pravděpodobnosti
a matematické statistiky UK (na fotografii uprostřed).
S příspěvkem Ztráta informace restrikcí základní škály
seznámil účastníky konference prof. Z. Půlpán, CSc.,
z Katedry matematiky Univerzity Hradec Králové.
Další přednášku Variabilita intelektové výkonnosti dětí
v průběhu pracovního týdne přednesli RNDr. M. Budíková, Dr., a doc. J. Dan, CSc., z Masarykovy univerzity v Brně.
Velmi početnou skupinu tvořili účastníci z Ústavu
merania Slovenské akademie věd z Bratislavy, vede-

Konec června patří již tradičně setkání odborné veřejnosti z oblasti všeobecného technického vzdělávání.
Letošní mezinárodní vědecko-odborná konference
Trendy technického vzdělávání 2004 byla pořádána
pod záštitou děkana Pedagogické fakulty UP prof.
F. Mezihoráka, CSc. Katedrou technické a informační
výchovy PdF UP Olomouc, Katedrou technickej výchovy FHPV Prešovskej univerzity Prešov a SPŠ
strojnickou v Olomouci. Uskutečnila se ve
dnech 22. a 23. 6. 2004 v prostorách PPdF UP.
Mezinárodní vědecký výbor konference pracoval pod
vedením garantů doc. J. Kropáče, CSc., a doc.
M. Chrásky, Ph.D.
Koncepční záměry konference sledovaly inovační
trendy současného systému vzdělávání a perspektivní
proměny obsahu výuky všeobecně technického charakteru směřujícího k uplatnění širšího pohledu na
profil a kvalifikaci budoucího učitele technické a informační výchovy. Důraz na přípravu pro občanský
život a rozvíjení technické gramotnosti orientovaly
pozornost především na oblasti poznávání zákonitostí
techniky, rozvíjení technického myšlení, porozumění
a postojů k technice, tvořivosti, humanistických aspektů techniky, projektování, konstruování a hodnocení
techniky a otázky pedagogické aplikace překotného
vývoje informačních technologií.
Významným přínosem k úspěšnosti konference
byl podíl Grantové agentury ČR na její realizaci. Dvě ze
čtyř sekcí konference byly veřejnou oponenturou
výsledků řešení výzkumných úkolů GAČR, řešených
v letech 2002–2005 na Katedře technické a informační výchovy PdF UP. Na pořádání sekce „Humanizace
technické výchovy“ se podílela GAČR v rámci řešení
projektu č. 406/02/1141/A „Technická výchova –
součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů“, na pořádání sekce „Informační a komunikační technologie“ se podílela GAČR v rámci řešení
projektu č. 106/03/1446 „Měnící se role učitele a žáka
v nastupující informační společnosti ve vztahu k požadavkům státní koncepce informační politiky“.
Vysoké byly i scientometrické ukazatele konference: konference přilákala 105 účastníků, z toho
17 profesorů, 22 docentů (vč. Dr. hab), dva DrSc.,
39 CSc., Ph.D., Dr. – 39, 25 Ing., Mgr. inž, Dr. inž. –
25, 19 PhDr., RNDr., PaedDr., 31 Mgr.
Jednání konference je obsahem publikace – Trendy technického vzdělávání 2004. Sborník mezinárodní konference. 1. vyd. Olomouc: Votobia Praha, 2004.
513 s. ISBN 80-7220-182-4.
Zájemci z řad účastníků konference přivítali možnost návštěvy v Společné laboratoři optiky UP
a Fyzikálního ústavu AV ČR.
Dík za realizaci a organizační zajištění patří především pracovníkům Katedry technické a informační
výchovy PdF UP, vedoucímu katedry Ing. Č. Serafínovi, dr. Ing.-Paed., proděkanu PdF UP, a pracovnicím
Kolejí a menz UP za operativnost při ubytování
účastníků konference.
I. Procházková

Bydlení – nové formy a dimenze
Pod tímto názvem proběhla ve dnech 23.–24. 6.
v Olomouci konference, jejíž hlavním cílem byla
výměna poznatků o současné situaci na trhu bydlení
v ČR v širších a souvisejících aspektech, tj. ekonomických, politických, sociologických, demografických, geografických, urbanistických atd. Pořadatelem
akce byla Katedra geografie PřF UP, která si jako
spolupořadatele konference přizvala Státní fond rozvoje bydlení, Ústav územního rozvoje, Českou společnost pro rozvoj bydlení, Českou geografickou společnost a Asociaci realitních kanceláří České republiky.
Výčet institucí participujících na projektu dává tušit, že
jedním z cílů konference bylo také vytvořit širší
platformu pro mezioborovou diskusi nad aktuálními
otázkami bydlení v Česku.
Jak nakonec ukázal průběh jednání konference,
bydlení není jen společenskou a ekonomickou kategorií, ale svou povahou determinuje interdisciplinaritu
přístupů k řešení otázek v této oblasti. Důkazem toho
byla pestrá struktura účastníků konference, mezi
nimiž nechyběli zástupci měst a obcí, akademické
sféry, veřejného i komerčního sektoru. Jednání se
zúčastnil také bývalý ministr pro místní rozvoj prof.
Císař, který v roce 1995 stál u vzniku České společnosti pro rozvoj bydlení. Záštitu nad konferencí
převzali prof. J. Mačáková, CSc., rektorka UP,
a dr. J. Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení.
Ne náhodou se konference konala v Olomouci.
Město, které je sídlem druhé nejstarší univerzity na
našem území, je od roku 2000 také sídlem Státního
fondu rozvoje bydlení, instituce, která je u nás nástrojem realizace státní bytové politiky. Dvoudenní jednání
probíhalo v nově zrekonstruovaných prostorách barokního objektu Uměleckého centra UP a zúčastnilo
se jej více než padesát odborníků na otázky bydlení.
Dr. Z. Szczyrba, Katedra geografie PřF UP
Ve dnech 14.–18. 9. se v prostorách
Pražského veletržního areálu Letňany uskuteční

15. jubilejní mezinárodní
stavební veletrh FOR ARCH.
Podrobné informace o programu veletrhu jsou
k dispozici na adrese www.forarch.cz.
Po předložení indexu bude všem studentům UP
poskytnuta sleva na vstupném!

nou prof. G. Wimmerem, DrSc., a RNDr. V. Witkovskym, CSc. Jako první z této skupiny přednesl Mgr.
A. Savín příspěvek Inferencia
o strednej hodnote v modeli
jednoducheho triedenia s pevnymi a náhodnými efektmi,
potom následovaly přednášky
Mgr. K. Hornišové Vnutorna
linearizacia nelinearnej regresie a oblasti spolahlivosti
a Mgr. B. Arendacké Konfidenční intervaly pre variačný
komponent v modeli s dvomi
variačnými komponentami.
Další bratislavskou skupinu
tvořili zástupci Katedry pravděpodobnosti a statistiky Univerzity Komenského –
RNDr. M. Stehlík, Ph.D., přednesl příspěvek Statistické úlohy citlivé na software a Mgr. J. Mačůtek, Ph.D.,
příspěvek Corresponding pairs of discrete and continuous univariate distributions.
Z mimouniverzitních pracoviš vystoupili s příspěvkem Statistické problémy v metrologii Ing. I. Hora
ze Základny pro metrologii a technický dozor (Laboratoře ionizujícího záření) Armády ČR a s příspěvkem
Rozpoznávání modulačního signálu prof. A. Lúč,
CSc., z firmy URC Prostějov. Oba uvedli velmi zajímavé problémy z aplikací matematiky v metrologii
a radiotechnice.
Z členů Katedry matematické analýzy a aplikací
matematiky PřF UP vystoupili doc. J. Talašová, CSc.,
s přednáškou Fuzzy metody rozhodování v podmínkách rizika, Mgr. J. Vrbková s přednáškou Analýza
průtoku krve, doc. P. Kunderová, CSc., s přednáškou
Různé přístupy k problému rušivých parametrů
v lineárních modelech, Mgr. J. Marek s přednáškou
Nepřesnosti v zeměpisných měřeních a H-optimální
odhady a RNDr. I. Müller, Ph.D., s přednáškou
O konfidenčních intervalech v kalibračním modelu.
Konferenci uzavíral příspěvek prof. L. Kubáček,
DrSc., Dr. h. c., a doc. E. Tesaříkové, CSc., s názvem
Vliv nelinearity statistického modelu na silofunkci
testu. K domácím účastníkům patřila také RNDr.
E. Reiterová, Ph.D., z Katedry psychologie FF UP, která
se zabývala tématem Testy z experimentální psychologie.
Celkem bylo během konference předneseno
18 přednášek. Příspěvky účastníků konference budou
vydány ve sborníku a jeho elektronická verze bude
k dispozici na internetových stránkách katedry.
Pořadatelé mohou s radostí konstatovat, že konference ODAM vstoupila do povědomí odborné veřejnosti a k letošním účastníkům přibyli mladí vědečtí
pracovníci. Složení účastníků konference a rostoucí
zájem o aktivní účast na ní vzbuzují naději, že
Olomoucké dny aplikované matematiky se stanou
významnou a vyhledávanou konferencí.
Mgr. J. Marek, KMAaAM PřF UP, foto archiv autora

Přírodovědecká fakulta přilákala zájemce o chemii
Ve dnech 21.–25. 6. 2004 proběhla na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci akce pro studenty středních škol
s názvem Letní škola chemiků. Každý den navštívili zúčastnění studenti jednu z kateder chemických oborů, kde
pro ně pracovníci katedry připravili program sestávající z přednášky na
vybrané téma z daného oboru, práce v laboratořích a exkurze po
pracovišti. Akce se zúčastnilo celkem 42 studentů ze středních škol
Olomouckého kraje a dokonce i dvě studentky z Gymnázia Nový Jičín.
Poslední den odcházeli účastníci letní školy plni nových informací
a zkušeností z chemie a hlavně nadšení, protože – jak se sami ve valné
většině vyjádřili – chemii, hlavně z té nejzajímavější, tedy experimentální
stránky neměli zatím příliš možnost na střední škole poznat. Úspěšnost
celé akce dokumentuje i to, že asi 65 % zúčastněných studentů na závěr
letní školy prohlásilo, že jejich obliba chemie díky této akci podstatně
vzrostla, což vzhledem k tomu, jak se středoškolská mládež obecně
k chemii staví, je velký úspěch. Mnozí ze zúčastněných studentů se již při loučení těšili na příští ročník, kterého se
samozřejmě chtějí znovu zúčastnit. Nutno podotknout, že ovšem již v tomto prvním ročníku nemohli organizátoři
přijmout díky omezené kapacitě laboratoří všechny zájemce, kterých se i přes vcelku pozdní termín vyhlášení
akce přihlásilo více než padesát.
Na závěr ještě poděkování děkanovi PřF UP prof. L. Dvořákovi, CSc., za podporu celé akce a proděkanovi
prof. J. Ševčíkovi za převzetí patronátu nad průběhem Letní školy chemiků 2004.
Za organizátory Letní školy chemiků 2004
RNDr. L. Kvítek, CSc., Katedra fyzikální chemie PřF UP, foto archív autora
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Rozpočtové provizorium i na počátku zimního semestru: formalita nebo komplikace?
Ani mimořádné zasedání Akademického senátu UP, svolané na 7. 7. 2004, nepřineslo
Statut UP, článek 40 – Rozpočet UP (odst. 6):
očekávané rozhodnutí ve věci schválení souhrnného rozpočtu UP pro letošní kalendářní rok.
Po 1. lednu každého kalendářního roku se
Vzhledem k tomu, že se senátoři nesešli v usnášeníschopném počtu, bylo červencové jednání
rozpočtové hospodaření až do schválení rozpočAS UP zrušeno.
tu UP na takový kalendářní rok řídí rozpočtovým
První návrh rozpočtu UP na rok 2004 předložila rektorka UP Akademickému senátu UP na
provizoriem, v jehož rámci lze měsíčně uskutečjeho letošním dubnovém zasedání, přičemž podkladem k jeho sestavení bylo senátem
nit výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů
schválené rozdělení neúčelových neinvestičních dotací pro letošní rok. V souladu s doporučením
z dotace ze státního rozpočtu v bezprostředně
ekonomické AS UP senát předložený návrh tehdy nepřijal. Podruhé byl návrh souhrnného
předcházejícím kalendářním roce snížené o 10 %.
rozpočtu UP na rok 2004 projednáván na jednání AS UP v červnu 2004. Při jeho předložení
Rektor je oprávněn činit nezbytná opatření k zainformovala rektorka UP o nových konkrétních doplněních, ekonomická komise však opět jeho
jištění rozpočtového hospodaření. Rozpočtové
přijetí nedoporučila a AS UP jej znovu neschválil. Předložené návrhy prošly na obou zasedáních
příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtovéAS UP prvním i druhým čtením, nebo nebyly podány žádné pozměňovací návrhy (podrobné
ho provizoria se zúčtují na rozpočet UP po jeho
informace ze zasedání AS UP viz http://www.upol.cz/ – Akademický senát UP).
schválení.
Podle Statutu UP (čl. 40, odst. 6.) se po 1. lednu každého kalendářního roku rozpočtové
hospodaření na UP až do schválení rozpočtu řídí rozpočtovým provizoriem. Konkrétní důsledky hospodaření univerzity v podmínkách
rozpočtového provizoria krátce objasnili tajemníci fakult, když v průběhu prázdnin odpověděli na následující otázku Žurnálu UP:
Jaké konkrétní důsledky pro hospodaření vaší fakulty má skutečnost, že období rozpočtového provizoria se protáhne (patrně) až do
září 2004? (Zajímají nás konkrétní dopady v jednotlivých oblastech hospodaření, včetně přímých důsledků pro jednotlivá pracoviště
fakult a jejich zaměstnanců.)
rozpočet – asi ty peníze nepotřebujeme? To
Podle informací Ing. J. Vylegaly, tajemníIng. F. Pěruška, tajemník FF UP: Nepomíjím rozladění v části akademické obce
ka FTK UP, to pro fakultu znamená, že zabezschválení rozpočtu UP na rok 2004 k dnešníi názory na prováděné obstrukce při schvalopečení chodu fakulty je v redukované podobě,
mu dni je nepříjemná skutečnost. Situace
vání rozpočtu a morální a věcné škody. Dále
bez jakéhokoliv rozvoje výuky a jejího vybavookolo rozpočtu UP pro 2004 je zvláštní a nevání (např. nákup odborné literatury, přístrojochci podotknout, že na příslušné úrovni by se
standardní.
měla řešit legislativní stránka schvalování rozvé techniky pro výuku a výcvikové kurzy)
Tato skutečnost se samozřejmě odráží v hosa provedení nutných oprav a rekonstrukcí
počtu, nebo rozdělení dotací na součásti UP
podaření fakulty, nicméně i v těchto podmínbylo schváleno (není možné, aby za nekvalitní
(např. zatékání po přívalových deštích, plísně
kách zajišuje vedení FF ve spolupráci s vedepodzákonnou interní legislativu UP byly postiv budově). Vzhledem k finanční situaci fakulty
ním UP chod fakulty do té míry, aby nebyla
ženy všechny součásti).
v předchozích letech není provizorium pro nás
ohrožena výuka jak v objemu, tak v kvalitě.
Bc. Ing. P. Bačík, tajemník PF UP: Z důneobvyklá situace; nyní jsme ovšem předpoIng. M. Tomášek, tajemník PdF UP, odkázal
vodu dlouhodobé restrukturalizace PF vzhlekládali, že když jsme se dostali z finančních
na usnesení Akademického senátu PdF UP ze
dem k akreditačnímu procesu se nás rozpočproblémů, dovybavime výuková pracoviště
dne 8. 7., které v souvislosti s rozpočtovým
tové provizorium příliš nedotýká. Nejvyšší popotřebným materiálem a technikou, zkvalitníprovizoriem a jeho dopadů na hospodaření
ložku z čerpané dotace tvoří mzdové náklady,
me ji a rozšíříme, včetně vhodného využití slev
fakulty apeluje na urychlené řešení situace:
které jako zaměstnavatel uhradit musíme, zrova před květnem t. r. i jiných sazeb DPH.
Akademický senát PdF UP naléhavě žádá vedena tak jako úhrady faktur za energie. Odsunuty
Bohužel nestalo se tak a naši studenti a vyní UP, aby závazně stanovilo jednoznačná pravijsou však plánované nákupy majetku na jedučující byli nuceni nadále používat zastaralé
dla, jak bude UP a její součásti postupovat
notlivé katedry do doby schválení rozpočtu.
a nevyhovující prostředky pro výuku, což má
v situaci, kdy bylo schváleno dělení neúčeloMgr. Petr Velecký, Ph.D., tajemník PřF:
zcela jistě dopad na její kvalitu. Dále Ing.
vých neinvestičních dotací MŠMT v rámci UP, ale
Díky zkušenostem vedoucích kateder s hosJ. Vylegala uvedl, že FTK se bude řídit zákonebyl schválen rozpočet UP na rok 2004. AS
podařením s přidělenými finančními prostřednem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
PdF UP doporučuje rektorce UP urychleně svoky a zejména jejich rozpočtové kázni nemá
a svým statutem a dodal: Je také otázkou, jak
lat mimořádné zasedání Akademického senátu
provizorní hospodaření fatální vliv na provoz
využijeme takto „ušetřené“ prostředky v závěru
UP k řešení dané situace
Přírodovědecké fakulty jako celku, přestože
roku (cca čtyři měsíce), co si o tom myslí
Nejbližší zasedání AS UP je připravováno
realizaci celé řady činností, spojených zejméstudenti, když jim nezajistíme kvalitní výuku
na 22. 9. 2004.
na se sezónními výzkumnými pracemi v terénu
a náš donátor (MŠMT), že ještě není schválen
Připravila
nebo dofinancovávaných z grantů a výzkum–mav-, ilustrační foto -tjných záměrů, není možno odsouvat na dobu
předpokládaného schváleni souhrnného rozCelostátní soutěž Česká hlava
počtu UP. Na druhou stranu musím podoV
rámci
projektu na podporu vědecké a technické
tknout, že se vzhledem k dohodnuté struktuře
inteligence Česká hlava by vyhlášen již III. ročník
čerpání financí může v posledním čtvrtletí
soutěže Česká hlava, která je součástí
letošního roku dostat do problémů děkanát
programových aktivit projektu.
naší fakulty.
Ceny budou udělovány v těchto kategoriích:
Nemilou komplikací je i skutečnost, že
Národní cena Česká hlava za mimořádné výsledky
jednotlivá pracoviště zatím nemohou využít
v oblasti vědy a techniky; Cena Sazky, a. s.,
kladného hospodářského výsledku z loňskéza objev či mimořádný počin v oblasti základního
ho roku na své nadstandardní výdaje. Částečnebo aplikovaného výzkumu či technologických
né zmrazení rozpočtových prostředků nám
inovací; Cena Unipetrol, a. s. Patria;
navíc neumožňuje v plné výši ocenit aktivní
Cena Transgas, a. s., Industrie; Cena Doctorandus;
pracovníky formou dalších odměn, cen děkaCena Chance, a. s., Gaudeamus; Cena Nadačního
na, neinvestičních pobídek aj.
fondu Veolia Naděje; Cena Media.
Oficiální záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství,
Jen několik řádků
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo financí ČR,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo
Neklid danajských darů
pro místní rozvoj ČR. Projekt také podporuje řada
osobností veřejného života.
Každoročně opakovaná anabáze schvalování způsobu dělení státní dotace a souhrnného rozpočtu slibovala
Prezidentem organizáčního výboru projektu je
v tomto roce potěšující závěr: v konečném důsledku letošního celostátního zvýšení finančních prostředků
spisovatel, publicista a profesor Washingtonské
vysokým školám měla být na UP rozdělena částka o 98 mil. vyšší než v loňském roce. Neúspěšnost jednání mezi
univerzity Arnošt Lustig.
AS a vedením UP však proměnila ozdravnou finanční injekci v provizorium ještě větší chudoby než loni.
Nominace bude posuzovat a výherce
Podle tempa, kterým se řešení situace ubírá, je však zřejmé, že obavy z danajských darů na univerzitní půdu
určí odborná porota.
nepatří. Stejně tak zůstal před branami UP odložen permanentní neklid, avizovaný při protestních happeninCeny budou předány na slavnostním galavečeru
zích – možná i proto, že nárůst mezd se uskutečnil v dostatečném předstihu. A že tato suma patrně odčerpala
Slavní slavným s TV záznamem 25. 11. 2004,
většinu z částky, kterou dopřává rozpočtové provizorium? Jen málokomu přívalový déš zničil pracovnu
Česká televize tento záznam odvysílá 27. 11.
a kancelářský či jiný papír chybí stejně odjakživa, stejně jako odborná literatura…
ve 20 hodin na svém prvním programu.
Zvýšeného státního přídělu peněz si tak olomoucká univerzita možná „užije“ až v průběhu posledních tří
Nominace musí být doručeny na adresu
měsíců, které zbývají do konce tohoto požehnaného roku. Schvalování státního rozpočtu na příští rok se ale blíží,
realizátora projektu do 15. 9. 2004.
a tak se zdravého revolučního ducha patrně znovu dočkáme. Jakkoli se však historie ráda opakuje, většinou jde
Podrobné informace, statut soutěže a složení poroty
o vážnou věc jen poprvé; podruhé to bývá spíše fraška.
najdete na webových stránkách www.ceskahlava.cz.
V. Mazochová
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OHLÉDNUTÍ
Akreditační výukový kurz prvotrimestrálního screeningu v těhotenství – poprvé v ČR
Snahou současné prenatální diagnostiky je přesunutí screeningových testů do co nejrannějších stádií těhotenství, při jejich nejvyšší možné
efektivitě a nejnižší falešné pozitivitě. Tím se výrazně sníží počet indikovaných invazivních prenatálních výkonů, u nichž je nutno kalkulovat se
zvýšeným rizikem následného potratu. Prvotrimestrální kombinovaný screening (např. formou tzv. „one stop clinic“ má podle dosavadních poměrně
rozsáhlých studií záchytnost pro nejčastější chromozomální trisomie až 95 % při 5% falešné pozitivitě.
zvládl. Mimořádně zajímavé problematice odpovídal
zevrubně probrán screening chromozomálních defekPo úspěšné organizaci akreditačního výukového
i mimořádný zájem ze strany našich i zahraničních
tů ve vztahu k věku těhotné ženy, prosáknutí záhlaví
kurzu druhotrimestrálního těhotenského screeningu
odborníků zabývajících se touto moderní medicínskou
v 11.–14. týdnu těhotenství, hodnocení nosní kůstky
v Olomouci v roce 1998 byl Ústav lékařské genetiky
oblastí. Účast byla téměř 400 posluchačů a prakticky
a dalších ultrasonografických známek
a fetální medicíny LF UP a FNO požávšichni vydrželi sledovat až do večerních hodin, kdy
včetně biochemických markerů v tomto
dán o uspořádání podobné akce i v lebyly vydávány slíbené certifikáty. Ty pak – po zaslání
období, vyhodnocení biochemických
tošním roce. Čas na přípravu byl
deseti ultrazvukových zobrazení, demonstrujících memarkerů v 15.–18. týdnu a poukázáno
mimořádně krátký, protože nabídka
na zásadní ultrazvukové znaky patolotodicky správné měření prosáknutí záhlaví v uvedebyla upřesněna až začátkem února.
ném období intauterinního vývoje – umožňují získat
gického vývoje plodu v 18.–23. týdnu
Přitom hlavní organizátor a přednášeevropskou akreditaci pro I. trimestrální těhotenský
těhotenství. Ještě v dopolední části
jící „guru“ světové fetální medicíny
byla přednesena sdělení: amniocentéscreening. Tyto tzv. logbooky je možno zasílat k poprof. Kypros Nicolaides požadoval,
za vs. CVS, fetální buňky vs. DNA
souzení na Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
aby na tuto akci byli pozváni i odborníci
v Olomouci, odkud bude dáno doporučení k udělení
v mateřské krvi a cytogenetika vs.
z ostatních států původního východnítéto akreditace do londýnského centra Fetal Medicine
molekulární genetika v rámci diagnostiky chromozoho bloku, tzn. z Polska, Slovenska, Ukrajiny, Pobaltmálních defektů. Vlastního screeningu se pak týkalo
Foundation.
ských republik, Maarska, Chorvatska a Slovinska.
Závěrem lze konstatovat, že i po stránce organitéma „Zvýšené prosáknutí záhlaví při normálním karyJeho požadavkem bylo i vytištění zcela nové příručky,
zační proběhl kurz k naprosté spokojenosti všech
otypu“. Po polední přestávce byla přednesena aktuální
která okamžitě po napsání byla vzhledem ke krátkosti
zúčastněných, tzn. jak přednášejícího, tak posluchaproblematika screeningu a diagnostiky u dvojčat
času dodávána po kapitolách, opakovaně upravována
čů. Pochvalu zaslouží zvláště simultánní překlad do
a embryoredukce při vícečetných těhotenstvích.
a současně překládána do češtiny. Po náročné přípračeštiny. Angličtina prof. Nicolaidese však byla natolik
V samostatném bloku pak přednášející stačil ještě
vě textu a doplnění četných tabulek a fotografií vznikla
pochopitelná a srozumitelná, že i velké množství
zvládnout rozvíjející se problematiku fetální terapie.
publikace, která by měla být příručkou na stolech
Prof. K. Nicolaidese je možno v této souvislosti
českých účastníků poslouchalo přednášky přímo
všech, kteří se touto novou problematikou zabývají.
v originále. Věříme, že tato akce nebyla poslední
hodnotit nejen jako světově uznávaného vědce, ale
Její kvalita je potvrzena i skutečností, že anglická
a s podporou ČGPS ČLS JEP a SLG ČLS JEP bude
i vynikajícího řečníka, někdy až s hereckými schopverze byla objednána v několika tisících kusech.
možno v těchto akcích pokračovat.
nostmi, např. když předváděl umístění plodů v těhotné
Vlastní program kurzu, který se konal 29. 5.
Prof. J. Šantavý, CSc., přednosta Ústavu lékařské
děloze. Obdivovat je nutno i jeho fyzickou výdrž
v prostorách Právnické fakulty UP, byl mimořádně
genetiky a fetální medicíny LF UP, foto archiv autora
s jakou toto vystoupení jednoho muže obdivuhodně
zajímavý a týkal se více témat. Hned v úvodu byl

SLOVO MÁ prof. J. MAČÁKOVÁ, CSc., REKTORKA UP
Vážené členky a členové…
budeme mít, až uvidíme návrh státního rozpočtu na
rok 2005. Zatím se zdá, že deklarované snaze vlády
neodpovídá uvažovaný výhled na střednědobé financování těchto oblastí.
Akademický rok zahajujeme v období, kdy jsme
neustále konfrontováni se stupňujícími se útoky teroristů v různých oblastech světa. To, že se nejedná
o útoky přímo v České republice, neznamená, že se
nás to přímo netýká. Zejména poslední události
v ruském Beslanu, kdy teroristé neváhali vzít jako
rukojmí bezbranné děti, z nichž mnohé byly při
osvobozování zabity, šokují svou brutalitou a bezcitností. Nutí nás to znovu se zamýšlet nad vývojem
událostí ve světě. Nestačí jen takové činy odsoudit,
ale je nutné se účinně snažit násilí a brutalitě bránit.
I u nás dochází k událostem, které bychom dřív
pokládali za nemožné. I u nás se vyskytují agresivní
jedinci, i u nás musíme najít způsob, jak před nimi
chránit nevinné oběti. Ale současně se musíme snažit
hledat příčiny narůstající agresivity.
Na druhé straně se setkáváme s mladými lidmi,
kteří působí jako dobrovolníci a pomáhají postiženým
dětem, aniž by čekali, že je někdo nějak zvláš ocení,
věnují se nemocným dětem na letních táborech
a soustředěních. Velmi potěšitelné také je, že řada
mladých lidí se účastní letní školy rozvojové pomoci
a spolupráce, která letos proběhla na UP již po
sedmé. Jsou to mladí lidé, kteří chtějí získat přesnější
informace, jak co nejúčinněji poskytovat pomoc.
Právě takové aktivity bychom měli dále rozvíjet a podporovat.
K událostem uplynulého akademického roku, které nás potěšily, patří to, že se podařilo Akreditační
komisi přesvědčit, že na naší Právnické fakultě došlo
k velmi výrazným pozitivním změnám, a že bylo
zrušeno omezení přijímat studenty do prvního ročníku. Přijímací řízení proběhne později než na ostatních
fakultách, ale program zimního semestru bude upraven tak, aby studenti všechno zvládli.
V uplynulém akademickém roce proběhla na UP
celá řada významných akcí, mezinárodních konferencí, o většině z nich Žurnál UP referoval. Především šlo
o 22. výroční kongres Československé společnosti
pro vědy a umění, dále např. XIX. sjezd České
společnosti pro biochemii a molekulární biologii

a Slovenské společnosti pre biochemiu a molekulárnu
biologiu při SAV. Zahraniční hosté oceňovali nejen
dobře organizačně zvládnuté akce, ale také prostředí
univerzity, města i jeho okolí. Jistě se podařilo
navázat nové kontakty, které budou dále rozvíjeny
a umožní našim studentům a učitelům získávat další
mezinárodní zkušenosti. Významným úspěchem je
i dokončení všech prací na instalaci nové výukové
techniky, kterou jsme získali díky významné finanční
podpoře z Japonska. Dále bych ráda připomněla
otevření centra Erasmium při nové Katedře nederlandistiky na FF. Na univerzitě bylo živo i o prázdninách,
probíhalo několik letních škol, ráda bych zmínila
alespoň Letní školu pro učitele občanské výchovy,
občanské nauky a základů společenských věd, kterou
pořádala Pedagogická fakulta ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR. Letošní téma bylo velmi
aktuální „Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti“. Přehled
o tom, co se na UP podařilo v roce 2004, uvedeme
podrobně ve výroční zprávě.
Je důležité si znovu připomínat úspěchy, kterých
naši studenti a učitelé dosáhli. Stále ještě neumíme
o těchto úspěších odpovídajícím způsobem informovat neakademickou veřejnost, a proto někdy působíme jako příliš do sebe uzavřená organizace. Ve shonu
všedních dnů máme pocit, že nás zavalují drobné
nebo větší problémy, se kterými se musíme vyrovnávat. Bohužel si je také často přiděláváme sami

Dokončení ze str. 1
navzájem. Trápí mne, že se někdy „diskuse“ na
akademické půdě velmi podobají nepříliš kultivovaným vystoupením některých poslanců v Poslanecké
sněmovně. Domnívám se, že právě debata na akademické půdě by měla být vzorem pro poslance a nemělo
by to být naopak. Navíc u nás snad nejsme rozděleni
na „koalici“ a „opozici“ a naším cílem není přehlasovat se navzájem. Byla bych ráda, kdybychom dokázali
věcně předkládat své názory a snažili se nacházet
řešení, která budou prospěšná pro univerzitu jako
celek. Neměli bychom se vzájemně překvapovat
vyjádřeními, která někdy postrádají racionální jádro.
V tomto akademickém roce se chystáme na
podrobnější hodnocení naší činnosti. Základem bude
diskuse v kolegiích oborů, ve vědeckých radách,
v akademických senátech, ale i hodnocení výuky
studenty. S jistým napětím očekávám výsledky nové
formy hodnocení, které jsme před prázdninami zahájili. Jsem zvědavá, kolik studentů nabídnuté možnosti
využilo. Na základě zhodnocení našich silných i slabých
stránek bychom pak měli připravit podklady pro
Dlouhodobý záměr Univerzity Palackého na další léta.
Byla bych ráda, kdyby se do jeho přípravy aktivně
zapojilo co nejvíc lidí, protože jen tak to nebude jen
popsaný papír, ale jasně daný směr, kterým se
chceme dál rozvíjet.
Přeji nám všem hodně sil, zdraví a dobré pohody
v novém akademickém roce.
Prof. J. Mačáková, CSc., rektorka UP

Dny evropského dědictví také v konviktu
Mezi památkami, které budou v rámci Dnů evropského dědictví v Olomouci ve dnech 18.–19. 9. přístupné
veřejnosti, je i bývalý jezuitský konvikt – Umělecké centrum UP (Univerzitní ul. 3/5).
Prohlídka s výkladem začne každou celou hodinu: v sobotu 18. 9. od 10 hodin (poslední prohlídka začíná
v 16 hod., konec je v 17 hod.), v neděli 19. 9. od 10 hodin (poslední prohlídka začíná v 15 hod., konec je
v 16 hod.).
V rámci prohlídky si návštěvníci budou moci prohlédnout prostory parkánu, nádvoří, atria, Kaple Božího
Těla, konferenčních místností, ateliérů kresby, malby a textilní tvorby, filmového a divadelního sálu, sálu pro
sborový zpěv a Galerie Konvikt.
Univerzita Palackého upozorňuje, že oproti údajům uvedeným v tisku a na plakátech bude prohlídka
Uměleckého centra UP bezplatná.
Podrobný program Dnů evropského dědictví v Olomouci viz http://www.olomoucko.cz.
Bližší informace k prohlídkám konviktu podá J. Koulová, tel. 585 633 099.
-red-
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP
v Olomouci vypisuje

výběrové řízení
na obsazení míst
na Katedře pastorální a spirituální teologie:
– asistent či odborný asistent pro obor řízení
charitativní a sociální práce se zaměřením na
ekonomiku (úvazek 0,3); kvalifikační požadavky:
tři roky praxe na VŠ, zkušenosti se vzděláváním
v charitativních zařízeních a pro pracovníky charit,
zkušenosti s řízením ekonomiky v neziskovém
sektoru, prezentace vize předmětu charitativní
a sociální práce; předpokládaný termín nástupu
říjen 2004;
– asistent či odborný asistent pro obor řízení charitativní a sociální práce se zaměřením na management (úvazek 0,5); kvalifikační požadavky: tři
roky praxe na VŠ, zkušenosti se vzděláváním
v charitativních zařízeních a pro pracovníky charit,
zkušenosti s řízením managementu v neziskovém
sektoru, prezentace vize předmětu charitativní
a sociální práce; předpokládaný termín nástupu říjen
2004;
Přihlášky do výběrového řízení doložené odborným
životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem publikační a vědecké činnosti, popř. přehledem
grantové činnosti, je nutno zaslat do 20. 9. 2004 na
adresu Děkanát CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11
Olomouc.

II. brněnské bioetické dny:
Manželství, rodina a etika
Bioetické centrum Hippokrates, Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Biskupství brněnské, Česká lékařská
společnost J. E. Purkyně – Společnost pro lékařskou
etiku, Kolegium katolických lékařů, Katedra sociální
politiky a sociální práce FSS MU, Studentské centrum
Vysokoškolského katolického hnutí, OSL České lékařské komory Brno-město, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Radio
Proglas pořádají k 10. výročí Mezinárodního roku
rodiny konferenci s mezinárodní účastí na téma Manželství, rodina a etika. Brno, 9.–10. 10. 2004.
Hlavní témata: Příprava na manželství; Muž a žena
v manželství; Aktuální etické otázky bioetiky, zejména
klonování a pokusy s embryonálními kmenovými
buňkami; Reprodukční medicína; Prenatální diagnostika; Eugenika a genetika; Plánované rodičovství dnes;
Zdravotně sociální problémy současné rodiny aj.
Konference se koná v Kongresovém centru Masarykovy univerzity v Brně, v budově Lékařské fakulty
MU, Komenského nám. č. 2. Její začátek je stanoven
na sobotu 9. 10. v 9 hod.
K účasti je možno se přihlásit e-mailem na adrese
bioetika@volny.cz, případně dopisem zaslaným na
adresu: Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno; na
těchto adresách je možno si také vyžádat podrobnější
informace.
Z pověření pořadatelů organizaci jednání zajišuje
Bioetické centrum Hippokrates (Míčkova 59, 614 00
Brno, e-mail: bioetika@volny.cz). Koordinátorem je
prof. K. Šipr, CSc.

PŘEDSTAVUJEME

Plk. Jiří Louda (1920), Dr. h. c.
Heraldik plk. J. Louda, Dr. h. c. (1920) maturoval
v Kutné Hoře v roce 1938, na podzim téhož roku
nastoupil na Vysoké učení technické v Praze, studium
však na počátku roku 1939 ukončil po obdržení
povolávacího rozkazu. V březnu 1939 byl nucen
vojenskou službu opustit, do boje proti nacistům
a k obraně vlasti se však dostal: cestou přes Polsko,
alžírskou zkušenost (cizinecká legie) a Francii až
k výsadkářům a službě ve Vojenské rádiové ústředně
v Anglii. Jeho kreslířské nadání
se projevovalo již v dětství; důležitým mezníkem v jeho životě se
staly kontakty s britskou heraldikou a zejména s College of Arms.
Po návratu do osvobozeného Československa byl v roce 1946
vyznamenán Československým
válečným křížem 1939 za zásluhy o osvobození ČSR. V roce
1948 byl poslán na dovolenou
a v březnu 1949 došlo k jeho
propuštění z armádní služby. Jeho
poválečný osud se završil tzv.
Akcí D, během níž byli zatčeni
a bez soudu vězněni českoslovenští důstojníci, kteří
sloužili převážně u zpravodajské služby. J. Louda byl
propuštěn v květnu 1950, ale odpovídající zaměstnání
našel až o dva roky později v Univerzitní knihovně
v Olomouci, která se stala na téměř čtvrtstoletí jeho
hlavním působištěm. V poválečných letech věnoval
J. Louda největší pozornost Podvazkovému řádu,
s jehož historií se seznámil v době druhé světové
války v Anglii. Do heraldiky v celoevropských souvislostech jej zasvětil po roce 1945 přední český heraldik
Karel kníže Schwarzenberg a pomohl mu dokončit
práci o rodokmenech českých panovníků.
V šedesátých letech začal J. Louda psát odborné
články do britských časopisů Coat of Arms a Armorial
a v zahraničí vycházely jeho první publikace (1966 –
European Civic Coats of Arms, 1972 – Flaggen und
Wappen der Welt); zúčastnil se rovněž dvou mezinárodních heraldických kongresů (1962 Edinburg, 1966
Paříž). Publikoval v československých časopisech
a vytvářel městské znaky, nezastupitelnou roli sehrál
při popularizaci heraldiky (Znaky československých
měst 1972, 1975, Česká města,1964, 1974, spolu
s J. Herčíkem, České erby, 1974, spolu s J. Janáčkem).
V roce 1965 byl J. Louda v rámci částečné
rehabilitace povýšen na majora a v tomtéž roce
obdržel medaili za boj proti fašismu. Po odchodu do
důchodu ze Státní vědecké knihovny v Olomouci roku
1976 se pak zcela věnoval heraldice. Pokračoval
v práci na městských a obecních znacích (1980 –
Znaky měst Severomoravského kraje, spolu
s L. Baletkou). Následujícího roku byl poprvé publikován titul Lines of Succession (genealogie a heraldika
nejvýznamnějších evropských panovnických rodů),
za nějž v roce 1983 obdržel prestižní heraldickou cenu

The Julian Bickersteth Memorial Medal, kterou mu
udělil Institute of Heraldic and Genealogical Studies
v anglickém Canterbury jako teprve druhému zahraničnímu heraldikovi. V osmdesátých letech pak dále
vyšly Česká města II, druhé vydání Lines of Succession
a The Royal Families, druhé, rozšířené vydání Českých erbů, podílel se na sedmisvazkovém projektu
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. V roce 1995 byla vydána jeho bohatě
ilustrovaná práce Znaky evropských měst, v roce 1996 vychází
jeho dlouhodobě a pečlivě připravovaná kniha Království české, Erby a rodokmeny vládnoucích rodů a publikace Moravští
zemští hejtmani.
Významnou kapitolu heraldického díla J. Loudy představuje
podíl na tvorbě československých
a českých státních symbolů. Poprvé se podílel na novém českém znaku v roce 1968, ale po
srpnových událostech nemohlo
dojít k dokončení projektu; nově
se zúčastnil diskuse o změně znaku v prosinci 1989.
Roku 1992 byly jeho návrhy Parlamentem ČR schváleny a J. Louda se tak stal autorem českého velkého
státního znaku, malého státního znaku a prezidentské
vlajky.
Za svou dlouholetou úspěšnou heraldickou činnost
se J. Loudovi dostalo uznání členstvím v nejprestižnějších mezinárodních heraldických institucích (Académie Internationale d’Heraldique, Society of Heraldic
Art, Societé Francaise d’Heraldique et Sigilographie,
Heraldry Society a Collegium Heraldicum Russiae).
V České republice je čestným předsedou Moravské
genealogické a heraldické společnosti v Brně a členem Podvýboru pro heraldiku při Poslanecké sněmovně ČR.
Dne 26. 10. 1991 se J. Louda dočkal úplné
morální a politické rehabilitace a byl povýšen na
plukovníka ve výslužbě. V lednu 1995 pak obdržel
nejvyšší vyznamenání Svazu bojovníků za svobodu,
Medaili za věrnost, a v tomtéž roce mu byla u příležitosti
jeho pětasedmdesátých narozenin udělena pamětní
medaile k 50. výročí ukončení druhé světové války.
V roce 1998 obdržel J. Louda Cenu města Olomouce.
Dne 28. 10. 2000 převzal z rukou prezidenta republiky
Medaili za zásluhy.
J. Louda i nadále pracuje na městských a obecních znacích a praporech z Čech, Moravy a Slezska,
jejichž počet už dnes přesáhl stovku. Jedním z posledních větších projektů, kterých se zúčastnil, byla
Encyklopedie Diderot, do níž přispěl čtyřmi sty znaky
z celé Evropy a rodovými erby české šlechty. Od
konce osmdesátých let a v devadesátých letech
J. Louda prezentuje svá heraldická díla rovněž na
výstavách v ČR i v zahraničí.
Zdroj: -ib-, foto -tj-

Multimediální park, o. p. s., se sídlem v Olomouci jako realizátor regionálního projektu „Česká hlava“
na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání ve spolupráci se společností Caneton, s. r. o.,
Vinohradská 100, Praha 3, realizátorem národního projektu „Česká hlava“ vyhlašují regionální soutěž

Česká hlava Gaudeamus Olomouc 2004.
Distanční minimum
Centrum distančního vzdělávání UP nabízí pedagogům
UP kurz Distanční minimum. Cílem kurzu je získání
pedagogických kompetencí pro výuku v distanční formě vzdělávání. Kurz je vhodný zejména pro pedagogy,
kteří se podílejí na realizaci kombinovaného studia
akreditovaných studijních programů nebo na programech celoživotního vzdělávání. Kurz je realizován distanční formou, s e-learningovou podporou. Účastník
má tedy možnost přímé konfrontace teoretických údajů
s vlastní praxí. Úspěšný absolvent získá osvědčení.
Studium bude zahájeno 22. 9. (do 16. 12. 2004).
Bližší informace získáte na www.cdiv.upol.cz. Můžete kontaktovat také manažerku kurzu Mgr. M. Všetulovou e-mailem: vsetulom@runw.upol.cz nebo telefonicky: 585 63 1129.
Mgr. I. Hoblíková, vedoucí CDV UP
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Cena je udělována za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentů bakalářského nebo
magisterského studijního programu.
V rámci soutěže se uděluje 1.–5. cena nazvaná Gaudeamus Olomouc 2004. Všechna ocenění jsou
dotována finanční odměnou. O udělení cen rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a tří
dalších členů. Porota doporučuje pořadí projektů národní porotě.
Podmínky zařazení do soutěže: do soutěže může být zařazen kandidát, který měl/má ve studijním roce
2003/2004 (před datem uzávěrky přihlášek) statut řádného studenta vysoké školy na území Olomouckého
kraje nebo v tomto období studium úspěšně ukončil. Laureátem ceny Gaudeamus může být pouze občan ČR.
Lhůta k předání přihlášek s příslušnou dokumentací je do 30. 9. 2004, a to na adresu: Multimediální
park, o. p. s., Krajský úřad Olomouc, Jeremenkova 40a (označení obálky: „Gaudeamus Olomouc 2004“).
Přihláška do soutěže o cenu Gaudeamus musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, datum narození,
adresu bydliště, telefon, fax, e-mail, název a adresu střední či vysoké školy či organizace, na níž práce
vznikla, popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
doporučující posudek vedoucího ústavu, katedry nebo projektu a dvou nezávislých odborníků, z nichž
alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.
Soutěž je vyhlášena při příležitosti konání třetího národního ročníku Soutěže Česká hlava 2004 jako jedna
z aktivit Multimediální parku. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v říjnu 2004.

PŘEDSTAVUJEME
Ceny města Olomouce za rok 2003
Slavnostní sál Klášterního Hradiska byl 24. 6. dějištěm slavnostního předávání Cen města Olomouce za rok 2003.
Z celkového počtu 33 obdržených návrhů vybrali a schválili členové samosprávy seznam deseti oceněných. Byly
jimi zastoupeny i osobnosti olomoucké univerzity – Cenu města Olomouce za rok 2003 v oblasti přírodních věd
obdržel přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNO prof. V. Král, CSc., v oblasti společenských věd byly
oceněny zásluhy prof. J. Peprníka, CSc., anglisty a amerikanisty z FF UP; v oblasti hudby Cenu města Olomouce
za rok 2003 převzal Mons. J. Olejník, skladatel duchovní hudby, muzikolog a pedagog.
Slavnostního aktu předání cen se zúčastnili zastupitelé města Olomouce, dosavadní laureáti, a čestní hosté.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy: prof. Vladimír Král
Současný přednosta I. chirurgické kliniky Lékařské
fakulty UP a Fakultní nemocnice v Olomouci prof.
V. Král, CSc.
(1938), promoval na Univerzitě Karlově v Praze
v roce 1962.
Od roku 1969
pracuje ve
FNO na I. chirurgické klinice. V roce

1995 mu byl prezidentem republiky udělen titul profesora chirurgie. Publikoval přes 150 odborných prací,
převážně z oblasti břišní a hrudní chirurgie s bližším
zaměřením na problematiku žlučových cest a jater.
Prof. V. Král, CSc., absolvoval studijní pobyty ve Velké
Británii, Švýcarsku a USA. Je členem výboru České
chirurgické společnosti a vědeckým sekretářem International College of Surgeons. Po založení Lékařské
komory po roce 1989, za jejíž sídlo byla určena
zákonem Olomouc, působil pět let ve funkci sekretáře
představenstva komory. Prof. V. Král, CSc., je uznávaným chirurgem s vysokým odborným a morálním
kreditem.

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy: prof. Jaroslav Peprník
Filolog, profesor Katedry anglistiky a amerikanistiky
FF UP J. Peprník CSc. (1927), vystudoval po druhé
světové válce Filosofickou fakultu MU v Brně obor
angličtina a historie (během gymnaziálního studia byl
totálně nasazen). V letech 1950–54 byl v PTP. Od roku
1954 působí v Olomouci. Věrnost demokratickým
tradicím mu vynesla nepříznivou pozornost totalitních
orgánů. Kandidatura mu byla povolena až v roce
1986. Ve své práci se věnoval anglosaskému světu
a jeho postavení a úloze v tomto světě. Celkem napsal
deset skript a řadu dalších knižních publikací, např.
Slovník amerikanismů, čtyřdílnou Angličtinu pro jazykové školy (s dvěma spolupracovníky) a dvoudílnou
vysokoškolskou učebnici. Jeho dlouholeté studium
styků anglicko-českých a americko-českých vyústilo
(r. 2001–3) ve dvě monografie: Anglie očima české

literatury od středověku po rok 2000 a Amerika očima
české literatury od vzniku USA po rok 2000. Lektoroval řadu cizích rukopisů,
např. Učebnice lékařské
angličtiny, Anglicko-český
slovník a Velký česko-anglický slovník.
Známé jsou
i jeho překlady materiálů, které zahraniční veřejnost informují
o dějinách a současnosti města Olomouce.

Cena města Olomouce v oblasti hudby: Mons. Josef Olejník
Skladatel duchovní hudby, pedagog Mons.
Doc. P. J. Olejník (1914) vystudoval arcibiskupské
gymnázium v Kroměříži, poté vstoupil do kněžského
semináře v Olomouci. V letech 1938–1939 působil
jako kaplan ve Vsetíně. V letech 1939–45 studoval
církevní hudbu a zpěv na
Pontificio Istituto di Musica
sacra v Římě.
Vo j e n s k o u
službu vykonal v československé zahraniční armádě v Anglii.

V roce 1945–50 působil jako vicesuperior v kněžském
semináři a učitel zpěvu. Od roku 1950 byl administrátorem v Andělské Hoře. Jako magistr zpěvu v olomouckém semináři působil v letech 1968–1975. Na
teologických fakultách v Olomouci a v Litoměřicích
učil několik let, a protože nepřistoupil na normalizační
kompromisy, byl z dalšího působení ve školství vyřazen. Vyučovat opět začal po roce 1989, kdy působil
na olomoucké bohoslovecké fakultě jako odborný
asistent církevního zpěvu. Pro nemoc hlasivek v roce
1996 ukončil svou aktivní činnost v oblasti církevního
zpěvu. Je znám jako náš odborník na církevní hudbu
a jako skladatel české liturgické hudby. Především je
známa jeho Česká mše z Andělské Hory.
Zdroj: http://www.olomoucko.cz/phprs/view.php?
cisloclanku=2002043063, foto -tj-

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ
Přednáška prof. PhDr. Karla Máchy, DrSc., na PdF UP
Ve dnech 19.–21. 9. 2004 navštíví Katedru antropologie a zdravovědy na PdF UP významný filozof a tvůrce nově
se etablujícího vědního oboru „Integrální antropologie“ prof. PhDr. Karel Mácha, DrSc., který se během své
emigrace zasloužil o popularizaci české filozofie v zahraničí (především v německy
mluvících zemích), díky čemuž se mu dostalo přídomku „filozof českých duchovních
dějin“. Karel Mácha byl v roce 1969 jmenován profesorem filosofie na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy a zvolen jejím děkanem. V období normalizace měl
z politických důvodů zakázánu výuku. Od r. 1978 byl v emigraci, působil na univerzitách
v Mnichově a v New Yorku. Roku 1990 byl opět jmenován profesorem dějin filozofie na
Karlově univerzitě v Praze, stále však žije v Mnichově.
Během svého pobytu v Olomouci přednese přednášku na téma Integrální antropologie: teorie a metoda, v níž chce objasnit „staré předsudky a nové pseudolegendy“
vážící se k této disciplíně. Chce se vyslovit k principielní otázce: „Co je integrální
antropologie? A kdo je a není autorem její teorie, jejího jména a jejího programu“. Půjde
jistě o zajímavou a kritickou rozpravu, a proto Katedra antropologie a zdravovědy PdF
UP, jejímž hostem prof. K. Mácha bude, zve všechny zájemce o dané téma.
Přednáška se uskuteční v pondělí 20. 9. na Pedagogické fakultě UP v 16 hod. (Informace o místu konání
budou zveřejněny na nástěnce u vrátnice.)
-pdf-

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Rektorka UP vyhlašuje

Cenu rektorky
pro nejlepší sportovce z řad studentů UP
pro rok 2004
Cena rektorky se uděluje jednotlivcům za nejlepší
sportovní výsledky, kterých dosáhli v akademickém
roce 2003/2004.
Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce UP v Olomouci.
Ocenění obdrží finanční odměnu ve výši 3 500 Kč
formou mimořádného stipendia z centrálních prostředků UP.
Návrhy se předkládají do 30. 9. 2004 na úsek
prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu, kde je
k dispozici i návrhový list.
Komise jmenovaná rektorkou UP předložené návrhy posoudí a navrhne studenty k ocenění.

Rektorka UP vyhlašuje soutěž

o Cenu rektorky UP
za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci
studentů bakalářských a magisterských

studijních programů
v roce 2004
a) vydanou tiskem,
b) předloženou jako rukopis či umělecké dílo.
Cena rektorky UP se uděluje za práce v oboru
a) biomedicínských věd; b) matematiky; c) přírodních
věd; d) pedagogických a psychologických věd;
e) jazykovědy a literární vědy; f) věd o umění;
g) muzikologie; h) ostatních společenských věd; i) za
realizaci uměleckého díla.
Autor oceněné práce obdrží finanční odměnu ve
výši 3 500 Kč formou mimořádného stipendia
z centrálních prostředků UP. Cena nemusí být udělena
v každém z vyhlášených oborů.
Přihlásit je možno seminární (ročníkové), diplomové a jiné studentské práce (do soutěže nebudou přijaty
práce, které již byly přihlášené v minulých letech),
popřípadě jejich ucelené části. Přihlášeny mohou být
i práce, které se neúčastnily soutěže na fakultách.
Práce předkládají jejich autoři ve třech vyhotoveních ve standardní úpravě (pevně spojené listy) současně s vyjádřením konzultanta a přihláškou, která je
k vyzvednutí na úseku prorektora pro záležitosti vědy
a výzkumu. Konzultant také navrhne dva oponenty.
Realizace uměleckého díla se může doložit fotografickým, případně jiným záznamem. Práce se odevzdávají
na úseku prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu.
Práce ucházející se o Cenu rektorky UP se
předkládají do 30. 9. 2004.
Prorektor si vyžádá dva oponentské posudky, jimiž
doplní materiály pro jednání komise. Komise jmenovaná rektorkou UP předložené práce posoudí a vybrané práce navrhne rektorce UP k ocenění.

Čestné uznání rektorky UP autorům
vědeckých monografií
Rektorka UP, ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na
UP, uděluje každý rok Čestné uznání autorům vědeckých monografií, a to autorům z řad zaměstnanců UP.
O udělení Čestného uznání může požádat každý
zaměstnanec UP, a to tak, že zašle monografii jejímž je
autorem prorektorovi pro záležitosti vědy a výzkumu
spolu se žádostí do 15. října 2004.
Výslovně jsou vyloučeny pro udělení Čestného
uznání a) publikace populárně vědecké; b) učební
texty a učebnice.
O zařazení předložených publikací do kategorie
„vědecké monografie“ rozhodne grémium složené
z proděkanů pro vědeckobadatelské záležitosti všech
fakult UP a prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu.
Čestné uznání obdrží autoři všech vědeckých
monografií, které a) nesou vročení daného kalendářního roku nebo b) nesou vročení roku předchozího,
pokud již Čestné uznání neobdrželi.
Čestné uznání předává rektor UP na slavnostním
shromáždění na konci každého roku.
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Jubilea
K životnímu jubileu profesora MUDr. Jana Lukla, CSc.
Čas neúprosně utíká a nechce se tomu ani věřit, že
profesor MUDr. Jan Lukl, CSc., oslavil v červenci
letošního roku své šedesátiny. Svého jubilea se dožil
ve velmi dobré kondici a jeho vitalitu a pracovní
aktivitu by mu mohlo závidět mnoho podstatně mladších kolegů.
Oslavenec se narodil v rodině neméně slavného
otce – věhlasného internisty a kardiologa – prof.
P. Lukla, DrSc. Při svém křtu dostal dvě jména – Jan
a Pavel. Tak není divu, že polovina kardiologické obce
ho oslovuje Honzo a polovina Pavle.
Profesor Lukl mladší promoval v roce 1970 na
LF UP v Olomouci a po atestacích z vnitřního lékařství
složil v r. 1980 atestaci z kardiologie.
Po svém nástupu do praxe neměl na růžích ustláno
a v důsledku politických poměrů byl nucen nastoupit
svou praxi na interním oddělení v Hranicích. Po roce
přešel pracovat do okresní nemocnice v Prostějově.
Zde již jako velmi mladý lékař vybudoval jednotku
intenzivní péče a v rámci interního oddělení také
kardiologické oddělení s jednotkou intermediární péče
a s elektrofyziologickým sálem. Na těchto pracovištích působil jako jejich vedoucí. V roce 1977 byl
jmenován okresním ordinářem pro kardiologii.
V rámci jeho celoživotního kardiologického zaměření se jeho doménou stala problematika srdečních
arytmií a klinické elektrofyziologie. 2. 8. 1973 provedl
v Prostějově první implantaci trvalého srdečního stimulátoru na okresním pracovišti. V osmdesátých
letech byl průkopníkem zavedení některých metod,
jako například implantace dvoudutinových stimulátorů
nebo elektrické ablace srdečních struktur v léčbě
arytmií.
V roce 1990 se stal přednostou I. interní kliniky
a pod jeho vedením byla zavedena na klinice celá řada
moderních metod a k tomu byla vybudována příslušná
pracoviště. V neinvazivní diagnostice byly zavedeny
všechny dostupné metody.
Byly postaveny nové elektrofyziologické sály, kde
bylo zavedeno celé spektrum metod – radiofrekvenčních ablace s možností trojrozměrného mapování,
implantace kardiostimulátorů a kardiovertrů defibrilátorů a implantace biventrikulární stimulace v léčbě
srdeční slabosti.
Bylo zřízeno nové pracoviště – angiografický katetrizační sál, kde jsou prováděny koronarografie a perkutánní angioplastiky. Byl zahájen non stop provoz pro
nemocné s akutním infarktem myokardu.

Ze zcela nevyhovujících prostor jednotky intenzivní
péče bylo vybudováno moderní pracoviště, které
poskytuje komplexní péči o akutní pacienty.
Svou houževnatost a vitalitu prokázal asi v nejtěžším období svého života, při onemocnění leukémií,
kdy podstoupil v roce 1994 transplantaci kostní
dřeně. Během hospitalizace v Londýně se neustále
zajímal o dění na klinice a na dálku trvale strategicky
řídil chod kliniky.
Nikdy nezanedbával vědeckou ani pedagogickou
činnost. Maximálně se stále věnuje svým spolupracovníkům, kterým nezištně předává bohaté vlastní
zkušenosti. Za svého působení na klinice byl a je
školitelem 13 doktorandů, z nichž již 9 doktorát
obhájilo. Je členem vědecké rady LF UP.
Od svých studentů vyžaduje dobré znalosti a tvůrčí
přístup ke studiu, nesnáší memorování a ocení logické uvažování. Při zkouškách je přísný ale spravedlivý.
Jeho publikační aktivita se odráží nejen v množství
publikovaných prací, ale rovněž v členství v redakčních radách časopisů Cor et Vasa, Interní medicína
pro praxi a Intervenční kardiologie. Výsledky své
vědeckovýzkumné práce publikoval ve 122 původních
sděleních a ve 160 přednáškách u nás i v zahraničí. Je
autorem 3 monografií, několika videoklipů.

Vždy se rovněž angažoval v České kardiologické
společnosti, kde v současné době je opakovaně
členem výboru. Stejně tak byl opakovaně členem
i předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci ČKS. Pod jeho vedením byla vždy vidět snaha
o prosazením koncepčních myšlenek ve prospěch
uplatnění nejmodernějších postupů ve společnosti.
Byl a je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem
několika grantových úkolů, které byly zdárně ukončeny nebo právě úspěšně probíhají.
Je členem správní rady Nadačního fondu pro srdce
Hané. Nadační fond měl za úkol ve spolupráci
s vedením Fakultní nemocnice vybudovat kardiochirurgickou kliniku v Olomouci. Tento cíl byl i přes velké
překážky kladené okolím splněn v roce 2002.
I přes svou náročnou práci se snažil věnovat své
rodině. Našel si vždy čas trávit s nimi společné chvíle
na milované chaloupce v Jeseníkách. Rád hraje tenis,
jezdí na kole a v zimě lyžuje. V kruhu přátel nezkazí
žádnou zábavu při skleničce dobrého vína.
Milý Pavle, chtěli bychom Ti popřát za celý kolektiv
I. interní kliniky i za všechny Tvé blízké, mnoho zdraví,
pohody, spokojenosti a životního entusiasmu do dalších let.
Primář MUDr. P. Heinc, Ph.D.,
MUDr. E. Sovová, Ph.D., MBA.

Blahopřejeme!
U příležitosti významných životních jubileí obdrželi v pracovně rektorky UP 20. 7. 2004 blahopřejné dopisy prof.
J. Malínský, DrSc., a prof. V. Hájek, CSc.
Profesní dráha prof. V. Hájka (na snímku první zprava) je spojena s Ústavem mikrobiologie LF UP od roku 1963.
Ve funkci přednosty zmíněného ústavu – od roku 1990 – pak zahájil modernizaci pracoviště, vytýčil oblasti nového
i dosud probíhajícího výzkumu a zajistil kvalitní výuku založenou na
promyšlené personální politice. Rektorka UP společně s děkanem
LF UP při této příležitosti tak ocenila výzkumné aktivity prof. Hájka
v oblasti studia biologických vlastností a taxonomie stafylokoků,
jež dosáhly celosvětového ohlasu zejména pro taxonomické
objevy nových druhů a poddruhů stafylokoků. Za úctyhodný je
považován citační index odborných prací prof. Hájka, který ho řadí
k nejcitovanějším českým autorům.
I profesní dráha dalšího oceněného, prof. J. Malínského (na
snímku druhý zprava) je spojena s LF UP, na níž se věnuje
morfologii, především elektronové mikroskopii. O výsledcích
průkopnické vědecké práce prof. J. Malínského v oboru elektronové mikroskopie svědčí více než 250 vědeckých publikací v domácích
i zahraničních časopisech a 270 přednášek na domácích i zahraničních kongresech. Prof. J. Malínský patří
k zakládajícím členům Československé anatomické společnosti a Gastroenterologické společnosti.
Text a foto -map-

Diskuse, názory, ohl asy
STAG z pohledu učitele
Od roku 1996 na Katedře informatiky Přírodovědecké
fakulty UP používáme jednoduchý intranetový systém
na evidenci zkušebních termínů a přihlašování studentů na zkoušky. Systém je založen na WWW
rozhraní, a i když pracuje spolehlivě a je plně integrován do počítačové sítě z hlediska uživatelských jmen
a hesel, projevuje se na něm zub času. Vznikají nové
studijní obory a předměty, zastarávají číselníky
a vznikají nekonzistence.
V právě uplynulém školním roce jsme se proto
rozhodli využít WWW rozhraní systému STAG, který
nabízí podobnou funkčnost. Rok uplynul a my můžeme zhodnotit získané zkušenosti.
Je slušné začít chválou. STAG skutečně umožňuje
vyučujícímu vypsat zkušební termín a studenti, kteří
mají předmět zapsán, se mohou na termín přihlásit.
Lze vypisovat společný termín pro více předmětů, což
náš původní systém neumožňoval. Navíc STAG dovoluje po absolvování zkoušky studentovi přímo zapsat
známku. Odpadá tak nutnost předávání papírů mezi
vyučujícími a sekretářkou, snižuje se možnost komunikačního šumu a zodpovědnost za zapsání známky
do systému má jednoznačně vyučující.
Navzdory těmto kladným rysům se nám systém
po ročním testování jeví jako obtížně použitelný.
Základní výhrady shrnujeme v následujících bodech.
1. Systém je neodladěný. Elementární chybná
zadání, jako třeba nevyplněné políčko formuláře,
propadají až na úroveň databázového dotazu. Jak si
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má uživatel vysvětlit chybu: ORA-01400: cannot insert NULL into „INSTALL2“. „TERMINY“. „ZKR_
PREDM“)? Za podobnou práci by student druhého
ročníku Informatiky nezískal ani zápočet. U profesionálního řešení je to zcela nepřípustné.
2. Systém je uživatelsky nepříjemný. Pokud se
učitel při vypisování termínu „trefí“ do času, kdy je
učebna rozvrhově obsazena, dostane informaci o kolizi
a musí všech devět políček pracně zadat znovu.
Pokud se překlepne například ve formátu data, dopadne to stejně. Chybí možnost výběru data z kalendáře, automatického vyplňování některých políček,
vyhledávání kódů předmětů a podobně. Grafické
zpracování navíc připomíná první amatérské webové
aplikace, které jsme na katedře vytvářeli v roce 1995.
3. Systém nabízí pouze polovičatá řešení některých požadavků. Umožňuje např. kopírovat jednou
vypsaný termín, avšak pouze v případě, že jde
o jednotlivou zkoušku, nikoliv o společnou skupinu
zkoušek. Společná skupina zkoušek je navíc z nepochopitelných důvodů omezena třemi předměty.
4. Vzniklé konflikty systém zamítá, namísto aby je
řešil. Často se stává, že stejnou učebnu využívá pro
písemnou zkoušku více učitelů najednou. To však ve
STAGU nejde – když je učebna obsazena jedním
zkušebním termínem, nelze tam ve stejnou dobu
vypsat další. V praxi se pak vypisují termíny například
od 6:59 do 7:00, kdy je učebna zaručeně volná,

a studentům se v poznámce sdělí, kdy mají na
zkoušku přijít.
5. Nelze zrušit nebo přesunout zkouškový termín,
pokud jsou na něm již přihlášeni studenti. Autoři
programu to kupodivu považují za logické. V životě se
však bohužel stává, že učitel onemocní, odjede na
konferenci, nebo jednoduše omylem vypíše termín na
špatný den. Namísto systémového řešení (například
zaslání emailu o zrušení zkoušky přihlášeným studentům) se v tomto případě musí na nástěnku vyvěsit
cedule a student, který si ji nepřečte, má smůlu.
Nebylo by lepší, aby si mohl student po internetu
večer před zkouškou ověřit, že termín platí?
6. Učitel může zadat známku ze zkoušky přes
STAG pouze těm studentům, kteří se na zkoušku přes
STAG včas přihlásí. A když se nějaký student zapomene na zkoušku přihlásit, na termín přijde přesně a na
termínu jsou ještě volná místa? STAG nám naznačuje,
že učitel má takovéhoto studenta poslat domů a vypsat
pro něj jiný termín. Tak to ale v praxi nechodí. Učiteli
zbývá možnost požádat o zapsání známky sekretářku
katedry nebo pro studenta vypsat nový fiktivní termín,
na který se student přihlásí a učitel mu známku
obratem zapíše. Přes web navíc nelze zjistit, kdo již
zkoušku absolvoval a s jakým výsledkem. Při plánování počtu termínů nebo vyhodnocování úspěšnosti
studentů u zkoušky je tak učitel opět odkázán na svoji
papírovou evidenci.
Dokončení na str. 11

O ČEM SE MLUVÍ
Rozhodnutí rektorky UP ve věci umístění plastiky Nebeský globus
V návaznosti na vyjádření komise pro vyhodnocení názorů na umístění kovářského díla „Nebeský globus“ a právní analýzu daného problému zvážila rektorka UP další postup
a rozhodla s konečnou platností tak, že dílo A. Habermanna „Nebeský globus“ bude umístěno v prostoru stávající instalace, tj. na nádvoří Uměleckého centra UP.
Důvodem pro konstatování komise, že nejde
Vyjádření rektorky UP prof. J. Mačákové
o problém estetický, ale že je třeba jej řešit
Dne 8. října 2003 jsem na základě Dodatku ke
v rovině institucionální, je zejména skutečnost,
smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2002 mezi UP a Ateliérem
že katedry působící v Konviktu zamýšlely pořádat
BONMOT jmenovala komisi pro posouzení navrženéna nádvoří výstavy výtvarných prací studentů
ho řešení prostorové kompozice nádvoří jako veřejně
a divadelní představení. Své rozhodnutí jsem
přístupného prostoru z hlediska funkční potřeby
opírala i o skutečnost, že k vystavování studentnádvoří pro výukové potřeby a prostorového působeských prací mají studenti k dispozici rozsáhlé
ní díla.
vnitřní i vnější prostory Konviktu (chodby, atrium,
V souladu s tímto smluvním závazkem jsem
parkán), pro divadelní představení proběhne
pověřila komisi zpracováním ankety a získáním odběhem prázdnin úprava divadelního sálu. K diborných názorů renomovaných a nezávislých urbavadelním představením v plenéru již po několik
nistů, architektů, výtvarníků a kritiků působících
let slouží nádvoří Zbrojnice, které s úspěchem
v těchto oblastech tak, aby po roce od osazení
využívá Moravské divadlo Olomouc pro festival
Nebeského globu Alfreda Habermanna, tj. k 1. 7. 2004,
Divadelní flóra i při dalších příležitostech (Letní
mohly být tyto názory a posudky komisí vyhodnoceny
hraní Moravského divadla). Navíc umístění Nea mohlo být rozhodnuto o dalším postupu. V zápise
beského globu neznemožňuje pořádání scénickomise ze dne 25. 11. 2003 se však konstatuje, že
kých vystoupení přímo v Konviktu, jak o tom svědčí
komise došla k jednomyslnému závěru: nedoporučit
SVU, informování o této významné akci jsem považokoncerty pořádané po osazení Globu.
vedení UP, aby případ umístění kovářského díla
vala za prioritu.
Ze strany kateder umístěných v Konviktu zazněl
v prostoru Konviktu byl řešen prostřednictvím veřejné
Prof. J. Mačáková, CSc., rektorka UP
požadavek osvětlení a ozvučení nádvoří Konviktu.
ankety. Předseda komise mne o tomto postoji inforV současné době, kdy probíhá řada jiných velkých
moval zvláštním dopisem z 3. 12. 2003. Zástupci
Doporučení komise
investičních akcí – mimo jiné zahájení výstavby
Ateliéru Bonmot následně dopisem z 9. 1. 2004
objektu Přírodovědecké fakulty na Envelopě, rozsáhlá
potvrdili, že upouštějí od smluvně zakotveného požaV závěru akademického roku ukončila svou činnost
úprava sálů na Právnické fakultě, příprava rekonstrukdavku, aby umístění díla A. Habermanna bylo předkomise pro vyhodnocení názorů na umístění kovářce budovy Filozofické fakulty Křížkovského 10 a přímětem veřejné ankety.
ského díla „Nebeský glóbus“, kterou jmenovala rekprava k zahájení dostavby Teoretických ústavů LF –
V závěrečném dopise komise ze dne 18. května
torka UP na podzim roku 2003.
není možné tento požadavek zatím realizovat.
2004 se konstatuje: „Došli jsme ovšem k jednotnému
Kovářské dílo A. Habermanna bylo slavnostně
Rozhodnutí o ponechání Nebeského globu na
názoru, že meritum sporné problematiky není primárodhaleno 1. 7. 2003 na nádvoří Uměleckého centra
původním místě jsem předala děkanům Filozofické
ně v rovině estetické (i když názory na uměleckou
UP. Jeho instalaci v prostorách bývalého jezuitského
fakulty a Pedagogické fakulty 8. 7. 2004 po analýze
hodnotu předmětného díla se u členů komise diamekonviktu předcházela rozsáhlá diskuse mezi vedením
právních rizik vyplývajících z nedodržení smluvních
trálně liší), ale v rovině institucionální.“ Původně
UP, autory projektu úpravy nádvoří a členy akademiczávazků jednak vůči Alfredu Habermannovi, jednak
smluvně ujednané vyhodnocení ankety, ani získávání
ké obce včetně studentů. Část pedagogů a studentů,
vůči Ateliéru Bonmot.
a vyhodnocení odborných názorů renomovaných a nezejména z kateder sídlících v těchto prostorách,
Termín rozhodnutí o definitivním umístění Nebeszávislých urbanistů, architektů, výtvarníků a kritiků
vyjádřila nesouhlas s instalací kovářského díla, proti
kého globu byl dán několika okolnostmi. Nebeský
nebylo tedy realizováno. K závěru komise, která sama
jejich výhradám se naopak ohradili tvůrci prostorové
globus byl podle citovaného Dodatku o smlouvě
doporučila odstranění Nebeského globu a kamenkompozice (Ateliér BONMOT, s. r. o.). Rektorka UP
o dílo instalován na dobu jednoho roku, tj. do
ných kvádrů z objektu Konviktu, aniž by navrhla
poté rozhodla o ponechání díla na určeném místě po
1. 7. 2004. O možnosti umístění Nebeského globu na
náhradní umístění Nebeského globu, se dodatečně
dobu jednoho roku s cílem vytvořit prostor i čas
parkán probíhalo jednání s Národním památkovým
v dopise adresovaném předsedovi komise vyjádřil
k dalším vyjádřením odborné i laické veřejnosti k inústavem, památkáři však tuto možnost odmítli. V době
nesouhlasně člen komise PhDr. František Hýbl, ředistalaci plastiky.
od 27. 6. 2004 probíhal na UP 22. světový kongres
tel Muzea Komenského v Přerově (viz níže, pozn.
Komise ve složení Ing. P. Mičola, Ing. arch. S. Žerava
red.)
(Atelier BONMOT, s. r. o.), PhDr. S.Tesař (předseda
komise, Katedra teorie a dějin dramatických umění FF
UP), doc. O. Michálek (Katedra výtvarné výchovy PdF
UP), doc. J. Majtner (Katedra hudební výchovy PdF
Dopis PhDr. F. Hýbla, ředitele Muzea Komenského v Přerově PhDr. S. Tesařovi
UP), prof. M. Togner (Katedra dějin umění FF UP), Ing.
počínaje Amerikou, Evropou, Austrálií, Asií a konče
V. Procházka (předseda představenstva a ředitel VHS
Vážený pane doktore,
Japonskem. Téměř ve všech světadílech konal
Olomouc, a. s.), Ing. J. Zimová (vedoucí odboru
po návratu ze služební cesty ve Švýcarsku jsem
A. Habermann kurzy, ve kterých předával mladým
koncepce a rozvoje SMO), PhDr. J. Garčic (vedoucí
objevil v poště závěrečnou zprávu pro paní rektorku
adeptům černého řemesla své dlouholeté zkušenosti.
odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
a Vaši žádost, abych se k ní vyjádřil.
Těžko jsem snášel v tisku urážky na adresu Alfréda
Olomouc), doc. P. Zatloukal (ředitel Muzea umění
Jak dobře víte, vždy jsem zastával názor, že
Habermanna. Znám ho již čtvrt století a nesmírně si
v Olomouci) a PhDr. F. Hýbl (ředitel Muzea KomenskéNebeský glóbus by měl zůstat na původním místě,
jeho práce a pedagogického mistrovství vážím. Neho v Přerově) předložila v květnu 2004 rektorce závěr
kam byl univerzitou objednán u Mistra Alfréda Haberjednou jsem s ním byl v zahraničí a viděl jsem, jak byl
svých několikerých jednání a diskusí, v němž konstamanna. Na závěrečné schůzce jsem připustil, na
všude vřele vítán a uznáván. Chtěl jsem o tom napsat
tovala, že „umístění kovářského díla A. Habermanna
základě domluvy členů komise z řad univerzitních
do některých středomoravských novin. Uvědomil jsem
v prostorách konviktu je nevhodné“ a doporučila
učitelů s architekty Atelieru Bonmot, na jeho možné
si, že bych musel vyvracet všechny ty lži a různá
následující řešení:
přemístění na parkán, jak se údajně obě jmenované
nařčení a tak bych samotné věci asi neprospěl.
1. Hlavní nádvoří uvést do souladu s původním
strany předem dohodly.
Ostatně všem členům komise jsem dal náš helfštýnprojektem, tzn. přemístit „Nebeský glóbus“ do
Na posledním zasedání však členové komise,
ský časopis Hefaiston 2001, ve kterém podrobně
jiného prostoru mimo objekt konviktu a odstranit
rekrutující se z PU tento společný původní návrh
Mgr. Marcela Kleckerová shrnula a popsala Habermazabudované kamenné kvádry. Takto uvolněný proneakceptovali a jednoznačně se zamítavě postavili
novu celoživotní práci, včetně jeho ocenění němecstor hlavního nádvoří věnovat pro účely původně
k dílu nejpřednějšího současného uměleckého kovákým prezidentem, když mu 28. prosince 2002 udělil
zamýšlených aktivit pedagogického a uměleckého
ře, kterého uznávají jeho kolegové na celém světě,
řád – Kříž za zásluhy.
charakteru, které byly zástupci uměnovědných
Největší však ocenění A. Habermann sklízí u mlakateder požadovány již v přípravných fázích úpravy
dých, talentovaných uměleckých kovářů od roku
objektu.
1999 v kovářských kurzech na hradě Helfštýně.
2. Ponechat rastr dlažby (včetně osazení stromy),
STAG z pohledu…
Ti plnými doušky doslova pijí ze studnice Habermankterý i ve změněné dispozici nenaruší úmysl
Dokončení ze str. 10
nova poznání i mistrovství a často pod jeho vedením
autorů architektonické úpravy nádvoří, tj. dynamiJak jsme ukázali, z pohledu učitele lze celou řadu
pracují mnohdy až do půlnoci. Obdobnou oblibu má
zovat jeho prostor vůči celkové dispozici objektu.
věcí ve STAGu řešit jen za velkého vypětí nebo
Mistr Habermann i na významné Evropské škole
Půjde pouze o drobné úpravy plochy po glóbu
oklikou, přičemž některé věci nelze řešit vůbec.
uměleckých řemesel na ostrově San Servolo u Benáa kamenných kvádrech.
Domníváme se, že pokud univerzita nedá učitelům
tek. To mu mohou olomoučtí vysokoškolští pedago3. Z technického hlediska zajistit možnost osvětlení
k dispozici funkční a komfortní systém, který by
gové jen závidět.
a ozvučení prostoru včetně zapojení promítací
evidenci zkušebních termínů, zkoušek a známek
Co říci závěrem? Jestliže se odstraní z nádvoří
techniky ke zdroji elektřiny pro večerní divadelní,
zjednodušil a zpřehlednil, lze ze strany učitelů očekákonviktu Habermannovo dílo, nebude to jen ostuda
filmová a koncertní představení.
vat pouze vlažné reakce.
Univerzity Palackého, ale celého našeho kulturního
Při závěrečném hlasování bylo toto stanovisko
Mgr. D. Skoupil,
národa.
přijato poměrem hlasů 6 : 2.
zástupce vedoucího Katedry informatiky PřF UP
PhDr. F. Hýbl, ředitel MK v Přerově
-red-
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VYDAVATELSTVÍ UP
Červnová produkce
Cyrilometodějská teologická fakulta
Zajícová, L. (odp. red.): STUDIA THEOLOGICA 16. Léto
2004. Roč. 6, č. 2. 90 s.
Filozofická fakulta
Tesař, S., Steinmetz, K.: Hudební pedagogika a výchova – minulost, přítomnost, budoucnost. Sborník.
1. vyd., 198 s.
Barteček, I. (odp. red.): Studie z dějin emigrace.
Sborník studentských prací 1. vyd., 208 s.
Barteček, I. (odp. red.): Cena Františka Palackého za
rok 2004. 1. vyd., 24 s.
Fiala, J., Machala, L. (uspoř.): AUPO. STUDIA MORAVICA 1. 1. vyd., 400 s.
Tabery, K.: Kinofikace Moravy. Sborník. 1. vyd., 150 s.
Pedagogická fakulta
Režný, P.: Aspekty reprodukce Janáčkovy sborové
tvorby pro mužské sbory. 1. vyd., 150 s.
Kropáč, J. a kol.: Didaktika technických předmětů.
Vybrané kapitoly. 1. vyd., 224 s.
Přírodovědecká fakulta
Kunderová, P.: Základy pravděpodobnosti a matematické statistiky. 1. vyd., 188 s.
Středisko distančního vzdělávání
Polián, M.: Správní soudnictví. (Vybrané pasáže).
1. vyd., 48 s.
Francová, E.: Financování školství a školy. 1. vyd.,
48 s.
Puchinger, Z.: Základy podvojného účetnictví. 1. vyd.,
92 s.
Kubátová, J.: Základní ekonomické principy. 1. vyd.,
88 s.
Francová, E.: Marketing ve školství. 1. vyd., 48 s,.
Puchinger, Z.: Daně. Daňová soustava ČR. 1. vyd.,
60 s.
Ostatní
Lepilová-Lýsková, K. (výk. red.): František Lýsek.
Život s dětským zpěvem. 2. vyd., 196 s.

Červencová produkce
Filozofická fakulta
Trapl, M., Skoupý, A., Kouřil, M.: Československý exil
a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945–1989.
I. Od května 1945 do srpna 1968. 1. vyd., 112 s.
Kadlec, J., Holeš, J. (uspoř.): AUPO. Philologica 83.
Canadiensia I. 1. vyd., 100 s.
Pořízka, P. (uspoř.): AUPO. Philologica 84 – 2004.
Bohemica IX. 1. vyd., 266 s.
Lékařská fakulta
Válková, Z., Pitrová, Š., Rozsíval, P.: XII. výroční sjezd
České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Sborník. 1. vyd., 172 s.

Pedagogická fakulta
Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K.: Znaková zásoba
českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu
surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. 1. vyd.,
28 s., 1. a 2. díl + CD-ROM.
Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K.: Znaková zásoba
českého znakového jazyka. 1. vyd., 32 s., 3. a 4. díl +
CD-ROM.
Novák, B., Eberová, J., Stopenová, A.: Základy elementární matematiky v úlohách.1. vyd., 98 s.
Goldmann, R.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Dotisk 2. přeprac. vyd., 136 s.
Goldmann, R.: Základy pediatrie. Dotisk 1. vyd.,
204 s.
Přírodovědecká fakulta
Šarapatka, B. (ed.): 4. evropská letní akademie ekologického zemědělství. Sborník. 1. vyd., 122 s.
Kunderová, P.: Úvod do teorie pravděpodobnosti
a matematické statistiky. 2. vyd., 192 s.
Bičík, V., Vysoudil, M. (edit.): AUPO. Geographica 38.
1. vyd., 100 s.

Srpnová produkce
Fakulta tělesné kultury
Karásková, V. (ed.): Gymnica. Vol. 34, No. 1. 1. vyd.,
66 s.
Janura, M.: Přehled o činnosti za rok 2003. 1. vyd.,
94 s.
Filozofická fakulta
Anderš, J., Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník.
1. vyd., 220 s.
Tabery, K. (uspoř.): Filmová publicistika Otakara Štorcha-Mariena. Sborník. 1. vyd., 228 s.
Lékařská fakulta
Scheinarová, A.: První pomoc. 3. vyd., 84 s.
Malínský, J., Lichnovský, V., Michalíková, Z.: Přehled
histologie člověka v obrazech. II. díl. 1. vyd., 190 s.
Pedagogická fakulta
Musilová, M.: Individuální praxe. Metodika a cvičebnice. 1. vyd., 56 s.
Dopita, M., Staněk, A. (eds.): Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. Sborník. 1. vyd., 190 s.
Krátoška, J., Šteigl, J. (eds.): Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. Sborník. 1. vyd., 168 s.
Podlahová, L. (ed.): Socialia Olomouc 2003. Sborník.
1. vyd., 176 s.
Přírodovědecká fakulta
Blahoušek, O. (hl. red.): Bulletin České společnosti
experimentální biologie rostlin. Č. 1/2004, roč. 4.
32 s.
Frébort, I., Walterová, D., Peč, P. (eds.): Chemica 43S.
Supplement. 1. vyd., 280 s.
-kop-

VUP připravuje k vydání publikaci doc. A. Holého
Katedra organické chemie PřF UP ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR
a Vydavatelstvím UP připravuje k vydání knihu s názvem Principy bioorganické chemie ve vývoji antivirotik
a cytostatik autora doc. A. Holého, DrSc., Dr. h. c.
Tento učební text je určen jak studentům chemie, biologie či medicíny, tak i odborným pracovníkům v těchto
odvětvích. Na více než 400 stranách autor popisuje nejen chemické reakce vedoucí k účinným cytostatikům či
virostatikům, ale částečně se věnuje rovněž metabolismu normální, nádorové či virem zasažené buňky a principu
účinku aktivních látek v těchto buňkách. Kniha je doplněna více než 350 obrázky a schématy obsahujícími nejen
struktury účinných látek a jejich syntézy, ale rovněž dokreslujícími některé metabolické děje v normálních
i transformovaných buňkách.
Kniha vyjde ve druhé polovině roku a její cena bude přibližně 200–250 Kč.
Více informací naleznete na www.orgchem.upol.cz.
Doc. Antonín Holý, DrSc., Dr. h. c., patří k českých chemikům, kteří dosáhli světového ohlasu. Jeho oborem
je chemie a studium biologické aktivity antagonistů purinových nukleotidů. V roce 1998 mu Univerzita Palackého
udělila čestný titul doctor honoris causa.
-kb-

…A PŘÍŠTÍ TÝDNY…
13. ZÁŘÍ
Specializační studium Animátor kulturního dědictví (první část výuky). Pilotní projekt v rámci mezinárodního
projektu Magisthere. UC UP, Komorní sál č. 112, od 9 hod.
15.–16. ZÁŘÍ
Čeština (pro cizince) a EU. Mezinárodní konference.
Katedra bohemistiky FF UP.
15.–18. ZÁŘÍ
10. kolokvium o Řehořovi z Nyssy. Mezinárodní
kolokvium. CMTF UP.
16. ZÁŘÍ
Landebork (hanácká opera). I. Plumlovský. UC UP,
19.30 hod.
16.–17. ZÁŘÍ
Setkání romanistů. Katedra romanistiky FF UP.

Kompetence učitele a klíčové kompetence žáka ve
fyzikálním vzdělávání. Konference. Přírodovědecká
fakulta UP.
17. ZÁŘÍ
Knápkův memoriál – nové soutěže. Sportovní akce.
Stadion AK Olomouc.

Moderní výukové prostředky ve výuce přírodopisu.
Seminář. PdF UP.
-redMoravsko-slezská křesanská akademie, Společnost
pro dialog církve a státu v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta UP Vás srdečně zvou na

3. Moravsko-slezské akademické dny
konané pod záštitou olomouckého arcibiskupa J. Graubnera a hejtmana Olomouckého kraje J. Březiny.
Téma: Vztah státu a církve včera a dnes včetně
úpravy vztahu ČR s Apoštolským stolcem.
Kdy: 10.–12. září 2004.
Kde: Olomouc, Biskupské nám. 2.
Podrobný program na www.upol.cz./UP/On-linezurnal/.

Nové vybavení v Ústřední knihovně UP
V časopisecké studovně Ústřední knihovny je nyní
k dispozici 16 nových CD/DVD a VHS přehrávačů, jež
získala z japonského grantu doc. M. Hirschová z FF
UP. Jsou určeny pro přehrávání jak vlastních, tak
v knihovně zapůjčených nosičů. Knihovna zpřístupňuje filmy z AFO (Academia film Olomouc), jejich
seznam najdete v katalogu knihovny na http://
tin.upol.cz/katalog.html.
Centrum distančního vzdělávání UP si Vás dovoluje
pozvat na

Den otevřených dveří,
který se uskuteční ve středu 15. 9. 2004 od 8 do 15 hod.
Místo konání: CDV UP, Biskupské nám. 1, 771 11
Olomouc.
Zájemci, kteří nás navštíví, se mohou seznámit
s činností jednotlivých pracoviš našeho útvaru, s detailními možnostmi a vzdělávacími programy distančního studia.
Kontakt: Mgr. S. Feitová, mobil 604 868 202, e-mail:
feitova@rupnw.upol.cz.

Upozornění Ústřední knihovny UP
Ústřední knihovna UP má v současné době tuto
otevírací dobu:
– 23. 8.–17. 9.: po–pá 9–19 hod.,
– od 20. 9. standardní otevírací doba:
po–čt 9–22 hod., pá 9–19 hod.
Od 4. 9. je také otevřeno i v sobotu (9–13 hod.),
28. 9. (státní svátek) – zavřeno.
-uk-
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