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sPECTAbILIs

Vážení přátelé,
akademický rok se blíží k létu, život na fakultě ovšem neutichá. V následujících týdnech se kromě zkoušek a vědecké čin-
nosti budeme věnovat aktivitám, které by měly směřovat k trvalému rozvoji fakulty. Podali jsme desítky žádostí o podporu 
specifických projektů zdokonalujících doktorská studia, přinášejících špičkové přednášky na půdu FF UP či praxe. Budeme 
se snažit o zabezpečení rekonstrukčních prací na budovách FF UP, především pak na Křížkovského 10. A v neposlední řadě 
budeme komunikovat s vámi, s akademickou obcí, abychom vyslechli vaše podněty a názory směřující k vylepšení podmí-
nek studia a práce na fakultě. Pěkné léto přeje
 

Jiří Lach 
děkan FF UP

EdITORIAL

Aspekt, který se Vám právě dostal do sítě, má číslo čtyři. Čtyři jako roční období, temperamenty, živly, světové strany... Sym-
bol čtyři znamená celistvost, dokončenost, řád, ale i rozumnost, spravedlnost a relativitu. V Číně je čtyřka nešťastným číslem, 
protože zní podobně jako výraz pro smrt, v islámu je symbolem hmoty, v Egyptě zase číslem času. 
Na čtyřku se můžeme dívat jako na statický čtverec o čtyřech stranách, obraz ohraničeného a uzavřeného. Můžeme se na 
ni ovšem dívat také jako na čtyři ramena kříže, která ukazují různé směry a cesty, a která naopak rozbíjejí hranice celku. Ze 
srdce kříže vidíme linie, které nemusí končit, střed kříže může být bod, odkud někam jdeme a kam se zase vracíme. Může jít 
o křižovatku. 
Nové číslo Aspektu reflektuje obě tendence skryté v symbolice čtyř. Dívá se do mikrokosmu fakulty, ale i za hranice tohoto 
světa, ať už intelektuální nebo geografické. 
V tomto akademickém roce jsme Vám nabídli čtyři Aspekty jako čtyři úhly pohledu na dění uvnitř i vně Filozofické fakulty UP. 
Čtyřka uzavírá cyklus, ale zároveň otevírá prostor pro nové. Otázka proto zní: Stačí čtyři Aspekty, drahoušku?

  Kateřina Prokopová
šéfredkatorka

obsah/editor ia l /spec tabi l i s
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Můžete přiblížit vznik Katedry asijských studií? 
Původní podnět vyšel ze strany profesora Jařaba. Ten si na základě svých kontak-
tů s americkými univerzitami všiml rostoucího zájmu o asijská studia, konkrétně 
o studium japonštiny. Tuto myšlenku konzultoval s profesorem Králem, velkým 
odborníkem na sinologii a tehdy vedoucím Ústavu Dálného východu v Praze, který 
mu doporučil přidat k zamýšlené japonštině také čínštinu. Založením nového 
pracoviště na UP byl následně pověřen profesor Jiří Černý. Oslovil zastupitelské 
úřady Japonska a ČLR v ČR, kde mu doporučili lektory a odborníky. V rámci Kated-
ry romanistiky se vyčlenil Kabinet Dálného východu, který se roku 2002 přeměnil 
v samostatnou katedru. 

Je KAs něčím výjimečná ve srovnání s ostatními sinologickými pracovišti 
v republice? 
V Praze zůstávají u tradiční sinologie, kterou nadřazují té moderní. Přijde mi, že 
zaznamenávají odliv studentů, protože je méně studentů, které tyto věci zajímají 
a více těch, kteří se čínštinou chtějí v praxi živit. Jen pro srovnání, jako tlumočník si 
čínštinou vyděláte minimálně 4000 Kč za den, překlad knihy trvá rok či dva a vy-
davatelství pak zaplatí 20–30 tisíc. My jsme se zaměřili na moderní jazyk a myslím, 
že máme větší „drive“. Chceme studenty v bakalářském stupni naučit mluvit a ro-
zumět a v magisterském stupni číst a trochu psát. Kromě jazyka mají povinný také 
zeměpis, moderní dějiny, moderní literaturu a na výběr volitelné kurzy. Dáváme 
jim tak nástroj, s nímž mohou pracovat. Spolupracujeme s Katedrou aplikované 
ekonomie FF UP a tato kombinace oborů je to, čím jsme zvláštní, co ostatní nemají. 

Jestli budeMe nAdále uKAzovAt svůJ strAch, prohrAJeMe

Je možné zbavit se strachu z čínského nebezpečí studiem a poznáváním čínské 
kultury, reálií a jazyka? Je čínská expanze hrozbou, nebo příležitostí? Nejen  na 
tyto otázky odpovídá david uher, vedoucí Katedry asijských studií (KAS). 

Jsem pragmatik, neuznávám věci, které k ničemu nejsou. A stará sinologie je podle 
mne mrtvá. V Brně jsou na vážkách. Je to mladý obor a jeho iniciátoři se nacházejí 
ve stejné pozici jako já, když jsem tady začínal. Jsou pražskými absolventy, zároveň 
ale vidí, že v Olomouci to má „odpich“, a nemohou se rozhodnout, kterým směrem 
to vést. 

nabízíte studentům možnost zahraniční stáže? 
Snažíme se, ale není to jednoduché. Nemůžeme vysílat studenty v rámci Erasmu, 
který se na Čínu nevztahuje. Chtěli bychom je posílat na evropské univerzity, kde 

foto: archiv KAS
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jsou kvalitní sinologie. Náš primární zájem se ale obrací do zemí s přímou vazbou 
na čínštinu a japonštinu. Komplikuje to fakt, že v Číně jsou stipendia řízena shora 
a ČR má špatné vztahy s ČLR, takže máme omezené možnosti. Kromě deseti sti-
pendií MŠMT, o které se bohužel nespravedlivě dělíme s Prahou a Brnem, existuje 
stipendium při misi ČLR u EU, kde jsou naši studenti velice úspěšní. Pak vysíláme 
studenty na Tchajwan prostřednictvím stipendií Tchajpejské hospodářské a kulturní 
kanceláře v ČR a několika stipendii disponuje také Konfuciova akademie. V přípa-
dě Japonska to komplikuje výše nákladů spojená s pobytem. Obecně platí, že do 
Japonska se dostane snáze graduovaný student, do Číny i student nižšího stupně. 
Pomáháme si mobilitami a vítáme rozhodnutí vedení FF UP deponovat stipendia 
do těch zemí, kde nelze o finanční prostředky žádat jiným způsobem. Když je vůle, 
tak to vždycky nějak jde. Možnosti mobilit jsou značné, jen je třeba je hledat.

Jaké jsou možnosti uplatnění vašich absolventů?
Myslím si, že produkujeme schopné absolventy, kteří se v praxi uplatní a uživí. Ti, 
kteří zůstanou v oboru, a není jich málo, si často najdou práci v nějaké čínské firmě, 
většinou v Praze. Někteří absolventi magisterského programu pokračují v doktor-
ském studiu. Takový program existuje v rámci České republiky jen v Praze a zamě-
řuje se na starší období dějin čínské literatury. I tam máme absolventy, ale většina 
odchází spíše do zahraničí. Akademická místa v ČR jsou skoro vyčerpána. Navíc 
u akademické pozice se očekává, že nastoupí absolvent doktorského programu, 
jenže to situace našeho oboru takřka neumožňuje. Proto nastoupí obvykle schopný 
doktorand, avšak když odjede na stáž do zahraničí, kde zjistí, že za polovinu práce 
dostane dvakrát tolik peněz, zůstane tam. Akademická sféra není to, co by nejlepší 
absolventy lákalo, a když, tak ne tady.

v dubnu 2011 jste byl znovu vybrán na post vedoucího katedry. Jaké jsou 
vaše priority pro nadcházející období?
Dosud nám chyběla varianta jednooborového studia, což byl jeden ze směrů, 
kterým jsem chtěl katedru rozvíjet. Na tu jsme právě získali akreditaci. Mohlo by 

to podle mě zvýšit počet absolventů. Často totiž někteří z nich musí skončit kvůli 
oboru, který mají v kombinaci. Můžeme také rozvíjet již existující obory a u toho 
patrně z finančních důvodů i zůstaneme. Ale já bych si velice přál, abychom měli 
ještě korejskou filologii. Mohli bychom založit Sedžongovu akademii, což je obdoba 
Konfuciovy akademie, a do pozice ředitele získat docenta a zároveň garanta pro 
tento studijní obor. Šlo by to využít při rozvíjející se spolupráci s firmou Hyunday. 
To je můj velký plán do blízké budoucnosti. Také bych chtěl zavést studium viet-
namské, thajské a malajské filologie. Potíž je ale s garantem, neboť tyto jazyky v ČR 
skoro nikdo nedělá. To je hudba vzdálené budoucnosti.

Kromě toho, že jste vedoucím katedry, jste i ředitelem Konfuciovy akademie 
při up. v čem spočívá její přínos?
Konfuciova akademie je tu zejména proto, aby spolupracovala s různými pracovišti 
v rámci UP i mimo ni a pomáhala jim objevovat Čínu. Problém je, že o nás není moc 
zájem. Snažili jsme se v Olomouci na příkladu Zlína ukázat, jak by mohla fungovat 
spolupráce kraje a města s čínskými partnery a investory. Byla by to obrovská příle-
žitost pro naši univerzitu, fakultu i katedru. Čím víc pracovních míst by město mělo 
pro naše absolventy s čínštinou, tím lépe. Bohužel to tady není prioritou. V rámci 
UP není Konfuciova akademie obecně přijímána, s některými fakultami máme 
dokonce velmi napjaté vztahy. Spolupracujeme v podstatě jen s FF UP a PřF UP. Náš 
potenciál je obrovský, ale skoro nikdo ho nevyužívá, protože všichni žijí v atmosféře 
strachu z Číny. 

Je pravda, že atmosféra strachu tu skutečně existuje. na Čínu je často pohlíže-
no jako na nebezpečí ve smyslu exodu Číňanů do Čr. Jak vy se díváte na tento 
fenomén? 
Podle mne je to způsobeno médii, která budují negativní obraz Číny v očích veřej-
nosti a neinformují o Číně objektivně a politicky korektně. My se stavíme do opo-
zice, protože Číňané jsou hodně jiní než my. Oni cítí, že se jich bojíme, a nechápou 
hysterii ohledně čínského pronikání. Jestli budeme nadále ukazovat svůj strach, 
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jenom prohrajeme. Proč se raději nesnažit o kompromis? Vždyť tu může fungovat 
symbióza. Měli bychom spolu komunikovat. Ovšem nutno podotknout, že oni jsou 
ke komunikaci připraveni daleko lépe než my. Uvedu příklad: na čínském velvy-
slanectví v Praze je dost lidí, kteří umí obstojně česky, na českém zastupitelském 
úřadu v Pekingu není jediný člověk, který by se domluvil čínsky. Oni nám rozumí 
a vědí o nás skoro všechno, my o nich nevíme téměř nic. Já si také uvědomuji 
možné nebezpečí, ale je otázkou, jak mu čelit. Stavět se k tomu zády a nezajímat se 
o to je cesta do pekel. Je dobré shánět data, informovat se, učit se, pokoušet se spíš 
harmonizovat než potlačit. 

co pro to dělá vaše katedra? reagujete nějak na tuto potřebu? 
Ano, právě tím, že se zabýváme moderní čínštinou. A nejen výukou jazyka. Napří-
klad data, která získáváme studiem moderní Číny, jsou uplatnitelná pro potřeby 
českého státu. Časem se třeba budou hodit. 

Jste tedy zastáncem spolupráce a otevřených dveří čínským studentům? 
Číňané už sem jezdí a studují například na Pedagogické či Lékařské fakultě. I my 
na FF UP bychom toho mohli využít, vytipovat obory, které je zajímají, připravit 
program v angličtině a zajistit jim servis. Oni jsou ochotni investovat do svého 
vzdělání, a když uvidí, že jsme na ně připraveni, začnou sem jezdit. To by mohlo 
ekonomicky pomoct celé fakultě. Chtělo by to rozjet co nejdříve. 

takže to nevnímáte jako hrozbu, ale spíše jako příležitost?
Já vidím na Číně spoustu špatných věcí, ale chci vidět i ty dobré a vidím je. Ano, je 
to příležitost, a to pro obě strany. Je na čase si to uvědomit. 

Lucie Zavičáková

Mgr. david uher, phd.
Vystudoval obor sinologie při Ústavu Dálného východu na FF UK. Po ukon-
čení magisterského studia nastoupil v roce 1994 jako asistent oboru čínská 
filologie Kabinetu Dálného východu na FF UP a o čtyři roky později se postavil 
do čela tohoto pracoviště. Během svého studia získal několik stipendií, která 
mu umožnila studovat moderní čínštinu přímo v Číně. Roku 2002 tam získal 
doktorský titul na Nankingské univerzitě v oboru čínská filologie se specializa-
cí na dějiny čínské lingvistiky. Téhož roku se po transformaci ústavu na samo-
statnou Katedru asijských studií FF UP stal jejím vedoucím a v této funkci byl 
znovu potvrzen v dubnu 2011. Od roku 2007 je také ředitelem Konfuciovy 
akademie fungující při Univerzitě Palackého.  

foto: Kristýny Erbenová
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co všechno obnáší přednáškový cyklus eu2011 – Krize evropy?
Jde o blok, který zahrnoval celkem pět přednášek. Probíhal od začátku dubna, kdy 
přijel první host Mikuláš Dzurinda, ministr zahraničních věcí SR, a skončil 16. května 
přednáškou europoslance Libora Roučka.

Jaký byl váš záměr při vytváření projektu? 
Nechtěli jsme uspořádat úzce odborně politologicky zaměřené přednášky, ale spíše 
nahlédnout na vybrané téma pohledem více profesí a oborů. Proto jsme pozvali 
publicisty, právníky i politiky. Výběr hostů měl nastínit problematiku EU v mnoha 
jejích aspektech a podobách. Proto jsme pozvali např. Benjamina Kurase, který není 
studovaný odborník na problematiku EU, ale reprezentoval zde kritiku z pohledu 
zainteresovaného laika, nebo Pavla Teličku, právníka, který se zabývá problemati-
kou EU v soukromé sféře.

navazujete v tomto cyklu na nějaký předchozí projekt či tradici, nebo jde 
o experiment?
Koncept jsme převzali od starších kolegů, kteří pořádali minulý rok na Katedře 
politologie projekt Česká republika 2010. Týkal se české politické scény a hosty byli 
předsedové parlamentních stran. Koncept byl tedy stejný, a téma nové. Je to teprve 
druhý ročník, ale s trochou nadsázky by se dalo mluvit o jakési tradici. My bychom 
byli rádi, kdyby projekt našel pokračovatele.

evropsKá unie v MnohA AspeKtech

„Chtěl jsem, abychom připravili projekt týkající se EU,“ říká Aleš blaha, student 
druhého ročníku politologie a evropských studií FF UP, který přišel s nápadem 
na uspořádání přednáškového cyklu. Oslovil své spolužáky a vznikl tým dvanácti 
lidí, který od začátku semestru až doposud pracoval na cyklu EU2011 – Krize 
Evropy?

Jakou podobu měly přednáš-
ky? 
Přednášku a diskusi vedli 
dva studenti, vždy studentka 
a student. Jeden z nich na 
začátku hosta uvedl krátkým 
medailonem. poté dostal host 
půlhodinový prostor, aby 
hovořil o svém postoji k tématu 
z hlediska své profese a speci-
alizace. Následovala hodinová 
diskuse, kterou vedl druhý student. Tento koncept jsme právě převzali z minulého 
roku a osvědčil se.

Jak jste cyklus organizačně zajistili?
Nejprve jsme si vytipovali hosty tak, aby složili určitou škálu názorů. Vybrali jsme 
kritika institucí EU, europozitivistu i kritika eura a vznikla pestrá mozaika osobností 
reprezentujících odlišné pohledy na EU. Těm jsme poslali pozvánkové maily a ně-
kteří začali odpovídat kladně. V první části příprav jsme tedy pozvali a potvrdili 
hosty. Samostatnou kapitolou při organizaci přednášek byla komunikace s fakultou. 
Jednali jsme s administrativními pracovníky i vedením fakulty, protože pozvá-
ní vysoce postavených politiků, např. ministra zahraničí, se řídí určitými etiketními 
pravidly. Především se musí setkat s vedením fakulty. To byla kritická část našeho 
projektu, protože jsme někdy přišli později, než bylo vhodné. Musím říct, že děkan 
FF UP nám velmi pomohl, když se například setkal s Mikulášem Dzurindou, a za-
chránil nám tak krk, protože jsme to nechali na poslední chvíli. Třetím organizačním 
pilířem pak byla reklamní kampaň celého projektu, tzn. správa facebookové strán-
ky, fotografování, plakátování apod. 

Pavel Telička a Aleš Blaha, muž v pozadí (foto: Marek Otava)
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 Jak byl projekt financován?
Peníze jsme získali sami od sponzorů, které sháněl každý, jak mohl, ptal se rodin-
ných firem apod.

spolupracovali jste nějak s Katedrou politologie? Měli jste někoho, s kým bys-
te konzultovali přípravu přednášek?
Výběr hostů a téma jsem konzultoval s docentem Danem Markem, který je 
odborník na problematiku EU. Probíral jsem s ním, do jaké míry je pozvání 
uskutečnitelné a zda-li platí nějaká zvláštní pravidla. V případě zajištění auly FF 
UP jsem jednal se sekretářkou na KPES, která byla velmi vstřícná a hodně nám 
pomohla.

Koho jste pozvali?
Já jsem měl od počátku vyhlídlé některé osobnosti – např. Pavla Teličku, ale 
i Václava Klause. Jednali jsme s Hradem. Bohužel měl pan prezident plný pro-
gram. Byl pozván i eurokomisař Štefan Fülle, ten by ale mohl přijet až příští 
semestr, nebo novinářka Eva Hrnčířová, která působí výhradně v Bruselu, a proto 
odmítla.

bylo těžké oslovit známé osobnosti veřejného života a věřit sobě i svému pro-
jektu, že je zaujme a přiláká na FF up?
Byla to velmi zajímavá zkušenost, psát na Hrad a hovořit s kanceláří prezidenta. Če-
kali jsme na reakci i telefonáty. Vesměs jsme se setkali s pozitivními ohlasy. Projekt 
se pozvaným obvykle velmi líbil, i když třeba neměli čas.

Jaká jsou úskalí přípravy podobného projektu?
Největším problémem, se kterým jsem se setkal, bylo skloubit všechny části a or-
ganizační povinnosti dohromady. Sestavit časový harmonogram. Vědět kdy napsat 
pozvánkový mail, kdy jít na katedru, kdy rozlepit plakáty... tak, aby to mělo spád 
a účinnost.

Jaké máte ohlasy? 
Ze strany vedení fakulty i KPES máme velmi kladné reakce. Co se týče studentů, 
přednášky jich navštěvovalo celé spektrum, od prvních ročníků až po páté. Nejví-
ce bylo prváků, které přilákalo zejména to, že někteří hosté jsou v ČR velmi vzácní 
a nejsou často k vidění.

Jaká jsou podle vás největší pozitiva cyklu? 
Obecně myslím, že lidé, kteří navštívili většinu přednášek, si mohli udělat široký 
obrázek o situaci v EU a také mohli položit dotazy hostům, kteří nejsou každoden-
ně „k mání“ na veřejných interpelacích. To bylo podle mě největší plus projektu. 
Podobné akce jsou ale svým způsobem i PR naší fakulty, která bude zase o kousek 
viditelnější. 
Za sebe mohu říct, že jsem si vyzkoušel tvrdou práci vést tým. Zjistil jsem, že to není tak 
jednoduché, jak by se zdálo. Do mého budoucího profesního života to přispělo obrov-
skou měrou. Jsem rád, že nikdo z potvrzených hostů neodvolal svou účast, tým praco-
val velmi kvalitně a měli jsme také velké štěstí, které ke každému projektu asi patří. 

Kateřina Prokopová

organizační tým:
Aleš Blaha, Kateřina Procházková, Jan Novosad, Kristýna Michková, Erik Šurina, 
Michal Kormaňák, Ondřej Vlček, Julie Smilnická, Daniela Vašátková, Nikola 
Ševčíková, Andrea Mádlová, Leonard Varga

web
Facebooková stránka projektu
https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/
krizeevropy

https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/krizeevropy
https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/krizeevropy
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na univerzitě palackého jste studoval zdánlivě neslučitelné disciplíny, mate-
matiku – informatiku a na FF up hned tři filologie. Jak se tyto obory vzájemně 
snesou či doplňují?
Lingvistika byla vždy poměrně exaktní vědou, téměř jazykovým inženýrstvím, takže 
nemyslím, že by to bylo až tak neslučitelné. Na olomoucké hispanistice té doby 
byla koneckonců lingvistika hlavní směr výuky, atraktivní literatura či překladatel-
ství stály bohužel trochu stranou. Každopádně o slučitelnosti jazykovědy s infor-
matikou vypovídá i řada využití, která mají počítače pro jazykovou analýzu a která 
v poslední době nabírají na obrátkách. A není to jen onen praktický a univerzálně 
dostupný Google translator.

působil jste v řadě diplomatických misí. Které profesní zařazení a které země 
vám byly nejbližší?
Prošel jsem snad vším, dělal jsem diplomata se zaměřením na politickou agendu, 
obchod, kulturní vztahy i mluvčího v Bruselu a všechno mělo něco do sebe. Pro-
fesně nejzajímavější byl Brusel, lidsky asi Kuba. Co se týče Bruselu, tak ten je naší 
nejdůležitější diplomatickou misí na světě a to, co můžete zrealizovat tam, už asi 
nikde jinde neuděláte. Kubánci s námi mají kus společné, i když negativní historie, 
což je v mezilidských vztazích stále cítit. Děti tam vyrostly na českých pohádkách 
a v kontextu, který se od naší totalitní zkušenosti tolik nelišil.

připravila vás studia v olomouci na vaši profesní kariéru?

zA hrAnice s diploM(At)eM

„Nemusíte být politolog, ekonom či právník, diplomaté jsou lidé z nejrůznějších 
oborů. Musíte to především zkusit, a to bez ohledu na zaměření studia,“ dopo-
ručuje současným studentům Jan vytopil, diplomat, který mimo jiné působil 
v Belgii, Mexiku, USA, Peru či na Kubě. 

Nemyslím, že mě studium připravilo nějak dramaticky, nebylo příliš prakticky 
orientované, ale na druhou stranu, diplomacii jsem na Up nestudoval. Dostal jsem 
diplom, který byl podmínkou přijetí v řadě zaměstnaní, uměl jsem jazyky a ovládal 
počítač o něco lépe než moji kolegové. Myslím, že největším vkladem do života pro 
mě bylo stipendium v USA, kde se žije jinak i nyní, natož v oné době krátce po pádu 
režimu.

Jan Vytopil. Diplomat ve službách českého státu (foto: Imrich Veber)
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Máte nějaká doporučení pro současné studenty, kteří by chtěli vstoupit do 
diplomatických služeb?
Nemusíte být politolog, ekonom či právník, diplomaté jsou lidé z nejrůznějších 
oborů. Musíte to tedy především zkusit, a to bez ohledu na zaměření studia. Do 
dalšího kola výběrových řízení se lze letos hlásit do 31. května, další pokus bude 
až za rok. Výběrová řízení se až na výjimky opakují každý rok v obdobných termí-
nech. Hlásit se mohou nejen absolventi, ale i studenti posledních ročníků, u kterých 
je šance, že budou mít diplom v ruce do konce letošního srpna. Vím, že letos má 
ministerstvo o něco větší zájem o arabisty a absolventy čínštiny, ale to není nijak 
omezující požadavek pro studenty jiných oborů.

co by mohla vaše mateřská fakulta udělat pro navázání bližšího kontaktu 
s někdejšími absolventy?
Myslím, že snaha o navázání kontaktů je cítit, i když zatím stojí jen na úrovni pra-
videlného rozesílání mailů. Bohužel, poslední setkání organizované univerzitou 
nebylo zrovna praktické. Bylo uspořádáno v časech, ze kterých bylo cítit, že organi-
zátoři chtějí být po práci doma. Do Olomouce se na ně z Prahy nedalo po práci ani 
včas dojet.

Petr Bilík

Jan vytopil, absolvent Univerzity Palackého, je v současné době zaměstnan-
cem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Po úspěšném dokončení studia mate-
matické informatiky na UP (1991) začal studovat na FF UP anglickou, španěl-
skou a portugalskou filologii. Během studia získal Merillovo stipendium, které 
mu umožnilo roční studijní pobyt v USA. Po absolutoriu roku 1995 nastoupil 
na Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničí ČR. O rok později získal 
post tiskového a kulturního atašé české ambasády v Peru. V letech 1997–1999 
působil jako politický, hospodářský a konzulární rada Velvyslanectví ČR v Hava-
ně.  Od roku 1999 do roku 2001 zastával funkci politického a kulturního rady na 
Velvyslanectví ČR v Mexiku.  V roce 2004 se účastnil pozorovatelské mise OBSE 
na Ukrajině monitorující průběh třetího kola prezidentských voleb po pokusu 
o vraždu hlavního kandidáta Viktora Juščenka. Pět let působil jako mluvčí na 
Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Během předsednictví ČR v Radě EU měl 
v Bruselu na starost PR a koordinaci kulturních akcí spojených s realizací české-
ho předsednictví. Ovládá pět cizích jazyků: angličtinu, španělštinu, francouzšti-
nu, ruštinu a portugalštinu.

foto: archiv JV
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ceepus Je cestA

ceepus, či erasmus?
Od Erasmu se CEEPUS liší v několika aspektech, například ve způsobu financování. 
Zatímco Erasmus je placen EU a dofinancován vždy vládou studentovy domov-
ské země, v případě programu CEEPUS je to obráceně, student dostává peníze 
od země, kam jede, tedy hostitelské země. „Když náš student vyjíždí, poskytneme 
mu cestovné, když k nám někdo přijede, dostane od nás stipendium na ubytování 
a životní náklady,“ říká k tomu Mgr. Jana Hořáková, referentka pro zahraniční styky, 
která má na starosti administrativu programu a je pro vyjíždějící a přijíždějící ob-
vykle prvním informatoriem po příjezdu a posledním před odjezdem. „Když přijde 
student a chce informace o studiu v zahraničí, zeptám se, co studuje, kam chce jet, 
proč, a pak mu nabídnu nejlepší program. Přesvědčuji studenty, aby dali přednost 
CEEPUSu před Erasmem, mají většinou lepší peníze, je to výhodnější,“ doplňuje 
Hořáková. 
Program CEEPUS poskytuje také navíc možnost organizovat tzv. letní školy a zcela 
nově i krátkodobé exkurze. „Oproti letním školám, které již tradičně děláme na kon-
ci léta jako několikadenní interdisciplinární poznávací kurz otevřený účastníkům 
z různých kateder a které jsou placeny z nevyužitých finančních prostředků původ-
ně určených na mobility, jsou krátkodobé exkurze součástí plánu mobilit, a tedy 
naplánované dopředu,“ vysvětluje Jitka Mašátová. 
Termíny podání přihlášek na CEEPUS jsou v porovnání s deadliny Erasmu pozdější, 
tzn. že na podzim se dá ještě přihlásit na mobility v letním semestru. „Adminis-

„CEEPUS není studijní program, ze kterého si odnesete nějaký titul, je to program, 
který umožňuje výměnu studentů a studentské mobility. Nejvíc ho lze přirov-
nat k Erasmu,“ charakterizuje na úvod našeho rozhovoru program pro studium 
a výzkum v zahraničí Mgr. Jitka Mašátová, koordinátorka sítě CEEPUS (Central 
European Exchange Programme for University Studies) na Katedře historie FF UP.  

trativní proces vyřizování mobilit s pomocí internetového rozhraní www.ceepus.
info je rychlejší a pružnější a my máme okamžitou zpětnou vazbu, kde zbyla volná 
místa, a můžeme si je mezi partnery v síti CEEPUS přesouvat a využívat k všestranné 
spokojenosti,“ zdůrazňuje výhody, které koordinátoři i studenti v programu CEEPUS 
mají, Jitka Mašátová a Jana Hořáková to potvrzuje: „Erasmus je administrativně 
náročnější. V CEEPUSu potřebuje student jen jeden papír na výjezd a počet kreditů, 
které má přivést, si stanovuje po dohodě s katedrou.“ 

Mgr. Jitka Mašátová (foto:Kristýna Erbenová)
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 Možnosti programu ceepus
CEEPUS umožňuje vedle celosemestrálních také krátkodobé mobility pro studenty, 
kteří pracují na diplomových pracích nebo disertacích. Mohou tak odjet např. na 
jeden měsíc, nemusí navštěvovat kurzy a můžou se věnovat jen svému výzkumu. 
„Erasmus je odlišný, protože jsem při něm musela navštěvovat semináře a přednáš-
ky. Člověk se teprve seznamuje se systémem vyučování v zahraničí, pro většinu stu-
dentů jsou to obvykle první zkušenosti se zahraničním akademickým prostředím,“ 
říká Lucie Laníková, doktorandka na FF UP, která vyzkoušela hned tři stipendijní 
programy pro studium v zahraničí (Erasmus, CEEPUS, Aktion), a má proto možnost 
srovnání, „Aktion a CEEPUS jsem už spojovala se svými výzkumnými aktivitami a vě-
deckou činností na vyšší úrovni. Mohla jsem v zahraničí pracovat jak na diplomové, 
tak na disertační práci.“ 
Lucie Laníková získala měsíční stipendium do Vídně, aby zde prováděla intenzivní 
výzkum vztahující se k problematice šlechty v Československu po roce 1918, která 
po druhé světové válce obvykle odcházela do Rakouska. Z toho důvodu je většina 
archivního materiálu, který Laníková pro svou práci potřebuje, uložena ve Vídni. 
Kromě studia dokumentů a písemných materiálů pracovala i metodou oral history, 
a proto se ve Vídni pokusila zkontaktovat potomky bývalých šlechtických rodů. Na 
dotaz, jak se člověku podaří, aby si popovídal u šálku vídeňské melange s potom-
ky šlechty, odpovídá: „Není to jednoduché. Někdo vás musí doporučit, dopředu 
uvést. Já jsem se na jedné konferenci náhodou seznámila s jednou profesorkou 
z vídeňské univerzity, která se mimo jiné zabývá problematikou Němců antifašistů 
v Československu. Ta mi dala kontakt na hraběnku Haugwitzovou a přes ni jsem se 
dostala k šlechtickým rodinám, na které se ve výzkumu zaměřuji. Stačí znát jedno-
ho šlechtice, a jakmile se k němu dostanete, otevřou se vám dveře k dalším.“      
Aby získala stipendium a všechny výhody s tím spojené, oslovila koordinátorku sítě 
na své katedře a ta jí dala instrukce. Musela vypracovat motivační esej, napsat živo-
topis a vyplnila online application. Poté proběhlo výběrové řízení, na jehož základě 
byla českou stranou nominována na získání stipendia. Pak ještě počkala, než vše 
schválí národní kancelář hostitelské země a přidělí stipendium, a kočár do Vídně 

mohl vyjet. „Myslím, že není těžké stipendium CEEPUS získat, i když Vídeň je docela 
populární a je o ni největší zájem,“ říká po svých zkušenostech Laníková.
Důležitou a potěšující informací je, že přes CEEPUS mobilitu lze na rozdíl od Erasmu 
vyjet i opakovaně. Součet měsíců u studenta bakalářského a magisterského progra-
mu ovšem nesmí překročit deset. V případě mobilit doktorských studentů a učitelů 
není stanoven limit. 
 „Je obrovská výhoda, že na CEEPUS může člověk vyjet víckrát, jinak mi totiž připadá 
měsíční pobyt příliš krátký,“ říká Lucie Laníková a zamýšlí se nad nejefektivnějším 
způsobem plánování CEEPUS mobilit, „před rokem jsem jela do Vídně přes CEEPUS 
a tehdy jsem si obhlédla terén a navázala kontakty. Letos v březnu jsem tam jela 
již cíleně, věděla jsem, co budu hledat, koho oslovím, měla jsem jasnou představu. 
Stejně tak můj výzkum byl již v pokročilejší fázi a měl jasnější kontury.“ 

ceepus funguje na bázi sítí 
Odlišnost od programu Erasmus spočívá také v uzavírání smluv. Erasmus funguje 
na základě bilaterální smlouvy dvou partnerských univerzit neprovázané ve slo-
žitější síti. V CEEPUSu naproti tomu vznikají sítě partnerských univerzit, které pojí 
společné téma. Každá síť má svůj název a je nějak vyprofilovaná. Mobilitu v rámci 
sítě koordinuje jedna ze zúčastněných vysokých škol, tzv. koordinátor, ostatní školy 
jsou jejími partnery. 
Na FF UP je pět sítí CEEPUS a v jedné z nich figuruje česká strana jako hlavní koor-
dinátor. Jde o síť Idea of Europe and European Culture in History and Politics, která 
funguje na Katedře historie. „Mezi ostatními sítěmi koordinovanými z ČR, je ta naše 
jediná humanitní. V roce 2008 jsme byli vyhodnoceni jako druhá nejlépe fungující 
síť celého programu CEEPUS,“ říká spokojeně Jitka Mašátová, která síť koordinuje. 
Zbylé čtyři sítě jsou na Katedře slavistiky, anglistiky (2) a nederlandistiky. Ty jsou 
koordinované z jiných partnerských univerzit a jejich zdejší koordinátoři tu zpro-
středkovávají, schvalují a vyřizují mobility. „Oproti tomu hlavní koordinátor navíc 
zajišťuje další administrativní úkoly, např. podává každý rok žádost o prodloužení 
sítě, dělá závěrečné zprávy apod.,“ vysvětluje Mašátová rozdíl. 
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Pokud některá katedra nemá síť CEEPUS, je možné využít síť jiné katedry. „Většinou 
to jde vyřídit, když domovská katedra nemá koordinátora sítě. Pokud přijde ně-
kdo z filologie, obvykle doporučuji síť na nederlandistice, protože má filologické 
zaměření, pokud je to polonista, nabídnu mu síť na rusistice,“ říká Jana Hořáková 
o možnostech CEEPUS mobilit. Na otázku, která místa jsou oblíbená a která nikoli, 
odpovídá: „Z anglistiky jezdí hodně studentů do Vídně, ta má prý dobrou kated-
ru na tlumočení. Nederlandistika a slavistika často využívají stipendia do Polska. 
Hodně lidí jezdí do Krakova a do Grazu, to je oblíbený cíl. Do Slovinska jezdí stu-
dentů málo, do Maďarska víc a do Rumunska jezdí odvážlivci.“ Největší frekvence 
studentů, kteří využívají CEEPUS mobility, je z Katedry historie FF UP. „Zejména pro 
historiky je střední Evropa zajímavá a pro jejich studium velmi přínosná. Síť Jitky 
Mašátové funguje absolutně bez chyb,“ shrnuje Hořáková, „na druhou stranu do 
Olomouce přijíždějí stále častěji studenti z Maďarska a Rumunska. Často jezdí i Po-
láci. Ti využívají především nederlandistickou síť.“ 
V rámci programu CEEPUS lze vyjet i na free mover. Student takto může jet kam-
koliv, pokud si to domluví. Musí ale sám oslovit univerzitu, kam chce jet, a získat 
souhlas s jeho přijetím. Zároveň potřebuje dva doporučující dopisy ze své univer-
zity. Stipendium platí přijímající země. „Výhodou aktivity free mover programu 
CEEPUS je, že si student může vybrat jakoukoli univerzitu i mimo sítě, pokud je 
v zemi CEEPUS. Nevýhodou je, že je s tím více vyřizování a že mobility v rámci sítí 
mají přednost. Proto někdy na stipendia free mover nezbudou peníze,“ doplňuje 
Jitka Mašátová.

Kateřina Prokopová

sítě ceepus na FF up
Katedra historie: Idea of Europe in European culture, history and politics
Kontakt: Mgr. Jitka Mašátová jitka.masatova@upol.cz
Katedra slavistiky: Slavic Philology and Its Cultural Contexts
Kontakt: PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D. l.voboril@centrum.cz
Katedra nederlandistiky: Language and literature in a Central European kon-
text
Kontakt: drs. Bas Hamers bas_hamers@hotmail.com
Katedra anglistiky a amerikanistiky: e-bologna for Translation Studies Pro-
grammes in Central and eastern european Countries
kontakt: prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc. machacek@ffnw.upol.cz
Katedra anglistiky a amerikanistiky: Inter-American Studies
Kontakt: prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc. machacek@ffnw.upol.cz
Internetové odkazy:
http://www.ceepus.info
http://www.dzs.cz/

Mgr. Jana Hořáková (foto:Kristýna Erbenová)

jitka.masatova@upol.cz 
l.voboril@centrum.cz
bas_hamers@hotmail.com
machacek@ffnw.upol.cz
machacek@ffnw.upol.cz
http://www.ceepus.info
http://www.dzs.cz/
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duše vína velebená i prokletá
Ve dnech 28.–29. 4. 2011 se na půdě Uměleckého centra Univerzity Palackého 
uskutečnil již třetí ročník konference Víno jako multikulturní fenomén. Slavnostní 
zahájení, které se odehrálo v kapli Božího těla, mělo spíše odlehčený nádech a je 
třeba uznat, že mu taková forma vzhledem k tématu konference slušela. Řeči se uja-
li nejen organizátoři v čele s Jiřím Klvačem, vedoucím Katedry aplikované ekono-
mie, a Jitkou Uvírovou z Katedry romanistiky, ale také proděkan Filozofické fakulty 
UP Wilken Engelbrecht. Mluvčí většinou zmiňovali ambivalentní charakter vína. 
„Vždyť Baudelaire svými Květy zla myslel mimo jiné i víno,“ připomněl Aleš Pohor-
ský z Ústavu románských studií FF UK, specialista na prokleté básníky. 
 „Intelektuálové dokáží mluvit moc krásně o tom, jak víno povznáší, v mém případě 
je to bohužel naopak,“ uvodil – částečně v reakci na předešlé projevy – následnou 
besedu s názvem Víno jako intelektuální excitant hlavní host konference. Byl jím Ivo 
Šmoldas, který převzal štafetu po hudebním skladateli a publicistovi Lukáši Hurní-
kovi, jenž byl hostem loňského ročníku konference. „Já už léta nedělám nic,“ popsal 
sarkasticky svoje aktivity svérázný moderátor, básník, redaktor, překladatel a také 
doktor filozofie. Průvodkyně slavnostním dopolednem Jitka Uvírová se ptala nejen 
na jeho zkušenosti s vínem, ale také hlavního hosta vybízela ke glosám nad citáty 
o víně. 
Už první blok odborných příspěvků prozradil, že na konferenci bude víno spíše než 
multikulturním fenoménem interdisciplinárním. V průběhu dne si tak účastníci 
mohli vyslechnout referáty dotýkající se nejen religionistiky, sociologie, lékařství, 
chemie, historie, geografie, ale také například gastronomie,  ekonomie a podni-

ovíněná KonFerence. O VíNě NAPříč KULTURAmI I dIsCIPLINAmI

Vinnou i nevinnou povahu vína  reflektovali během tradiční konference nejen téměř 
tři desítky odborných příspěvků, ale také japonský student zpívající slovácké lidové 
písně.

kání. Pestrou oborovou škálu 
výstupů naznačovala už samotná 
kooperace pořádajících kateder 
– Katedry romanistiky a Katedry 
aplikované ekonomie. Účastníci 
konference se dozvěděli, proč 
polská šlechta pila víno z jednoho 
poháru kolujícího kolem stolu 
i jak vhodně vína kombinovat 
s pokrmy. Dodejme, že z konfe-
rence vychází sborník s kódem 
ISBN, který bude přihlášen k posouzení pro indexaci do ISI Web of Science.

Šedá je teorie, červená a bílá je praxe
„Po celodenní průpravě teoretické nastává část praktická,“ s úsměvem uvedl večerní 
program Jiří Klvač. I společenský večer zůstal věrný názvu konference a v atriu 
Uměleckého centra tak znělo Vínečko bílé v podání cimbálové kapely Pentla i Růže 
z Texasu, kterou hrála kapela 3+1 složená z docentů PřF. Multikulturní vrchol nastal 
v okamžiku, kdy cimbálová kapela doprovodila japonského studenta, který perfekt-
ní češtinou zazpíval slovácké lidové písně. 
Součástí večera byla také řízená ochutnávka francouzských vín pod taktovkou 
Zdeňka Zajíce, který se mimo svých mistrovských sommeliérských schopností pyšní 
i titulem přeborníka v otevírání šampaňského. „Pro ochutnávku jsme zvolili vína ze 
všech hlavních francouzských regionů kromě Bordeaux. Účastníci mohou ochut-
nat pestrou škálu vín roztodivných chutí, speciálně jsme se letos zaměřili na vína 
burgundská,“ dodal Jiří Klvač. 

Matěj Dostálek (abstinent)

foto: Kateřina Manková
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Jarnímu období ve světě grantů a dotací jasně dominují témata zaměřená na 
podporu společensky prospěšných neziskových organizací. Zájemcům o tuto pro-
blematiku doporučujeme nahlédnout na stránky alespoň některých významných 
domácích nadací (ADRA – www.nadace-adra.cz, Vize 97 – www.vize.cz, nadace 
Terezy Maxové – www.terezamaxovadetem.cz, Nadace rozvoje občanské společ-
nosti – www.nros.cz, Helpnet –www.helpnet.cz, Nadace VIA  – www.nadacevia.cz, 
Nadace OKD – www.nadaceokd.cz).
Výjimkou je program Cursus Innovati Vzdělávací nadace Jana Husa zaměřený na 
podporu a rozvoj neaplikovaných společenskovědních vysokoškolských oborů. 
Uzávěrka podávání žádostí o poskytnutí grantu v programu Cursus Innovati je 30. 
6. 2011. Více informací na odkazu: http://www.vnjh.cz/cursus-innovati/vyhlaseni.
Evropské strukturální fondy (ESF), které jsou snad již tradičně spojeny s podporou 
vysokoškolského vzdělávání, pokračují druhými a třetími koly výzev, o kterých jsme 
již informovali v předešlých číslech Aspektu. Za účelem pomoci při zvýšení kvality 
podávaných žádostí do výzev ESF nabízíme v níže uvedené tabulce indikativní 
harmonogram jednotlivých operačních programů. Ministerstva bohužel doposud 
nenabídla bližší časovou ani obsahovou specifikaci těchto plánovaných výzev.
Na evropské úrovni se objevují zajímavé granty Evropské komise (EK). Rádi bychom 
upozornili na lákavý pilotní projekt EK „Knowledge Partnerships“. Jedná se o velmi 
široký projekt zaměřený na podporu kooperace mezi privátním sektorem a sférou 
terciárního vzdělání. Uzávěrka sice přináší pro potenciální zájemce šibeniční termín 
30. 6. 2011, přesto doporučujeme prohlédnout dokumentaci dostupnou na násle-
dujícím odkazu: http://ec.europa.eu/education/calls/doc2905_en.htm.

Kristián Nosál

JArní grAntový osev – podziMní grAntová sKlizeň

nadace Adra
www.nadace-adra.cz
nadace vize 97
www.vize.cz
nadace terezy Maxové
www.terezamaxovadetem.cz
nadace rozvoje občanské společnosti
www.nros.cz
nadace helpnet
www.helpnet.cz
nadace viA
www.nadacevia.cz
nadace oKd
www.nadaceokd.cz
program cursus innovati vzdělávací nadace Jana husa
http://www.vnjh.cz/cursus-innovati/vyhlaseni
projekt evropské komise „Knowledge partnerships“
http://ec.europa.eu/education/calls/doc2905_en.htm

web

web

web

web

web

web

web

web

web

www.nadace-adra.cz
www.vize.cz
www.terezamaxovadetem.cz
www.nros.cz
www.helpnet.cz
www.nadacevia.cz
 www.nadaceokd.cz
http://www.vnjh.cz/cursus-innovati/vyhlaseni
http://ec.europa.eu/education/calls/doc2905_en.htm.
www.nadace-adra.cz
www.vize.cz
www.terezamaxovadetem.cz
www.nros.cz
www.helpnet.cz
www.nadacevia.cz
http://www.vnjh.cz/cursus-innovati/vyhlaseni
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indiKAtivní hArMonogrAM výzev esF pro roK 2011
PŘEDPOKLáDANý TERMíN VyHLáŠENí Operační program Oblast podpory – téma
2. ČTVRTLETí 2011 OP VK – vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.1. Transformace vyšších odborných škol do vysokého školství

OP VK – vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.2. Podpora budoucích učitelů
OP VK – vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.3. Synergické projekty s OP VaVpI – komplexní manažerské zajištění zejména velkých 

projektů

OP VK – vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.3. Popularizace VaV a výsledků VaV
OP VK – vzdělávání pro konkurenceschopnost 3.1. Občanské vzdělávání
OP VaVI – výzkum a vývoj pro inovace 4.3. Knihovny a informační zdroje pro VaV

3. ČTVRTLETí 2011 OP VaVI – výzkum a vývoj pro inovace 2.4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
OP VaVI – výzkum a vývoj pro inovace 5.3. Zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV
OP LZZ – lidské zdroje a zaměstnanost 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
OP LZZ – lidské zdroje a zaměstnanost 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb – podpora vybraných sociálních služeb 

a dalších činnosti a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc 
cílovým skupinám

OP LZZ – lidské zdroje a zaměstnanost 5.1. Mezinárodní spolupráce
4. ČTVRTLETí 2011 OP VaVI – výzkum a vývoj pro inovace 6.3. Podpora grantových mechanismů

OP LZZ – lidské zdroje a zaměstnanost 3.1. Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby ZP (včetně 
vzdělávání) v návaznosti na výstupy IP v této oblasti

OP LZZ – lidské zdroje a zaměstnanost 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
INTERNETOVé ODKAZy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007–2013

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007–2013
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007–2013
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
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Štěkot
Americká houslistka Karen Bentley Pollick, která otevřela festival, byla jednodu-
še oslňující jak na odpolední besedě, tak na večerním koncertě. Hrála na klavír 
a housle zároveň, doprovodila rytmicky sestříhanou nahrávku štěkání a vytí svého 
psa, nechala na sebe promítnout dynamickou videoprojekci a prozkoumala široké 
spektrum elektronických zvuků. Nelze si snad ani představit výstižnější zahájení 
festivalu, které by natolik korespondovalo s mottem jeho filmové znělky: „Nebojte 
se, že vás soudobá hudba neosloví“. 
Další programový den nabídl olomouckému publiku lákavý koncert Moravské 
filharmonie Olomouc pod taktovkou dirigenta Petra Vronského. „Nejenže bude 
premiérována skladba významného olomouckého skladatele a klavíristy Emila 
Viklického, ale je to vůbec poprvé, co v Olomouci zazní dílo světoznámého sklada-
tele Karla Husy,“ okomentoval hudební přínos a jedinečnost večera ředitel festivalu 
a zároveň autor jedné z prezentovaných skladeb profesor Jan Vičar. Ústředním 
tématem rozhovorů mezi posluchači, kteří se po ukončení koncertu přesouvali na 
raut, však byl jednoznačně obdiv k interpretačnímu výkonu hobojisty Viléma Vever-
ky, který excelentně přednesl náročnou skladbu Martina Hyblera vyžadující znalost 
techniky cirkulačního dechu, tedy způsobu nepřetržitého držení tónu. 

vřískot
Koncert skladatelů tvůrčích center v Olomouci, Ostravě a Plzni upoutal následující 

v božíM těle hudební duch. PřEKVAPIVÉ I POdmANIVÉ KOUZLO HUdbY V REžII mUsICOLOmOUC

V chodbě Konviktu se tísnily desítky lidí. Kousek před nimi dvě postarší dámy 
k pobavení přítomných předčítaly z plakátu: „musicolomouc, pol-lick, housle, 
kaple. To bude asi ono, ne?“ Měly pravdu. Zahájení třetího ročníku mezinárodního 
festivalu soudobé hudby Musicolomouc, který od úterý 26. dubna do středy 4. 
května obsadil kapli Božího těla, byla přesně ta událost, na kterou všichni čekali.

festivalový den pozornost z mnoha důvodů. Uvedl skladby osvědčených domácích 
autorů, mapoval současnou scénu na průřezu posledních šesti let a nabídl zají-
mavou dramaturgii složenou ze skladeb s lákavým obsazením (cimbál, marimba, 
vibrafon, cembalo...). V rámci večera byl také poprvé uveden opus olomouckého 
skladatele Marka Keprta. Jeho díla překvapují posluchače osobitým skladebným 
stylem i barvitě snovou tematickou náplní, tentokrát byl ale zaskočen on sám. Po 
mohutném zaburácení v polovině skladby rozhlučely hlediště, ve kterém byl příto-
men i autor, žhavé střepy prasklého reflektoru dopadající na diváky. „Musím ocenit 
interprety,“ obdivně prohodil po koncertu Marek Keprt na adresu účinkujících, 
„i přes vyděšenou reakci publika ani na vteřinu neztratili svou koncentraci.“ 
Předposlední festivalový den se účastníci besedy a koncertu mezinárodního sesku-
pení FAMA Q sice takového výbušného zpestření programu nedočkali, nicméně 
skladby kombinující zvuk elektronické hudby s klasickým smyčcovým kvartetem 

Hobojista Vilém Veverka, dirigent Petr Vronský (foto: Jiří Sosna)
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přesto zanechaly šokovaný výraz na tváři mnohých diváků. 
Festival uzavíral koncert studentů a pedagogů olomoucké konzervatoře, jehož 
dramaturgický plán naplnily skladby pokrývající pestrou paletu témat sahajících od 
díla Franze Kafky až po hledání Boha. Jako by tím MusicOlomouc vzdal hold filozofii 
a zároveň potvrdil, že v životě Filozofické fakulty UP nalezl své pevné místo.

Kristián Nosál

Musicolomouc
je mezinárodní hudební festival organizovaný Katedrou muzikologie Filozo-
fické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Festival je zaměřen na „arti-
ficiální“ (umělecky komponovanou) hudbu posledního dvacetiletí, což se 
promítá do neustále se měnícího tematického vymezení jednotlivých ročníků.  
První ročník se uskutečnil v roce 2009, od té doby se pravidelně koná v druhé 
polovině měsíce dubna. Festival trvá zpravidla jeden týden a kromě koncertů 
nabízí návštěvníkům debaty a workshopy s významnými umělci. O dramatur-
gii a organizaci se stará tajemnice festivalu Věra Šímová a předseda festivalo-
vého výboru profesor Jan Vičar.

web
oficiální stránky festivalu
http://www.musicolomouc.cz
Youtube kanál festivalu
http://www.youtube.com/user/MusicOlomouc
Facebooková stránka festivalu
https://www.facebook.com/pages/MusicOlomouc/190275294347598

web

web
Karen Bentley Pollick (foto: Jiří Sosna)

http://www.musicolomouc.cz
http://www.youtube.com/user/MusicOlomouc
https://www.facebook.com/pages/MusicOlomouc/190275294347598 
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přijímací zkoušky 2011 – bakalářská studia
Ve dnech 14., 15. a 21. května proběhly písemné testy do všech forem bakalářského 
studia na FF UP. Vůbec poprvé byla využita dotazníková forma a elektronické dato-
vé zpracování. Premiérově byl součástí přijímacích zkoušek také společný „Test stu-
dijních předpokladů“ připravený odborníky FF UP. Do Olomouce se sjelo kolem čtyř 
tisíc uchazečů, a zkoušky se proto konaly v několika budovách univerzity. V sou-
časnosti probíhá zpracování údajů. Od nové formy zkoušek se očekává především 
transparentnost, větší koordinovanost a objektivita. Vše zatím probíhá bez větších 
obtíží. Vedení FF UP děkuje všem, kteří se na přípravě testů, organizaci a průběhu 
zkoušek podíleli, pedagogům i studentům ze studijního servisu, kteří usměrňovali 
kroky někdy poněkud zmatených uchazečů. Na 20. a 21. června se připravují zkouš-
ky do navazujících studií, kde se očekává účast asi dvou tisíc uchazečů. Přijímací 
zkoušky na FF UP v této podobě proběhnou i v dalším akademickém roce.

zpráva pro akreditační komisi Čr
Vedení Filozofické fakulty UP v současné chvíli připravuje zprávu o doktorských 
studijních programech pro akreditační komisi České republiky. 

stěhování na FF up
Právě proběhlo stěhování podkroví budov K 12 a K 14 a vystěhování filmového sálu 
K 8. V průběhu léta bude probíhat rekonstrukce střech budov K 12 a K 14 a na podzim 
čeká dotčené katedry návrat do zrekonstruovaných prostor. Vedení fakulty děkuje 
tímto za pochopení a trpělivost všem pracovníkům a katedrám, kterých se to týká, 
a věří, že zlepšené pracovní prostředí bude kompenzací za způsobené potíže.

studentská univerzitní e-mailová adresa
Vedení fakulty důrazně a v zájmu studentů upozorňuje na povinnost studenta 
používat univerzitní emailovou adresu pro komunikaci v rámci FF UP. Student je 

FF AKtuálně

povinen vybírat svoji školní mailovou schránku alespoň jednou týdně.Vzhledem 
k tomu, že jsou s ní propojeny ostatní elektronické systémy, např. IS STAG a Portál, 
které obsahují funkce zasílání informací studentům určitého kurzu anebo zkouš-
kového termínu, student v případě nevyzvednutí pošty může přijít o informace 
nezbytně nutné ke svému studiu. K univerzitní poště lze přistupovat přes webové 
rozhraní –  Webmail. Přihlašovacím loginem k e-mailové poště je portálové ID, které 
lze také najít v kontaktech (http://portal.upol.cz, Hlavní nabídka, Kontakty). Zavádě-
cím heslem pro přístup k e-mailové poště je studentovo rodné číslo (bez pomlček 
a lomítek). Studentům prvních ročníků všech forem studia se generuje e-mailová 
adresa automaticky asi do týdne po převzetí studentské karty v Centru výpočetní 
techniky (CVT).

foto: Marek Partyš
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