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Antropologické dny v Olomouci
Česká společnost antropologická při ČAV; Kated-
ra funkč ní antropologie a fyziologie, Fakulta těles-
né kultury UP; Katedra antropologie a zdravovědy, 
Pedagogická fakulta UP; Česká společnost antro-
pologická, pobočka Olomouc, pořádaly ve dnech 
28.–29. 8. 2006 13. antropologické dny České spo-
lečnosti antropologické při ČAV a 7. ročník meziná-
rodní konference „Diagnostika pohybového systému, 
metody vyšetření, primární prevence, prostředky po-
hybové terapie“. Akce se uskutečnila v prostorách 
Fakulty tělesné kultury UP v Neředíně.

-red-

Letní škola slovanských studií 
aneb Věk nerozhoduje
Asi osmdesát zájemců o český jazyk se k jeho téměř 
měsíční intenzivní výuce opět sjelo do Olomouce. Jubi-
lejní 20. ročník Letní školy slovanských studií, tradičně 
pořádaný Filozofickou fakultou UP, se uskutečnil od 
23. 7. do 18. 8. Letní škola shromáždila jak účastníky 
z evropských zemí, tak zájemce z USA, Kanady, Me-
xika, Nigérie a Pobřeží slonoviny a studentům nabídla 
nejen možnost nových jazykových znalostí, přehled 
o českých dějinách a literatuře, podnětné byly také 
informace o hudbě, architektuře či filmu.

Výuka češtiny byla rozdělena do sedmi úrovní po-
kročilosti. Své místo tedy našli naprostí začátečníci 
stejně jako velmi pokročilí studenti. Začátečníci a mírně 
pokročilí se vzdělávali v našem mateřském jazyce na 
bázi jazyka cizího. Zpestření nesčetných hodin výuky 
pak zahraniční návštěvníci našli např. v projekci čes-
kých filmů, návštěvě historicky a kulturně významných 
lokalit na Moravě či návštěvě Prahy. V průběhu třetího 
týdne mohli účastníci absolvovat i divadelní workshop 
vedený herci Moravského divadla Olomouc včetně ne-
dávné držitelky ceny Thálie E. Pacolákové.

V prostředí druhého nejstaršího vysokého učení 
Čes ké republiky jsou jmenované kurzy češtiny láka-
dlem především pro studenty nebo profesory bohe-
mistiky a slavistiky. O Letní školu slovanských studií 
se však každoročně zajímají i lidé, kteří potřebují 
znát češtinu, protože v České republice pracují nebo 
se pracovat chystají, dohovořit se potřebují i ti, kteří 
zde chtějí studovat. Do posledně jmenované skupiny 
patřili letos i nejmladší účastníci školy – osmnáctiletí 
studenti. Pilnými studenty byli ale i senioři – již druhým 
rokem zvolil tento způsob léta např. pětasedmdesátile-
tý manželský pár z Velké Británie.

Z tiskové zprávy vybrala -map-

Energii a chuť okamžitě zapojit získané zkušenosti do 
vlastní praxe získalo devět absolventů pilotního projek-
tu Akademie distančního vzdělávání UP. Cílem projektu 
je vytvoření kvalitního zážitkového kurzu pro budoucí 
tutory (vzdělavatele v distanční formě vzdělávání). Pi-
lotní kurz byl zahájen 14. 8. 2006 krátkým vstupním 
setkáním. Následovalo samostudium ve vir tuálním 
výukovém prostoru a výcvik ve školícím zařízení 
Aka demie v Hrubé Vodě. Účastníci tak měli možnost 
vyzkoušet si nejen roli studenta v on-line vzdělávání, 
ale získat i cenné dovednosti a znalosti od předních 
odborníků na distanční vzdělávání a e-learning (např. 
B. Brdička, D. Franc aj.). Při obhajobě závěrečného 
pro jektu prokázali účastníci schopnost zahájit a vést 
úvodní setkání a vytvořit kvalitní e-learningový materiál 
k předmětu, který vyučují.

Celkové hodnocení účastníků pilotního projektu je 
velmi pozitivní. Účastníci kurzu vysoce hodnotili zejmé-
na profesionalitu, organizaci, technické zabezpečení, 
lokalitu, možnost okamžitě si vyzkoušet nové znalosti 
a dovednosti, operativnost a erudovanost přednášejí-
cích, různorodé složení absolventů, studijní materiály 
i navázání nových kontaktů.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky 
v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdro-
jů, proto je i v dalším roce účast v kurzu bezplatná. 
Termín konání letní školy pro tutory vyhlásí realizační 
tým Centra distančního vzdělávání začátkem roku 
2007.

Společně s hodnotící zprávou o průběhu pilotního 
kurzu najdete veškeré aktuální informace o projektu na 
http://akademiediv.upol.cz.

Mgr. M. Všetulová, manažerka projektu, 
Centrum distančního vzdělávání UP

Tři desítky odborníků a zhruba stovka studentů se 
ve dnech 27. 8.–1. 9. účastnila tradiční Letní školy 
roz vojové pomoci a spolupráce. Za organizačního při-
spění Centra interdisciplinárních studií UP, Ministerstva 
zahraničních věci ČR a Agentury rozvojové a huma-
nitární pomoci Olomouckého kraje se její 9. ročník 
usku tečnil v prostorách Přírodovědecké fakulty UP. 

Za kontakty a informacemi o rozvojové spolupráci a pomoci 
přijela stovka zájemců

Trou fám si říci, že všechny přednášky, které jsme pro 
vás při pravili, jsou kvalitní, sdělil v průběhu zahájení 
školy doc. P. Nováček, ředitel Centra interdisciplinár-
ních studií UP. Pozornost studenti letos věnovali např. 
armádě a její roli při humanitárních krizích, problema-
tice zemědělství a zdravotnictví či zkušenostem z mi-
sií. Každoročně – a letošní rok nebyl výjimkou – jsou 
součástí školy také workshopy zaměřené na zapojení 
českých dobrovolníků do humanitární a rozvojové po-
moci. 

Snažíme se o efektivitu, koordinovanost a jednot-
ná pravidla, která vycházejí ze světově osvědčených 
postupů, sdělila v úvodním dni školy PhDr. Z. Hlavič-
ková z odboru rozvojové spolupráce a humanitární 
po moci Ministerstva zahraničních věcí ČR, které je 

mj. koordinátorem zahraniční rozvojové spolupráce. 
Ve stručné informaci o tom, jaké aktivity ČR vyvíjí smě-
rem k rozvojovým zemím, hovořila Z. Hlavičková také 
o novodobém vývoji zahraniční rozvojové spolupráce. 
V této souvislosti zmínila významný mezník, vstup ČR 
do EU, s nímž definitivně skončilo období České re-
publiky coby země pomoc přijímací a nastalo období, 
kdy se zařadila mezi ty země, jež pomoc poskytují. 
V úvodu letního „rozvojového“ rokování za znamenali 
studenti také několik podstatných čísel týkajících se 
současného i výhledového finančního ob jemu ČR 
v za hraniční rozvojové spolupráci, několik slov padlo 
na adresu forem zahraniční rozvojové spolupráce, 
aktuálně prioritních zemí či na adresu projektů usku-
tečňovaných ve zmiňované oblasti v roce 2006. Ho-
vořilo se i o nedostatečném legislativním ukotvení, a to 
v souvislosti s neexistencí zákona o zahraniční rozvo-
jové spolupráci. Jak dále PhDr. Z. Hlavičková uvedla, 
české povědomí o rozvojové spolupráci a humanitární 
pomoci je relativně vysoké, což potvrzuje průzkum, 
který si MZV ČR nechalo zpracovat v roce 2004. 

Smyslem Letní školy rozvojové pomoci a spolu-
práce je především zvyšovat povědomí o problematice 
rozvojových zemí a rozvojové spolupráce jakož i refe-
rovat o možnostech zapojení do programů rozvojové 
a humanitární pomoci. Chtěla jsem poznat nové lidi, 
získat informace, nové kontakty. A to se mi podařilo. 
I díky této letní škole jsem se dozvěděla např. o INEXu, 
Sdružení dobrovolných aktivit, organizaci podporující 
zapojení mladých lidí do dobrovolnictví a také o dob-
rovolnickém rozvojovém projektu „Glen“, řekla uni-
verzitnímu periodiku S. Šafaříková, studentka FTK UP 
a zároveň absolventka loňské letní školy, která v těch-
to dnech již působí v dětském rozvojovém centru na 
předměstí mongolského Ulanbátaru. 

M. Hronová, foto -tj-

Učitelé dospělých mohli okusit 
intenzivní zážitkový kurz

Fyzika v láhvi, Ladič-
ka, jak ji možná ne-
znáte, Jak naše oči 
vidí – i takové názvy 
měly příspěvky před-
nesené na Veletrhu 
nápadů učitelů fyzi-
ky, jehož 11. ročník 
uspo řádala Katedra 
experimentální fyzi-
ky PřF UP ve dnech 
28. 8.–30. 8. Byl 
spo lufinancován Ev-
ropským sociál ním 
fondem a státním 
roz počtem České 
republiky v rám ci projektu Kvalitativní rozvoj 
uči telství fyziky, na jehož řešení se podílí spolu 
s Přírodovědeckou fakultou UP také Pedagogic-
ká fakulta MU.

V programu se svými přednáškami vy-
stoupili také zahraniční hosté z USA, Polska, 
Bulharska, Slo venska; velký ohlas vzbudilo 
zejména vystoupení prof. G. Satterthwaite, 
předsedy Společnosti pro historii astronomie, 
přímého účastníka Valného shromáždění Me-
zinárodní astronomické unie, které probíhalo 
v minulých dnech v Praze.

Během Veletrhu odeznělo 45 příspěvků, 
které byly nabity novými nápady, demonstra-
cemi a pokusy ze všech oblastí fyziky. Potlesk 
na otevřené scéně patřil vystoupením doc. Tr-
ny s příspěvkem „Fyzika v láhvi“ (na snímku), 
nebo také dr. Černé, která představila čin nost 
kroužku Malých debrujárů a jejich úspěchy 
doma i v zahraničí.

Jak lépe a zajímavěji učit fyziku
Na Veletrhu se již 

tradičně představili 
také výrob ci učeb-
ních pomůcek Aria-
ne schola, PHYWE, 
byl představen soft-
ware Mathematica 
firmou ELKAN a sa-
mozřejmě také na-
kladatelství učebnic 
Prodos, Pro metheus 
a Fraus.

Veletrh nápadů 
v Olomouci skončil, 
jeho 120 účastní ků 
se rozjelo do svých 

domovů, aby dobře naladěni, vybaveni novými 
nápady a informacemi předstoupili 4. 9. před 
své žáky.

RNDr. R. Holubová, CSc., foto archiv Veletrhu
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