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cují na gamety, tedy spermie a vají ka. My jsme 
tyto bu ky schopni vizualizovat injikací um le
zkonstruované mRNA pomocí spojení GFP sek-
vence na 3´UTR konce nos1 zeb i ky pruhované 
do embrya ve stadiu 2-4 bun k. Poté m žeme
PGC monitorovat a vyjmout již v embryonální 
fázi somitogeneze. Tento výzkum nám poskytuje 
mocný nástroj p edevším v konzerva ní genetice. 
PGC m žeme totiž zamrazit a v budoucnu použít 
pro transplantaci nap íklad do embrya podobného 
druhu. Tímto zp sobem m žeme nap . obnovit 
vymírající i již vym elé druhy, což je v p ípad
jeseter  velice aktuální. Další zatím pouze teo-
retickou aplikací m že být p enesení PGC druhu 
jesetera s dlouhým genera ním intervalem (tím 
m že být nap . vyza velká dospívající zhruba 18 
let) do druhu s kratším intervalem (nap . jeseter 
malý, 6 let). V p ípad  tohoto modelu by pak je-
seter malý tvo il úlohu „adoptivní matky“ a teo-
reticky by mohl produkovat statisíce jiker vyzy 
velké v trojnásobn  kratším ase, nebo  se obecn
v p ípadech takových transplantací gametogeneze 
ídí hormonální úrovní hosta.

M že být namítnuto, že snadn jším zp sobem
obnovy druhu je kryoprezervace spermií, kterou 
se navíc na naší fakult  dlouhodob  zabýváme. 
Obnova druhu i linie je zde možná i p i nedo-
statku samic použitím techniky indukce unipa-
rentální d di nosti, v tomto p ípad  androgeneze. 
To je inaktivace maternální (mate ské) genetické 
informace náhradního druhu provád né v tšinou
UV zá ením s následnou duplikací paternálních 
(otcovských) chromozomových sad v 1. mitóze 
bez rozejití do dce inných bun k, což se provádí 
v tšinou teplotním šokem. Ovšem p i tomto po-
stupu ztrácíme ást informace nesenou maternální 
mtDNA.

Jesete i jsou po mnoha modelových druzích za-
jímavým objektem studia PGC, jelikož je šance, 
že by v budoucnu mohla mít aplikace teoretických 
studií i n jaký praktický význam.

V tšina výše zmín ných výsledk  bude le-
tos prezentována na prestižním Spermatologic-

kém symposiu v japonské Okinaw  v podání 
prof. Ing. Otomara Linharta, DrSc., a Ing. Marti-
na Pšeni ky, Ph.D.

Ing. Martin Pšeni ka, Ph.D.,
Fakulta rybá ství a ochrany vod JU

Jedním z menších ústav  Filozofické fakulty Jiho-
eské univerzity je i Ústav archivnictví a pomoc-

ných v d historických, který vznikl k 1. dubnu 
2006 a v sou asné dob  tak vstoupil do pátého 
roku své existence. V dob  svého vzniku se stal 
teprve tvrtým a dosud posledním samostat-
ným vysokoškolským pracovišt m zam eným
na výuku archivnictví a pomocné v dy historic-
ké (dále pod tradi ní zkratkou PVH) v republice 
– vedle dvou tradi ních u iliš , jaká p edstavují
katedra pražské filozofické fakulty a Ústav PVH 
a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brn , vznikla jen zcela krátce p ed
bud jovickým ústavem ješt  katedra v Hradci 
Králové. Krom  toho je archivnictví vyu ováno
ješt  na univerzitách v Olomouci a Pardubicích. 
Výuka archivnictví p itom probíhala v eských
Bud jovicích již p ed vznikem fakulty od roku 
2003 v rámci Historického ústavu JU, v roce 
2006 skon ili studium první absolventi jednoobo-
rového bakalá ského programu. Sou asn  bylo  
v roce 2006 akreditováno jednak dvouoborové 
bakalá ské, jednak navazující magisterské studi-
um, které bylo poprvé otev eno v akademickém 
roce 2007/2008 a první absolventi z n ho vzešli 
v lo ském roce. Vedle pražské a brn nské katedry, 
resp. ústavu, je eskobud jovický ústav jediným 
v R, kde lze absolvovat ob  formy studia, m že
tedy p ijímat i absolventy bakalá ského studia 
z fakult, kde magisterské studium neexistuje; tuto 
možnost zatím v eských Bud jovicích využili 
studenti z Pardubic, Hradce Králové a Olomouce. 
V letošním roce bylo schváleno prodloužení akre-
ditace navazujícího magisterského a dvouoboro-
vého bakalá ského studia, a to až do roku 2018, 
akreditace jednooborového studia platí do roku 
2013. Sou asn  bylo reakreditováno i rigorózní 
ízení, které by m lo za ít být realizováno v nej-

bližší dob .

Výuka archivnictví v eských Bud jovicích
klade d raz na získání komplexních znalostí 
z oboru historie, d jin správy, pomocných v d
historických a archivnictví a jejím cílem je výcho-
va všestrann  vzd laných archivá , kte í obstojí 
v praxi, ale poradí si i s teoretickými otázkami. 
Výhodou studia v eských Bud jovicích je, že 
výuka vlastního archivnictví probíhá v p ímé sou-
innosti s místním Státním okresním archivem, 

p íp. jemu nad ízeným nedalekým Státním ob-
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lastním archivem v T eboni, který je jedním z nej-
starších a nejvýznamn jších archiv  u nás v bec
a již František Palacký jej ozna oval za „Mekku 
eských historik “. Archivnictví tak vyu ují od-

borníci z praxe ( editel SOA PhDr. Václav Rameš 
a jeho zástupce PhDr. Vlastimil Kolda) p ímo
v prostorách bud jovického archivu a studenti 
mají možnost se bezprost edn  seznámit s archiv-
ním materiálem a také se podílejí na jeho zpraco-
vání. Krom  toho jsou do výuky zapojeni - vedle 
pracovník  ústavu - také další externisté, v tšinou
rovn ž odborníci z praxe a vynikající specialisté 
(nap . PhDr. Eduard Šimek, CSc. - numismatika, 
PhDr. Ji í Rohá ek, CSc. - epigrafika, dr. Laura 
de Barbieri – d jiny tišt né knihy). Ve spojení 
s praxí probíhá také výuka výpo etní techniky 
v archivech nebo seznamování s nejr zn jší-
mi moderními inovacemi, jaké v sou asné dob
do archiv  p icházejí. Výuka je dopl ována po-
vinnou praxí v archivech, kterou si studenti vy-
bírají podle vlastní volby a domluvy, a mají tak 
možnost již od dob studia navazovat kontakty, 
které jim usnad ují výb r témat absolventských 
prací i pozd jší uplatn ní. Ústav disponuje také 
seminární knihovnou, která byla vytvo ena ze-
jména díky dar m i odkaz m r zných koleg .
Na podzim minulého roku se poda ilo získat da-
rem ást rušené seminární knihovny z univerzity 
v Salcburku, která obsahuje n které významné 
a cenné tituly, které se v eských knihovnách p í-
liš nevyskytují; na jejich transportu a následném 
soupisu se podíleli i sami studenti. 

Sou ástí studia jsou také nejr zn jší exkur-
ze – již v prvním semestru studenti navštíví Ná-
rodní archiv a v pr b hu dalšího studia se b hem
r zných jednodenních exkurzí mohou seznámit 
s dalšími archivy, ale i s knihovnami, které ucho-
vávají historické fondy (Zlatá Koruna, Královská 
kanonie premonstrát  na Strahov  aj.). Každoro -
n  také ústav po ádá vícedenní exkurzi, sm ující
i za hranice, b hem níž jsou krom  vybraných ar-
chiv  navšt vovány nejr zn jší lokality a památ-
ky (hrady, zámky, kláštery, kostely apod.): cílem 
zatím byla oblast západních ech, Horní a Dolní 
Rakousko, dále západní echy, Chebsko a zahra-
ni ní léna, poté severní echy, Lužice a Sasko 
a v lo ském roce jižní Morava a Dolní Rakousy, 
v letošním roce se koná exkurze na Slovensko 
a do Ma arska, tedy do historického Uherského 
království.

Krom  toho studenti po ádají i vlastní exkurze 
a jiné akce, a to v rámci studentské sekce význam-
né profesní organizace eských archivá ek a ar-
chivá , eské archivní spole nosti. Mimo to, že 
tak mají možnost seznamovat se navzájem nap í
ro níky, navazovat kontakty s budoucími kolegy 
v rámci oboru a sami se zapojovat do innosti

AS, od ní získávají také finan ní dotaci; v sou-
asné dob  jsou bud jovi tí studenti vedle brn n-

ských jedinou a sou asn  velice dob e fungující 
studentskou sekcí. Se zájmem se podílejí také 
na organizaci p ednášek, které pod názvem „Býti 
archivá em“ již po dva roky po ádá ÚA PVH 
op t v prostorách bud jovického Státního okres-
ního archivu. Studenti, ale i další zájemci v etn
archivá  z praxe díky nim mají možnost poznat 
významné osobnosti, které mají vztah k eskému
archivnictví, n kdy p ímo jeho „legendy“, sezná-
mit se s jejich osudy, které je p ivedly k oboru, 
jež je pak provázel celý život i alespo  jeho ást,
i s jejich inností a názory na povolání archivá-
e. Nejedná se p itom ale zdaleka jen o archivá-
e samotné, ale i o historiky i další osobnosti 

(perspektivn  se p ipravují i p ednášky osobností 
z ad diplomat i církevních initel ), zahrnuty 
by mohly být i n které osobnosti ze zahrani í.

eská archivní spole nost také vypisuje a fi-
nan n  dotuje studentskou sout ž, do níž se za-
pojují studenti z celé republiky a ve které usp -
lo již n kolik eskobud jovických student  ar-
chivnictví. Bez povšimnutí nez stává ani sout ž
studentské v decké innosti Historie: zástupci 
ústavu, vybraní z dob e obsazených školních kol, 
postupují do kol celostátních, kde již získali adu
úsp ch  a rozhodn  se mezi ú astníky ze všech 
ostatních kateder i ústav  vyu ujících historii 
neztratili. N kte í studenti již také absolvova-
li studijní pobyty v zahrani í v rámci programu 
Erasmus nebo se o n  zajímají. Ústav se snaží 
dbát rovn ž o úrove  studentských prací, ásti
i n kterých bakalá ských prací již vyšly tiskem. 
Studenti magisterského studia by m li být nov
zapojeni do projektu, který získal podporu Gran-
tové agentury JU, a v rámci výuky se podílejí 
i na p íprav  edic pramenného materiálu, které by 
m ly být publikovány. 

Ústav tvo í celkem t i pracovníci, kte í se d lí
o výuku ady odborných p edm t , ale mohou se 
vykázat i ne zcela zanedbatelnou v deckou a pu-
blika ní inností, lenstvím v redak ních radách, 
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ve v deckých komisích a grémiích v rámci R
nebo v profesních organizacích, byli i jsou zapo-
jeni do r zných orgán  FF i JU. Mají také r zné
zahrani ní kontakty a zkušenosti, a  již ze stáží, 
stipendií, konferencí, workshop , p ednášek nebo 
u itelských pobyt , zejména v SRN, Rakousku, 
Polsku i Ma arsku.

Studium pomocných v d historických a archiv-
nictví p edstavuje jednu z nejlepších a nejd klad-
n jších možností, jak proniknout k poznání histo-
rie. Jeho absolvování nabízí dosti široké možnosti 
uplatn ní, a to jak „tradi ní“, tak i „moderní“, 
v sou asné dob  i pro toho, kdo se více zajímá 
o r zné technické záležitosti, digitalizaci apod., 
i když v tomto sm ru zatím spíše probíhají r zné
diskuse a v podstat  celé evropské archivnictví 
nyní prochází hledáním nových cest a profil  to-
hoto oboru. (Z toho d vodu se také otevírá nová 

studijní kombinace archivnictví s informatikou – 

viz lánek na s. 46-47.) Absolventi oboru archiv-
nictví v eských Bud jovicích mohou najít uplat-
n ní nejen v archivech r zných typ , p ípadn
spisovnách, ale i v muzeích, knihovnách, zvlášt
s historickými fondy, na pracovištích památkové 
pé e nebo t eba i antikvariátech, stejn  jako v ob-
lasti státní správy, samosprávy nebo v soukro-
mých institucích. O tom, že o absolventy studia 
archivnictví v eských Bud jovicích je zájem, 
sv d í i to, že již n kte í absolventi bakalá ského
studia, by  nadále pokra ují ve studiu, již pracují 
v archivech, uplatn ní našli i první absolventi ma-
gisterského studia. Nezbývá než si p át, aby tomu 
tak bylo i do budoucna a ústav se mohl ješt  dále 
rozvíjet.

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.,
editelka Ústavu archivnictví 

a pomocných v d historických FF JU

Od akademického roku 2008/09 byla zahájena 
výuka informatiky na P írodov decké fakult .
V sou asné dob  tak máme poslucha e v prvním 
a druhém ro níku bakalá ského studia. Baka-
lá ské studium je koncipováno jako stavebnice, 
která je tvo ena spole ným základem studia a vo-
litelnou ástí. Spole ný základ pokrývá zhruba 
polovinu nárok  nutných k úsp šnému ukon ení
bakalá ského studia. Výsledkem jsou dva studijní 
programy:
• Dvouoborové studium informatiky (obsahuje 
spole ný základ).
• Aplikovaná informatika, kde si student 
po úsp šném ukon ení prvního ro níku volí svou 
specializaci (vybírá si volitelnou ást).

Dvouoborové bakalá ské studium

Dvouoborové studium bylo p vodn  zamýšleno 
jako bakalá ský stupe  studia budoucích st edo-
školských u itel  informatiky. Bylo však konci-
pováno tak, že neobsahuje žádné pedagogické ani 
didaktické kurzy (ty budou sou ástí až navazují-
cího magisterského studia). Vzniklo tak dvouobo-
rové studium informatiky, které je možné kombi-
novat s jiným dvouoborovým studiem na Jiho es-
ké univerzit  (nejenom s pedagogickými obory).

P edstavoval jsem si, že bude zájem dvouo-
borové studium kombinovat zejména se studiem 
fyziky. Z dalších fakult jsem si myslel hlavn
na Teologickou fakultu, protože znám úsp šného
absolventa takovéto kombinace z Olomouce. Jed-
na v c je zamýšlený plán a druhá v c je zájem 
st edoškolák . V prvním roce (2008/09) byl zá-
jem o dvouoborové studium minimální, protože 
st edoškoláci byli zvyklí na p edem dané kombi-
nace. Druhý rok jsme již nic neponechali náhod ,
byly vypsány pevné kombinace s matematikou, 
fyzikou, biologií, chemií a t lesnou výchovou 
(t lesnou výchovu zajiš ujeme ve spolupráci 
s PF). Samostatn  byla pak vypsána kombinace 
s archivnictvím, ale o tom se ješt  zmíním. Vý-
sledkem je, že o kombinaci s fyzikou je zájem 
minimální a o kombinaci s náboženskými v dami
zájem dosud neprojevil nikdo. Nejv tší zájem je 
v sou asnosti o kombinaci s matematikou a t les-
nou výchovou.

Nebráníme se ani jiným kombinacím, ale ty si 
musí zorganizovat student sám. N kolik zájem-
c  o studium ale p išlo s trikem – hlásí se jen 
na dvouoborové studium informatiky, aniž by si 
zvolili n jaký jiný druhý obor na Jiho eské uni-
verzit . V první chvíli jsem si myslel, že to není 
možné, ale byl jsem ujišt n, že to možné je s tím, 
že student si v rámci kreditního systému m že vo-
lit libovolné kurzy v rámci Jiho eské univerzity. 
Díky p ístupu student = zákazník (a dále platí: náš 
zákazník = náš pán), s tím mohu nejvýše nesou-
hlasit, ale více není v mé kompetenci. P iznám se 
jen k tomu, že tuto volbu p ezdívám „informatika 
lite“. Student  této kombinace je zatím našt stí
minimum (v druhém ro níku žádný).

Bakalá ské studium Aplikovaná informatika

Zájem o studium aplikované informatiky mne 
p ekvapil. Hlásí se nám hlavn  mladí muži z pr -
myslovek. O ekáváme, že v nadcházejícím aka-
demickém roce nastoupí cca 100 poslucha
aplikované informatiky. Toto íslo již nadále ne-
chceme zvyšovat. Zájemc  bývá hodn  a my si 
vybíráme podle pr m ru z matematiky na st ední
škole. astou námitkou je, pro  zrovna z mate-
matiky a ne t eba z informatiky. D vodem je, že 


