cují na gamety, tedy spermie a vajíþka. My jsme
tyto buĖky schopni vizualizovat injikací umČle
zkonstruované mRNA pomocí spojení GFP sekvence na 3´UTR konce nos1 zebĜiþky pruhované
do embrya ve stadiu 2-4 bunČk. Poté mĤžeme
PGC monitorovat a vyjmout již v embryonální
fázi somitogeneze. Tento výzkum nám poskytuje
mocný nástroj pĜedevším v konzervaþní genetice.
PGC mĤžeme totiž zamrazit a v budoucnu použít
pro transplantaci napĜíklad do embrya podobného
druhu. Tímto zpĤsobem mĤžeme napĜ. obnovit
vymírající þi již vymĜelé druhy, což je v pĜípadČ
jeseterĤ velice aktuální. Další zatím pouze teoretickou aplikací mĤže být pĜenesení PGC druhu
jesetera s dlouhým generaþním intervalem (tím
mĤže být napĜ. vyza velká dospívající zhruba 18
let) do druhu s kratším intervalem (napĜ. jeseter
malý, 6 let). V pĜípadČ tohoto modelu by pak jeseter malý tvoĜil úlohu „adoptivní matky“ a teoreticky by mohl produkovat statisíce jiker vyzy
velké v trojnásobnČ kratším þase, neboĢ se obecnČ
v pĜípadech takových transplantací gametogeneze
Ĝídí hormonální úrovní hosta.

Jeseter
Jeseter ruský

foto
V. Kašpar
foto archiv
autora
textu

MĤže být namítnuto, že snadnČjším zpĤsobem
obnovy druhu je kryoprezervace spermií, kterou
se navíc na naší fakultČ dlouhodobČ zabýváme.
Obnova druhu þi linie je zde možná i pĜi nedostatku samic použitím techniky indukce uniparentální dČdiþnosti, v tomto pĜípadČ androgeneze.
To je inaktivace maternální (mateĜské) genetické
informace náhradního druhu provádČné vČtšinou
UV záĜením s následnou duplikací paternálních
(otcovských) chromozomových sad v 1. mitóze
bez rozejití do dceĜinných bunČk, což se provádí
vČtšinou teplotním šokem. Ovšem pĜi tomto postupu ztrácíme þást informace nesenou maternální
mtDNA.
JeseteĜi jsou po mnoha modelových druzích zajímavým objektem studia PGC, jelikož je šance,
že by v budoucnu mohla mít aplikace teoretických
studií i nČjaký praktický význam.
VČtšina výše zmínČných výsledkĤ bude letos prezentována na prestižním Spermatologic-

kém symposiu v japonské OkinawČ v podání
prof. Ing. Otomara Linharta, DrSc., a Ing. Martina Pšeniþky, Ph.D.
Ing. Martin Pšeniþka, Ph.D.,
Fakulta rybáĜství a ochrany vod JU
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JKUVQTKEMÚEJ(KNQ\QHKEMÆHCMWNV[,7
Jedním z menších ústavĤ Filozofické fakulty Jihoþeské univerzity je i Ústav archivnictví a pomocných vČd historických, který vznikl k 1. dubnu
2006 a v souþasné dobČ tak vstoupil do pátého
roku své existence. V dobČ svého vzniku se stal
teprve þtvrtým a dosud posledním samostatným vysokoškolským pracovištČm zamČĜeným
na výuku archivnictví a pomocné vČdy historické (dále pod tradiþní zkratkou PVH) v republice
– vedle dvou tradiþních uþilišĢ, jaká pĜedstavují
katedra pražské filozofické fakulty a Ústav PVH
a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v BrnČ, vznikla jen zcela krátce pĜed
budČjovickým ústavem ještČ katedra v Hradci
Králové. KromČ toho je archivnictví vyuþováno
ještČ na univerzitách v Olomouci a Pardubicích.
Výuka archivnictví pĜitom probíhala v ýeských
BudČjovicích již pĜed vznikem fakulty od roku
2003 v rámci Historického ústavu JU, v roce
2006 skonþili studium první absolventi jednooborového bakaláĜského programu. SouþasnČ bylo
v roce 2006 akreditováno jednak dvouoborové
bakaláĜské, jednak navazující magisterské studium, které bylo poprvé otevĜeno v akademickém
roce 2007/2008 a první absolventi z nČho vzešli
v loĖském roce. Vedle pražské a brnČnské katedry,
resp. ústavu, je þeskobudČjovický ústav jediným
v ýR, kde lze absolvovat obČ formy studia, mĤže
tedy pĜijímat i absolventy bakaláĜského studia
z fakult, kde magisterské studium neexistuje; tuto
možnost zatím v ýeských BudČjovicích využili
studenti z Pardubic, Hradce Králové a Olomouce.
V letošním roce bylo schváleno prodloužení akreditace navazujícího magisterského a dvouoborového bakaláĜského studia, a to až do roku 2018,
akreditace jednooborového studia platí do roku
2013. SouþasnČ bylo reakreditováno i rigorózní
Ĝízení, které by mČlo zaþít být realizováno v nejbližší dobČ.
Výuka archivnictví v ýeských BudČjovicích
klade dĤraz na získání komplexních znalostí
z oboru historie, dČjin správy, pomocných vČd
historických a archivnictví a jejím cílem je výchova všestrannČ vzdČlaných archiváĜĤ, kteĜí obstojí
v praxi, ale poradí si i s teoretickými otázkami.
Výhodou studia v ýeských BudČjovicích je, že
výuka vlastního archivnictví probíhá v pĜímé souþinnosti s místním Státním okresním archivem,
pĜíp. jemu nadĜízeným nedalekým Státním ob-
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lastním archivem v TĜeboni, který je jedním z nejstarších a nejvýznamnČjších archivĤ u nás vĤbec
a již František Palacký jej oznaþoval za „Mekku
þeských historikĤ“. Archivnictví tak vyuþují odborníci z praxe (Ĝeditel SOA PhDr. Václav Rameš
a jeho zástupce PhDr. Vlastimil Kolda) pĜímo
v prostorách budČjovického archivu a studenti
mají možnost se bezprostĜednČ seznámit s archivním materiálem a také se podílejí na jeho zpracování. KromČ toho jsou do výuky zapojeni - vedle
pracovníkĤ ústavu - také další externisté, vČtšinou
rovnČž odborníci z praxe a vynikající specialisté
(napĜ. PhDr. Eduard Šimek, CSc. - numismatika,
PhDr. JiĜí Roháþek, CSc. - epigrafika, dr. Laura
de Barbieri – dČjiny tištČné knihy). Ve spojení
s praxí probíhá také výuka výpoþetní techniky
v archivech nebo seznamování s nejrĤznČjšími moderními inovacemi, jaké v souþasné dobČ
do archivĤ pĜicházejí. Výuka je doplĖována povinnou praxí v archivech, kterou si studenti vybírají podle vlastní volby a domluvy, a mají tak
možnost již od dob studia navazovat kontakty,
které jim usnadĖují výbČr témat absolventských
prací i pozdČjší uplatnČní. Ústav disponuje také
seminární knihovnou, která byla vytvoĜena zejména díky darĤm þi odkazĤm rĤzných kolegĤ.
Na podzim minulého roku se podaĜilo získat darem þást rušené seminární knihovny z univerzity
v Salcburku, která obsahuje nČkteré významné
a cenné tituly, které se v þeských knihovnách pĜíliš nevyskytují; na jejich transportu a následném
soupisu se podíleli i sami studenti.
Souþástí studia jsou také nejrĤznČjší exkurze – již v prvním semestru studenti navštíví Národní archiv a v prĤbČhu dalšího studia se bČhem
rĤzných jednodenních exkurzí mohou seznámit
s dalšími archivy, ale i s knihovnami, které uchovávají historické fondy (Zlatá Koruna, Královská
kanonie premonstrátĤ na StrahovČ aj.). KaždoroþnČ také ústav poĜádá vícedenní exkurzi, smČĜující
i za hranice, bČhem níž jsou kromČ vybraných archivĤ navštČvovány nejrĤznČjší lokality a památky (hrady, zámky, kláštery, kostely apod.): cílem
zatím byla oblast západních ýech, Horní a Dolní
Rakousko, dále západní ýechy, Chebsko a zahraniþní léna, poté severní ýechy, Lužice a Sasko
a v loĖském roce jižní Morava a Dolní Rakousy,
v letošním roce se koná exkurze na Slovensko
a do Maćarska, tedy do historického Uherského
království.
KromČ toho studenti poĜádají i vlastní exkurze
a jiné akce, a to v rámci studentské sekce významné profesní organizace þeských archiváĜek a archiváĜĤ, ýeské archivní spoleþnosti. Mimo to, že
tak mají možnost seznamovat se navzájem napĜíþ
roþníky, navazovat kontakty s budoucími kolegy
v rámci oboru a sami se zapojovat do þinnosti
ýAS, od ní získávají také finanþní dotaci; v souþasné dobČ jsou budČjoviþtí studenti vedle brnČn-

ských jedinou a souþasnČ velice dobĜe fungující
studentskou sekcí. Se zájmem se podílejí také
na organizaci pĜednášek, které pod názvem „Býti
archiváĜem“ již po dva roky poĜádá ÚA PVH
opČt v prostorách budČjovického Státního okresního archivu. Studenti, ale i další zájemci vþetnČ
archiváĜĤ z praxe díky nim mají možnost poznat
významné osobnosti, které mají vztah k þeskému
archivnictví, nČkdy pĜímo jeho „legendy“, seznámit se s jejich osudy, které je pĜivedly k oboru,
jež je pak provázel celý život þi alespoĖ jeho þást,
i s jejich þinností a názory na povolání archiváĜe. Nejedná se pĜitom ale zdaleka jen o archiváĜe samotné, ale i o historiky þi další osobnosti
(perspektivnČ se pĜipravují i pĜednášky osobností
z Ĝad diplomatĤ þi církevních þinitelĤ), zahrnuty
by mohly být i nČkteré osobnosti ze zahraniþí.

ýeská archivní spoleþnost také vypisuje a finanþnČ dotuje studentskou soutČž, do níž se zapojují studenti z celé republiky a ve které uspČlo již nČkolik þeskobudČjovických studentĤ archivnictví. Bez povšimnutí nezĤstává ani soutČž
studentské vČdecké þinnosti Historie: zástupci
ústavu, vybraní z dobĜe obsazených školních kol,
postupují do kol celostátních, kde již získali Ĝadu
úspČchĤ a rozhodnČ se mezi úþastníky ze všech
ostatních kateder þi ústavĤ vyuþujících historii
neztratili. NČkteĜí studenti již také absolvovali studijní pobyty v zahraniþí v rámci programu
Erasmus nebo se o nČ zajímají. Ústav se snaží
dbát rovnČž o úroveĖ studentských prací, þásti
i nČkterých bakaláĜských prací již vyšly tiskem.
Studenti magisterského studia by mČli být novČ
zapojeni do projektu, který získal podporu Grantové agentury JU, a v rámci výuky se podílejí
i na pĜípravČ edic pramenného materiálu, které by
mČly být publikovány.
Ústav tvoĜí celkem tĜi pracovníci, kteĜí se dČlí
o výuku Ĝady odborných pĜedmČtĤ, ale mohou se
vykázat i ne zcela zanedbatelnou vČdeckou a publikaþní þinností, þlenstvím v redakþních radách,
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ve vČdeckých komisích a grémiích v rámci ýR
nebo v profesních organizacích, byli þi jsou zapojeni do rĤzných orgánĤ FF i JU. Mají také rĤzné
zahraniþní kontakty a zkušenosti, aĢ již ze stáží,
stipendií, konferencí, workshopĤ, pĜednášek nebo
uþitelských pobytĤ, zejména v SRN, Rakousku,
Polsku þi Maćarsku.
Studium pomocných vČd historických a archivnictví pĜedstavuje jednu z nejlepších a nejdĤkladnČjších možností, jak proniknout k poznání historie. Jeho absolvování nabízí dosti široké možnosti
uplatnČní, a to jak „tradiþní“, tak i „moderní“,
v souþasné dobČ i pro toho, kdo se více zajímá
o rĤzné technické záležitosti, digitalizaci apod.,
i když v tomto smČru zatím spíše probíhají rĤzné
diskuse a v podstatČ celé evropské archivnictví
nyní prochází hledáním nových cest a profilĤ tohoto oboru. (Z toho dĤvodu se také otevírá nová
studijní kombinace archivnictví s informatikou –
viz þlánek na s. 46-47.) Absolventi oboru archivnictví v ýeských BudČjovicích mohou najít uplatnČní nejen v archivech rĤzných typĤ, pĜípadnČ
spisovnách, ale i v muzeích, knihovnách, zvláštČ
s historickými fondy, na pracovištích památkové
péþe nebo tĜeba i antikvariátech, stejnČ jako v oblasti státní správy, samosprávy nebo v soukromých institucích. O tom, že o absolventy studia
archivnictví v ýeských BudČjovicích je zájem,
svČdþí i to, že již nČkteĜí absolventi bakaláĜského
studia, byĢ nadále pokraþují ve studiu, již pracují
v archivech, uplatnČní našli i první absolventi magisterského studia. Nezbývá než si pĜát, aby tomu
tak bylo i do budoucna a ústav se mohl ještČ dále
rozvíjet.
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.,
Ĝeditelka Ústavu archivnictví
a pomocných vČd historických FF JU
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Od akademického roku 2008/09 byla zahájena
výuka informatiky na PĜírodovČdecké fakultČ.
V souþasné dobČ tak máme posluchaþe v prvním
a druhém roþníku bakaláĜského studia. BakaláĜské studium je koncipováno jako stavebnice,
která je tvoĜena spoleþným základem studia a volitelnou þástí. Spoleþný základ pokrývá zhruba
polovinu nárokĤ nutných k úspČšnému ukonþení
bakaláĜského studia. Výsledkem jsou dva studijní
programy:
• Dvouoborové studium informatiky (obsahuje
spoleþný základ).
• Aplikovaná informatika, kde si student
po úspČšném ukonþení prvního roþníku volí svou
specializaci (vybírá si volitelnou þást).

Dvouoborové bakaláĜské studium
Dvouoborové studium bylo pĤvodnČ zamýšleno
jako bakaláĜský stupeĖ studia budoucích stĜedoškolských uþitelĤ informatiky. Bylo však koncipováno tak, že neobsahuje žádné pedagogické ani
didaktické kurzy (ty budou souþástí až navazujícího magisterského studia). Vzniklo tak dvouoborové studium informatiky, které je možné kombinovat s jiným dvouoborovým studiem na Jihoþeské univerzitČ (nejenom s pedagogickými obory).
PĜedstavoval jsem si, že bude zájem dvouoborové studium kombinovat zejména se studiem
fyziky. Z dalších fakult jsem si myslel hlavnČ
na Teologickou fakultu, protože znám úspČšného
absolventa takovéto kombinace z Olomouce. Jedna vČc je zamýšlený plán a druhá vČc je zájem
stĜedoškolákĤ. V prvním roce (2008/09) byl zájem o dvouoborové studium minimální, protože
stĜedoškoláci byli zvyklí na pĜedem dané kombinace. Druhý rok jsme již nic neponechali náhodČ,
byly vypsány pevné kombinace s matematikou,
fyzikou, biologií, chemií a tČlesnou výchovou
(tČlesnou výchovu zajišĢujeme ve spolupráci
s PF). SamostatnČ byla pak vypsána kombinace
s archivnictvím, ale o tom se ještČ zmíním. Výsledkem je, že o kombinaci s fyzikou je zájem
minimální a o kombinaci s náboženskými vČdami
zájem dosud neprojevil nikdo. NejvČtší zájem je
v souþasnosti o kombinaci s matematikou a tČlesnou výchovou.
Nebráníme se ani jiným kombinacím, ale ty si
musí zorganizovat student sám. NČkolik zájemcĤ o studium ale pĜišlo s trikem – hlásí se jen
na dvouoborové studium informatiky, aniž by si
zvolili nČjaký jiný druhý obor na Jihoþeské univerzitČ. V první chvíli jsem si myslel, že to není
možné, ale byl jsem ujištČn, že to možné je s tím,
že student si v rámci kreditního systému mĤže volit libovolné kurzy v rámci Jihoþeské univerzity.
Díky pĜístupu student = zákazník (a dále platí: náš
zákazník = náš pán), s tím mohu nejvýše nesouhlasit, ale více není v mé kompetenci. PĜiznám se
jen k tomu, že tuto volbu pĜezdívám „informatika
lite“. StudentĤ této kombinace je zatím naštČstí
minimum (v druhém roþníku žádný).
BakaláĜské studium Aplikovaná informatika
Zájem o studium aplikované informatiky mne
pĜekvapil. Hlásí se nám hlavnČ mladí muži z prĤmyslovek. Oþekáváme, že v nadcházejícím akademickém roce nastoupí cca 100 posluchaþĤ
aplikované informatiky. Toto þíslo již nadále nechceme zvyšovat. ZájemcĤ bývá hodnČ a my si
vybíráme podle prĤmČru z matematiky na stĜední
škole. ýastou námitkou je, proþ zrovna z matematiky a ne tĜeba z informatiky. DĤvodem je, že
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