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Pardubická univerzita získala o půl miliardy korun víc na stavby a investice než město Pardubice.
Díky tomu mají například pardubičtí chemici nejlepší školu v zemi. Vzniklo například i Centrum pro
výzkum v dopravě, nová tělocvična, opravená je historická budova na náměstí Československých
legií.
Univerzitě se podařilo získat peníze z evropských dotací a národních programů na podporu výzkumu
i na další projekty. I když nejsou na první pohled tolik viditelné. V krajském městě díky nim vyrostla
univerzita, která se snaží nabídnout špičkové podmínky deseti tisícům svých studentů i mladým
vědcům.
Univerzita získala pro svůj rozvoj více peněz než kdokoli jiný v kraji. Jen pro srovnání - krajské město
zatím získalo největší dotaci na sportoviště pro Sokol. Bylo to 36 milionů korun.
Díky dotacím, které se univerzitě podařilo získat, se podmínky pro studenty během posledních deseti
let výrazně změnily. Chemici tam mají nejlepší podmínky v republice. Moderní laboratoře přitáhly k
oboru, který je v současnosti v útlumu, tisíce studentů.
Na chemii se v minulém roce přihlásilo nejvíce studentů za posledních pět let. "Nové prostory a široká
nabídka oborů a programů je podle mne velké lákadlo," míní kancléřka univerzity Valerie Wágnerová.
Studenti humanitních oborů jsou na tom hůře
Podobně kvalitní podmínky by teď měli mít i studenti Dopravní fakulty Jana Pernera a studenti
informatiky a elektroniky. Pro ně totiž univerzita získala z evropských fondů více než 520 milionů
korun, za které chce postavit výzkumné centrum v Doubravicích a také vytvořit moderní IT síť v
budově na náměstí Čsl. legií v centru města.
Univerzita doufá, že se jí podaří přitáhnout nadějné vědce z celé republiky a udržet perspektivní
studenty, kteří dokončí magisterské studium, aby na škole zůstali a pokračovali v doktorandském
studiu. "Zejména studenti doktorských studijních programů a mladí výzkumníci jsou naším klíčovým
badatelským potenciálem pro budoucí evropskou znalostní společnost," uvedl rektor univerzity
Miroslav Ludwig.
Škole se daří čerpat dotace na technické projekty a na podporu technického vzdělávání. Ostatní
obory ale zatím zůstávají stranou. Studenti humanitních a ekonomických směrů paběrkují.
V části učeben se starým nábytkem a zašlými tabulemi přibyly projektory, které usnadňují kantorům
práci. Část z nic má své přednášky a semináře připravené v počítači. "Rozhodně je to pro nás lepší,"
říká studentka Barbora Kučerová. Pardubická univerzita se ale chystá zlepšit i podmínky pro zatím
opomíjené filozofy. Žádat o evropské peníze však nemůže.
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