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Dopravní fakulta Jana Pernera
únor

Elektrotechnická zařízení v dopravě
Doprovodný seminář 5. mezinárodní vědecké konference „Teorie a praxe
v dopravě” se zaměřením na: elektrická trakce, elektrotechnická a elektro-
nická zařízení v silničních vozidlech, elektromagnetická kompatibilita v do-
pravě, zabezpečovací technika v dopravě, energetické systémy v dopravě,
Informační a telekomunikační systémy v dopravě.
pořadatel: Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací

techniky
termín: 12. února 2010
místo konání: Pardubice, DFJP
kontaktní osoba: doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D.
telefon: 466 036 427
fax: 466 036 497
e-mail: radovan.dolecek@upce.cz

duben
The Czech and Slovak Microwave and Radio Electronics
Week 2010
Sestává ze dvou akcí 20th International Conference Radioelektronika 2010
a 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010.
Zaměření konference: Fórum pro prezentaci a sdílení idejí pokrývající všech-
ny aspekty moderní mikrovlnné a sdělovací techniky a jejich aplikací v komu-
nikacích, průmyslu, výzkumu, medicíně atd.
pořadatel: České a slovenské technické univerzity,

IEEE Czechoslovakia Section (technický sponzoring)
termín: 19. – 21. dubna 2010
místo konání: Brno
kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.

(garant za Univerzitu Pardubice)
telefon: 466 036 293
fax: 466 036 497
e-mail: vladimir.schejbal@upce.cz

Eurokombi
14. ročník mezinárodní konference se zaměřením na kombinovanou přepra-
vu. Hlavními tématy bude dopravní politika, moderní systémy kombinované
přepravy a její další rozvoj.
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pořadatel: Katedra technologie a řízení dopravy,
Žilinská Univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov,
Institut Jana Pernera, o. p. s.

termín: 27. dubna 2010
místo konání: Pardubice, Hotel Harmony Club
kontaktní osoba: doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
telefon: 466 036 199
e-mail: jaromir.siroky@upce.cz

Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2010
Kvantitativní metody optimalizace v dopravních
a ligistických systémech I
5. ročník jarního semináře věnovaného prezentaci výsledků výzkumu v rámci
řešení výzkumného projektu MSM 0021627505 Teorie dopravních systémů,
dílčího úkolu Aplikovaná informatika v dopravě, podúkolu: Metodologie řeše-
ní úloh diskrétní optimalizace. Seminář též slouží jako platforma pro prezen-
taci výsledků a zkušeností akademických pracovníků ze sesterských vyso-
kých škol v ČR a zahraničí (SR).
pořadatel: Katedra informatiky v dopravě
termín: 2. polovina dubna (resp. 1. polovina května) 2010
místo konání: Pardubice, DFJP, zasedací místnost KID
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Volek, CSc.
telefon: 466 036 644
fax: 466 036 094
e-mail: josef.volek@upce.cz

EMC a rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení
Elektromagnetická kompatibilita a rušení u elektrických trakčních zařízení.
pořadatel: Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací

techniky
termín: duben – květen 2010
místo konání: Pardubice, DFJP
kontaktní osoba: doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
telefon: 466 036 450
fax: 466 036 497
e-mail: jaroslav.novak@upce.cz
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květen
Šíření optického signálu v atmosféře
11. seminář. Teoretický a experimentální výzkum šíření optického signálu.
pořadatel: Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací

techniky,
IEEE Czechoslovakia Section (technický sponzoring)

termín: 6. května 2010
místo konání: Pardubice, DFJP
kontaktní osoba: Ing. Karel Dvořák
telefon: 466 036 440
fax: 466 036 497
e-mail: karel.dvořák@upce.cz

Efektivní a atraktivní fungování osobní dopravy
na regionálních tratích
Pokračování úspěšných „kulatých stolů” k problematice regionální dopravy
v ČR v kontextu se zeměmi EU.
pořadatel: Katedra technologie a řízení dopravy,

Institut Jana Pernera, o. p. s.,
JHMD, a. s., ČD, a. s.

termín: 13. – 14. května 2010
místo konání: Jindřichův Hradec
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., Ing. Jan Hrabáček
telefon: 466 036 420
e-mail: jaroslav.matuska@upce.cz

září
IPoCC 2010
2. ročník konference s mezinárodní účastí zabývající se problematikou poš-
tovních služeb a e-komunikací, jejíž motto zní „Postavení poštovních služeb
v moderní komunikační společnosti”.
pořadatel: Katedra dopravního managementu, marketingu

a logistiky
termín: 16. – 17. září 2010
místo konání: Pardubice, hotel Zlatá štika
kontaktní osoba: Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Ing. Daniel Salava
telefon: 466 036 376
fax: 466 036 374
e-mail: libor.svadlenka@upce.cz, daniel.salava@upce.cz
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říjen
Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2010
Kvantitativní metody optimalizace v dopravních
a ligistických systémech II
5. ročník podzimního semináře věnovaného prezentaci výsledků výzkumu
v rámci řešení výzkumného projektu MSM 0021627505 Teorie dopravních
systémů, dílčího úkolu Aplikovaná informatika v dopravě, podúkolu: Metodo-
logie řešení úloh diskrétní optimalizace. Seminář též slouží jako platforma
pro prezentaci výsledků a zkušeností akademických pracovníků ze
sesterských vysokých škol v ČR a zahraničí (SR).
pořadatel: Katedra informatiky v dopravě (garant J. Volek)
termín: 2. polovina října, (resp. 1. polovina listopadu) 2010
místo konání: Pardubice, DFJP, zasedací místnost KID
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Volek, CSc.
telefon: 466 036 644
fax: 466 036 094
e-mail: josef.volek@upce.cz

listopad
LOGI 2010
Na konferenci budou diskutovány otázky spojené s distribuční a zpětnou lo-
gistikou v České republice a zahraničí. Konference je pořádána v rámci vě-
deckého projektu MD ČR – CG932-066-520 „Modelování logistiky odpadů
v městských aglomeracích”.
pořadatel: Katedra dopravního managementu, marketingu

a logistiky,
Katedra technologie a řízení dopravy

termín: listopad 2010
místo konání: Pardubice, Hotel Harmony Club
kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.,

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
telefon: 466 036 176, 466 036 563
fax: 466 036 374
e-mail: kampf@upce.cz
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Dopravní systémy – efektivnost a tvorba hodnoty služeb
v kontextu s uživateli dopravy
Navazující ročník tradičně pořádané konference je zaměřen na „proces tvor-
by hodnoty pro uživatele služeb osobní a nákladní dopravy”. Jedná se o vzá-
jemnou výměnu poznatků, znalostí a zkušeností s danou problematikou, a to
ve formě akademické diskuse, ale zároveň ve vztahu k praktickým zkušenos-
tem a uplatnění. Konference je pořádána v rámci vědecko-výzkumného pro-
jektu GAČR č. 103/091158 „Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele
dopravy”.
pořadatel: Katedra dopravního managementu, marketingu

a logistiky
termín: 11. listopadu 2010
místo konání: Pardubice, DFJP
kontaktní osoba: Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
telefon: 466 036 429
fax: 466 036 374
e-mail ivo.drahotsky@upce.cz

TechMat 2010
Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace.
10. ročník konference s mezinárodní účastí.
pořadatel: Katedra mechaniky, materiálů a části strojů,

Asociace strojních inženýrů,
klub MI – Pardubice

termín: 18. listopadu 2010
místo konání: Svitavy, hotel Schindlerův háj
kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Libor Beneš
telefon: 465 533 006
fax: 465 533 006
e-mail: libor.benes@upce.cz

ŽelAktuel 2010
16. ročník kolokvia s mezinárodní účastí. Nosným tématem je interoperabili-
ta v železniční dopravě s prezentací dosavadních výsledků a dalšího vývoje.
pořadatel: Katedra technologie a řízení dopravy,

Institut Jana Pernera, o. p. s.,
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

termín: 25. listopadu 2010
místo konání: Pardubice, Hotel Harmony Club
kontaktní osoba: Ing. Petr Nachtigall
telefon: 466 036 462
e-mail: petr.nachtigall@upce.cz
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prosinec
Marketing ve službách 2010
Cílem V. ročníku mezinárodní vědecké konference je výměna teoretických
a praktických poznatků a zkušeností z oblasti marketingu služeb se
zaměřením na dopravu.
pořadatel: Katedra dopravního managementu, marketingu

a logistiky,
Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky
a Katedra manažérskych teórií

termín: prosinec 2010
místo konání: Žilina, Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky
kontaktní osoba: doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. (ŽU),

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. (UPa)
telefon: 466 036 563
fax: 466 036 374
e-mail: striss@fria.fri.utc.sk, kampf@upce.cz
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Univerzita třetího věku
Dopravní technika v podmínkách moderní Evropy
8. běh výuky pro posluchače Univerzity třetího věku.
pořadatel: Dopravní fakulta Jana Pernera,

Akademie Univerzit třetího věku při VUT v Brně
termín: březen – květen 2010

říjen – prosinec 2010
pátky od 11:00 – 13:00 hod.
a od 13:00 – 15:00 hod.

místo konání: Pardubice, DFJP – budova DA, učebna P11 (02004)
kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Libor Beneš, Zlatuše Sojková
telefon: 466 036 409, 465 533 006
fax: 465 533 006
e-mail: libor.benes@upce.cz
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Fakulta ekonomicko-správní
březen

KONTAKT 2010
Setkání zástupců firem se studenty Univerzity Pardubice s cílem poskytnout
jim informace o profilech podniků a možnostech uplatnění absolventů fakult.
pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní,

Fakulta chemicko-technologická
termín: 10. března 2010
místo konání: Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic
kontaktní osoba: Ivana Veselá, Ing. Iva Ulbrichová,CSc.
telefon: 466 036 454, 466 037 514
fax: 466 036 010
e-mail: ivana.vesela@upce.cz

Regional Features of Functioning and Interaction
of the Enterprises of Recreational Branch and Industrial
Sector
Spoluúčast na 6. mezinárodní vědecké konferenci v Tuapse.
pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní,

Ruská mezinárodní hydrometerologická univerzita
v Tuapse

termín: 24. – 26. března 2010
místo konání: Ruská federace, Tuapse, Morskaja 4
kontaktní osoba: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Irina Andrejevna
telefon: 466 036 452
fax: 466 036 010
e-mail: rggmu@mail.ru, ilona.obrsalova@upce.cz

Česká republika v procesu evropské integrace;
aktuální situace a nejdůležitější problémy
Odborná přednáška pro studenty a veřejnost, referát přislíbil místopředseda
Evropského parlamentu dr. Libor Rouček.
pořadatel: Ústav ekonomie
termín: březen 2010
místo konání: Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Jan Šolta, CSc.
telefon: 466 036 478
fax: 466 036 010
e-mail: jan.solta@upce.cz
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Potenciální léky na krizi v České republice
Odborná přednáška pro studenty a veřejnost. Přednášející je PhDr. Petr Teplý,
Ph.D., Institut ekonomických studií FSV, Univerzita Karlova v Praze & EEIP, a. s.
pořadatel: Ústav ekonomie
termín: březen 2010
místo konání: Pardubice, učebna DB-B2
kontaktní osoba: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
telefon: 466 036 452
fax: 466 036 010
e-mail: libena.cernohorska@upce.cz

duben
Indikátory udržitelného rozvoje v době krize
Pracovní seminář zabývající se problematikou uplatnění indikátorů udržitel-
ného rozvoje na lokální úrovni v době, kdy se veřejná správa a samospráva
potýkají s nedostatkem finančních prostředků na rozvoj i na své fungování.
pořadatel: Ústav veřejné správy a práva,

Civitas per populi
termín: 24. dubna 2010
místo konání: Pardubice, zasedací místnost děkanátu
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
telefon: 466 036 238
fax: 466 036 010
e-mail: vladimira.silhankova@upce.cz

IMEA 2010
10. mezinárodní konference pro studenty doktorských studijních programů
a mladé vědecké pracovníky se zaměřením na informatiku, management,
ekonomii a veřejnou správu. Záměrem je vytvořit platformu pro prezentaci
výsledků výzkumné činnosti doktorandů a diskusí nad nimi.
pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní
termín: 26. – 27. dubna 2010
místo konání: Seč – Ústupky, hotel Jezerka
kontaktní osoba: Ing. Radka Stárková, Ivana Veselá
telefon: 466 036 013, 466 036 454
fax: 466 036 010
e-mail: katerina.jiraskova@upce.cz, libena.tetrevova@upce.cz
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Česká ekonomika v podmínkách globalizace
Odborná přednáška pro studenty a veřejnost.
pořadatel: Ústav ekonomie
termín: duben 2010
místo konání: Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Jan Šolta, CSc.
telefon: 466 036 478
fax: 466 036 010
e-mail: jan.solta@upce.cz

Možnosti využití metody korespondenční analýzy na úrovni
územních samospráv
Odborný seminář.
pořadatel: Ústav ekonomie
termín: duben 2010
místo konání: Pardubice, zasedací místnost děkanátu
kontaktní osoba: Ing. Martin Sobotka, Ph.D.
telefon: 466 036 127
fax: 466 036 010
e-mail: martin.sobotka@upce.cz

květen
Krizový management 2010
Konference zaměřená na teorii i praxi krizového managementu, na mimořád-
né události, stanovení jejich rizik, analýzu a na návazné plánovací procesy
a prevenci.
pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní,

Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR,
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

termín: 13. – 14. května 2010
místo konání: Vítkovice v Krkonoších, chata Tereza
kontaktní osoba: doc. Ing. Radim Roudný, CSc., Ivana Veselá
telefon: 466 036 234, 466 036 454
fax: 466 030 010
e-mail: radim.roudny@upce.cz, ivana.vesela@upce.cz

Modelování a rozhodování ve veřejné správě
Seminář zaměřený především na matematické modelování problémů veřejné
správy.
pořadatel: Ústav ekonomiky a managementu, Ústav matematiky
termín: 20. – 21. května 2010
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místo konání: Vítkovice v Krkonoších, chata Tereza
kontaktní osoba: doc. Ing. Bohdan Linda, CSc., doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
telefon: 466 036 234, 466 036 020
fax: 466 036 010
e-mail: radim.roudny@upce.cz, bohdan.linda@upce.cz

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí I
na téma: Regionální rozvoj v době krize
1. setkání absolventů oboru regionální rozvoj a dalších odborníků v oblasti
Regionálního rozvoje nad aktuálními tématy v oboru.
pořadatel: Ústav veřejné správy a práva,

Civitas per populi
termín: 27. května 2010
místo konání: Pardubice, kongresový sál rektorátu
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
telefon: 466 036 238
fax: 466 036 010
e-mail: vladimira.silhankova@upce.cz

Skončila již světová hospodářská krize?
Odborná přednáška pro studenty a veřejnost.
pořadatel: Ústav ekonomie
termín: květen 2010
místo konání: Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Jan Šolta, CSc.
telefon: 466 036 478
fax: 466 036 010
e-mail: jan.solta@upce.cz

Nová ekonomika a vliv působení jejích nástrojů
Odborný seminář.
pořadatel: Ústav ekonomie
termín: květen 2010
místo konání: Pardubice, zasedací místnost děkanátu
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Lelek
telefon: 466 036 477
fax: 466 036 010
e-mail: tomas.lelek@upce.cz

Implementace nástrojů PR organizací
Akce bude zaměřena na prezentaci Public Relations malých a středních or-
ganizací, a to jak v podnikatelském prostředí, tak v neziskovém sektoru. Je
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určena studentům FES, členům regionálního klubu Východní Čechy, České
marketingové společnosti a také odborné veřejnosti.
pořadatel: Ústav ekonomiky a managementu
termín: květen 2010
místo konání: Pardubice, zasedací místnost děkanátu
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.
telefon: 466 036 304
fax: 466 036 010
e-mail: josef.vaculik@upce.cz

červen
Aktuální otázky sociální politiky 2010 – teorie a praxe
Vědecká konference s mezinárodní účastí na téma problematiky financování
a managementu ve veřejné správě a neziskovém sektoru, komunitní plánová-
ní, kvalita a jakost v sociálních službách v kontextu inspekcí kvality sociálních
služeb, rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a neziskovém sektoru.
pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní,

Magistrát města Pardubic
termín: červen 2010
místo konání: Pardubice, společenský sál Magistrátu města Pardubic
kontaktní osoba: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Mgr. Jan Mandys
telefon: 466 036 172, 466 036 171
fax: 466 036 173
e-mail: ilona.obrsalova@upce.cz, jan.mandys@upce.cz

září
Celostátní setkání učitelů matematiků na gymnáziích
Aktuální otázky vyučování matematice na gymnáziích.
Odborné a didaktické přednášky, historie matematiky.
pořadatel: Ústav matematiky,

Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice,
Jednota českých matematiků a fyziků

termín: 15. – 17. září 2010
místo konání: Pardubice, kongresový sál rektorátu
kontaktní osoba: Mgr. František Janeček
telefon: 466 923 460
fax: 466 036 010
e-mail: janecekf@cbox.cz
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Public Administration 2010
Mezinárodní konference k aktuálním otázkám veřejné správy zaměřená na
jakost ve veřejné správě a informatizaci VS.
pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní
termín: 20. – 21. září 2010
místo konání: Seč – Ústupky, hotel Jezerka
kontaktní osoba: Ing. Radka Svatoňová, Ivana Veselá
telefon: 466 036 013, 466 036 454
fax: 466 036 010
e-mail: radka.svatonova@upce.cz

Bezpečné územní plánování
Seminář pro úředníky úřadů územního plánovaní zaměřený na problematiku
bezpečnosti obyvatelstva, kterou lze ovlivnit územně plánovacími prostředky.
pořadatel: Ústav veřejné správy a práva,

Civitas per Populi
termín: 29. září 2010
místo konání: Pardubice, kongresový sál rektorátu
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
telefon: 466 036 238
fax: 466 036 010
e-mail: vladimira.silhankova@upce.cz

říjen
Ekonomické aspekty extrémistických a teroristických
skupin v ČR a EU
Odborný seminář.
pořadatel: Ústav ekonomie
termín: říjen 2010
místo konání: Pardubice, zasedací místnost děkanátu
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Řízek, Ing. Jan Fuka
telefon: 466 036 477; 466 036 480
fax: 466 036 010
e-mail: zdenek.rizek@upce.cz; jan.fuka@upce.cz

Modelování, simulace řízení pojistných rizik
Mezinárodní vědecký seminář jako součást řešení projektu GAČR č. 402.
pořadatel: Ústav matematiky
termín: říjen 2010
místo konání: Univerzita Pardubice
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kontaktní osoba: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.,
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

telefon: 466 036 019, 466 036 020
fax: 466 036 010
e-mail: vpacakova@gmail.com, bohdan.linda@upce.cz

Týden teorie a praxe v ekonomice
4. ročník přednášek pro studenty i odbornou veřejnost, zajišťovaných akade-
mickými pracovníky z jiných univerzit a předními odborníky z praxe.
pořadatel: Ústav ekonomiky a managementu
termín: říjen 2010
místo konání: Pardubice, areál Univerzity Pardubice, učebny
kontaktní osoba: Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
telefon: 466 036 166
fax: 466 036 010
e-mail: marcela.kozena@upce.cz, pavel.duspiva@upce.cz

listopad
Využití systémové dynamiky na regionální úrovni
Odborný seminář.
pořadatel: Ústav ekonomie
termín: listopad 2010
místo konání: Pardubice, zasedací místnost děkanátu
kontaktní osoba: Ing. Lucie Sobotková, Ph.D.
telefon: 466 036 161
fax: 466 036 010
e-mail: lucie.sobotkova@upce.cz

GIS DAY 2010
Den geografických informačních systémů je významný osvětově-informační
den, během něhož specialisté na geografické informační systémy (GIS) infor-
mují laickou veřejnost o tom, co je GIS a jak tato bezesporu důležitá techno-
logie ovlivňuje náš každodenní život. Cílem Dne GIS je především celosvěto-
vě popularizovat technologii geografických informačních systému, která
umožňuje integrovat data z různých zdrojů, analyzovat a vizualizovat je, čímž
přispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území.
pořadatel: Ústav systémového inženýrství a informatiky,

Pardubický kraj, oddělení krizového řízení
termín: listopad 2010
místo konání: Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
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telefon: 466 036 070
fax: 466 036 010
e-mail: pavel.sedlak@upce.cz, jitka.komarkova@upce.cz
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Celoživotní vzdělávání
Přednášky o matematice a fyzice
Cyklus přednášek určených všem, kdo se zajímají o matematiku a o fyziku,
o dějiny přírodních věd a o filosofické otázky přírodních věd.
pořadatel: Ústav matematiky FES,

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací
techniky DFJP,
Jednota českých matematiků a fyziků
– pobočka Pardubice

termín: jednou měsíčně počínaje únorem 2010
místo konání: Univerzita Pardubice,

posluchárna UA A2
kontaktní osoba: Mgr. Libor Koudela
telefon: 466 036 451
fax: 466 036 010
e-mail: libor.koudela@upce.cz
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Fakulta elektrotechniky a informatiky
březen

Togaf Roadshow
Event marketingový seminář společnosti Sybase Software, s. r. o. Informace
o metodě TOGAF, Enterprise Architektura, metoda ADM (vývoj, plánování
a dlouhodobé udržování Enterprise Architektury), řízení architektury ve fir-
mě (Architecture Governance).
pořadatel: Fakulta elektrotechniky a informatiky,

Sybase Software, s. r. o.
termín: březen 2010
místo konání: Pardubice, H1
kontaktní osoba: Ing. Martina Zavadilová
telefon: 466 036 730
e-mail: martina.zavadilova@upce.cz

Adobe Roadshow
2. event marketingový seminář společnosti Adobe Systems, s. r. o., se zamě-
řením na programátorské technologie Adobe Flex, vytváření vysoce funkč-
ních aplikací pro web, desktop i mobilní zařízení.
pořadatel: Fakulta elektrotechniky a informatiky,

Adobe Systems, s. r. o.
termín: březen 2010
místo konání: Pardubice, H1
kontaktní osoba: Ing. Martina Zavadilová
telefon: 466 036 730
e-mail: martina.zavadilova@upce.cz

červen
9. mezinárodní konference Řízení procesů 2010
Cílem konference je seznámit širokou odbornou veřejnost, odborné a vě-
decké pracovníky výzkumných ústavů, akademie věd, projekčních organizací,
průmyslu, dodavatelských firem, vysokých a středních škol s nejnovějšími po-
znatky z oblasti řízení procesů a zajistit výměnu jejich zkušeností.
pořadatel: Česká společnost průmyslové chemie při UPa,

Katedra řízení FEI UPa,
Ústav počítačové a řídicí techniky FCHI VŠCHT Praha,
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU Bratislava,
Katedra informačních technologií FPV MITCHT Moskva

termín: 7. – 10. června 2010
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místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
kontaktní osoba: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
telefon: 466 037 123
fax: 466 037 068
e-mail: ivan.taufer@upce.cz
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Fakulta filozofická
únor

Veřejná studentská konference III.
Téměř 50 studentů představí při konferenci výsledky své dosavadní práce
budoucím zaměstnavatelům a odborné veřejnosti (nejen) na Pardubicku.
Svými profesními portfolii a způsobem jejich prezentace chtějí zároveň uká-
zat, jak jsou připraveni na budoucí přijímací pohovory a vstup na trh práce.
Jedná se již o třetí ročník akce.
pořadatel: Katedra věd a výchově
termín: 17. února 2010, od 16:00 hod.
místo konání: Pardubice, posluchárny UA – A2, A3, A4 a A5
kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.
telefon: 466 036 421
fax: 466 036 628
e-mail: ilona.moravcova@upce.cz

duben
Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál
v dějinách.
VI. pardubické bienále.
Konference věnovaná dějinám vnímání, prožívání, ale i léčení nemocí s ohle-
dem na konstituování moderní podoby lékařství v českých zemích a utváření
kolektivních postojů k otázkám nemocí a léčby.
pořadatel: Ústav historických věd
termín: 23. – 24. dubna 2010
místo konání: Východočeské muzeum v Pardubicích
kontaktní osoba: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.,

Mgr. Vladan Hanulík
telefon: 466 036 691
fax: 466 036 228
e-mail: milena.lenderova@upce.cz, vladanhanulik@seznam.cz

Tradice a současnost sociální pedagogiky.
Aktuální problémy penologie a resocializační pedagogiky.
Identifikace závažných současných problémů v oblasti výchovy, vzdělání a po-
radenství z pedagogických a psychologických hledisek, a hledání možnosti je-
jich řešení. Výměna zkušeností a perspektivy další spolupráce.
pořadatel: Katedra věd a výchově
termín: duben 2010
místo konání: Pardubice, videomístnost FF, EA 13 p.

23

Fakulta filozofická



kontaktní osoba: PhDr. Martin Kocanda
telefon: 466 036 532
fax: 466 036 628
e-mail: martin.kocanda@upce.cz

květen
Literární život v Čechách a Polsku od 70. let 20. století do
současnosti
Česko-polské sympózium věnované srovnání literárního života v Čechách
a v Polsku v daném období s důrazem na prezentaci aktuálního bádání par-
dubického pracoviště a pracovišť na polských vysokých školách.
pořadatel: Katedra literární kultury a slavistiky
termín: 21. května 2010
místo konání: Východočeské muzeum v Pardubicích
kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.
telefon: 466 036 526, 608 380 027
fax: 466 036 228
e-mail: petr.posledni@upce.cz

červen
Mezinárodní konference Versions and Subversions
of Tradition in Literature and Cultural Studies
10. ročník tradiční mezinárodní konference anglo-amerických studií.
pořadatel: Katedra anglistiky a amerikanistiky
termín: 24. – 25. června 2010
místo konání: Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.,

Mgr. Ladislav Vít
telefon: 466 036 217
fax: 466 036 228
e-mail: sarka.bubikova@upce.cz, ladislav.vit@upce.cz

říjen
Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného
poradenství VI.
Opakovaná úspěšná akce organizovaná Katedrou věd o výchově FF Univer-
zity Pardubice, Katedrou pedagogické a školní psychologie PdF Ostravské
Univerzity ve spolupráci s Katedrou pedagogiky a psychologie FHV Univerzi-
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ty Mateja Bela v Banské Bystrici a Katedrou psychologie a patopsychologie
PdF Univerzity Palackého. Jedná se již o šestý ročník akce.
pořadatel: Katedra věd a výchově
termín: 21. – 22. října 2010
místo konání: Pardubice, videomístnost FF, EA 13 p.
kontaktní osoba: Mgr. Adriana Sychrová
telefon: 466 036 772
fax: 466 036 628
e-mail: adriana.sychrova@upce.cz

listopad
Konference Idea univerzity v dnešní době
pořadatel: Katedra filosofie
termín: 9. – 10. listopadu 2010
místo konání: Východočeské muzeum v Pardubicích
kontaktní osoba: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
telefon: 466 036 281
e-mail: ales.prazny@upce.cz
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Fakulta chemicko-technologická
leden

Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu
Konference mladých ekonomů zaměřená na prezentaci výsledků výzkumu
z oblasti nových trendů v podnikové ekonomice a managementu.
pořadatel: Katedra ekonomiky a managementu chemického

a potravinářského průmyslu
termín: 8. – 11. ledna 2010
místo konání: Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Vlčková, Ph.D.
telefon: 466 036 295
fax: 466 0363 08
e-mail: vladimira.vlckova@upce.cz

březen
KONTAKT 2010
Setkání zástupců firem se studenty Univerzity Pardubice s cílem poskytnout
jim informace o profilech podniků a možnostech uplatnění absolventů fakult.
pořadatel: Fakulta chemicko-technologická,

Fakulta ekonomicko-správní
termín: 10. března 2010
místo konání: Univerzita Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic
kontaktní osoba: Ing. Iva Ulbrichová, CSc.,

Ivana Veselá
telefon: 466 037 514, 466 036 454
fax: 466 037 068
e-mail: iva.ulbrichova@upce.cz

ivana.vesela@upce.cz

KONTAKT 2010 – Polygrafie
Den otevřených dveří pro zástupce polygrafických firem, které mají zájem
zaměstnat absolventy bakalářského i magisterského studijního oboru Poly-
grafie. Po krátké prezentaci firem, případně výstavce některých produktů fi-
rem probíhá setkání se studenty zejména vyšších ročníků oboru.
pořadatel: Katedra polygrafie a fotofyziky
termín: 10. března 2010
místo konání: Pardubice, Katedra polygrafie a fotofyziky,

Technologický pavilon Doubravice
kontaktní osoba: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.
telefon: 466 038 037
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fax: 466 038 031
e-mail: bohumil.jasurek@upce.cz

duben
New Trends in Research of Energetic Materials
13. mezinárodní seminář odborníků a univerzitních učitelů z oboru výuky, vý-
zkumu, vývoje, zpracování, analýzy a aplikace všech druhů energetických ma-
teriálů a souvisejícího bezpečnostního inženýrství, tematicky zaměřené pře-
devším na veškeré novinky z oblasti chemie a technologie energetických
materiálů, jakož i teoretické a praktické fyziky výbuchu.
pořadatel: Ústav energetických materiálů
termín: 21. – 23. dubna 2010
místo konání: Univerzita Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic
kontaktní osoba: prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.,

Ing. Jiří Pachmáň, PhD.
telefon: 466 038 503, 466 038 023, 466 038 099, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: svatopluk.zeman@upce.cz, jiri@pachman.eu

seminar@ntrem.com

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí
12. ročník semináře mladých badatelů analytické chemie a příbuzných oborů.
pořadatel: Katedra analytické chemie,

Univerzita obrany Brno
termín: duben 2010
místo konání: Mladkov – Petrovičky
kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
telefon: 466 037 512
fax: 466 037 068
e-mail: karel.vytras@upce.cz

květen
41. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách
KNH 2010
Konference se účastní naši i zahraniční odborníci z výzkumu, výroby i aplikací
nátěrových hmot. Plné texty přednášek budou otištěny ve sborníku, který je
abstrahován v Chemicals Abstracts.
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pořadatel: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek,
Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

termín: 17. – 19. května 2010
místo konání: Pardubice, KD Dukla
kontaktní osoba: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
telefon: 466 037 272
fax: 466 037 068
e-mail: andrea.kalendova@upce.cz

32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář
Hlavním tématem semináře je využití kalorimetrických metod v celé řadě
oborů. Nově budou zařazeny tzv. výukové přednášky, letos na téma: 1. Stavo-
vé diagramy a 2. Typy chyb při vyhodnocování experimentálních dat. Akce se
také zúčastní zástupci předních světových kalorimetrických firem.
pořadatel: Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCh

AV ČR, v.v.i. a Univerzity Pardubice,
Katedra obecné a anorganické chemie,
OSChT ČSCh

termín: 24. – 28. května 2010
místo konání: Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, hotel Skalský Dvůr
kontaktní osoba: doc. Ing. Eva Černošková, CSc.
telefon: 466 036 154
fax: 466 036 011
e-mail: eva.cernoskova@upce.cz

14. Česko-slovenská spektroskopická konference
Odborný program konference bude zahrnovat všechny spektroskopické
techniky z oblasti atomové i molekulové spektroskopie včetně speciálních
spektrálních technik a jejich využití v různých aplikačních oblastech, jako
např. farmacie a medicína, ochrana kulturního dědictví, analýza povrchů, mo-
lekulová spektroskopie a struktura látek, molekulová spektroskopie plynné
fáze, chirální optické metody, in-situ analýza, nano aplikace atd.
pořadatel: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci,

Slovenská spektroskopická spoločnosť,
Katedra analytické chemie

termín: 31. května – 1. června 2010
místo konání: Litomyšl, Evropské školící centrum
kontaktní osoba: prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
telefon: 466 037 087
fax: 466 037 068
e-mail: immss@spektroskopie.cz, michal.holcapek@upce.cz

29

Fakulta chemicko-technologická



COLORTRIBUNE-2010
Koncernová konference v oblasti barviv a pigmentů zaměřená především na
výrobkové a technologické inovace.
pořadatel: Ústav organické chemie a technologie,

Synthesia, a. s., Pardubice
termín: květen 2010
místo konání: Pardubice, kongresový sál Synthesia, a. s.
kontaktní osoba: prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
telefon: 466 038 001
fax: 466 038 004
e-mail: radim.hrdina@upce.cz

červen
62. sjezd asociací českých a slovenských chemických
společností
62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností se koná při
příležitosti oslav šedesátého výročí vysokého školství v Pardubicích pod
záštitou děkana Fakulty chemicko-technologické.
Odborné sekce: Anorganická chemie; Organická chemie; Analytická chemie;
Fyzikální, teoretická a počítačová chemie; Anorganické, kompozitní a poly-
merní materiály; Přírodní látky (fytoceutika, biologická aktivita, fytofarmaka);
Chemické vzdělávání, historie a popularizace chemie; Průmyslová chemie;
Potravinářská chemie; Nanotechnologie (nanomateriály a nanotechnologie
materiálově-chemického směru); Termická analýza a kalorimetrie;
Environmentální inženýrství.
pořadatel: Fakulta chemicko-technologická,

Centrum materiálového výzkumu
termín: 28. – 30. června 2010
místo konání: Pardubice, kongresový sál rektorátu univerzity
kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
telefon: 466 037 144
fax: 466 037 311
e-mail: tomas.wagner@upce.cz

září
Slavnostní seminář k výročí 50 let celulózo-papírenské
výuky a výzkumu na Univerzitě Pardubice
pořadatel: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek,

Oddělení dřeva, celulózy a papíru,
Společnost průmyslu papíru a celulózy

30

Fakulta chemicko-technologická



termín: 17. – 18. září 2010
místo konání: Pardubice, Dům techniky
kontaktní osoba: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.
telefon: 466 038 501
fax: 466 038 039
e-mail: miloslav.milichovsky@upce.cz

11. ročník Školy hmotnostní spektrometrie
Tématem letošního ročníku jsou novinky a trendy v hmotnostní spektrome-
trii, takže účastníci budou mít příležitost seznámit se s novinkami v oblasti
hmotnostní analyzátorů, desorpčním a ambientním ionizačních technik a tra-
dičně nebude chybět blok aplikačních a interpretačních přednášek.
pořadatel: Katedra analytické chemie,

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
termín: 20. – 24. září 2010
místo konání: Pec pod Sněžkou, hotel Horizont
kontaktní osoba: prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
telefon: 466 037 087
fax: 466 037 068
e-mail: ms@upce.cz

12. KSAP – PM – 12. Konference o speciálních
anorganických pigmentech a práškových materiálech
Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků
v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzi-
kálně-chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů
výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat
také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových
úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.
pořadatel: Katedra anorganické technologie
termín: září 2010
místo konání: Pardubice, FChT, Studentská 573
kontaktní osoba: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
telefon: 466 037 185
fax: 466 037 275
e-mail: petra.sulcova@upce.cz

říjen
42. Celostátní koloristická konference se zahraniční účastí
TEXCHEM
Konference zaměřená na předúpravy, barvení a další finální a speciální úpravy
textilního materiálu, na níž jsou prezentovány nejnovější poznatky v oboru
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textilií a textilních vláken, a to nejenom z akademického, ale hlavně
z firemního sektoru.
pořadatel: Spolek textilních chemiků a koloristů při Univerzitě

Pardubice,
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek,
Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní
chemie

termín: říjen 2010
místo konání: Pardubice, hotel Labe
kontaktní osoba: Ing. Michal Černý, Ph.D.
telefon: 466 037 190, 466 037 527
fax: 466 037 068
e-mail: stchk@upce.cz

michal.cerny@upce.cz

XLIII. seminář o tenzidech a detergentech
Tradiční seminář odborníků z univerzitních pracovišť i praxe k aktuálním
otázkách přípravy a využití tenzidů a detergentů.
pořadatel: Katedra analytické chemie,

Česká společnost chemická
termín: říjen 2010
místo konání: bude oznámeno později
kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
telefon: 466 037 512
fax: 466 037 068
e-mail: karel.vytras@upce.cz

prosinec
Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu
Konference mladých ekonomů zaměřená na prezentaci výsledků výzkumu
z oblasti nových trendů v podnikové ekonomice a managementu.
pořadatel: Katedra ekonomiky a managementu chemického

a potravinářského průmyslu
termín: prosinec 2010
místo konání: Pardubice, FChT
kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Vlčková, Ph.D.
telefon: 466 036 295
fax: 466 036 308
e-mail: vladimira.vlckova@upce.cz
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Licenční studia

listopad 2008 – duben 2010
9. běh licenčního studia Teorie a technologie výbušin
Třísemestrové licenční studium, určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci
pracovníků báňské správy ČR, technologů a bezpečnostních techniků
výbušinářských výrob.
pořadatel: Ústav energetických materiálů
termín: listopad 2008 – duben 2010
místo konání: Pardubice, Technologický pavilon Doubravice
kontaktní osoba: Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
telefon: 466 038 023, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: marcela.jungova@upce.cz

květen 2009 – duben 2011
10. běh licenčního studia Teorie a technologie výbušin
Čtyřsemestrové licenční studium, určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci
pracovníků výbušinářských, muničních, zpracovatelských a delaboračních
provozů a závodů, jakož i pracovníků, používajících, skladujících a obchodují-
cích výbušiny a výbuchem nebezpečné látky, včetně příslušníků ozbrojených
zborů.
pořadatel: Ústav energetických materiálů
termín: květen 2009 – duben 2011
místo konání: Pardubice, Technologický pavilon Doubravice
kontaktní osoba: Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
telefon: 466 038 023, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: marcela.jungova@upce.cz

říjen 2009 – září 2011
15. běh licenčního studia Rozpojování hornin výbuchem
Čtyřsemestrové licenční studium, určené pro další vzdělání a rekvalifikaci
pracovníků z oblasti trhací techniky. Podle opatření č. 8/1994 předsedy Čes-
kého báňského úřadu, čj. 736/94 ze dne 13. dubna 1994, je uznáváno jako
„odpovídající doplňující studium” k požadavkům na kvalifikaci a odbornou
způsobilost žadatelů o zkoušku technického vedoucího odstřelů, resp. zá-
vodního lomu.
pořadatel: Ústav energetických materiálů
termín: říjen 2009 – září 2011
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místo konání: Pardubice, Technologický pavilon Doubravice
kontaktní osoba: Ing. Jindřich Stiebitz (ČBÚ), Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
telefon: 466 038 023, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: kttv.fcht@upce.cz, marcela.jungova@upce.cz

únor 2010 – listopad 2011
Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek
a jejich zpracování
Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci absolventů vysokých
škol nepapírenského zaměření pracujících v celulózo-papírenských závodech
nebo ve zpracovatelském průmyslu. Cílem studia je rozšíření znalostí zejmé-
na z technologie výroby vláknin, papíru a lepenek včetně jejich dalšího zpra-
cování a získání poznatků, týkajících se řešení ekologických problémů spoje-
ných s výrobou buničiny a papíru.
pořadatel: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek,

Oddělení dřeva, celulózy a papíru
termín: únor 2010 – listopad 2011
místo konání: Pardubice, technologický pavilon v Doubravicích
kontaktní osoba: prof. Ing. František Potůček, CSc.
telefon: 466 038 016
fax: 466 038 039
e-mail: frantisek.potucek@upce.cz
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Fakulta restaurování
leden

Kurz umělého mramoru
Odborný workshop. Specialista na umělé mramory seznámí studenty s tech-
nologií přípravy umělého mramoru (zásady restaurování umělého mramoru).
pořadatel: Ateliér restaurování kamene
termín: 4. – 8. ledna 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliér restaurování kamene
kontaktní osoba: Mgr. art. Jakub Ďoubal
telefon: 466 036 589
e-mail: jakub.doubal@upce.cz

Štukatérský kurz
Odborný workshop. Studenti se seznámí se základy štukatérského řemesla,
které využijí ve vlastní restaurátorské praxi. Příprava sádry, zhotovení forem,
práce se štukem, tažení říms.
pořadatel: Ateliér restaurování kamene
termín: 18. – 22. ledna 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliér restaurování kamene
kontaktní osoba: Mgr. Art. Jakub Ďoubal
telefon: 466 036 589
e-mail: jakub.doubal@upce.cz

únor
Prezentační seminář bakalářských prací
Náplní semináře je prezentace praktických i teoretických bakalářských prací,
obhájených na Fakultě restaurování v ak. roce 2008/2009. Cílem je naučit ab-
solventy prezentovat výsledky své práce odborné veřejnosti a zároveň jim
dát příležitost zapsat se do širšího povědomí památkářské a restaurátorské
obce.
pořadatel: Katedra humanitních věd
termín: 22. února 2010
místo konání: Litomyšl, Evropské školicí centrum Litomyšl
kontaktní osoba: PhDr. Pavel Petr
telefon: 466 036 592
e-mail: pavel.petr2@upce.cz
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Seminář restaurátorské dokumentace
Odborný workshop.
pořadatel: Ateliér nástěnné malby a sgrafita
termín: 24. – 26. února 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliér nástěnné malby a sgrafita
kontaktní osoba: Mgr. art. Jan Vojtěchovský
telefon: 466 036 589
e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz

březen
Povrchové úpravy kamene
Odborný workshop. Studenti se seznámí se stručnou historií, základy tech-
nologie a typy povrchových úprav sochařských děl. Na modelových přípa-
dech si vyzkouší možnosti aplikace barevných povrchových úprav.
pořadatel: Ateliér restaurování kamene
termín: 15. – 19. března 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliér restaurování kamene
kontaktní osoba: Mgr. art. Jakub Ďoubal
telefon: 466 036 589
e-mail: jakub.doubal@upce.cz

Čištění nástěnných maleb
Odborný workshop.
pořadatel: Ateliér nástěnné malby a sgrafita
termín: 15. – 19. března 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliér nástěnné malby a sgrafita
kontaktní osoba: Mgr. art. Jan Vojtěchovský
telefon: 466 036 589
e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz

Sazba
Workshop zaměřený na klasickou, dnes již historickou, techniku ruční sazby.
Cíl: seznámení s technikou v teoretické i praktické rovině.
pořadatel: Ateliér výtvarné přípravy – Grafická dílna
termín: březen 2010
místo konání: Litomyšl, Piaristická kolej, grafická dílna
kontaktní osoba: MgA. Lukáš Tůma
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telefon: 737 680 054
e-mail: lukas.tuma@upce.cz

Nedestruktivní průzkumy nástěnných maleb
Odborný workshop.
pořadatel: Ateliér nástěnné malby a sgrafita
termín: březen 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliér nástěnné malby a sgrafita
kontaktní osoba: Mgr. art. Jan Vojtěchovský
telefon: 466 036 589
e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz

Kniha
Odborný workshop věnovaný umělecké knižní vazbě.
pořadatel: Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby

a dokumentů
termín: 29. března – 2. dubna 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování, Ateliér restaurování

a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
kontaktní osoba: BcA. Radomír Slovik
telefon: 724 722 438
e-mail: radomir.slovik@upce.cz

duben
Pergamen
Odborný workshop věnovaný historické výrobě pergamenu louhováním ve
vápenném mléku.
pořadatel: Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby

a dokumentů
termín: 12. – 16. dubna 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování, Ateliér restaurování

a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
kontaktní osoba: BcA. Radomír Slovik
telefon: 724 722 438
e-mail: radomir.slovik@upce.cz

Recent Progress in Consolidation of Calcareous Materials
Mezinárodní workshop. Mezinárodní konference a praktický workshop
v rámci projektu STONECORE, financovaného ze 7. rámcového programu
EU. Prezentace průběžných výsledků výzkumu prostředků pro konsolidaci
vápnitých materiálů.
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pořadatel: Katedra chemické technologie
termín: 19. – 23. dubna 2010
místo konání: Litomyšl, Evropské školicí centrum Litomyšl
kontaktní osoba: Mgr. art. Luboš Machačko
telefon: 466 036 590, 602 168 472
e-mail: lubos.machacko@upce.cz

Kurz Techniky zlacení (pozlacování) a způsob jejich
restaurování
Zlacení na papíře, pergamenu, dřevěné desce, kameni, kovu, štuku, nástěnné
malbě. Teoretické přednášky včetně praktických ukázek zlacení v jednotli-
vých ateliérech.
pořadatel: Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na

papíru a souvisejících materiálech
termín: 26. – 30. dubna 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliéry (MA, UDP, KVD, SA)
kontaktní osoba: Mgr. art. Veronika Kopecká
telefon: 604 833 396, 466 036 589
e-mail: veronika.kopecka@upce.cz

Prezentace konkrétní restaurátorské akce
Workshop. Restaurátoři z Čech a vybraní specialisté ze zahraničí představí
restaurátorskou akci a použité technologie. Součástí workshopu bude i dis-
kuse.
pořadatel: Ateliér restaurování kamene
termín: duben 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliér restaurování kamene
kontaktní osoba: Mgr. art. Jakub Ďoubal
telefon: 466 036 589
e-mail: jakub.doubal@upce.cz

Hloubková konsolidace nástěnných maleb
Workshop.
pořadatel: Ateliér nástěnné malby a sgrafita
termín: duben 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliér nástěnné malby a sgrafita
kontaktní osoba: Mgr. art. Jan Vojtěchovský
telefon: 466 036 589
e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz
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květen
Pergamen
Odborný workshop věnovaný historické výrobě pergamenu louhováním ve
vápenném mléku.
pořadatel: Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby

a dokumentů
termín: 10. – 11. května 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování, Ateliér restaurování

a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
kontaktní osoba: BcA. Radomír Slovik
telefon: 724 722 438
e-mail: radomir.slovik@upce.cz

červen
Výstava klauzurních prací Ateliéru výtvarné přípravy
Prezentace výtvarných a praktických prací studentů FR UPa.
pořadatel: Ateliér výtvarné přípravy
termín: červen 2010
místo konání: Litomyšl
kontaktní osoba: doc. ak. mal. Aleš Ogoun
telefon: 602 780 879
e-mail: ales.ogoun@upce.cz

listopad
Kurz Restaurování transparentních podložek
Restaurování děl na transparentním papíře a pergamenu. Teoretické před-
nášky včetně praktických ukázek v ateliérech UDP a KVD.
pořadatel: Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na

papíru a souvisejících materiálů
termín: listopad 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování,

Ateliéry UDP a KVD
kontaktní osoba: Mgr. art. Veronika Kopecká
telefon: 604 833 396, 466 036 589
e-mail: veronika.kopecka@upce.cz

Restaurování a ochrana uměleckých děl 2010
– retuše uměleckých děl
Národní konference restaurátorů, pracovníků památkové péče a technologů
restaurování věnovaná problematice retuší a závěrečné prezentaci umělec-
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kých děl, pořádaná o. s. Arte-fakt, sdružením pro ochranu památek, ve
spolupráci s FR UPa.
pořadatel: Katedra chemické technologie
termín: 25. listopadu 2010
místo konání: Litomyšl, Evropské školicí centrum Litomyšl
kontaktní osoba: Mgr. art. Luboš Machačko
telefon: 466 036 590, 602 168 472
e-mail: lubos.machacko@upce.cz

leden – květen
Dekorativní nástěnné malby v historických obdobích
(techniky restaurování)
Workshop.
pořadatel: Ateliér nástěnné malby a sgrafita
termín: průběžně leden až květen 2010
místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování, Ateliér nástěnné malby

a sgrafita
kontaktní osoba: Kateřina Krhánková, DiS
telefon: 466 036 589
e-mail: katerina.krhankova@upce.cz

březen – květen
Kurzy kresby a malby pro veřejnost II
pořadatel: Ateliér výtvarné přípravy
termín: březen – květen 2010
místo konání: Litomyšl (Praha)
kontaktní osoba: doc. ak. mal. Aleš Ogoun
telefon: 602 780 879
e-mail: ales.ogoun@upce.cz
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Fakulta zdravotnických studií
leden

Mezioborová spolupráce při léčbě ran
VIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí.
pořadatel: Česká společnost pro léčbu rány,

Fakulta zdravotnických studií
termín: 28. – 29. ledna 2010
místo konání: Univerzita Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic
kontaktní osoba: MUDr. Ivo Bureš
telefon: 466 019 101
fax: 466 654 335
e-mail: ivo.bures@nemocnice-pardubice.cz

únor
12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené
srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti
pořadatel: Kardiologické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s.,

Česká kardiologická společnost,
Fakulta zdravotnických studií

termín: 18. – 19. února 2010
místo konání: Univerzita Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic
kontaktní osoba: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
telefon: 466 014 101
fax: 466 014 104
e-mail: petr.vojtisek@nemocnice-pardubice.cz

březen
7. Studentská vědecká konference pro bakalářské
a magisterské studijní obory
pořadatel: Fakulta zdravotnických studií
termín: 25. března 2010
místo konání: Pardubice, FZS, posluchárna č. 14
kontaktní osoba: Mgr. Jana Levová
telefon: 466 037 735
fax: 466 670 550
e-mail: jana.levova@upce.cz
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Kurs středoušní chirurgie
pořadatel: ORL oddělení Svitavy,

ORL klinika Pardubické krajské nemocnice, a. s.,
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice,
dětská ORL klinika Fakultní nemocnice Brno

termín: 25. – 26. března 2010
místo konání: Svitavy, nemocnice
kontaktní osoba: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.
telefon: 466 015 301 (06)
e-mail: viktor.chrobok@nemocnice-pardubice.cz

duben
Krajský neurologický seminář
Spasticita – diagnostika a léčebné možnosti
pořadatel: Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice, a. s.,

Fakulta zdravotnických studií
termín: 21. dubna 2010
místo konání: Pardubice, hotel Zlatá štika
kontaktní osoba: Ivana Dvořáková, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
telefon: 466 014 710, 466 014 701
fax: 466 014 702
e-mail: ivana.dvorakova2@nemocnice-pardubice.cz,

edvard.ehler@nemocnice-pardubice.cz

V. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských
a magisterských studijních oborů Zdravotnický záchranář,
Všeobecná sestra, Porodní asistentka
pořadatel: Fakulta zdravotnických studií
termín: 22. dubna 2010
místo konání: Pardubice, Kulturní dům Hronovická
kontaktní osoba: Mgr. Jana Levová
telefon: 466 037 735
fax: 466 670 550
e-mail: jana.levova@upce.cz

V. Pardubické zdravotnické dny
Diagnostika a léčba dušnosti z horních cest dýchacích
pořadatel: Pardubická krajská nemocnice, a. s.,

Fakulta zdravotnických studií
termín: 23. – 24. dubna 2010
místo konání: Pardubice, Kulturní dům Hronovická
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kontaktní osoba: Bc. Iva Kubátová
telefon: 466 037 724
e-mail: iva.kubatova@nemocnice-pardubice.cz

květen
ORL seminář mezioborový
pořadatel: ORL klinika,

oční a dětské oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s.,
Fakulta zdravotnických studií

termín: 21. – 22. května 2010
místo konání: Jablonné nad Orlicí
kontaktní osoba: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.
telefon: 466 015 301 (306)
e-mail: viktor.chrobok@nemocnice-pardubice.cz

červen
Harrachovské chirurgické dny
pořadatel: Chirurgické oddělení nemocnice v Semilech
termín: 3. – 4. června 2010
místo konání: Špindlerův Mlýn
kontaktní osoba: prim. MUDr. G. Karadzos
telefon: 481 661 111
e-mail: harrachov@nemsem.cz

X. Dny mladých chirurgů
prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc.
pořadatel: Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a. s.,

Fakulta zdravotnických studií
termín: 10. – 11. června 2010
místo konání: Seč
kontaktní osoba: MUDr. J. Šiller, PhD.
telefon: 466 012 104
e-mail: jiri.siller@nemocnice-pardubice.cz
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říjen
Latrogenní poškození v kardiologii
14. krajský kardiologický seminář.
pořadatel: Kardiologické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s.,

Fakulta zdravotnických studií
termín: 21. října 2010
místo konání: Pardubice, zámek
kontaktní osoba: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
telefon: 466 014 101
fax: 466 014 104
e-mail: petr.vojtisek@nemocnice-pardubice.cz

Krajský seminář ORL
pořadatel: ORL klinika Pardubické krajské nemocnice, a. s.,

Fakulta zdravotnických studií
termín: 21. října 2010
místo konání: Pardubice, Pardubická krajská nemocnice
kontaktní osoba: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.
telefon: 466 015 301 (06)
e-mail: viktor.chrobok@nemocnice-pardubice.cz

Poruchy polykání – cizí tělesa v dýchacích a polykacích
cestách
pořadatel: ORL klinika Pardubické krajské nemocnice, a. s.,

Fakulta zdravotnických studií
termín: 22. – 23. října 2010
místo konání: Pardubice, Pardubická krajská nemocnice
kontaktní osoba: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.
telefon: 466 015 301 (06)
e-mail: viktor.chrobok@nemocnice-pardubice.cz
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Centrum materiálového výzkumu
únor

Nanomateriály: příprava, charakterizace a využití
– přednáškový cyklus
Tento celotýdenní kurz je souborem praktických cvičení a teoretických
přednášek shrnujících problematiku přípravy, charakterizace a využití nano-
materiálů v praxi. Kurz bude veden předními odborníky na tuto problemati-
ku z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.
pořadatel: Centrum materiálového výzkumu,

Fakulta chemicko-technologická
termín: 22. – 26. února 2010
místo konání: Praha, ÚFCH JH AV ČR, Dolejškova 2155/3
kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., Ing. Petr Košťál, Ph.D.
telefon: 466 037 043
fax: 466 037 311
e-mail: petr.kostal@upce.cz

červen
62. sjezd asociací českých a slovenských chemických
společností
62. sjezd AČSChS je mezinárodní konferencí (pravidelná účast zahraničních
přednášejích ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, ...), jež je v letošním
roce pořádána pod záštitou děkana FChT u příležitosti oslav šedesátého vý-
ročí vysokého školství v Pardubicích.
pořadatel: Fakulta chemicko-technologická,

Centrum materiálového výzkumu
termín: 28. – 30. června 2010
místo konání: Pardubice, kongresový sál rektorátu univerzity

a prostory FCHT
kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
telefon: 466 037 144
fax: 466 037 311
e-mail: tomas.wagner@upce.cz

International Day of Material Science
IDMS je vědecký seminář uspořádaný v rámci projektu TEAM CMV, cílem
semináře je prezentace pokroků v oblasti materiálového výzkumu realizova-
ného na Univerzitě Pardubice. Organizačně je toto sympozium zařazeno
pod hlavičku 62. sjezdu AČSChS.
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pořadatel: Centrum materiálového výzkumu,
Fakulta chemicko-technologická

termín: 30. června 2010
místo konání: Pardubice, prostory FCHT
kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.,

Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
telefon: 466 037 144
fax: 466 037 311
e-mail: tomas.wagner@upce.cz

říjen
Přednáškový cyklus Prof. Keiji Tanaka
Jde o pětidenní přednáškový cyklus zahraničního odborníka Prof. Keijiho Ta-
naky - Hokkaido University, Faculty of Engineering, Sapporo, Japan. Tématicky
budou přednášky zaměřeny na oblast fyziky pevných látek. Cyklus je
uspořádán v rámci projektu TEAM CMV.
pořadatel: CMV a FChT
termín: 4. – 8. října 2010
místo konání: Pardubice, učebna S21 – FCHT
kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
telefon: 466 037 144
fax: 466 037 311
e-mail: tomas.wagner@upce.cz
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Univerzitní knihovna
červen

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury z oblasti
chemických, technických a ekonomických věd
pořadatel: Univerzitní knihovna,

Knihkupectví Malé centrum Brno
termín: 28. června – 1. července 2010
místo konání: Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: Mgr. Iva Prochásková
telefon: 466 036 546
fax: 466 036 538
e-mail: iva.prochaskova@upce.cz
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Univerzitní konferenční centrum
Univerzitní konferenční centrum Univerzity Pardubice (UKC) spravuje pro-
story univerzitní auly, poslucháren v areálu Dopravní fakulty Jana Pernera
a konferenčního sálu v budově rektorátu univerzity.
V moderním a kulturním prostředí nabízí špičkové technické zázemí, které
slouží pro vysokoškolskou výuku a pořádání akademických obřadů, ale též
pro konání prestižních konferencí, sympozií, seminářů a dalších odborných
a společensko-kulturních akcí, včetně mezinárodních, podle požadavků pořa-
datelů.
Nabídka služeb v tomto směru nemá v regionu konkurenci.

UKC nabízí:
● pořádání konferencí, sympozií, seminářů a dalších akcí dle požadavků

pořadatele,
● pronájem prostor,
● vybavení didaktickou a audiovizuální technikou na špičkové technické

úrovni,
● zveřejnění akce na internetových stránkách univerzity,
● „coffee breaky”, bankety, rauty, doprovodné programy,
● zajištění požární hlídky, organizačních pracovníků, hostesek.

Univerzitní aula
ve Studentské ulici 519 vedle Univerzitní knihovny:
Aula Arnošta z Pardubic . . . . . . . kapacita 374 míst
1 posluchárna . . . . . . . . . . . . . . kapacita 158 míst
2 posluchárny . . . . . . . . . . . . . . kapacita 80 míst
2 učebny . . . . . . . . . . . . . . . . . . kapacita 36 míst
1 učebna . . . . . . . . . . . . . . . . . . kapacita 18 míst
klubovna, foyer
šatna, bufet, kuchyňka, zázemí

Posluchárny v areálu dopravní fakulty
ve Studentské ulici 95:
velký sál B1 . . . . . . . . . . . . . . . . kapacita 303 míst
2 posluchárny . . . . . . . . . . . . . . kapacita 80 míst

Rektorát
Kongresový sál . . . . . . . . . . . . . kapacita 160 míst

49

lko



Další služby:
● profesionální videozáznam a zvukový záznam,
● natáčení a výroba výukových pořadů,
● fotografování – fotodokumentace akcí,
● přepisy z různých formátů (VHS, DVD, atd.),
● ozvučení interiérů i exteriérů,
● technické zajištění prezentací,
● videokonferenční přenosy (Polycom),
● proškolení osob využívajících technické vybavení univerzity.

Kontakt:
Univerzitní konferenční centrum
Univerzitní aula, Studentská 519, Pardubice – Polabiny
Mgr. Eliška Čásenská – vedoucí
telefon: 466 036 655
e-mail: eliska.casenska@upce.cz
Roman Kourek – organizační pracovník
telefon: 466 036 736

Audiovizuální technici:
Lukáš Báchor – telefon: 466 036 702
Štefan Dobra – telefon: 466 036 232
Bc. Ladislav Šťastný – telefon: 466 036 735
Adrián Zeiner – telefon: 466 036 505

http://www.upce.cz/zazemi/ukc.html
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