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e-mail: de ka nat.fcht@upce.cz
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Ji rás ko va 3, 570 01  Li to myšl
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Průmys lo vá 395
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Do pravní fa kul ta Jana Per ne ra
 únor 

Před pjaté mostní kon struk ce mo del TDA
Ško le ní ESA.
pořada tel: Ka ted ra do pravního sta vi tel ství, 

SCIA Brno
termín: únor 2011
místo konání: DFJP - Ka ted ra do pravního sta vi tel ství
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jiří Po korný, CSc.
te le fon: 466 036 439 
fax: 466 036 747
e-mail: jiri.po kor ny@upce.cz

Elek tro tech nická zařízení v do pravě 
Od bor ný se mi nář je za mě řen na pro ble ma ti ku elek tro tech nic kých a elek -
tro nic kých za ří ze ní v do pra vě (želez nič ní a sil nič ní) a té ma ta s tím sou vi se jí cí 
(i mimo ob last elek tro tech ni ky). Před po klá dá se účast dok to ran dů a aka de -
mic kých pra cov ní ků DFJP a FEI i od bor ní ků z pra xe. 
pořada tel: Ka ted ra elek tro tech ni ky, elek tro ni ka za bez pečovací 

tech ni ky v do pravě
termín: únor 2011
místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera
kon taktní oso ba: doc. Ing. Ra do van Doleček, Ph.D.
tel.: 466 036 427
fax: 466 036 497
e-mail: ra do van.do le cek@upce.cz

 březen 
Tech nická tvůrčí čin nost, právní ochra na nových řešení,
vymáhání práv ply noucích z průmys lového vlast nic tví v EU
Před náš ka bude na va zo vat na před náš ku ARID Hra dec Krá lo vé.
pořada tel: Ka ted ra elek tro tech ni ky, elek tro ni ky a za bez pečovací 

tech ni ky v do pravě
termín: březen 2011 
místo konání: Par du bi ce
kon taktní oso ba: doc. Ing. Sta ni slav Gre go ra, Ph.D.
te le fon: 466 036 405
fax: 466 036 497
e-mail: sta ni slav.gre go ra@upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)
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 du ben 
Ra di o e lek tro ni ka 2011
21. me zi ná rod ní kon fe ren ce or ga ni zo va ná čes ký mi a slo ven ský mi tech nic ký -
mi uni ver zi ta mi. Hlav ní té ma ta jsou elek tro nic ké ob vo dy a sys té my, zpra co -
vá ní sig ná lů a apli ka ce, an té ny, mi k ro vl ny a svě tel né vlny. Kon fe ren ce je uve -
de ná v IEEE Xplo re a Con fe ren ce Pro ce e dings Ci tati on In dex - ISI Web of
Knowled ge. 
pořada tel: VUT Brno, ČVUT Pra ha, SVUT Bra ti sla va, ZČU Plzeň, 

TU Košice, DFJP - Ka ted ra elek tro tech ni ky, elek tro ni ky 
a za bez pečovací tech ni ky v do pravě, 
IEEE Cze cho slo va kia Secti on (tech nický spon zo ring)

termín: 19. - 20. dub na 2011
místo konání: Brno, ho tel Mys liv na
kon taktní oso ba: prof. Ing. Vla dimír Schej bal, CSc. 

(je den z ga rantů kon fe ren ce)
te le fon: 466 036 293
fax: 466 036 497
e-mail: vla di mir.schej bal@upce.cz

IN FO TRANS 2011
In for mační tech no lo gie v do pravě
Cí lem me zi ná rod ní kon fe ren ce je pre zen ta ce vý zku mu a vý vo je prak tic kých
apli ka cí in for mač ních tech no lo gií v or ga ni za cích za mě ře ných na tvor bu apli -
kač ní ho SW a HW v do pra vě. Dále je cí lem při blížit nové vě dec ké a me to -
dic ké po znatky, kte ré mají před po klad re a li za ce v do prav ních, lo gis tic kých a
eko no mic kých apli ka cích in for ma ti ky. Zá ro veň by se mělo jed nat o dis kus ní
plat for mu pro ře še ní pro blé mů in terak ce vědy a vý zku mu a prak tic ké re a li -
za ce, re spek ti ve spo leč né se tká ní těch to ře ši te lů.
pořada tel: DFJP - Ka ted ra in for ma ti ky v do pravě,

FEI - Ka ted ra soft wa rových tech no lo gií
termín: 28. dub na 2011
místo konání: Par du bi ce, ho tel Zlatá štika
kon taktní oso ba: Ing. Vik tor Pa tras
te le fon: 466 036 123
fax: 466 036 094
e-mail: vik tor.pa tras@upce.cz
URL: http://in fo trans.upce.cz

Dny do pravní bez pečnos ti na Do pravní fa kultě Jana Per ne ra
Akce je za mě ře na na za čí na jí cí ři di če vě ko vých sku pin 14 - 18 roků, pro stu -
den ty Uni ver zi ty Par du bi ce i pro ši ro kou ři dič skou obec. Hlav ním té ma tem
je používá ní bez peč nost ních pásů při jízdě. Je jich funkč nost si bu dou moci
zá jem ci vy zkou šet na dvou tre nažérech. Prv ní, tre nažér ná ra zu, je sou čás tí
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před sta ve ní „BE SIP Te a mu“ a jeho do pro vod né ho pro gra mu. Dru hým tre -
nažérem je tre nažér pře klá pě ní, kde do chá zí k si mu la ci pře klo pe ní vo zi dla
přes stře chu. Do prav ní po li cie se před sta ví se svo jí tech ni kou.
pořada tel: Ka ted ra do pravních prostředků,

KÚ Par du bi ce, oddělení lid ských zdrojů
termín: 28. dub na 2011
místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera
kon taktní oso ba: Ing. Pa vel Svo bo da
tel.: 466 036 493
fax.: 466 036 094
e-mail: pa vel.svo bo da@upce.cz

Dny do pravní bez pečnos ti na Do pravní fa kultě Jana Per ne ra
Se mi nář bude za mě řen na před sta ve ní de fen ziv ní jízdy s ná vaz nos tí na čin -
nost ři di če při do prav ní ne ho dě před pří jez dem složek IZS. Pro gram před ná -
šek: Správ ný způ sob jízdy - Ing. Aleš Hruš ka, Čin nost účast ní ků do prav ní ne -
ho dy před pří jez dem IZS z po hle du: Hasi čů - Ing. Ví těz slav Fel c man, Zá chran -
né služby - MUDr. Pa vel Svo bo da, Do prav ní po li cie - Ing. Vác lav Baš ta.
pořada tel: Ka ted ra do pravních prostředků,

KÚ Par du bi ce, oddělení lid ských zdrojů
termín: 29. dub na 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce, univerzitní aula, posluchárna A2
kon taktní oso ba: Ing. Pa vel Svo bo da
tel.: 466 036 493
fax.: 466 036 094
e-mail: pa vel.svo bo da@upce.cz

 květen 
Ener ge tic ky příznivá do pra va
Od bor ný se mi nář je ur čen pro účast ní ky z fi rem, kte ré se za bý va jí pro vo zo -
vá ním do prav ních sys té mů a účast ní ky z prů mys lo vých pod ni ků v ob las ti do -
pra vy. Bude za mě řen na nová tech nic ká ře še ní do prav ních sys té mů op ti ma li -
zo va ných po strán ce ener ge tic ké spo tře by (al ter na tiv ní po ho ny, re ku per a ce,
ne tra dič ní zdro je ener gie, …). Před náš ky bu dou před ne se ny pra cov ní ky
KEEZ a od bor ní ky z pra xe.
pořada tel: Ka ted ra elek tro tech ni ky, elek tro ni ky a za bez pečovací 

tech ni ky v do pravě
termín: květen 2011
místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera
kon taktní oso ba: prof. Ing. Ja ro slav Novák, CSc.
te le fon: 466 036 450
fax: 466 036 497
e-mail: ja ro slav.no vak@upce.cz
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Šíření vln - me ta ma te riály a apli ka ce
12. se mi nář Ší ře ní vln - me ta ma te ri á ly a apli ka ce po řá dá tra dič ně KEEZ. Je
ur čen jak pro uči te le a stu den ty z čes kých a slo ven ských uni ver zit, tak i pro
šir ší od bor nou ve řej nost (vzhle dem k 80le té úspěš né tra di ci vý ro by sdě lo va -
cí tech ni ky v Par du bi cích) a se zna mu je s nej mo der něj ší mi tren dy. 
pořada tel: Ka ted ra elek tro tech ni ky, elek tro ni ky a za bez pečovací 

tech ni ky v do pravě, 
IEEE Cze cho slo va kia Secti on (tech nický sponzoring)

termín: 12. května 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce
kon taktní oso ba: Ing. Ka rel Dvořák
te le fon: 466 036 440
fax: 466 036 497
e-mail: ka rel.dvorak@upce.cz

Advan ced Ma nu factu ring and Re pair Tech no lo gies 
in Vehicle In dustry
XX VIII. In ter nati o nal Col loqui um
Jed ná se o dal ší z řady pra vi del ných se tká ní aka de mic kých pra cov ní ků z pěti
ev rop ských zemí (Ně mec ko, Ma ďar sko, Pol sko, Slo ven sko a ČR), za mě ře ných
na pro ble ma ti ku po kro ko vých vý rob ních a opra vá ren ských tech no lo gií v do -
prav ní tech ni ce, jehož se od sa mé ho za čát ku ak tiv ně účast ní i zá stup ci DFJP. 
pořada tel: Dopravní fakulta Jana Pernera, 

Aso ci ace strojních inženýrů, 
klub MI - Par du bi ce 

termín: 25. - 27. května 2011
místo konání: Svi ta vy, ho tel Schindlerův háj
kon taktní oso ba: doc. Ing. Li bor Beneš, Dr.
tel.: 466 036 188, 465 533 006
fax: 465 533 006
e-mail: li bor.be nes@upce.cz

Úlohy dis krétní op ti ma li za ce v do pravní pra xi.
Současný stav a per spek ti vy 
Se mi nář bude tra dič ně za mě řen do ob las ti využití ope rač ní ho vý zku mu v do -
prav ních a lo gis tic kých sys té mech. Dis ku se bude ve de na o sou čas ných
možnos tech uplat ně ní op ti ma li zač ních me tod a smě ru dal ší ho vý vo je a s tím
sou vi se jí cí mi změ na mi stu dij ních plá nů po slu cha čů vy so kých škol s do prav -
ním za mě ře ním.
pořada tel: Ka ted ra in for ma ti ky v do pravě
termín: 28. - 29. května 2011
místo konání: DFJP - Ka ted ra in for ma ti ky v do pravě
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jo sef Vo lek, CSc.

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)
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te le fon: 466 036 644
fax: 466 036 094
e-mail: jo sef.vo lek@upce.cz

 září 
Nové po znatky a pro blémy při sta tickém řešení kon strukcí
po mocí Ev ro co du
pořada tel: Ka ted ra do pravního sta vi tel ství, 

ČKAIT Par du bi ce
termín: září 2011
místo konání: DFJP - Ka ted ra do pravního sta vi tel ství
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jiří Po korný, CSc.
te le fon: 466 036 439 
fax: 466 036 747
e-mail: jiri.po kor ny@upce.cz

 říjen 
Elek trické výzbro je mo derních ko le jových vo zi del
Jed ná se o spo leč ný dvou den ní od bor ný se mi nář pra cov ní ků KEEZ a fir my
Sie mens s.r.o. Před po klá dá se účast stu den tů DI-EZD. Se mi nář bude za mě -
řen na tech nic ká ře še ní elek t ro vý zbro jí ko le jo vých vo zi del zá vis lé trak ce
pořada tel: Ka ted ra elek tro tech ni ky, elek tro ni ky a za bez pečovací 

tech ni ky v do pravě
termín: říjen 2011
místo konání: Malá Skála
kon taktní oso ba: prof. Ing. Ja ro slav Novák, CSc.
te le fon: 466 036 450
fax: 466 036 497
e-mail: ja ro slav.no vak@upce.cz

Apli ko vaná in for ma ti ka v do pravě
Me to do lo gie řešení úloh dis krétní op ti ma li za ce
Se mi nář bude za mě řen na bi lan co vá ní vý sled ků vý zku mu v rám ci ře še ní Vý -
zkum né ho zá mě ru MŠM 0021627505 Te o rie do prav ních sys té mů, díl čí ho
úko lu: Apli ko va ná in for ma ti ka v do pra vě, díl čí ho pod úko lu: Me to do lo gie ře -
še ní úloh dis krét ní op ti ma li za ce, kte rý pro bíhá v létech 2005 - 2012. Se mi nář 
bude tra dič ně za mě řen do ob las ti využití me tod ope rač ní ho vý zku mu v do -
prav ních a lo gis tic kých sys té mech.  Na se mi nář bu dou po zvá ni od bor ní ci ze
spří z ně ných vy so kých škol a vý zkum ných or ga ni za cí, kte ří se za bý va jí vý zku -
mem v do prav ních a lo gis tic kých sys té mech.
pořada tel: Ka ted ra in for ma ti ky v do pravě
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termín: říjen - lis to pad 2011
místo konání: DFJP - Ka ted ra in for ma ti ky v do pravě
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jo sef Vo lek, CSc.
te le fon: 466 036 644
fax: 466 036 094
e-mail: jo sef.vo lek@upce.cz

 lis to pad 
LOGI 2011
Na kon fe ren ci, za pří tom nos ti před ních od bor ní ků z ČR a za hra ni čí, bu dou
dis ku to vá ny otáz ky zři zo vá ní, vý stav by a pro vo zo vá ní lo gis tic kých cen ter a
otáz ky spo je né s do tač ní pod po rou lo gis tic kých cen ter z ve řej ných zdro jů.
po řa da tel: Pře prav ní la bo ra toř,

Ka ted ra do prav ní ho ma nage men tu, mar ke tin gu 
a lo gis ti ky, 
Ka ted ra tech no lo gie a ří ze ní do pra vy

termín: lis to pad 2011
místo konání: Par du bi ce, Ho tel Har mo ny Club
kon taktní oso ba: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., 

doc. Ing. Ru dolf Kam pf, Ph.D.
te le fon: 466 036 400
fax: 466 036 374
e-mail: kampf@upce.cz

Mo derní želez niční do pra va
Od bor ný se mi nář bude ur čen pro pra cov ní ky a stu den ty DFJP, ga ran tem od -
bor né ná pl ně bude KEEZ a fir ma Sie mens, s. r. o. Se mi nář bude ori en to ván na 
tech nic ké pro blé my me cha nic ké a elek tric ké čás ti mo der ních ko le jo vých vo -
zi del.
po řa da tel: Ka ted ra elek tro tech ni ky, elek tro ni ky a za bez pe čo va cí

tech ni ky v do pra vě
ter mín: lis to pad 2011
mís to ko ná ní: Do prav ní fa kul ta Jana Per ne ra
kon takt ní oso ba: prof. Ing. Ja ro slav No vák, CSc.
te le fon: 466 036 450
fax: 466 036 497
e-mail: ja ro slav.no vak@upce.cz

TechMat 2011. Per spek tivní tech no lo gie a ma te riály
pro tech nické apli ka ce
Kon fe ren ce s me zi ná rod ní účas tí, 11. roč ník. Vě no vá na mo der ním ma te ri á -
lům a tech no lo giím pro stro jí ren ské apli ka ce.
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pořada tel: Ka ted ra me cha ni ky, ma te riálů a částí strojů,
Aso ci a ce strojních inženýrů, 
klub MI - Par du bi ce 

termín: 10. lis to pa du 2011
místo konání: Svi ta vy, ho tel Schindlerův háj
kon taktní oso ba: doc. Ing. Li bor Beneš, Dr. 
tel.: 466 036 188, 465 533 006
fax: 465 533 006
e-mail: li bor.be nes@upce.cz

ŽelAk tu el 2011
17. roč ník tra dič ní ho ko lokvia, kte ré se za bý vá ak tu ál ní mi pro blé my a úko ly
želez nič ní do pra vy z po hle du stát ní sprá vy, manažera in frastruk tu ry, do prav -
ců a průmys lu. 
pořada tel: Ka ted ra tech no lo gie a řízení do pra vy, 

In sti tut Jana Per ne ra, o. p. s.
termín: 24. lis to pa du 2011
místo konání: Pra ha nebo Par du bi ce (bude upřesněno)
kon taktní oso ba: Ing. Ed vard Březi na, CSc.
te le fon: 224 228 803, 466 036 205
e-mail: ed vard.bre zi na@upce.cz
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Univerzita třetího věku

Do pravní tech ni ka v podmínkách mo derní Ev ro py
9. běh vý u ky pro po slu cha če Uni ver zi ty tře tí ho věku, or ga ni zo va ný na DFJP
v rám ci ce lo re pub li ko vé ho roz vo jo vé ho pro jek tu MŠMT za stře še né ho Aka -
de mií U3V na VUT v Brně. 
pořada tel: Dopravní fakulta Jana Pernera,

Aka de mie Uni ver zit třetího věku při VUT v Brně 
termín: březen - květen 2011, říjen - pro si nec 2011 

(pátky od 11.00 h a od 13.00 h)
místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera, učebna P11 (02004) 
kon taktní oso ba: doc. Ing. Li bor Beneš, Dr., paní Zlat ka Soj ková
tel.: 466 036 409
fax: 465 533 006
e-mail: li bor.be nes@upce.cz
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Fa kul ta eko no mic ko-správní
 únor 
Udržitelný roz voj a územní plánování pro města a obce
Pra cov ní se mi nář za bý va jí cí se pro ble ma ti kou uplat ně ní prin ci pů udržitel né -
ho roz vo je a územ ní ho plá no vá ní na lo kál ní úrov ni. Se mi nář je ur čen nově
zvo le ným před sta vi te lům měst a obcí vý cho do čes ké ho re gi o nu.
pořada tel: Ústav veřejné správy a práva, 

Ci vi tas per Po pu li
termín: 24. února 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, uni ver zitní aula
kon taktní oso ba: doc. Ing. arch. Vla dimíra Šilhánková, Ph.D., 

Ing. Mar tin Maštálka, Ph.D.
tel.: 466 036 238, 466 036 168
fax: 466 036 173
e-mail: vla di mi ra.silhan ko va@upce.cz, mar tin.mastal ka@upce.cz

 březen 
Po ten ciální roz pad eu rozóny
Před náš ku po ve dou doc. Ing. Pa vel Mert lík CSc. (hlav ní eko nom Raif fei sen -
bank, a. s.), PhDr. Petr Tep lý, Ph.D. (IES, Fa kul ta so ci ál ních věd Uni ver zi ty Kar -
lo vy) a Ing. Mi ro slav Zá meč ník (člen NERV).
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: březen 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: Ing. Liběna Čer no hor ská, Ph.D.
te le fon: 466 036 452
fax: 466 036 010
e-mail: li be na.cer no hor ska@upce.cz

Pu b lic re lati ons - závěry analýzy využití v re gi o nu
Východní Čechy
Se mi nář pro stu den ty ma gis ter ské ho i dok tor ské ho stu dia a od bor nou ve -
řej nost. Akce je za mě ře na na pro po je ní te o re tic kých po znatků i prak tic kých
zku še nos tí z ob las ti PR.
pořada tel: Fakulta ekonomicko-správní, 

Česká mar ke tin gová spo lečnost
termín: březen 2011 
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní, za se dací místnost děkanátu
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jo sef Va culík, CSc., 

doc. Ing. Mar ce la Kožená, Ph.D.

Fakulta ekonomicko-správní (FES)
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te le fon: 466 036 570, 466 036 304
fax: 466 036 010
e-mail: josef.vaculik@upce.cz, mar ce la.ko ze na@upce.cz

Mak ro e ko no mický vývoj a pro gnóza ČNB
Před náš ka vi ce gu ver né ra Čes ké ná rod ní ban ky tý ka jí cí se po hle du ČNB na
mak ro e ko no mic ký vý voj Čes ké re pub li ky, fak to rů, kte ré ho ovliv ňu jí, a sou vi -
se jí cích pro blé mů.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: březen 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: Ing. Jan Čer no hor ský, Ph.D.
te le fon: 466 036 749
fax: 466 036 010
e-mail: jan.cer no hor sky@upce.cz 

KON TAKT 2011
se tká ní zá stup ců fi rem se stu den ty Uni ver zi ty Par du bi ce s cí lem po skyt nout
jim in for ma ce o pro fi lech pod ni ků a možnos tech uplat ně ní ab sol ven tů fa kult.
pořada tel: Fa kul ta eko no mic ko-správní, 

Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
termín: 16. března 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce, univerzitní aula
kon taktní oso ba: Iva na Ve selá, Ing. Iva Ulb ri chová, CSc.
tel.: 466 036 454, 466 037 514
fax: 466 036 010
e-mail: iva na.ve se la@upce.cz

 du ben 
Aktuální otázky sociální po li ti ky - te o rie a pra xe 2011
Hlav ním cí lem kon fe ren ce je de skrip ce ak tu ál ních ob las tí so ci ál ní po li ti ky, so -
ci ál ní péče a ve řej né sprá vy a v ne po sled ní řadě také kom pa ra ce a pro po je ní
te o re tic kých po znatků se zku še nost mi z pra xe. Kon fe ren ce před sta vu je in -
spi ra tiv ní se tká ní vě dec ko-vý zkum ných a vě dec ko-pe da go gic kých pra cov ní ků 
s od bor ní ky z pra xe.
pořada tel: Fa kul ta eko no mic ko-správní,

Krajský úřad Par du bického kra je, 
Ma gis trát města Par du bi ce

termín: du ben 2011 
místo konání: Par du bi ce, Spo lečenský sál Ma gis trátu města Par du bi ce
kon taktní oso ba: Mgr. Jan Man dys, doc. Ing. Ilo na Obršálová, CSc.
te le fon: 466 036 171
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fax: 466 036 173
e-mail: jan.man dys@upce.cz 

Vývoj HPD a státních fi nancí
Před náš ka čle na ban kov ní rady Čes ké ná rod ní ban ky tý ka jí cí se po hle du
ČNB na vý voj HDP se za mě ře ním na pro ble ma ti ku stát ních fi nan cí.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: du ben 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: Ing. Jan Čer no hor ský, Ph.D.
te le fon: 466 036 749
fax: 466 036 010
e-mail: jan.cer no hor sky@upce.cz

Transfe rové ceny a me to dy je jich určení
Před náš ka Ing. Mi cha e la Je lín ka z Ka ted ry ve řej ných fi nan cí, Fa kul ty fi nan cí a
účet nic tví, VŠE o pro ble ma ti ce transfe ro vých cen a je jich využívá ní v pra xi
k da ňo vé op ti ma li za ci.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: du ben 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce, univerzitní aula, posluchárna A1
kon taktní oso ba: Ing. Jan Čer no hor ský, Ph.D.
te le fon: 466 036 749
fax: 466 036 010
e-mail: jan.cer no hor sky@upce.cz

Aktuální manažerské a mar ke tin gové tren dy v te o rii a pra xi
Od bor ný se mi nář pro VŠ pe da go gy a dok to ran dy, jehož cí lem je vý mě na po -
znatků a zku še nos tí o no vých tren dech v ma nage men tu a mar ke tin gu.
pořada tel: Ústav eko no mi ky a ma nage men tu
termín: du ben 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: doc. Ing. Pa vel Duspi va, CSc.
te le fon: 466 036 559
fax: 466 036 010
e-mail: pa vel.duspi va@upce.cz

Nové trendy v marketingu cestovního ruchu
Kon fe ren ce - se tká ní od bor ní ků z ob las ti ces tov ní ho ru chu, kte ří se za bý va jí
pro ble ma ti kou in ter ne to vých pro jek tů, in ter ne to vé ho pro de je a mar ke tin gu.
V rám ci kon fe ren ce pro bí ha jí od bor né worksho py po sky to va te lů pro dej ních 
a re zer vač ních sys té mů v ces tov ním ru chu.
pořada tel: Ústav eko no mi ky a ma nage men tu
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termín: du ben 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: doc. Ing. Mar ce la Kožená, Ph.D.
te le fon: 466 036 570, 466 036 166
fax: 466 036 010
e-mail: mar ce la.ko ze na@upce.cz

Ří ze ní změn v elek tro tech nic kém prů mys lu
Od bor ná před náš ka Ing. Zdeň ka Ha vra na ze spo leč nos ti Fo x conn za mě ře ná
na změ ny v ří ze ní pro ce sů v ma lých a střed ních pod ni cích. Před náš ka je ur -
če na stu den tům ma gis ter ské ho i dok tor ské ho stu dia.
po řa da tel: Ústav eko no mi ky a ma nage men tu,

Fo x conn CZ
ter mín: du ben 2011 
mís to ko ná ní: Fo x conn Par du bi ce
kon takt ní oso ba: doc. Ing. Jo sef Va cu lík, CSc.
te le fon: 466 036 304
fax: 466 036 010
e-mail: jo sef.va cu lik@upce.cz

Průmys lo vé inženýrství - zdroj zvyšování efek tiv nos ti
pod ni ko vých pro ce sů
Od bor ná před náš ka doc. Dr. Ing. Iva na Ma ší na z Tech nic ké uni ver zi ty v Li ber ci.
pořada tel: Ústav eko no mi ky a ma nage men tu
termín: du ben 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: Paed Dr. Ale xan dr Šenec
te le fon: 466 036 246
fax: 466 036 010
e-mail: ale xan dr.se nec@upce.cz

Záměry pod nikání a roz vo je pod ni ku ŠKODA AUTO, a.s.
Od bor ná před náš ka pro stu den ty a ve řej nost. Před ná še jí cí Ing. Pa vel Hep nar
je za měst na nec Ško dy Auto z od dě le ní plá no vá ní vý rob. Před náš ka bude na
téma: Roz voj me zi ná rod ní pře pra vy v rám ci glo ba li za ce prů mys lu, za hra nič ní
pro jek ty a do pravní lo gis ti ka.
pořada tel: Ústav eko no mi ky a ma nage men tu
termín: 22. dub na 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: doc. Ing. Ru dolf Kam pf, CSc.
te le fon: 466 036 163
fax: 466 036 010
e-mail: ru dolf.kam pf@upce.cz
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Re gi onální roz voj v re gi o nech Ev ro py - Slo vin sko
Stu dij ní ces ta za mě ře ná na po zná ní pří stu pů a dů sled ků im ple men ta ce re gi o -
nál ní po li ti ky Slo vin ska ur če ná stu den tům a ab sol ven tům obo ru Re gi o nál ní
roz voj.
pořada tel: Ústav veřejné správy a práva, 

Ci vi tas per Po pu li
termín: 25. - 29. dub na 2011
místo konání: Slo vin sko
kon taktní oso ba: doc. Ing. arch. Vla dimíra Šilhánková, Ph.D., 

Mgr. Mi cha el Pondělíček
te le fon: 466 036 238, 466 036 168
fax: 466 036 173
e-mail: vla di mi ra.silhan ko va@upce.cz, mpon de li cek@gmail.com

 květen 
Veřejná po li ti ka a její di men ze
Od bor ná před náš ka PhDr. Da nie la Kli mov ské ho, Ph.D. z Tech nic ké uni ver zi ty 
v Ko ši cích je  za mě ře na na ve řej nou po li ti ku, její kon cen tu ál ní za řa ze ní a
prak tic kou ro vi nu (ak té ři, ná stro je, pro ces tvor by). Ve řej ná po li ti ka bude
před sta ve na v její sta tic ké di men zi, tzn. ve řej ná po li ti ka jako kon cept a jeho
vztah k ji ným kon cep tům ve řej né sprá vy (pu b lic go ver nan ce) a také v dy na -
mic ké di men zi, tzn. ve řej ná po li ti ka jako prak tický výkon správy.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: květen 2011 
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní
kon taktní oso ba: Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
te le fon: 466 036 067
fax: 466 036 010
e-mail: jan.stejskal@upce.cz 

Pro ce sy trans for ma ce cen trálně pláno vaných eko no mik
Před náš ka se za mě ří na po pis trans for ma ce cen t rál ně plá no va ných eko no -
mik obec ně a dále bude ob sa ho vat spe ci fi ka pro ce sů trans for ma ce na pří kla -
dech vy bra ných eko no mik. Před ná ší PhDr. Mar tin Ehl, Ph.D., kte rý je ve dou -
cím za hra nič ní rub ri ky Hos po dář ských no vin.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: květen 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce, posluchárna BI - DB
kon taktní oso ba: Ing. Tomáš Le lek, Ph.D.
te le fon: 466 036 477
fax: 466 036 010
e-mail: to mas.le lek@upce.cz
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Pre zen ta ce dílčích výsledků di ser tačních prací
Pre zen ta ce stu den tů dok tor ské ho stu dia stu dij ní ho pro gra mu Hos po dář ská
po li ti ka a sprá va, obo ru Re gi o nál ní a ve řej ná eko no mie.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: květen 2011
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní
kon taktní oso ba: Ing. Pet ra Ap plová, Ing. Kateřina Maťátková
te le fon: 466 036 668
fax: 466 036 010
e-mail: pet ra.ap plo va@upce.cz, ka te ri na.ma tat ko va@upce.cz 

Systémová dy na mi ka a eko no mické mo de ly I
Se mi nář bude za mě řen na využití sys té mo vé dy na mi ky pro ana lý zu struk tu ry 
vy bra ných zá klad ních mi k ro a mak ro e ko no mic kých mo de lů a si mu la ci je jich
cho vá ní při změ nách vstup ních pro měn ných.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: květen 2011
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní
kon taktní oso ba: Ing. Mar tin So bot ka, Ph.D., Ing. Lu cie So bot ková, Ph.D.
te le fon: 466 036 271, 466 036 161
fax: 466 036 010
e-mail: mar tin.so bot ka@upce.cz, lu cie.so bot ko va@upce.cz

Kri zový ma nage ment
Kon fe ren ce je za mě ře na na pro po je ní te o re tic kých po znatků a prak tic kých
apli ka cí kri zo vé ho ma nage men tu, za bý vá se ana lý zou ri zi ka, in for mač ní pod -
po rou a eko no mi kou mi mo řád ných událostí.
pořada tel: Ústav ekonomiky a managementu,

GŘ HZS, 
IOO Lázně Boh da neč

termín: květen 2011 (bude upřesněno) 
místo konání: Kr ko noše, Vítko vi ce
kon taktní oso ba: doc. Ing. Ra dim Roudný, CSc., Iva na Ve selá
te le fon: 466 036 234, 466 036 454
fax: 466 036 010
e-mail: ra dim.roud ny@upce.cz, iva na.ve se la@upce.cz

Mar ke tin gový workshop k pod poře ino vačních pro cesů
Be se da u ku la té ho sto lu se za mě ře ním na vý voj no vých vý rob ků, kon ku renč -
ní schop nost a lo gis ti ku.
pořada tel: Ústav ekonomiky a managementu,

Tech no park Par du bi ce
termín: květen 2011 
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místo konání: Tech no park Par du bi ce
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jo sef Va culík, CSc.
te le fon: 466 036 304
fax: 466 036 010
e-mail: jo sef.va cu lik@upce.cz 

Mar ke ting s pod po rou IS/IT
Od bor ná před náš ka před sta ví nové tren dy v mar ke tin gu, kte ré jsou cha rak -
te ri zo vá ny zejmé na ob cho do vá ním na in ter ne tu. Bu dou před sta ve ny před -
nos ti i ne do stat ky mo der ních me tod pro de je. Před ná ší zá stup ce po ra den ské
fir my Ing. Jan Polák.
pořada tel: Fakulta ekonomicko-správní 
termín: květen 2011 
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní 
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jo sef Va culík, CSc.
te le fon: 466 036 304
fax: 466 036 010
e-mail: jo sef.va cu lik@upce.cz

 čer ven 
Systémové inženýrství 2011 (SY SIN11)
43. roč ník vě dec ké kon fe ren ce Sys té mo vé inženýrství 2011 bude vě no ván
pro ble ma ti ce využití sys té mo vé ho pří stu pu, sys té mo vé myš le ní, sys té mo vé
vědy pro ře še ní kon krét ních pro blé mů v růz ných ob las tech, např. sys té mo -
vé ho inženýrství, in for ma ti ky, eko no mic ké, fi lo zo fic ké, psy cho lo gic ké, práv ní
atd. Vý stu pem bude knižní pu b li ka ce z vy bra ných re cen zo vaných příspěvků.
pořada tel: Ústav systémového inženýrství a in for ma ti ky
termín: čer ven 2011
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
te le fon: 466 036 144
fax: 466 036 010
e-mail: jiri.krup ka@upce.cz 

Re gi onální roz voj mezi te o rií a praxí II
na téma: Re gi onální roz voj a jak jej měřit
Dru hé se tká ní ab sol ven tů obo ru re gi o nál ní roz voj a dal ších od bor ní ků v ob -
las ti Re gi o nál ní ho roz vo je nad ak tu ál ní mi té ma ty v obo ru. Ten to krát na téma 
uplat ně ní in di ká to rů udržitel né ho roz vo je na lo kál ní úrov ni v době, kdy se
ve řej ná sprá va a sa mo sprá va po tý ka jí s ne do stat kem fi nanč ních pro střed ků
na roz voj i na své fun gování.
pořada tel: Ústav veřejné správy a práva,

17

Fakulta ekonomicko-správní (FES)



Ci vi tas per Po pu li
termín: 2. červ na 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce, uni ver zitní aula
kon taktní oso ba: doc. Ing. arch. Vla dimíra Šilhánková, Ph.D.,

Ing. Mar tin Maštálka, Ph.D.
tel.: 466 036 238, 466 036 168
fax: 466 036 173
e-mail: vla di mi ra.silhan ko va@upce.cz, mar tin.mastal ka@upce.cz

 čer ve nec 
Syn the sis of En vi ron men tal, Eco no mic and So cial Pro ces ses 
in the Region 
Spe ci ál ní sek ce 5th WSE AS Int. Conf. on WAS TE MA NAGE MENT, WA TER
POL LU TI ON, AIR POL LU TI ON, IN DO OR CLI MA TE (WWAI ‘11) tý ka jí cí
se syn té zy vý sled ků pra cí na téma udržitel né ho roz vo je re gi o nu, en vi ron -
men tál ních, eko no mic kých a so ci ál ních pro ce sů a je jich mo de lo vá ní. 
pořada tel: Ústav veřejné správy a práva, 

Ústav systémového inženýrství a informatiky,
Ústav ekonomiky a managementu

termín: 1. - 3. čer ven ce 2011
místo konání: Ru mun sko, Iasi 

(http://www.wse as.us/con fe ren ces/2011/iasi/wwai/)
kon taktní oso ba: prof. Ing. Vla dimír Olej, CSc., 

doc. Ing. Ilo na Obršálová, CSc. 
tel.: 466 036 004, 466 036 172
fax: 466 036 173
e-mail: vla di mir.olej@upce.cz, ilo na.obr sa lo va@upce.cz

 říjen 
Týden te o rie a pra xe v eko no mi ce
5. roč ník před ná šek pro stu den ty i od bor nou ve řej nost za jišťova ný aka de -
mic ký mi pra cov ní ky z ji ných uni ver zit a před ní mi od bor ní ky z pra xe.
pořada tel: Ústav eko no mi ky a ma nage men tu
termín: říjen 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: doc. Ing. Mar ce la Kožená, Ph.D.
te le fon: 466 036 570, 466 036 166
fax: 466 036 010
e-mail: mar ce la.ko ze na@upce.cz
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Systémová dy na mi ka a eko no mické mo de ly II
Ten to se mi nář je vol ným po kra čo vá ním se mi ná ře „Sys té mo vá dy na mi ka a
eko no mic ké mo de ly I“. V rám ci to ho to se mi ná ře bu dou ana ly zo vá ny a si mu -
lo vá ny zejmé na re gi o nál ní eko no mic ké mo de ly sou vi se jí cí s kon ku ren ce -
schop nos tí re gi onů.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: říjen 2011
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní
kon taktní oso ba: Ing. Lu cie So bot ková, Ph.D., Ing. Mar tin So bot ka, Ph.D.
te le fon: 466 036 161, 466 036 271
fax: 466 036 010
e-mail: lu cie.so bot ko va@upce.cz, mar tin.so bot ka@upce.cz

Eko no mické do pa dy stu dené války na tzv. ne funkční státy
Od bor ný se mi nář. Bě hem stu de né vál ky do šlo k bi po lár ní mu roz dě le ní svě ta. 
Obě su per vel mo ci mezi se bou sou pe ři ly a v růz ných čás tech svě ta jed na
nebo dru há stra na pod po ro va la hlav ně eko no mic ky jiné stá ty z tzv. tře tí ho
svě ta. S kon cem stu de né vál ky skon či la i pod po ra těch to stá tů, kte ré za ča ly
mít eko no mic ké až exis tenč ní pro blé my.
pořada tel: Ústav eko no mie 
termín: říjen 2011
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní
kon taktní oso ba: Ing. Zdeněk Řízek
te le fon: 466 036 477
fax: 466 036 010
e-mail: zde nek.ri zek@upce.cz

 lis to pad 
Do hled nad fi nančním trhem
Před náš ka gu ver né ra Čes ké ná rod ní ban ky tý ka jí cí pro ble ma ti ky do hle du
nad fi nanč ním trhem, včet ně kon sek ven cí k re ál né eko no mi ce.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: lis to pad 2011
místo konání: Univerzita Par du bi ce
kon taktní oso ba: Ing. Jan Čer no hor ský, Ph.D.
te le fon: 466 036 749
fax: 466 036 010
e-mail: jan.cer no hor sky@upce.cz

Stra te gické řízení města Par du bi ce
Od bor ná před náš ka spo je ná s dis ku sí se usku teč ní na ma gis trá tu měs ta Par -
du bi ce. Před ná šet bu dou ve dou cí od bo rů ma gis trá tu Ing. Aleš Ber ka a Ing.
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Da vid To miš ka na téma Stra te gic ké plá no vá ní v Par du bi cích a Měst ská prů -
mys lo vá zóna Par du bi ce. Akce je ur če na stu den tům FES a čle nům ČMS.
pořada tel: Fakulta ekonomicko-správní,

Ma gis trát města Par du bi ce, 
Česká mar ke tin gová spo lečnost

termín: lis to pad 2011 
místo konání: Ma gis trát města Par du bi ce
kon taktní oso ba: doc. Ing. Jo sef Va culík, CSc., 

doc. Ing. Mar ce la Kožená, Ph.D.
te le fon: 466 036 570, 466 036 304
fax: 466 036 010
e-mail: jo sef.va cu lik@upce.cz, mar ce la.ko ze na@upce.cz

GIS DAY
Jed ná se o osvě to vě-in for mač ní den, bě hem kte ré ho spe ci a lis té na ge o gra fic -
ké in for mač ní sys té my in for mu jí ve řej nost o tom, co je to GIS a jak tato
důležitá tech no lo gie ovliv ňu je náš každo den ní život.
pořada tel: Ústav systémového inženýrství a in for ma ti ky
termín: lis to pad 2011
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní, za se dací místnost děkanátu
kon taktní oso ba: Mgr. Pa vel Sedlák, Ph.D.
te le fon: 466 036 071
fax: 466 036 010
e-mail: pa vel.sedlak@upce.cz

 pro si nec 
Ří ze ní lid ských zdro jů v or ga ni za ci ve řej né ho sek to ru
Před náš ka RNDr. To má še Ře há ka, ře di te le Měst ské knihov ny v Pra ze, je za -
mě ře na na vy bra né pro blé my ří ze ní lid ských zdro jů v or ga ni za ci ve řej né ho
sek to ru (zejmé na na pro ble ma ti ku ve de ní lidí a jeho sty lů, mo ti va ce a hod -
no ce ní pra cov ní ků). Pří kla dy z pra xe bu dou vy chá zet z mno ha le té pra xe
před ná še jí cí ho.
pořada tel: Ústav eko no mie
termín: pro si nec 2011 
místo konání: Fakulta ekonomicko-správní
kon taktní oso ba: Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
te le fon: 466 036 067
fax: 466 036 010
e-mail: jan.stejskal@upce.cz
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Jed nou měsíčně

Přednášky o ma te ma ti ce, fy zi ce a příbuzných obo rech
Po kra čo vá ní cyk lu před ná šek a se tká ní ur če ných všem, kdo mají zá jem o
uve de né obo ry. Před náš ky jsou ur če ny pe da go gic kým pra cov ní kům a stu den -
tům UPa i dalším zájemcům.
pořada tel: FES - Ústav matematiky, 

DFJP - Katedra elektrotechniky, elektroniky 
a zabezpečovací techniky v dopravě, 
Jednota českých matematiků a fyziků - par du bická
pobočka

termín: jed nou měsíčně
místo konání: Univerzita Par du bi ce, univerzitní aula, posluchárna A2
kon taktní oso ba: Mgr. Li bor Kou de la
te le fon: 466 036 451
fax: 466 036 010
e-mail: li bor.kou de la@upce.cz
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Fa kul ta elek tro tech ni ky a in for ma ti ky

 du ben 
IN FO TRANS 2011
Me zi ná rod ní kon fe ren ce in for mač ních tech no lo gií. Cí lem kon fe ren ce je pre -
zen ta ce vý sled ků vý zku mu a vý vo je prak tic kých apli ka cí IT v do pra vě za uply -
nu lé ob do bí. Po sky tu je pře hled o ak tu ál ním sta vu in for mač ních tech no lo gií
a per spek ti vách dal ší ho roz vo je ří dí cím pra cov ní kům, uživa te lům a také stu -
den tům. Sou čás tí kon fe ren ce je vý sta va SW pro duk tů a prak tic ké ukáz ky je -
jich funk cí.
pořada tel: FEI - Katedra softwarových technologií,

DFJP - Katedra informatiky v dopravě
termín: 28. dub na 2011
místo konání: Par du bi ce, ho tel Zlatá štika
kon taktní oso ba: Ing. Vik tor Pa tras, Ph.D., prof. Ing. Ka rel Šotek, CSc.
te le fon: 466 036 123, 607 752 608
fax: 466 036 241
e-mail: vik tor.pa tras@upce.cz, ka rel.so tek@upce.cz

 čer ven 
Pro cess Con trol 2011
Cí lem kon fe ren ce je se zná mit účast ní ky s vý sled ky vý zku mu a vý vo ji v ob las -
ti mo de lo vá ní a ří ze ní tech no lo gic kých pro ce sů, no vý mi me to da mi op ti ma li -
za ce a umě lé in te li gen ce, apli ka ce mi dosažených vý sled ků v pra xi a pro ble -
ma ti kou vý cho vy vy so ko škol ských od bor ní ků v těch to ob las tech. Bližší in for -
ma ce na http://www.kirp.chtf.stu ba.sk/pc11/
pořada tel: Ústav in for ma ti za ce, au to ma ti za ce a ma te ma ti ky, 

FChPT STU Bra ti sla va, 
spo lupořada tel: Ka ted ra řízení pro cesů
termín: 14. - 17. červ na 2011
místo konání: Slo ven sko, Štrb ské ple so, Ho tel Baník
kon taktní oso ba: prof. Ing. Ivan Tau fer, DrSc.
te le fon: 466 037 123
fax: 466 036 241
e-mail: ivan.tau fer@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
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Fa kul ta fi lo zo fická

 únor 
IV. Veřejná stu dent ská kon fe ren ce 
Jed ná se o sa mo stat nou od bor nou akci stu den tů po sled ní ho roč ní ku stu dij -
ní ho obo ru Hu ma nit ní stu dia, na kte ré bě hem vlast ní kon fe ren ce před sta -
ví vý sled ky své ho do sa vad ní ho stu dia a prá ce bu dou cím za měst na va te lům a
od bor né ve řej nos ti (nejen) na Par du bic ku. Svý mi pro fes ní mi port fo lii a způ -
so bem je jich pre zen ta ce chtě jí zá ro veň uká zat, jak jsou při pra ve ni na bu dou cí 
při jí ma cí po ho vo ry a vstup na trh prá ce a zá ro veň se zná mit s vý sled ky 5le té -
ho fun go vá ní obo ru.
pořada tel: Ka ted ra věd o výchově
termín: 16. února 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, uni ver zitní aula
kon taktní oso ba: PhDr. Mgr. Ilo na Mo rav cová, Ph.D.
te le fon: 466 036 421
fax: 466 036 628
e-mail: ilona.moravcova@upce.cz 

 du ben 
Re so ci a li zační pe da go gi ka z hle dis ka potřeb spo lečnos ti 
Sym po zi um před sta vu je ak tu ál ní té ma ta a za mě ře ní re so ci a li zač ní pe da go gi -
ky u nás i v za hra ni čí z hle dis ka te o rie i pra xe obo ru. Akce na va zu je na před -
cho zí tři sym po zia KVV FF o tra di ci a sou čas nos ti so ci ál ní pe da go giky. 
pořada tel: Ka ted ra věd o výchově
termín: 7. dub na 2011
místo konání: Par du bi ce
kon taktní oso ba: Ing. Ja ro slav Mys li vec, Ph.D. 
te le fon: 466 036 421
fax: 466 036 628
e-mail: jaroslav.myslivec@upce.cz

 květen 
Se minář k aktuálním otázkám současného škol ství v Pol sku
Se mi nář bude za účas ti prof. Dr. hab Bo gus la wa Sliwer ski ho za mě řen na pro -
ble ma ti ku sou čas né pe da go gi ky a sou čas né ho škol ství v Pol sku, s pře sa hem
pa ra lel ních otá zek vzta hu jí cích se k sou čas né mu škol ství v okol ních ze mích.
pořada tel: Ka ted ra věd o výchově
termín: květen 2011

Fakulta filozofická (FF)
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místo konání: Par du bi ce
kon taktní oso ba: prof. PhDr. Ka rel Rýdl, CSc.
te le fon: 466 036 552
e-mail: ka rel.rydl@upce.cz

Ba rokní úředník a jeho šlech tic 
To bi áš An to nín Se e man, Fran ti šek An to nín Špork 
a jeho dě di co vé v po lo vi ně 18. sto le tí
Kon fe ren ce se vě nu je mno ho vrs tev na té mu vzta hu ba rok ních vrch nos tí a je -
jich úřed ní ků v čes kých ze mích. Pří spěv ky bu dou ana ly zo vat růz né typy pra -
me nů včet ně osob ních, ja ký mi jsou tře ba roz sáh lé ka len dá řo vé zá pis ky
(sweerts) sporc kov ské ho hof mis t ra T. A. Se e ma na z tři cá tých a čty ři cá tých
let 18. sto le tí.
pořada tel: FF - Ústav his to rických věd, 

Výcho dočeské mu ze um Par du bi ce, 
FR - Ka ted ra hu ma nitních věd, 
Ka ted ra ger ma nis ti ky Uni ver zi ty Pa lackého, 
NPÚ - správa NKP Hos pi tal Kuks,
České far ma ceu tické mu ze um

termín: 26. - 27. května 2011
místo konání: Výcho dočeské mu ze um v Par du bicích
kon taktní oso ba: Mgr. Vítězslav Pr chal, Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
te le fon: 466 036 210
fax: 466 036 228
e-mail: vi tez slav.pr chal@upce.cz, jiri.ku bes@upce.cz

 čer ven 
Ma gická a li terární Pra ha
Té ma tem kon fe ren ce je pražská ně mec ká li te ra tu ra, zejmé na Franz Ka f ka, Leo
Pe rutz a Len ka Re i ne ro vá, li te rár ní ex kur ze, his to rie pražské židov ské čtvr ti,
et nic ká struk tu ra Pra hy od 19. do 21. sto le tí a ak ti vi ty Go ethe-In sti tu tu. 
pořada tel: Son nen bergské sdružení ČR, 

FF - Katedra cizích jazyků
termín: 12. - 17. červ na 2011
místo konání: Pra ha
kon taktní oso ba: PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
te le fon: 466 036 215
fax: 466 036 228
e-mail: jan.ca pek@upce.cz
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 sr pen 
Mass higher edu cati on in in sti tu ti o nal settings: workshop
on the o ries and metho do lo gies
Jak zkou mat sou čas né pro mě ny vy so kých škol? Workshop se bude vě no vat
hlav ním te o ri ím a me to dám pro vý zkum vy so ké ho škol ství, zejmé na te o ri ím
ma si fi ka ce a aka de mic ké ho ka pi ta lis mu a me to do lo giím mul ti-si ted, mul -
ti-method et no gra fie. Pro bí há v rám ci pro jek tu pod po ro va né ho Gran to vou
agen tu rou Čes ké re pub li ky.
pořada tel: Ka ted ra sociálních věd  
spo lupořada telé: So ci o lo gický ústav Aka de mie věd ČR, 

Cen t rum pro stu di um vy sokého škol ství
termín: 16. srp na 2011
místo konání: Fakulta filozofická, za se dací místnost KSV G07005
kon taktní oso ba: Mgr. Petr Pa bian, Ph.D.
te le fon: 466 036 457
fax: 466 036 628
e-mail: petr.pa bian@upce.cz

 září 
Re thin king Re li gi on in In dia III
Ka ted ra re li gi o nis ti ky FF UPa spo lu or ga ni zu je v Par du bi cích pres tižní kon fe -
ren ci Re thin king Re li gi on in In dia III. Hlav ním or ga ni zá to rem je Re search
Cen tre for the Com pa ra ti ve Science of Cul tu res, Gent Uni ver si ty, Bel gi um;
dal ší mi spo lu or ga ni zá to ry Cen tre for the Stu dy of Lo cal Cul tu res, Ku vem pu
Uni ver si ty, In dia a Aca de my of So cial Sciences and Hu ma ni ties (ASHA), India.
pořada tel: Ka ted ra re li gi o nis ti ky
termín: září 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce
kon taktní oso ba: Mgr. Mar tin Fárek, Ph.D.
te le fon: 466 036 453
fax: 466 036 307
e-mail: mar tin.fa rek@upce.cz

 říjen 
In ter kul turní di men ze v lin gvis tickém, kul turním 
a his to rickém kon tex tu
Kon fe ren ce vě no va ná sou čas ným tren dům v ob las ti ci zích ja zy ků z in ter kul -
tur ní ho hle dis ka, osvo jo vá ní a roz ši řo vá ní in ter kul tur ní kom pe ten ce, spe ci fic -
kým in ter kul tur ním po sto jům, re fle xi mi grač ních vln v kon tex tu hos po dář ské 
a kul tur ní glo ba li za ce, pre ven ci in ter kul tur ních kon flik tů a agre sí, kri zi a per -
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spek ti vám mul ti kul tu ra lis mu a jeho po sta ve ní ve spo leč nos ti, li te ra tu ře, vý u -
ce a vědě.
pořada tel: Katedra cizích jazyků
termín: 7. - 8. října 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce
kon taktní oso ba: Mgr. He le na Bau dyšová, PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
te le fon: 466 036 215
fax: 466 036 228
e-mail: he le na.bau dy so va@upce.cz

 lis to pad 
Kon tex ty pro pa gan dy 
Me zi o bo ro vá kon fe ren ce má za cíl při nést do dis ku se o fe no mé nu pro pa gan -
da nové pod ně ty a otáz ky díky se tká ní per spek tiv růz ných hu ma nit ních dis ci -
plín. Kon fe ren ce pro běh ne ve čtyřech te ma tic kých sek cích: 1. Te o re tic ká re -
flexe pro pa gan dy; 2. Pro pa gan da a na ci o na lis mus; 3. Pro pa gan da mezi ko lek ti -
vis mem a in di vi du a lis mem; 4. Pro pa gan da a me di ál ní dis kurz.
pořada tel: Ka ted ra li terární kul tu ry a sla vis ti ky
termín: lis to pad 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce
kon taktní oso ba: PhDr. Ivo Říha, Ph.D. 
te le fon: 466 036 223 
fax: 466 036 228
e-mail: ivo.riha@upce.cz

Ve víru tan ce
Ta nec člo vě ka do pro vá zí od ne pa mě ti. Byl sou čás tí růz ných ri tu á lů. V prů bě -
hu sta le tí se ta nec roz vi nul do růz ných fo rem a typů. Po mo cí tan ce šlo vy já d -
řit so ci ál ní sta tus a byl ne od mys li tel nou sou čás tí so ci a bi li ty. Cí lem kon fe ren -
ce je po dí vat se na ta nec jako kul tur ní fe no mén od 18. sto le tí do sou čas -
nos ti.
pořada tel: Výcho dočeské mu ze um v Par du bicích,

Ústav his to rických věd
termín: asi 15. - 16. lis to pa du 2011 - bude upřesněno
místo konání: Par du bi ce, Zámek, Rytířské sály
kon taktní oso ba: Mgr. Mar ti na Halířová, Ph.D.
te le fon: 605 420 992
e-mail: mar ti na.ha li ro va@upce.cz
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 pro si nec 
So ci o con
Tra dič ní akce, v rám ci kte ré vy u ču jí cí i stu den ti pre zen tu jí vý sled ky své vě -
dec ké prá ce. Za hr nu je před sta ve ní ak ti vit KSV vč. pu b li ka cí vy u ču jí cích ka -
ted ry, pre zen ta ce te rén ních vý zkumů a re a li zo va ných pro jek tů, ab sol vent ský
dis kus ní pa nel, do pro vod né vý sta vy, pro mí tá ní stu dent ských fil mů apod. Jed ná 
se o tře tí roč ník akce pod tím to ná zvem.
pořada tel: Ka ted ra sociálních věd
termín: pro si nec 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, univerzitní aula, posluchárna A3
kon taktní oso ba: Mgr. Zuza na Hloušková
te le fon: 466 036 422
fax: 466 036 307
e-mail: zuza na.hlous ko va@upce.cz

VI. ad ventní ku latý stůl
Vě dec ká kon fe ren ce na téma Ces to vá ní spo le čen ských elit z čes kých zemí
v dlou hém 19. sto le tí. 
pořada tel: Ústav his to rických věd 
termín: 2. pro sin ce 2011
místo konání: Fa kul ta fi lo zo fická, vi deo-učebna
kon taktní oso ba: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., 

prof. PhDr. Mi le na Len de rová, CSc.
te le fon: 466 036 768
e-mail: mi le na.len de ro va@upce.cz

In teR Ra 13 - Au to ri ta v sociální, edu kační a zdra vot nické
práci
Kon fe ren ce s ná zvem In teR Ra 13 se za mě ří na otáz ky au to ri ty v pe da go gic -
kých, so ci ál ních a zdra vot ních vě dách. Ten to ši ro kospek t rál ní zá běr bude
sjed no co vat pe da go gic ká otáz ka au to ri ty jako po jem cha rak te ri zu jí cí neje -
nom vztah uči te le a stu den ta, ale i so ci ál ní ho pra cov ní ka a kli en ta a vztah
v dal ších po má ha jí cích pro fe sích.

pořadatel: Katedra věd o výchově 
(za účasti zástupců středoevropských univerzit)

termín: 8. - 9. prosince 2011
místo konání: Pardubice
kontaktní osoba: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
telefon: 603 979 977
e-mail: alena.valisova@upce.cz
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Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická

 le den 
Nové tren dy v pod ni kové eko no mi ce a ma nage men tu
Kon fe ren ce mla dých eko no mů za mě ře ná na pre zen ta ci vý sled ků vý zku mu
z ob las ti no vých tren dů v pod ni ko vé eko no mi ce a ma nage men tu.
pořada tel: Ka ted ra eko no mi ky a ma nage men tu che mického 

a po tra vinářského průmys lu 
termín: 14. led na 2011 

17. led na 2011  
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: Ing. Vla dimíra Vlčková, Ph.D.
tel.: 466 036 295
fax: 466 036 308
e-mail: vla di mi ra.vlc ko va@upce.cz

Ná rod ní kolo 47. roč ní ku Che mic ké olym pi á dy ka te go rie
A/E
Tra dič ní před mě to vá sou těž mla dých ba da te lů v ob las ti chemie.
pořada tel: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
termín: 24. - 27. led na 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: prof. Ing. Ka rel Ven tu ra, CSc.
te le fon: 466 037 086
fax: 466 037 068
e-mail: ka rel.ven tu ra@upce.cz

 březen 
KON TAKT 2011
Se tká ní zá stup ců fi rem se stu den ty Uni ver zi ty Par du bi ce s cí lem po skyt nout
jim in for ma ce o pro fi lech pod ni ků a možnos tech uplat ně ní ab sol ven tů fakult.
pořada tel: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická, 

Fa kul ta eko no mic ko-správní
termín: 16. března 2011 
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, univerzitní aula
kon taktní oso ba: Ing. Iva Ulb ri chová, CSc., Iva na Ve selá
te le fon: 466 037 514, 466 036 454
fax: 466 037 068
e-mail: iva.ulbrichova@upce.cz, iva na.ve se la@upce.cz
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KON TAKT 2011 - Po ly gra fie
Den ote vře ných dve ří pro zá stup ce po ly gra fic kých fi rem, kte ré mají zá jem
za měst nat ab sol ven ty ba ka lář ské ho i ma gis ter ské ho stu dij ní ho obo ru Po ly -
gra fie. Po krát ké pre zen ta ci fi rem, pří pad ně vý stav ce ně kte rých pro duk tů fi -
rem pro bí há se tká ní se stu den ty zejmé na vyš ších roč ní ků obo ru.
pořada tel: Ka ted ra po ly gra fie a fo to fy zi ky
termín: 16. března 2011 
místo konání: Par du bi ce, Tech no lo gický pa vi lon Doubra vi ce
kon taktní oso ba: Ing. Bo hu mil Jašúrek, Ph.D.
te le fon: 466 038 037
fax: 466 038 031
e-mail: bo hu mil.ja su rek@upce.cz

Se minář pro středoškol ské učite le
Se mi nář za mě ře ný na se be vzdě lá vá ní uči te lů che mie na střed ních ško lách.
pořada tel: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
termín: 18. března 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: Ing. Pa trik Pařík, Ph.D.
te le fon: 466 037 075
fax: 466 037 068
e-mail: pa trik.pa rik@upce.cz

 du ben 
XIII th In ter nati o nal Se mi nar of  Ph.D. Stu dents
on Or ga no me tal lic and Co or di nati on Chemistry
Scien ti fic Sco pe: To pics of con tri bu ti ons should deal with or ga no me tal lic
che mis t ry and re la ted re search are as ei ther de pen ding on or con tri bu ting to 
or ga no me tal lic che mis t ry, e.g., syn the sis and pro per ties of li gands, phospho -
rus che mis t ry, ca ta ly sis, co or di nati on che mis t ry, ma te rial sciences, the o re ti -
cal cal cu lati ons and bi o che mi cal ap pli cati ons. All par ti ci pa ting stu dents are
en cou raged to pre sent an oral con tri bu ti on; its len gth is op ti o nal ei ther 10
or 15 mi nu tes, de pen ding on the amount of re sults. In both ca ses a 5 mi nu te
dis cus si on will fol low. http://www.jh-inst.cas.cz/~phd2011/
pořada tel: Ka ted ra obecné a anor ga nické che mie, 

ÚFCh Ja ro sla va Hey rov ského AV ČR, v.v.i., Pra ha
termín: 3. - 7. dub na 2011
místo konání: Libli ce, zámek Libli ce 
kon taktní oso ba: doc. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
te le fon: 466 037 151
fax: 466 037 068
e-mail: ales.ru zic ka@upce.cz
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New Trends in Re search of Ener ge tic Ma te ri als
14. me zi ná rod ní se mi nář. Tra dič ní me zi ná rod ní se tká ní od bor ní ků a uni ver -
zit ních uči te lů z obo ru vý u ky, vý zku mu, vý vo je, zpra co vá ní, ana lý zy a apli ka ce
všech dru hů ener ge tic kých ma te ri á lů a sou vi se jí cí ho bez peč nost ní ho
inženýrství, te ma tic ky za mě ře né pře de vším na veš ke ré no vin ky z ob las ti che -
mie a tech no lo gie ener ge tic kých ma te ri á lů, je jich cit li vost a vý kon nost. 
pořada tel: Ústav ener ge tických ma te riálů
termín: 13. - 15. dub na 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, univerzitní aula
kon taktní oso ba: prof. Ing. Sva to pluk Ze man, DrSc.,

Ing. Jiří Pa chmáň, Ph.D.
te le fon: 466 038 503, 466 038 023, 466 038 099, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: svatopluk.zeman@upce.cz, pachman@ntrem.com, 

se mi nar@ntrem.com

 květen 
KNH 2011
42. me zi ná rod ní kon fe ren ce o ná tě ro vých hmo tách se účast ní naši i za hra nič -
ní od bor ní ci z vý zku mu, vý ro by i apli ka cí ná tě ro vých hmot. Plné tex ty před -
ná šek bu dou otiš tě ny ve sbor ní ku, kte rý je abs tra ho ván v Che mi cals Abs -
tracts.
pořada tel: Ústav che mie a tech no lo gie mak romo le kulárních látek, 

Oddělení nátěrových hmot a or ga nických po vlaků
termín: 16. - 18. května 2011
místo konání: Par du bi ce
kon taktní oso ba: prof. Ing. Andréa Ka len dová, Dr.
te le fon: 466 037 272
fax: 466 037 068
e-mail: an drea.ka len do va@upce.cz

16th In ter nati o nal Sym posi um on In ter ca lati on
Com pounds (ISIC16)
Me zi ná rod ní se tká ní od bor ní ků za bý va jí cích se in ter ka lač ní mi slou če ni na mi,
gra fi tem, gra fe nem, vrs tev na tý mi ma te ri á ly, na no kom po zit ní mi ma te ri á ly a
ma te ri á ly s apli ka ce mi v kon ver zi a ucho vá vá ní ener gie. Sym posi um se koná
každé dva roky.
pořada tel: Spo lečná la bo ra toř che mie pevných látek ÚMCh AV 

ČR, v.v.i. a Uni ver zi ty Par du bi ce, 
ÚMCh AV ČR, v.v.i, Pra ha

termín: 22. - 27. května 2011
místo konání: Seč - Ústup ky, Ho tel Je zer ka
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kon taktní oso ba: doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc.
te le fon: 466 036 145
fax: 466 036 011
e-mail: vi tez slav.zima@upce.cz

33. Me zinárodní český a slo ven ský ka lo ri me t rický se minář
Se mi ná ře s dlou ho le tou tra di cí o využití růz ných ka lo ri me t ric kých me tod
v celé řadě obo rů. Tzv. vý u ko vé před náš ky bu dou na téma: „Od sád ry a váp -
na k ce men tu a be to nu“ (prof. Rov na ní ko vá) a „Pů vod vý ji meč ných vlast nos tí 
na no čás tic“ (prof. Leit ner). Akce se také zú čast ní zá stup ci před ních svě to -
vých ka lo ri me t ric kých fi rem. Více in for ma cí o před cho zích se mi ná řích je
možno na jít na http://uchp.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/.
pořada tel: Spo lečná la bo ra toř che mie pevných látek ÚMCh AV

ČR, v.v.i. a Uni ver zi ty Par du bi ce, 
MFF Uni ver zi ta Kar lo va Pra ha, 
OSChT ČSCh

termín: 23. - 27. května 2011
místo konání: Srní na Šumavě, Ho tel Srní
kon taktní oso ba: doc. Ing. Eva Černošková, CSc.
te le fon: 466 036 154
fax: 466 036 011
e-mail: eva.cer no s ko va@upce.cz

 čer ven 
Po kro ky v rent gen flu o rescenční spek t ro me t rii
Se mi nář je za mě řen na se tká ní ko mu ni ty pra cov ní ků z vě dec kých pra co višť i
prů mys lu za bý va jí cích se vše mi aspek ty rent gen flu o rescenč ní spek t ro me t rie.
Na se mi ná ři bu dou pre zen to vá ny vy zva né před náš ky před ních čes kých od -
bor ní ků. 
pořada tel: Ústav en vi ron mentálního a che mického inženýrství, 

Oddělení ochra ny životního prostředí, 
Spek t ro sko pická spo lečnost Jana Mar ka Mar ci

termín: čer ven 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: Ing. Tomáš Čer no hor ský, CSc.
te le fon: 466 037 340
fax: 466 037 068
e-mail: to mas.cer no hor sky@upce.cz

Se minář pro středoškol ské učite le
Se minář zaměřený na se be vzdělávání učitelů che mie na středních školách.
pořada tel: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
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termín: 10. červ na 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: Ing. Pa trik Pařík, Ph.D.
te le fon: 466 037 075
fax: 466 037 068
e-mail: pa trik.pa rik@upce.cz

Tren dy v anor ga nické tech no lo gii 2011
Po slá ním kon fe ren ce s me zi ná rod ní účas tí je vý mě na zku še nos tí a po znatků
v ob las ti anor ga nic kých tech no lo gií mezi aka de mic ký mi a vý zkum ný mi pra -
co viš ti Čes ké a Slo ven ské re pub li ky a zá stup ci prů mys lo vé sfé ry, včet ně dis -
ku se o pro ble ma ti ce vzdě lá va cí čin nos ti na vy so kých ško lách pěs tu jí cích che -
mic ké tech no lo gic ké obo ry.
pořada tel: Ka ted ra anor ga nické tech no lo gie
termín: 13. - 15. červ na 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: doc. Ing. La di slav Svo bo da, CSc.
te le fon: 466 037 507
fax: 466 037 275
e-mail: la di slav.svo bo da@upce.cz

 čer ve nec 
Edu cati on of Mo dern Ana ly ti cal and Bi o a na ly ti cal Methods 
Let ní ško la CE E PUS, před náš ky a la bo ra tor ní úlo hy z mo der ních ana ly tic kých 
a bi o a na ly tic kých me tod pro stu den ty in sti tu cí sdružených v rám ci sítě CE E -
PUS CII-CZ-0212-04-1011.
pořada tel: Ka ted ra ana ly tické che mie
termín: 13. - 20. čer ven ce 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: Ing. Ra do van Me tel ka, Ph.D.
te le fon: 466 037 080
fax: 466 037 068
e-mail: ra do van.me tel ka@upce.cz

 září 
13. Kon fe ren ce o spe ciálních anor ga nických pig men tech 
a práškových ma te riálech (13. KSAP-PM)
Kon fe ren ce s me zi ná rod ní účas tí za mě ře ná na vý mě nu no vých po znatků
v ob las ti práš ko vých ma te ri á lů a anor ga nic kých pig men tů, je jich apli ka cí, fy zi -
kál ně - che mic kých vlast nos tí a me tod je jich hod no ce ní, eko lo gic kých aspek -
tů vý ro by a použití anor ga nic kých pig men tů. Na kon fe ren ci lze pre zen to vat
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také vý sled ky vě dec ko - vý zkum né čin nos ti z ob las ti ke ra mi ky, po vr cho vých
úprav ke ra mi ky a žáruvzdor ných ma te ri á lů.
pořada tel: Ka ted ra anor ga nické tech no lo gie 
termín: září 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: prof. Ing. Pet ra Šul cová, Ph.D.
tel.: 466 037 185
fax: 466 037 275
e-mail: pet ra.sul co va@upce.cz

Škola hmot nostní spek t ro me t rie
12. roč ník bude vě no ván zejmé na ana lý ze ma lých mo le kul a spo je ní hmot -
nost ní spek t ro me t rie se se pa rač ní mi tech ni ka mi v ka pal né i plyn né fázi. Jako
tra dič ně bude část pro gra mu vě no vá na in ter pre ta ci hmot nost ních spek ter.
Při hláš ky on-line: http://hol ca pek.upce.cz/con fe ren ces.htm
pořada tel: Ka ted ra ana ly tické che mie, 

Spek t ro sko pická spo lečnost Jana Mar ka Mar ci
termín: 12. - 16. září 2011
místo konání: Srní na Šumavě, Ho tel Srní
kon taktní oso ba: prof. Ing. Mi chal Holčapek, Ph.D.
te le fon: 466 037 087
fax: 466 037 068
e-mail: mi chal.hol ca pek@upce.cz

In ter nati o nal Days of Ma te rial Science 2011
IDMS 2011 je po kra čo vá ním stej no jmen né akce po řá da né v roce 2010
v rám ci 62. sjez du  AČ SChS. Pů jde o dvou den ní se mi nář za mě ře ný na po -
krok a no vin ky z ob las ti ma te ri á lo vé ho vý zku mu. V rám ci se mi ná ře se usku -
teč ní i před náš ky ně ko li ka vý znač ných za hra nič ních od bor ní ků, sou čás tí kon -
fe ren ce bude také poste ro vá sek ce.
pořada tel: Ka ted ra obecné a anor ga nické che mie, „TEAM-CMV“
termín: 15 - 16. září 2011 
místo konání: Par du bi ce, kon krétní pořada tel a kon fe renční pro sto ry 

bu dou upřesněny ve výběrovém řízení
kon taktní oso ba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., Ing. Ro man Svo bo da, Ph.D.
te le fon: 466 037 144, 466 037 346
fax: 466 037 311
e-mail: tomas.wagner@upce.cz ro man.svo bo da@upce.cz

X. Se mi nar in Gra phic Arts/Po ly gra fický se minář
Me zi ná rod ní kon fe ren ce vě no va ná vě dec kým vý sled kům i prak tic kým zku še -
nos tem s no vý mi tech no lo gi e mi, ma te ri á ly, me to da mi i po stu py v po ly gra fic -
kém prů mys lu.
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pořada tel: Ka ted ra po ly gra fie a fo to fy zi ky
termín: 19. - 21. září 2011 
místo konání: Univerzita Par du bi ce, univerzitní aula
kon taktní oso ba: Ing. On drej Panák
te le fon: 466 038 036
fax: 466 038 031
e-mail: on drej.pa nak@upce.cz

Mo ni to ro vání ci zo ro dých látek v život ním pro středí - XIII.
Tra dič ní se mi nář mla dých ba da te lů v ob las ti kon t ro ly život ní ho pro stře dí,
po tra vin a ma te ri á lů. 
pořada tel: Ka ted ra ana ly tické che mie
termín: 20. - 22. září 2011
místo konání: Luka nad Jih la vou
kon taktní oso ba: prof. Ing. Ka rel Vytřas, DrSc.
te le fon: 466 037 370
fax: 466 037 068
e-mail: ka rel.vy tras@upce.cz

 říjen 
44. se minář o ten zi dech a de ter gen tech
Tra dič ní se mi nář pra cov ní ků vý zkum ných, vý rob ních a uživa tel ských in sti tu cí
o no vin kách v ob las ti tech no lo gie, ana ly ti ky a apli ka cích ten zi dů a de ter gen -
tů.
pořada tel: Ka ted ra ana ly tické che mie, ČSCh, Che mo tex Děčín
termín: 31. října - 2. lis to pa du 2011
místo konání: Pa so hlávky - Mušov, ho tel Ter mal
kon taktní oso ba: prof. Ing. Ka rel Vytřas, DrSc.
te le fon: 466 037 370
fax: 466 037 068
e-mail: ka rel.vy tras@upce.cz

 lis to pad 
6th Se mi nar/Workshop on Sensing in Electro a na ly sis
Pra cov ní se tká ní ře ši te lů me zi ná rod ních pro jek tů v ob las ti elek tro a na ly tic -
kých me tod s pre zen ta cí pra cí stu den tů dok tor ských stu dij ních pro gra mů.
pořada tel: Ka ted ra ana ly tické che mie
termín: 15. - 18. lis to pa du 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: prof. Ing. Ka rel Vytřas, DrSc.
te le fon: 466 037 370
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fax: 466 037 068
e-mail: ka rel.vy tras@upce.cz

TEXCHEM a 43. Ce lostátní ko lo ris tická kon fe ren ce se
za hra niční účastí
Kon fe ren ce je za mě ře na v obo ru před úprav, bar ve ní a dal ších fi nál ních a spe -
ci ál ních úprav tex til ní ho ma te ri á lu. Jsou zde pre zen to vá ny nej no věj ší po -
znatky v obo ru tka ných i netka ných tex ti lií z aka de mic ké ho i fi rem ní ho sek -
to ru.
pořada tel: Spo lek tex tilních che miků a ko lo ristů při Uni ver zitě
 Par du bi ce
termín: lis to pad 2011
místo konání: Par du bi ce, ho tel Labe
kon taktní oso ba: Ing. Mi chal Černý, Ph.D.
tel.: 466 037 527, 466 037 007
fax: 466 037 068
e-mail stchk@upce.cz, michal.cerny@upce.cz
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Li cenční stu dia

 le den 2011 
AR CHI ME DES - Sta tis tic ké zpra co vání dat a in for ma ti ka
13. běh li cenč ní ho stu dia je za mě řen na zvy šo vá ní od bor né úrov ně pra cov ní -
ků kon t rol ních la bo ra to ří tak, aby zna los ti, tech ni ka prá ce a pře de vším po čí -
ta čo vý způ sob zpra co vá ní vý sled ků che mic kých zkou šek, ex pe ri men tál ních
dat byly srov na tel né s la bo ra to ře mi zemí Ev rop ské unie. Cí lem celé vý u ky je
po čí ta čo vá in ter ak tiv ní sta tis tic ká ana lý za dat, ve kte ré uživa tel v di a lo gu s
po čí ta čem vy ex tra hu je z dat ma xi mál ní množství užiteč né in for ma ce. 
pořada tel: Ka ted ra ana ly tické che mie
termín: 24. - 28. led na 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: prof. RNDr. Mi lan Me loun, DrSc.
te le fon: 466 037 026
fax: 466 037 058
e-mail: mi lan.me loun@upce.cz

 únor 2011 
Kurz sta tis tic kého zpra co vání dat
Kurz zá kla dů sta tis tic ké ho zpra co vá ní dat na po čí ta či a ří ze ní ja kos ti ře še ním 
prak tic kých úloh. Od ha le ní všech ta jem ství, ukry tých v da tech. Zvy šo vá ní
kva li fi ka ce pra cov ní ků ma nage men tu.
pořada tel: Ka ted ra ana ly tické che mie
termín: 7. - 11. února 2011
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: prof. RNDr. Mi lan Me loun, DrSc.
te le fon: 466 037 026
fax: 466 037 058
e-mail: mi lan.me loun@upce.c

 únor 2010 - lis to pad 2011 
Zákla dy tech no lo gie výroby vláknin, papíru a le pe nek 
a je jich zpra cování
Stu di um je ur če no pro dal ší vzdě lá vá ní a re kva li fi ka ci ab sol ven tů vy so kých
škol ne pa pí ren ské ho za mě ře ní pra cu jí cích v ce lu ló zo-pa pí ren ských zá vo dech
nebo ve zpra co va tel ském prů mys lu. Cí lem stu dia je roz ší ře ní zna los tí zejmé -
na z tech no lo gie vý ro by vláknin, pa pí ru a le pe nek včet ně je jich dal ší ho zpra -
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co vá ní a zís ká ní po znatků tý ka jí cích se ře še ní eko lo gic kých pro blé mů spo je -
ných s vý ro bou buni či ny a papíru.
pořada tel: Ústav che mie a tech no lo gie mak romo le kulárních látek, 

Oddělení dřeva, ce lulózy a papíru
termín: únor 2010 - lis to pad 2011
místo konání: Par du bi ce, Tech no lo gický pa vi lon Doubra vi ce
kon taktní oso ba: prof. Ing. Fran tišek Potůček, CSc.
tel.: 466 038 016
fax: 466 038 039
e-mail: frantisek.potucek@upce.cz

 září 2011 
Mo derní tech no lo gie v po ly gra fii
Li cenč ní stu di um je ur če no pro vy so ko škol sky (vý ji meč ně i stře do škol sky)
vzdě la né od bor ní ky, kte ří při své prá ci po tře bu jí nej no věj ší po znatky z obo -
ru po ly gra fie nebo kte ří pra cu jí v obo ru a vy stu do va li vy so kou ško lu ji né ho
za mě ře ní. 
pořada tel: Ka ted ra po ly gra fie a fo to fy zi ky
termín: září 2011 - září 2012 
místo konání: Par du bi ce, Tech no lo gický pa vi lon Doubra vi ce
kon taktní oso ba: Ing. Jan Vališ, Ph.D.
te le fon: 466 038 037
fax: 466 038 031
e-mail: jan.va lis@upce.cz

 říjen 2010 - lis to pad 2012 
Te o rie a tech no lo gie výbušin
11. běh li cenč ní ho čtyř se mestro vé ho stu dia je ur čen pro dal ší vzdě lá vá ní a
re kva li fi ka ci pra cov ní ků vý bu ši nář ských, mu nič ních, zpra co va tel ských a de la -
bo rač ních pro vo zů a zá vo dů, jakož i pra cov ní ků, používa jí cích, skla du jí cích a
ob cho du jí cích vý bu ši ny a vý buchem ne bez peč né lát ky, včet ně pří sluš ní ků oz -
bro je ných sbo rů.
pořada tel: Ústav ener ge tických ma te riálů
termín: říjen 2010  - lis to pad 2012
místo konání: Par du bi ce, Tech no lo gický pa vi lon Doubra vi ce
kon taktní oso ba: Ing. Mar ce la Jun gová, Ph.D.
te le fon: 466 038 023, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: mar ce la.jun go va@upce.cz
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Fa kul ta re stau rování

Fládr
Tý den ní workshop, kte rý po řá dá Ate liér re stau rování nástěnné mal by a sgra -
fi ta pro své stu den ty 1. – 4. roč ní ku, po ve de spe ci a li zo va ný ře me sl ník Jan
Žam pach. Kurz bude za mě řen zce la prak tic ky, účast ní ci se se zná mí s růz ný mi 
tech ni ka mi flá dro vá ní (ma lo va ná imi ta ce po vrchu dře va). 
pořada tel: Fa kul ta re stau rování
termín: bude upřesněn na webu FR
místo konání: Fa kul ta re stau rování
kon taktní oso ba: Kateřina Krhánková, Dis
te le fon: 604 781 102
e-mail: katerina.krhankova@upce.cz

Pre zen tační se minář ab sol vent ských prací
Ná pl ní se mi ná ře je pre zen ta ce prak tic kých i te o re tic kých ba ka lář ských a di -
plo mo vých pra cí, ob há je ných na Fa kul tě re stau ro vá ní v aka de mic kém roce
2009/2010. Cí lem akce je na u čit ab sol ven ty pre zen to vat vý sled ky své prá ce
od bor né ve řej nos ti a zá ro veň jim po skyt nout pří ležitost, za psat se do šir ší ho 
po vě do mí pa mát kář ské a re staurátor ské obce.
pořada tel: Fa kul ta hu ma nitních věd
termín: 24. února 2011
místo konání: Ev rop ské školící cen t rum Li to myšl
kon taktní oso ba: PhDr. Pa vel Petr
te le fon: 466 036 592
e-mail: pa vel.pe tr2@upce.cz

Se minář za hra ničních stáží stu dentů
pořada tel: Fa kul ta re stau rování
termín: 24. února 2011
místo konání: Fa kul ta re stau rování
kon taktní oso ba: Ing. Len ka Ma chačková
te le fon: 466 036 593
e-mail: len ka.ma chac ko va@upce.cz 

Mo zai ka
Tý den ní workshop, kte rý po řá dá Ate liér re stau rování nástěnné mal by a sgra -
fi ta pro své stu den ty 1. - 4. Roč ní ku, po ve dou Fran ti šek Te sař, umě lec ký mo -
zai kář a re stau rá tor MgA. Petr Ham pl. Kurz bude ob sa ho vat te o re tic kou a
prak tic kou část vý u ky tech ni ky mo zai ky. V te o re tic ké čás ti bu dou stu den ti
se zná me ni s his to rií mo zai ky, tech ni kou mo zai ky a s je jí mi vý ra zo vý mi for ma -
mi. V prak tic ké čás ti kur zu stu den ti vy tvo ří vlast ní mo zai ku podle před lo hy i
vlast ní ho ná vr hu. 

41

Fakulta restaurování  (FR)



pořada tel: Fa kul ta re stau rování
termín: 7. - 11. března 2011
místo konání: Fa kul ta re stau rování
kon taktní oso ba: Mgr. art Jan Vojtěchovský
te le fon: 777 855 627
e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz

Saz ba
Workshop za mě ře ný na kla sic kou, dnes již his to ric kou, tech ni ku ruč ní sazby.
Cíl: Se zná me ní s tech ni kou v te o re tic ké i prak tic ké ro vi ně. Po řá dá Ate liér
výtvarné přípra vy pro stu den ty 2. a 3. roč ní ku P a UDP.
pořada tel: Fa kul ta re stau rování
termín: 21. - 25. března 2011
místo konání: Fa kul ta re stau rování
kon taktní oso ba: MgA. Lukáš Tůma
te le fon: 737 680 054
;e-mail: lu kas.tuma@upce.cz 

Re stau rování a kon zer va ce porézních vápenců
Workshop po řá dá Ka ted ra che mic ké technologie pro své stu den ty 3. a 4.
roč ní ku. Před ná ší Chris ti an Gurt ner.
pořada tel: Fa kul ta re stau rování
termín: 21. - 22. dub na 2011
místo konání: Fa kul ta re stau rování
kon taktní oso ba: Ing. Ka rol Bayer
te le fon: 466 036 591
e-mail: karol.bayer@upce.cz

Využití en zy mu v re staurátor ské pra xi
Se mi nář je za mě řen na prak tic kou vý u ku v rám ci pro jek tu č.: CZ.1.07/
2.2.00/07.0140. Jeho cí lem je se zná mit stu den ty s možnos tí využití en zy mu
pro re stau ro vá ní (jeho pří pra va, apli ka ce a ri zi ka).
pořada tel: Ate liér re stau rování uměleckých děl na papíru
termín: 9. - 13. května 2011
místo konání: Fa kul ta re stau rování
kon taktní oso ba: Mgr. art. Ve ro ni ka Ko pecká
te le fon: 604 833 396
e-mail: ve ro ni ka.ko pec ka@upce.cz  

Ukázky re staurátor ských re a li zací
Před náš ky pro běh nou v rám ci před mě tu Vý voj tech nik ná stěn né mal by a je -
jich au to ry bu dou tu zem ští i za hra nič ní lek to ři. Pů jde o 2 až 3 před náš ky,
kte ré pro běh nou v prů bě hu let ní ho se mes t ru. Po řá dá ANM pro své stu den -
ty 3. - 4. roč ní ku. 
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pořada tel: Fa kul ta re stau rování
termín: letní se mes tr (bude upřesněno na webu FR)
místo konání: Fa kul ta re stau rování
kon taktní oso ba: Mgr. art Jan Vojtěchovský
te le fon: 777 855 627
e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz

Nástin vývoje nástěnných technik v Čechách a na Mo ravě
Cyk lus před ná šek po řá dá Ate liér re stau rování nástěnné mal by a sgra fi ta pro
své stu den ty 3. a 4. roč ní ku. V let ním se mes t ru pro běh ne cel kem 7 před ná -
šek, kte ré před ne sou Mgr. Mar tin Va něk, Mgr. Pa vel Wais ser, PhDr. Jana Za -
ple ta lo vá, Ph.D. a PhDr. Mar tin Mádl, Ph.D.
pořada tel: Fa kul ta re stau rování
termín: letní se mes tr (bude upřesněno na webu FR)
místo konání: Fa kul ta re stau rování
kon taktní oso ba: Mgr. art Jan Vojtěchovský
te le fon: 777 855 627
e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz
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Fa kul ta zdra vot nických stu dií

 le den 
Ne o natální sep se v roce 2009-2010
(MUDr. Sa bo vá)
pořada tel: Po rod nic ko-gy ne ko lo gická kli ni ka Par du bické krajské
 ne moc ni ce, a.s., 

Fa kul ta zdra vot nických stu dií
termín: 11. led na 2011
místo konání: Par du bi ce, za se dací místnost Po rod nic ko-gy ne ko lo gické
 kliniky
kon taktní oso ba: Zita Hamášová
tel.: 466 015 502 
fax: 466 650 536
e-mail: zita.ha ma so va@ne moc ni ce-par du bi ce.cz 

Me zi o bo rová spo lu práce při léčbě ran
pořada tel: Česká spo lečnost pro léčbu rány, 

Fa kul ta zdra vot nických stu dií
termín: 27. - 28. led na 2011 
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, univerzitní aula
kon taktní oso ba: MUDr. Ivo Bureš 
te le fon: 466 019 101
fax: 466 654 353
e-mail: ivo.bu res@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

 únor 
Em bo lie plo do vou vo dou 
(MUDr. Gö bel)
pořada tel: Po rod nic ko-gy ne ko lo gická kli ni ka Par du bické krajské
 ne moc ni ce, a.s., 

Fa kul ta zdra vot nických stu dií
termín: 8. února 2011
místo konání: Par du bi ce, za se dací místnost Po rod nic ko-gy ne ko lo gické 

kliniky
kon taktní oso ba: Zita Hamášová
te le fon: 466 015 502
fax: 466 650 536
e-mail: zita.ha ma so va@ne moc ni ce-par du bi ce.cz
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Krajský se minář obo ru Oto ri no la ryn go lo gie
pořada tel: Kli ni ka oto ri no la ryn go lo gie a chi rur gie hla vy a krku 

Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s., 
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 17. února 2011
místo konání: Par du bi ce, po sluchárna Par du bické krajské ne moc ni ce
kon taktní oso ba: MUDr. Jan Mej zlík, Ph.D.
te le fon: 466 015 306
fax: 466 670 550
e-mail: jan.mejzlik@upce.cz

Ri zi kový pa ci ent s chlo penní va dou
13. sym pó zi um pra cov ní sku pi ny Chlo pen ní a vro ze né vady Čes ké kar di o lo -
gic ké spo leč nos ti.
pořada tel: Kar di o lo gické oddělení Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s.,

Fa kul ta zdra vot nických stu dií 
termín: 24. - 25. února 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, univerzitní aula
kon taktní oso ba: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
te le fon: 466 014 101
fax: 466 670 550
e-mail: petr.voj ti sek@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

 březen 
Úska lí hu ma ni tár ní po mo ci v roz vo jo vých ze mích
(prof. MUDr. Do nát Jo sef, DrSc.)
pořada tel: Po rod nic ko-gy ne ko lo gická kli ni ka Par du bické krajské 

ne moc ni ce, a.s., 
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 8. března 2011
místo konání: Par du bi ce, za se dací místnost Po rod nic ko-gy ne ko lo gické 

kliniky
kon taktní oso ba: Zita Hamášová
te le fon: 466 015 502
fax: 466 650 536
e-mail: zita.ha ma so va@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

Krajský on ko chi rur gický se minář
pořada tel: Chi rur gická kli ni ka a On ko lo gické cen t rum Par du bické 

krajské ne moc ni ce, a.s., 
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 24. března 2011
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místo konání: Par du bi ce, Ho tel Zlatá štika
kon taktní oso ba: MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
te le fon: 466 012 999
fax: 466 012 988
e-mail: lu kas.sa k ra@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

Kurz středoušní chi rur gie
pořada tel: Kli ni ka oto ri no la ryn go lo gie a chi rur gie hla vy a krku 

Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s.,
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 24. - 25. března 2011
místo konání: Svi ta vy
kon taktní oso ba: MUDr. Jan Mej zlík, Ph.D.
te le fon: 466 601 530
fax: 466 670 550
e-mail: jan.mejzlik@upce.cz

8. Stu dent ská vědecká kon fe ren ce pro ba kalářské 
a ma gis ter ské stu dijní obory
pořada tel: Fa kul ta zdra vot nických stu dií 
termín: 28. března 2011
místo konání: Fa kul ta zdra vot nických stu dií, posluchárna
kon taktní oso ba: Ing. Eva Kynclová
tel.: 466 037 753
fax: 466 670 550
e-mail: eva.kynclo va@upce.cz

Krajský neu ro lo gický se minář 
pořada tel: Neu ro lo gická kli ni ka Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s.,

Fa kul ta zdra vot nických stu dií 
termín: březen - du ben 2011
místo konání: Par du bi ce, Ho tel Zlatá štika 
kon taktní oso ba: doc. MUDr. Ed var Ehler, CSc.
tel.: 466 014 713
fax: 466 014 702
e-mail: ed vard.ehler@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

 du ben 
Pro ble ma ti ka cévních mozkových příhod 
Kraj ský neu ro lo gic ký se mi nář bude po řá dán za pod po ry gran tu “Síť ik to vých 
cen ter” MŠMT ČR. 
pořada tel: Neu ro lo gická kli ni ka Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s.,
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Fa kul ta zdra vot nických stu dií 
termín: du ben 2011 
místo konání: Par du bi ce, Ho tel Zlatá štika
kon taktní oso ba: Iva na Dvořáková
te le fon: 466 014 710
fax: 466 014 702
e-mail: iva na.dvora ko va2@ne moc ni ce-par du bi ce.cz 

Vše o bec ná sest ra, Po rodní asi s tent ka, Zdra vot nický záchranář
VI. Ce lo stát ní stu dent ská vě dec ká kon fe ren ce ba ka lář ských a ma gis ter ských
stu dij ních obo rů.
pořada tel: Fa kul ta zdra vot nických stu dií Uni ver zi ty Par du bi ce
termín: 7. dub na 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, univerzitní aula
kon taktní oso ba: Ing. Eva Kynclová
tel.: 466 037 753
fax: 466 670 550
e-mail: eva.kynclo va@upce.cz

Zdra vot nické stu dijní pro gra my v ino va ci
Workshop se za mě ře ním na vý stu py pro jek tu ope rač ního pro gramu Vzdě lá -
vá ní pro kon ku ren ce schop nost, ob last pod po ry 2.2.
pořada tel: Fa kul ta zdra vot nických stu dií 
termín: 7. dub na 2011
místo konání: Uni ver zi ta Par du bi ce, univerzitní aula
kon taktní oso ba: Pet ra Man dy sová, MSN
tel.: 466 037 730
fax: 466 670 550
e-mail: pet ra.man dy so va@upce.cz 

II. Krajský di a be to lo gický se minář
pořada tel: In terní oddělení In terní kli ni ky Par du bické krajské 

ne moc ni ce, a.s., 
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 7. dub na 2011
místo konání: Par du bi ce
kon taktní oso ba: MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.
te le fon: 466 014 201
fax: 466 014 209
e-mail: petr.vy hna lek@ne moc ni ce-par du bi ce.cz
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Těho ten ství a po rod z uro gy ne ko lo gického po hle du
(MUDr. Hen sel)
pořada tel: Po rod nic ko-gy ne ko lo gická kli ni ka Par du bické krajské 

ne moc ni ce, a.s., 
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 12. dub na 2011
místo konání: Par du bi ce, za se dací místnost Po rod nic ko-gy ne ko lo gické 

kliniky
kon taktní oso ba: Zita Hamášová
te le fon: 466 015 502
fax: 466 650 536
e-mail: zita.ha ma so va@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

 květen 
VI. Par du bické zdra vot nické dny
Me zi ná rod ní kon gres. Pro ble ma ti ka ošet řo va tel ství a po rod ní asi s ten ce.
Možnos ti di a gnos ti ky a la bo ra tor ních kom plexů.
pořada tel: Par du bická krajská ne moc ni ce, a.s., 

Fa kul ta zdra vot nických stu dií 
termín: květen 2011
místo konání: Par du bi ce, Kul turní dům Hro no vická
kon taktní oso ba: Mgr. Ale na Brdičková
te le fon: 466 011 305
fax: 466 650 536
e-mail: ale na.br dic ko va@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

Pe ri natální výsled ky za rok 2010 
(MUDr. Ko kr do vá)
pořada tel: Po rod nic ko-gy ne ko lo gická kli ni ka Par du bické krajské 

ne moc ni ce, a.s., 
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 10. května 2011
místo konání: Par du bi ce, za se dací místnost po rod nic ko-gy ne ko lo gické 

kliniky
kon taktní oso ba: Zita Hamášová
te le fon: 466 015 502
fax: 466 650 536
e-mail: zita.ha ma so va@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

ORL 
Se mi nář Par du bic ké ho a Krá lo ve hra dec ké ho re gi o nu a schů ze čes ké spo leč -
nos ti oto ri no la ryn go lo gie a chi rur gie hla vy a krku ČLS JEP.
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pořada tel: Kli ni ka oto ri no la ryn go lo gie a chi rur gie hla vy a krku 
Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s.,
Fa kul ta zdra vot nických stu dií,
Kli ni ka ušní, nosní a krční Fa kultní ne moc ni ce a 
Lékařské fa kul ty Uni ver zi ty Kar lo vy v Hrad ci Králové

termín: 13. - 14. května 2011
místo konání: Jab lonné nad Or licí, Ho tel Fi li pi num
kon taktní oso ba: MUDr. Jan Mej zlík, Ph.D.
te le fon: 466 601 530
fax: 466 670 550
e-mail: jan.mejzlik@upce.cz

 čer ven 
Večer ka zuis tik
Večer zaměřený na zajímavé ka zuis ti ky v neu ro lo gii. Určen pro neu ro lo gy
par du bického kra je. Bude pořádán za pod po ry gran tu “Síť ik tových cen ter” 
MŠMT ČR.
pořada tel: Neu ro lo gická kli ni ka Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s.,

Fa kul ta zdra vot nických stu dií 
termín: čer ven 2011 
místo konání: Par du bi ce, Ho tel Zlatá štika
kon taktní oso ba: Iva na Dvořáková
te le fon: 466 014 710
fax: 466 014 702
e-mail: iva na.dvora ko va2@ne moc ni ce-par du bi ce.cz 

To kolýza 
(MUDr. Vl ček)
pořada tel: Po rod nic ko-gy ne ko lo gická kli ni ka Par du bické krajské 

ne moc ni ce, a.s., 
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 14. červ na 2011
místo konání: Par du bi ce, za se dací místnost Po rod nic ko-gy ne ko lo gické 

kliniky
kon taktní oso ba: Zita Hamášová
te le fon: 466 015 502
fax: 466 650 536
e-mail: zita.ha ma so va@ne moc ni ce-par du bi ce.cz
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 září 
Neu ro lo gický se minář
Se mi nář bude po řá dán za pod po ry gran tu „Síť ik to vých cen ter“ MŠMT ČR.
pořada tel: Neu ro lo gická kli ni ka Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s., 

Fa kul ta zdra vot nických stu dií
termín: září 2011 
místo konání: Par du bi ce, Ho tel Zlatá štika
kon taktní oso ba: Iva na Dvořáková
te le fon: 466 014 710
fax: 466 014 702
e-mail: iva na.dvora ko va2@ne moc ni ce-par du bi ce.cz 

 říjen 
15. krajský kar di o lo gický se minář
pořada tel: Kar di o lo gické oddělení Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s.,

Fa kul ta zdra vot nických stu dií 
termín: 20. října 2011
místo konání: Zámek Par du bi ce, Rytířské sály
kon taktní oso ba: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
te le fon: 466 014 101
fax: 466 670 550
e-mail: petr.voj ti sek@ne moc ni ce-par du bi ce.cz

 říjen-lis to pad 
Zdra vot nické stu dijní pro gra my v ino va ci
Workshop se za mě ře ním na vý stu py pro jek tu ope rač ní ho pro gra mu Vzdě lá -
vá ní pro kon ku ren ce schop nost, ob last pod po ry 2.2.
pořada tel: Fa kul ta zdra vot nických stu dií
termín: říjen - lis to pad 2011
místo konání: Fa kul ta zdra vot nických stu dií
kon taktní oso ba: Pet ra Man dy sová, MSN
tel.: 466 037 730
fax: 466 670 550
e-mail: pet ra.man dy so va@upce.cz 

Zdra vot nické stu dijní pro gra my v ino va ci
Ope rač ní pro gram Vzdě lá vá ní pro kon ku ren ce schop nost, ob last pod po ry
2.2. Se mi nář (be se da) srov ná va jí cí zdra vot nic kou pra xi u nás a v za hra ni čí.
pořada tel: Fa kul ta zdra vot nických stu dií
termín: říjen - lis to pad 2011
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místo konání: Fa kul ta zdra vot nických stu dií
kon taktní oso ba: Pet ra Man dy sová, MSN
tel.: 466 037 730
fax: 466 670 550
e-mail: pet ra.man dy so va@upce.cz

 pro si nec 
Krajský se minář Kli ni ky oto ri no la ryn go lo gie a chi rur gie
hla vy a krku
pořada tel: Kli ni ka oto ri no la ryn go lo gie a chi rur gie hla vy a krku 

Par du bické krajské ne moc ni ce, a.s., 
Fa kul ta zdra vot nických stu dií 

termín: 15. pro sin ce 2011
místo konání: Par du bi ce, po sluchárna Par du bické krajské ne moc ni ce
kon taktní oso ba: MUDr. Jan Mej zlík, Ph.D.
te le fon: 466 601 530 
fax: 466 670 550
e-mail: jan.mejzlik@upce.cz
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Cen t rum ma te riálového výzku mu
 září 
In ter nati o nal Days of Ma te rial Science 2011
IDMS 2011 je po kra čo vá ním stej no jmen né akce po řá da né v roce 2010
v rám ci 62. sjez du. AČ SChS. Pů jde o dvou den ní se mi nář za mě ře ný na po krok 
a no vin ky z ob las ti ma te ri á lo vé ho vý zku mu. V rám ci se mi ná ře se usku teč ní i
před náš ky ně ko li ka vý znač ných za hra nič ních od bor ní ků, sou čás tí kon fe ren ce 
bude také poste rová sekce.
pořada tel: Centrum materiálového výzkumu - pro jekt „TEAM-CMV“,

FChT - Katedra obecné a anorganické chemie
termín: 15 - 16. září 2011 
místo konání: Par du bi ce, kon krétní pořada tel a kon fe renční pro sto ry 

bu dou upřesněny ve výběrovém řízení
kon taktní oso ba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., Ing. Ro man Svo bo da, PhD.
te le fon: 466 037 144, 466 037 346
fax: 466 037 311
e-mail: to mas.wag ner@upce.cz, ro man.svo bo da@upce.cz
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Uni ver zitní knihov na
 čer ven 
Pro dejní výsta va za hra niční od borné li te ra tu ry z oblasti
che mických, tech nických a eko no mických věd
pořada tel: Uni ver zitní knihov na,

Knih ku pec tví Malé cen t rum Brno
termín: 7. - 9. červ na 2011 
místo konání: Fa kul ta che mic ko-tech no lo gická
kon taktní oso ba: Mgr. Iva Prochásková
te le fon: 466 036 546
fax: 466 036 538
e-mail: iva.prochas ko va@upce.cz
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Uni ver zit ní kon fe renč ní cen t rum
Uni ver zit ní kon fe renč ní cen t rum Uni ver zi ty Par du bi ce (UKC) spra vu je pro -
sto ry uni ver zit ní auly, po slu chá ren v are á lu Do prav ní fa kul ty Jana Per ne ra
a kon fe renč ní ho sálu v bu do vě rek to rá tu uni ver zi ty. 
V mo der ním a kul tur ním pro stře dí na bí zí špič ko vé tech nic ké zá ze mí, kte ré
slouží pro vy so ko škol skou vý u ku a po řá dá ní aka de mic kých ob řa dů, ale též
pro ko ná ní pres tižních kon fe ren cí, sym po zií, se mi ná řů a dal ších od bor ných
a spo le čen sko-kul tur ních akcí, včet ně me zi ná rod ních, podle požadav ků po řa -
da te lů.
Na bíd ka služeb v tom to smě ru nemá v re gi o nu kon ku ren ci.

UKC na bí zí:
• po řá dá ní kon fe ren cí, sym po zií, se mi ná řů a dal ších akcí dle požadav ků

po řa da te le,
• pro ná jem prostor,
• vy ba ve ní di dak tic kou a au di o vi zu ál ní tech ni kou na špič ko vé tech nic ké

úrov ni, 
• zve řej ně ní akce na in ter ne to vých strán kách uni ver zi ty,
• „cof fee bre a ky”, ban ke ty, rau ty, do pro vod né pro gra my,
• za jiš tě ní požární hlíd ky, or ga ni zač ních pra cov ní ků, hoste sek.

Uni ver zit ní aula 
ve Stu dent ské uli ci 519 vedle Uni ver zit ní knihov ny:
Aula Ar noš ta z Par du bic . . . . . . . ka pa ci ta 374 míst
1 po slu chár na . . . . . . . . . . . . . . ka pa ci ta 158 míst
2 po slu chár ny . . . . . . . . . . . . . . ka pa ci ta  80 míst
2 učeb ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . ka pa ci ta  36 míst
1 učeb na . . . . . . . . . . . . . . . . . . ka pa ci ta  18 míst
klu bov na, foyer
šat na, bu fet, ku chyň ka, zá ze mí

Po slu chár ny v are á lu do prav ní fa kul ty 
ve Stu dent ské uli ci 95:
vel ký sál B1 . . . . . . . . . . . . . . . . ka pa ci ta 303 míst
2 po slu chár ny . . . . . . . . . . . . . . ka pa ci ta  80 míst
2 po slu chár ny . . . . . . . . . . . . . . . ka pa ci ta  60 míst

Rek to rát
Kon gre so vý sál . . . . . . . . . . . . . ka pa ci ta 160 míst
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Dal ší služby:
• profesionální vi deo zá znam a zvu ko vý zá znam,
• natáčení a výroba výukových pořadů,
• fo to gra fo vá ní - fo to do ku men ta ce akcí,
• pře pi sy z růz ných for má tů (VHS, DVD, atd.),
• ozvu če ní in te ri é rů i ex te ri é rů,
• tech nic ké za jiš tě ní pre zen ta cí,
• vi deo konferenční přenosy (Polycom),
• pro ško le ní osob využíva jí cích tech nic ké vy ba ve ní uni ver zi ty.

Kon takt:
Uni ver zit ní kon fe renč ní cen t rum
Uni ver zit ní aula, Stu dent ská 519, Par du bi ce - Po la bi ny
Mgr. Eliš ka Čá sen ská - ve dou cí
te le fon: 466 036 655 
e-mail: elis ka.ca sen ska@upce.cz
Ro man Kou rek - or ga ni zač ní pra cov ník
te le fon: 466 036 736

Au di o vi zu ál ní tech ni ci:
Lukáš Bá chor - te le fon: 466 036 702
Šte fan Dob ra - te le fon: 466 036 232
Bc. La di slav Šťas t ný - te le fon: 466 036 735
Ad ri án Ze i ner - te le fon: 466 036 505 

http://www.upce.cz/za ze mi/ukc.html
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Vy dala:
Uni ver zi ta Par du bi ce, Od dě le ní pro vzdě lá vá ní a vý zkum 
a Vy da va tel ství Uni ver zity Par du bi ce
Stu dent ská 95, 532 10  Par du bi ce 2
te le fon: 466 036 111 (ústřed na)
e-mail: vydavatelstvi@upce.cz
http://www.uni-par du bi ce.cz

Gra fic ká úpra va a saz ba: Thea Nevečeřalová
Tisk: Tis kař ské stře dis ko Uni ver zi ty Par du bi ce
Ná klad: 850 ks
ISBN 978-80-7395-359-1 (tiš tě ná ver ze)
ISBN 978-80-7395-374-4 (on li ne ver ze)
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