UNIVERZITA

Před 10 lety byla uzákoněna změna názvu vysoké školy
na Univerzitu Pardubice
Parlament Èeské republiky se usnesl a vydal zákonem è. 46 ze
dne 16. února 1994, e se mìní název Vysoká kola chemicko-technologická v Pardubicích, který pardubická vysoká kola
uívala po padesát let od roku 1953, na Univerzitu Pardubice. Dle
zákona je název Univerzita Pardubice uíván s platností od
31. bøezna 1994.
Tím se zaèala psát novodobá historie vysoké koly, která se
z jednofakultní chemicky zamìøené vysokokolské instituce,
zaloené ji v roce 1950, pøemìnila na kolu univerzitního typu.
V èele univerzity stanul prof. Ing. Ladislav Kudláèek, CSc. (ve funkci
rektora nejdøíve VCHT a po pøejmenování Univerzity Pardubice
od roku 1991 a do roku 1997).
Fakultu chemicko-technologickou a Fakultu územní správy,
nyní známou jako Fakulta ekonomicko-správní, doplnila Dopravní

fakulta Jana Pernera a Ústav cizích jazykù, pozdìji známý jako
Ústav jazykù a humanitních studií, z nìho se po devíti letech existence stala v roce 2001 samostatná ètvrtá fakulta univerzity  Fakulta humanitních studií.
Univerzita Pardubice je dnes jednou z 24 veøejných vysokých
kol ÈR zaloených ze zákona. Je jedinou vysokokolskou institucí
univerzitního typu v Pardubickém kraji. Co do poètu studentù patøí
se svými více ne 6 tisíci studenty do skupiny støednì velkých veøejných vysokých kol ÈR. Má 4 fakulty  ètyøiapadesátiletou Fakultu
chemicko-technologickou, Fakultu ekonomicko-správní (zaloenou
v r. 1991), Dopravní fakultu Jana Pernera (zaloenou v r. 1993)
a Fakultu humanitních studií (zaloenou v r. 2001)  a dva vysokokolské ústavy  Ústav informatiky a Ústav zdravotnických studií
(zaloené v r. 2002).
V èele dnení Univerzity Pardubice stojí rektor prof. Ing. Miroslav
Ludwig, CSc. (v poøadí devátý v historii vysoké koly), který byl do této
funkce jmenován prezidentem republiky s úèinností od 1. února
2003 na druhé funkèní období do roku 2006.
V akademickém roce 2003/2004 studuje na Univerzitì
Pardubice celkem 6260 studentù, z toho studuje 1596 studentù na Fakultì chemicko-technologické, 1861 studentù na Fakultì ekonomicko správní, 1608 studentù na
Dopravní fakultì Jana Pernera, 870 studentù na Fakultì humanitních studií, 167 studentù na Ústavu
informatiky a 158 studentù na Ústavu zdravotnických studií. Témìø 77 % vech studentù
je zapsáno do prezenèní formy studia. Studenti studují bakaláøské, magisterské, pøípadnì doktorské studijní programy v oblasti
pøírodních a technických vìd orientované
na chemii, biologii a biochemii, matematiku, informatiku, fyziku, dopravní problematiku a materiálového inenýrství, v oblasti spoleèenských vìd na obory ekonomické a veøejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, novì také
obory zdravotnické a související hranièní
a interdisciplinární obory, celkem 43 studijních programù s 99 studijními obory. Kromì pedagogické a vzdìlávací oblasti se univerzita vìnuje rozsáhlé vìdeckovýzkumné
a vývojové èinnosti, jí si univerzita a její
pracovitì získaly uznání a respekt u domácí i mezinárodní vìdecké obce.
(vw)
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Univerzita Pardubice otevřela na začátku letního semestru nové posluchárny
V úterý 17. února 2004 v 10:00 hodin byly v Pardubicích ve
Studentské ulici v univerzitním kampusu slavnostnì otevøeny nové
posluchárny Univerzity Pardubice.
Vzhledem k rozvoji studijní nabídky Univerzity Pardubice
a s tím souvisejícímu nárùstu poètu studentù, jich se zapsalo do
akademického roku 2003/2004 celkem 6 260, tj. témìø o pìtinu
více ne v roce pøedelém, byla univerzita nucena hledat dalí
monosti rozíøení svých výukových kapacit.
Tøi nové, moderní posluchárny univerzity  jedna pro 310 a dvì
pro 80 posluchaèù, umístìné v jednom køídle areálu dopravní fakulty ve Studentské ulici  vznikly komplexní rekonstrukcí èásti objektu, v ní byla tìlocvièna, která neslouila svému pùvodnímu úèelu. Nové posluchárny mají i moderní vybavení audiovizuální technikou a potøebné zázemí. Od poèátku letního semestru je vyuívá pro
pøednáky zejména Fakulta ekonomicko-správní a Dopravní fakulta
Jana Pernera.
Autorem studie je Ing. arch. Jan Tøetík, který spolu s akad. arch.
Karlem Rulíkem vytvoøil i provádìcí projekt. Stavbu realizovala spoleènost VCES, a. s., odtìpný závod Preming Chrudim bìhem uplynulých osmi mìsícù. Univerzita Pardubice za ni zaplatila ze svého
Fondu rozvoje investièního majetku pøes 20 miliónù korun a významnì tak posílila a zkvalitnila své výukové kapacity.
Dalí technické detaily ukonèené stavby:
Autor studie:
Ing. arch. Jan Třeštík
Autor prováděcího projektu: Ing. arch. Jan Třeštík
akad. arch. Karel Rulík
Zhotovitel stavby:
VCES a. s.,
odtìpný závod PREMING Chrudim
Hlavní stavbyvedoucí - R. Dvoøák
Asistent stavbyvedoucího
- Ing. J. ugar
Investor:
Univerzita Pardubice
Technický dozor investora: Miloslav Skokan
Datum zahájení: èerven 2003 Datum dokonèení: leden 2004
Stavba hrazena z finanèních prostøedkù Univerzity Pardubice, Fondu rozvoje investièního majetku.
Kapacita objektu:
1. NP posluchárna B1 310 míst
posluchárna B2 80 míst
sociální zaøízení, technické zázemí
2. NP posluchárna B3 80 míst
Vybavení poslucháren audiovizuální technikou:
Velká posluchárna B1:
l
pevné plátno 424x 320
l
datový projektor, pøipojení k datové síti
l
1 pevný mikrofon, 2 bezdrátové mikrofony a ozvuèení
l
vybavení katedry
- PC s Windows XP, dotekový LCD displej
- DVD+VHS Panasonic
- vizualizér AVER 300+prosvìtlovací panel
- bezdrátové pojítko pro pøipojení uivatelù k datové síti
Malé posluchárny B1, B2:
l
plátno elektrické
l
datový projektor, pøipojení k datové síti
l
vybavení katedry - PC s Windows XP, dotekový LCD displej
Po doplnìní ozvuèení v malých posluchárnách monost poslat obraz i zvuk z velké posluchárny na projekci do malých poslucháren.
Ve vech posluchárnách jsou umístìny klasické tabule na psaní
køídou.
(vw)
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přestřižení pásky rektorem univerzity a generálním ředitelem dodavatele
stavby společnosti VCES, a. s. - prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
a Mgr. Miroslav Boštík

slavnostní otevření prováděl prorektor pro vnitřní záležitosti univerzity
doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

v největší posluchárně B1 přednesl krátký projev rektor univerzity
a představitel generálního dodavatele stavby
(zleva) doc. Cakl, rektor prof. Ludwig a generální ředitel VCES, a.s. M. Boštík
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o architektonickém zpracování a záměru autorů hovořil
akad. arch. Karel Rulík
při slavnostním otevření zaplněná posluchárna zejména pedagogickými
zaměstnanci univerzity a jejími hosty

hned následující den se lavice poslucháren začaly plnit vysokoškoláky
posluchárna B2 s 80 místy

vzdušný a prosvětlený vestibul
pohled na nové posluchárny od křižovatky „U Josefa“
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Výroční zpráva rektora a hodnocení činnosti
Univerzity Pardubice za rok 2003
Váení èlenové akademické obce Univerzity Pardubice, váené
dámy, váení pánové,
je mi ctí stát v èele Univerzity Pardubice pátým rokem. Rád
bych dnes provedl rekapitulaci uplynulého roku 2003, základních
èinností a momentù v ivotì naí almae matris, zhodnocení prvního
roku mého druhého funkèního období. Je jistì na místì se postupnì zastavit u vech hlavních èinností, pro nì je univerzita jako vysokokolská instituce zøízena, i u tìch, které vytváøejí podmínky pro
jejich rozvoj a pomáhají pro nì vytváøet zázemí a ji materiální, èi
organizaèní.
VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST je spoleènì s èinností vìdeckou a vývojovou nejdùleitìjí èinností vysokých kol, tedy i Univerzity Pardubice. Studenti na naí kole studují ve 43 studijních programech
s 99 obory  jejich íøe je nyní pomìrnì znaèná. Je to dáno pøedevím rozvojem jednotlivých fakult a pøechodem na strukturované
studium. Nacházíme se v okamiku, kdy máme studenty studující
tradièní pìtiletá magisterská studia, která ji nebudou pro nové
uchazeèe otevírána a budou dobíhat. Vìtina studentù pak ji nastoupila èi letos budou pøijímáni do bakaláøských programù akreditovaných pro strukturovanou podobu studia, tj. s moností pokraèovat v navazujících dvouletých magisterských programech a oborech. Zamìøení naich studijních programù se stále roziøuje
a v souèasnosti pokrývá jak oblasti pøírodovìdné, technické, ekonomické a humanitní, tak oblast zdravotnickou. V minulém roce pokraèoval proces akreditace nových studijních programù, dolo
k rozíøení ji akreditovaných programù o nové studijní obory,
k prodlouení akreditace stávajících programù na dalí období,
eventuelnì ke komplexní reakreditaci na strukturované studium,
jako napø. u Fakulty chemicko-technologické. Proces pøípravy akreditaèních materiálù probíhal v souladu s Boloòskou deklarací, to
znamená orientaci na strukturované studijní programy.
Fakulta chemicko-technologická dokonèila v roce 2003 úspìnì proces akreditace strukturované formy studia, a to ve svém tradièním a stìejním programu Chemie a technická chemie. Je to
pravdìpodobnì nejvìtí zásah do náplnì studia za více ne padesátiletou existenci fakulty. Bakaláøský studijní program Chemie a technická chemie byl akreditován ve formì studia prezenèní i kombinované. Na nìj navazuje magisterský studijní program Chemie se
4 studijními obory ve formì prezenèní, nebo program Chemie
a technologie materiálù se 7 studijními obory ve formì studia prezenèní a kombinované èi program Chemické a procesní inenýrství
s 5 studijními obory akreditovanými také v obou formách. Dále byly
upraveny a rozíøeny ji akreditované studijní programy tak, aby
plnì vyhovovaly monostem strukturovaného studia v rùzných formách. Byla udìlena akreditace bakaláøskému a magisterskému studijnímu programu Chemie a technologie potravin. Poslední novinkou je rozíøení akreditace 4 doktorských studijních programù v anglickém jazyce.
Druhá nae nejstarí fakulta, Fakulta ekonomicko správní, dále
úspìnì rozíøila akreditované studijní programy - byla udìlena
akreditace doktorskému studijnímu programu Hospodáøská politika
a správa se studijním oborem Regionální a veøejná ekonomie, take
je moné na fakultì nyní studovat ve dvou doktorských programech. Byla rozíøena akreditace studijního programu Systémové
inenýrství a informatika. V oboru Informatika ve veøejné správì 
o tøíleté bakaláøské studium v prezenèní i kombinované formì
a o navazující dvouletý magisterský obor v prezenèní formì. V oboru Regionální a informaèní management tohoto studijního progra-
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mu dolo k rozíøení akreditace v bakaláøském a navazujícím magisterském studiu o výuku v anglickém jazyce v prezenèní formì.
Na Dopravní fakultì Jana Pernera probìhla kompletní reakreditace a pøechod na strukturované studium ji v roce pøedelém.
Pro akademický rok 2003/2004 tak byli nastupující studenti pøijímáni ji plnì do strukturovaného studia, vyí roèníky pak studují
jetì v klasickém pìtiletém studiu. Stávající studijní obory byly
v uplynulém roce rozíøeny o studijní obor Aplikovaná informatika
v dopravì v rámci jak bakaláøského studijního programu Dopravní
technologie a spoje, tak navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inenýrství a spoje. Výuka v tomto novém oboru je
akreditována té v anglickém jazyce. Dále byla dopravní fakultì
prodlouena akreditace habilitaènímu øízení a øízení ke jmenování
profesorem.
Nejmladí fakultou naí koly je Fakulta humanitních studií.
V návaznosti na úspìné akreditace bakaláøských studijních programù v roce 2002 podala fakulta v roce 2003 k akreditaci dalí studijní programy, které dále roziøují monosti studovat u nás filosofické,
sociologické a historické disciplíny. V uplynulém roce byla udìlena
akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Filosofie se studijním oborem Religionistika v prezenèní podobì a rozíøena akreditace bakaláøského studijního programu Historické vìdy
o studijní obor Historicko-literární studia, rovnì v prezenèní podobì. Mimo roziøující se okruh programù a oborù ve stupni bakaláøském a magisterském bude dùleité vytváøet na fakultì postupnì
podmínky pro akreditaci prvního doktorského programu.
Do druhého roku existence vstoupily nae nové vysokokolské
ústavy - Ústav informatiky a Ústav zdravotnických studií.
Ústav informatiky zabezpeèuje výuku bakaláøského studijního
programu Informaèní technologie, a to ji tøetím rokem. Od spoleèné pøípravy studijních programù s Vyí odbornou kolou elektrotechnickou v Pardubicích jsme po zváení ustoupili a pøipravili
k akreditaci nový bakaláøský studijní program s názvem Elektrotechnika a elektronika v oboru Mikroprocesorová technika samostatnì.
(Akreditaèní komise jej projednala na svém únorovém zasedání.)
Ústav zdravotnických studií zabezpeèuje výuku bakaláøského
studijního programu Oetøovatelství s obory Veobecná sestra a Porodní asistentka. Perspektiva tohoto studijního programu je mimo
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jakékoliv diskuse, sledujeme-li tendence a poadavky na tuto profesi ve státech EU. V souvislostí s tím byly v loòském roce vedeny kroky k akreditaci magisterského stupnì tohoto programu.
Potìitelné je, e se opìt rozíøila nabídka celoivotního vzdìlávání. Kadá fakulta univerzity (ale také Univerzitní knihovna) nabízela kurzy smìøující k celoivotnímu vzdìlávání veøejnosti vech
vìkových kategorií a odpovídající jejímu odbornému zábìru.
V akademickém roce 2003/2004 dolo k dalímu nárùstu poètu
studentù Univerzity Pardubice. Celkový poèet studentù èinil ke
31. øíjnu 2003 6 260 studentù, co je o 995 více ne ke stejnému
datu v roce 2002 (a o 1534 ne v roce 2001). Od 31. 10. 1994 dolo k nárùstu o témìø 4000 studentù. Na FES bylo zapsáno k tomuto
datu 1 861 studentù; na DFJP 1 608 studentù; na FChT 1 596 studentù, na FHS to bylo 870 studentù, na ÚI 167 a na ÚZS 158.
S rozvojem poètu studentù, studijních programù a vzdìláváním
souvisí i získávání prostøedkù na jeho podporu a rozvoj z Fondu
rozvoje vysokých kol - fondu urèeného na projekty související se
vzdìlávací èinností vysokých kol. V roce 2002 bylo podáno 74
ádostí o financování projektu. Z nich bylo pøijato 23 (úspìnost
31%) a financováno celkovou èástkou 3,176 mil. Kè (proti 6,68 mil.
Kè v roce 2002). FChT øeila 12 projektù, FHS 6 projektù, DFJP
3 projekty, FES 1 projekt. Univerzitní knihovnì byl financován jeden projekt. Pozitivní zvyující se trend uplynulých tøí let byl
bohuel vloni pøeruen, kdy jsme se dostali na polovièní objem pøidìlených prostøedkù proti roku 2002.
Ne ve se nám ve vzdìlávací èinnosti úplnì podaøilo. Myslím,
e v hodnocení pedagogické èinnosti, které nabývá pøi posuzování
univerzit a jejich kvality stále vìtího významu, se zatím nepodaøilo
najít takový obecnì uznávaný a komplexní systém, který by vedoucí
pracovníci fakult a kateder pøijali za pøirozený a uiteèný a pravidelnì by jej pøi své práci pouívali.
VÌDECOVÝZKUMNÁ ÈINNOST je pøirozenou souèástí èinnosti vysoké koly, a tedy i souèástí pracovní náplnì kadého akademického pracovníka univerzity. Vzhledem k tomu, e se jedná
o vysoce specifickou tvùrèí èinnost, není snadné ji zcela objektivnì
hodnotit. Obvyklá kritéria pouívaná k hodnocení vìdeckovýzkumné èinnosti se vztahují jednak k výi finanèních prostøedkù získaných z vnìjích zdrojù na výzkumné projekty, ale také k scientometrické bilanci obvyklých výstupù badatelské práce, jakými jsou napøíklad poèty publikací, patentù a prezentací na uznávaných mezinárodních konferencích. Finanèní kritérium vìdeckovýzkumné
úspìnosti lze rozdìlit na prostøedky získané fakultami v rámci institucionálního financování a úèelové prostøedky získané jednotlivými
øeitelskými týmy v granových soutìích.
Na univerzitì jsou v souèasnosti øeeny ètyøi výzkumné zámìry
 dva na FChT, po jednom na DFJP a FES. Celková finanèní èástka
poskytnutá na øeení tìchto zámìrù v roce 2003 byla 33,3 mil. Kè
(co je dvojnásobek oproti roku 1999, který byl prvním rokem øeení). Po vzájemné dohodì s dìkany fakult byla na MMT podána
ádost o pokraèování do konce roku 2004, a tato ádost byla kladnì vyøízena. Dalí souèástí institucionálního financování je dotace
na tzv. specifický výzkum, která v roce 2003 pro Univerzitu Pardubice pøedstavovala èástku 22,6 mil. Kè.
Grantová agentura ÈR financovala v roce 2003 na univerzitì
padesát jedna projektù za celkem 17,5 mil. Kè, co pøedstavuje významný nárùst oproti letùm pøedchozím (13,3 mil. Kè v roce 2002,
12,1 mil. Kè v roce 2001 a 9,8 mil Kè v roce 2000). Rozdìlení øeených projektù GA ÈR je podle fakult následující: FChT øeila v roce
2003 tøicet sedm projektù s roèním pøíspìvkem 11,6 mil. Kè, DFJP
est s roèním pøíspìvkem 3,4 mil. Kè, FHS pìt projektù s roèním pøíspìvkem 1,2 mil Kè. a FES tøi s roèním pøíspìvkem 1,2 mil Kè.
Úspìnost novì podávaných grantù je z celouniverzitního hlediska
pomìrnì dobrá a v souèasnosti se pohybuje kolem 47 %. Podle celkové výe získaných finanèních prostøedkù na vìdeckovýzkumnou
èinnost se Univerzita Pardubice øadí mezi první tøetinu nejúspìnìjích vysokých kol v ÈR. V roce 2003 bylo dále získáno celkem
3,2 mil. Kè na podporu mezinárodní spolupráce ve vìdì a výzkumu. Jedná se o finanèní prostøedky získané z rùzných domácích

i zahranièních zdrojù, vìnované na realizaci vìdeckovýzkumných
projektù, reciproèních výmìn a stáí uskuteèòovaných v rámci programù KONTAKT (podpora úèasti èeských vìdeckovýzkumných
pracovníkù v mnohostranných programech výzkumu), INGO (podpora èlenství v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají výzkumem a jeho podporou), EUREKA (evropská spolupráce
v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje), BARRANDE (dvoustranná èesko-francouzská spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje),
5. Rámcového programu EU a dalích spoluprací v oblasti vìdy
a výzkumu realizovaných na mezinárodní úrovni.
Vedení univerzity si uvìdomuje dùleitost podpory vìdecké
práce zaèínajících akademických pracovníkù. V roce 2003 bylo formou tzv. vnitøních grantù univerzity øeeno celkem 78 projektù
v celkovém objemu 2,09 mil. Kè.
Z hlediska výstupù vìdeckovýzkumné èinnosti lze uvést následující údaje. V roce 2003 bylo akademickými pracovníky univerzity
publikováno celkem 89 prací v mezinárodních odborných èasopisech, 327 prací v domácích èasopisech a dále pak prezentováno
celkem 335 sdìlení na mezinárodních a 592 sdìlení na domácích
odborných konferencích.Tento ukazatel vykazuje meziroènì rostoucí trend. Je vak nutno konstatovat, e èást akademických pracovníkù stále zùstává do publikaèní èinnosti nezapojena. V roce 2003
nepublikovalo 8 % uèitelù na FChT, 20 % uèitelù na FHS, 23 % uèitelù FES a 32 % uèitelù na DFJP.
Velmi rád bych na tomto místì zmínil spolupráci s ústavy Akademie vìd Èeské republiky. Na univerzitì v souèasnosti pùsobí dvì
vìdeckovýzkumná pracovitì, která lze v tomto smìru povaovat
za spoleèná. Jedná se o Spoleènou laboratoø chemie pevných látek
a Výzkumné centrum Nové a perspektivní anorganické slouèeniny
a materiály na FChT. Obì tato pracovitì jsou dlouhodobì velmi
dobøe hodnocena jak v domácím, tak i mezinárodním kontextu
a významnì pøispívají k výzkumné èinnosti univerzity.
Vnìjí vztahy univerzity v roce 2003 byly zamìøeny na prohlubování a roziøování SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIÈNÍMI A DOMÁCÍMI PARTNERY. Univerzita Pardubice se jako èlen Evropské asociace univerzit (EUA) podílí na vytváøení evropského vzdìlávacího
prostoru. Významným projektem v tomto smìru je program SOCRATES /ERASMUS, který umoòuje realizaci mobilit studentù a uèitelù univerzity na partnerských univerzitách v zemích EU. V rámci
tohoto programu se v roce 2003 uskuteènilo celkem 88 výjezdù naich studentù, které byly rozloeny do obou semestrù, s prùmìrnou
délkou pobytu 3,5 mìsíce (celkem nai studenti strávili na zahranièních univerzitách 307 mìsícù, co pøedstavuje pøiblinì 20% nárùst
oproti pøedchozímu roku). Vyjelo 33 uèitelù, co je více ne dvojnásobek roku 2002. Univerzitu naopak navtívilo 8 studentù, kteøí
zde strávili prùmìrnì 4,4 mìsíce. Ze zdrojù Evropské komise
a MMT bylo na mobility studentù a uèitelù vyèerpáno více ne
5 mil. Kè. S konkrétními výsledky pùsobení naich studentù na partnerských univerzitách v zahranièí bylo mono se seznámit dne
22. øíjna 2003, kdy probìhlo informaèní Odpoledne s Erasmem.
Studenti a uèitelé vyjídìjí a pøijídìjí samozøejmì i v rámci jiných
programù. V roce 2003 nabídla univerzita studentùm a absolventùm novou monost získání zahranièních zkueností v rámci programu Leonardo da Vinci. V rámci dvou schválených projektù umoní
tento program 20 studentùm a 5 absolventùm získat v prùbìhu
pùlroèních stáí praktické zkuenosti u zahranièních firem. Na tyto
aktivity získala univerzita celkem 2,9 mil. Kè, které bude mono
èerpat do kvìtna roku 2005.
V úspìné èinnosti pokraèovalo Regionální informaèní a kontaktní centrum v Pardubicích, které ve spolupráci univerzity a Výzkumného ústavu organických syntéz pùsobí jako souèást národní
informaèní sítì 6. Rámcového programu EU pro Pardubický a Královéhradecký kraj.
Tak jako v pøedchozím roce i v roce 2003 se celkem daøilo zvyovat KVALITU AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKÙ, která bezprostøednì ovlivòuje kvalitu vzdìlávací, vìdecké, výzkumné a vývojové
èinnosti. V roce 2003 bylo z øad naich uèitelù (vèetnì tìch uèitelù,
kteøí u nás pracují ve vedlejím pracovním pomìru) jmenováno
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sedm nových profesorù (FChT-3, DFJP-3, FHS-1), (v roce 2002
i 2001 - 5) a pìt nových docentù (FChT-3, DFJP-1, FES-1), (v roce
2002  11, v roce 2001 - 4). K 31. 12. 2003 vykázala Univerzita
Pardubice v pracovním pomìru 379,6 pøepoètených akademických pracovníkù na základì úvazkù, co je nárùst o 23,4 pracovníka oproti roku 2002, kdy byl pøepoètený poèet 356,2 (v roce 2001
to bylo 350,9). Z uvedeného celkového poètu bylo 45,0 pøepoètených profesorù, 82,1 pøepoètených docentù, 154,9 pøepoètených
odborných asistentù a 97,6 asistentù. Podíl profesorù mírnì stoupl
oproti roku 2002, a to z 11,5% na 11,9% v roce 2003 (v roce 2001
to bylo 10,6%). U docentù se vak projevil opìt pokles, a to z 23%
v roce 2002 na 21,6% v roce 2003 (v roce 2001 to bylo 23,9%). Pokles zaznamenala té kategorie odborných asistentù, a to ze 45,3%
v roce 2002 na 40,8% v roce 2003. Nárùst podílu na celkovém poètu uèitelù zaznamenala kategorie asistentù, a to z 20,2% v roce
2002 na 25,7% v roce 2003. Pedagogický sbor naí univerzity nám
v porovnání s pøedchozím rokem nezestárl, ale bohuel ani neomládl. Celkový prùmìrný vìk uèitelù byl v roce 2003 opìt 47 let,
stejnì tak jako v pøedchozích dvou letech. Prùmìrný vìk profesorù
byl k 31. 12. 2003 61 let, zùstal tedy stejný jako v roce 2002 (v roce
2001 byl 60 let), prùmìrný vìk docentù byl opìt 56 let, a nemìní
se tak ji od roku 2000. Nepatrné zlepení je v kategorii odborných
asistentù, kde prùmìrný vìk byl 41 let, proti 42 letùm v roce 2002
a 43 letùm v roce 2001.
vnitøní organizacE a provoz univerzity je stabilizovaný. Pokraèoval proces zkvalitòování a aktualizace legislativních pøedpisù
a norem. V roce 2003 byly novelizovány následující vnitøní pøedpisy: byl pøepracován a vydán nový Øád výbìrového øízení (s úèinností od 11. 3. 2003). Byly provedeny zmìny Vnitøního mzdového
pøedpisu, které se týkaly úpravy základních mzdových tarifù a pøíplatkù za vedení a výkon funkce (s úèinností od 1. 4. 2003). V dùsledku zøízení Informaèního centra a vzniku nových vìdeckých pracovi a akreditace nových studijních programù zajiovaných FES,
DFJP a FHS byl s úèinností od 11. 3. 2003 novelizován Statut Univerzity Pardubice. Novelizován byl rovnì Volební a jednací øád
Akademického senátu Univerzity Pardubice (s úèinností od 19. 6.
2003). V prùbìhu roku 2003 dolo k dalímu zkvalitòování souboru
organizaèních smìrnic, zamìøených na odbornou a pedagogickou
èinnost univerzitních útvarù. Z nich je tøeba zmínit vydání kriterií
a postupu rozdìlení a uití podpory specifického výzkumu, systém
programu rozvojových aktivit a pravidel pro pøiznání tvùrèího volna.
V oblasti organizaènì-provozních vnitøních norem dolo napø. k novelizaci smìrnic zajiujících zabezpeèení poární ochrany, nakládání a manipulaci s odpady, byla vydána pravidla pronájmu nebytových prostor a poslucháren v univerzitní aule a vnitøního kontrolního systému a finanèní kontroly.
Jsem rád, e mohu opìt konstatovat, e se podaøilo na Univerzitì Pardubice sestavit rozpoèet, který umonil rozvoj vech souèástí
univerzity. Nae vysoká kola mìla v roce 2003 nárùst základní dotace oproti roku 2002 o 23,5 % na 253 mil. Kè. O nárùstech v oblastech spojených s tvùrèí èinností jsem ji hovoøil. Navíc jsme získali 3,0 mil Kè na obnovu pøístrojového vybavení. Univerzita byla
úspìná v získání prostøedkù z tzv. rozvojových fondù MMT, celkem se jednalo o neinvestièních 16,3 mil. Kè - FHS 2,5 mil. Kè,
FChT 2,1 mil.Kè, FES 4,4 mil Kè, ÚI 0,6 mil. Kè, ÚZS 5,3 mil. Kè
a DFJP 1,0 mil Kè a celouniverzitní útvary 0,4, mil Kè). Zároveò bylo
získáno 8,2 mil. Kè na investice (na nákup a zavedení software iFIS,
OBD, software pro knihovnu a rozvoj datové sítì). Oproti roku
2002, kdy se pro nai kolu jednalo o 32 mil. Kè, se jedná o pokles,
jeho dùvodem je zmìna koncepce rozvojových programù. V letoním roce oèekáváme více ne 17 mil. Kè. V roce 2003 získala univerzita 3,0 mil. Kè na obnovu a údrbu staveb. Zajímavé je i procentuální rozdìlení nákladù na jednotlivé èinnosti univerzity. Nejvìtí poloku tvoøí osobní náklady, a to 52,4%, dále materiál
a sluby 33,5%, odpisy 7,5%, stipendia 3,0% a ostatní náklady
3,6%.
V minulém roce jsme rovnì opìt zvýili mzdové tarify jednotlivých platových tøíd a vyplatili dvakrát polovinu platu navíc. Celkovì
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se zvýily vyplacené mzdové prostøedky na 251,4 mil. Kè, vèetnì
povinných odvodù, prostøedkù z V a V, doplòkové èinnosti, OON
atd. Pro vai pøedstavu - v roce 2000 to bylo cca 160 mil. Kè, v roce
2001 200 mil. Kè a v roce 2002 220,5 mil. Kè. V letoním roce poèítáme z dalím navýením mzdových tarifù. Toto navýení bude
vìtí ne v uplynulých letech, navrhujeme zvýení cca o 17,5%.
Naí snahou je, aby mladý uèitel naí koly mìl hned na zaèátku své
kariéry plat vyí ne støedokolský uèitel s dlouholetou praxí. Na
závìr této èásti zprávy rád konstatuji, e hospodaøení univerzity
v minulém roce bylo uzavøeno bez vìtích problémù. S podrobnostmi budete seznámeni ve výroèní zprávì o hospodaøení, která se
nyní zpracovává.
V roce 2003 procházela oblast INFORMAÈNÍCH A KOMUNIKAÈNÍCH TECHNOLOGIÍ nìkolika zásadními zmìnami, které
byly na poèátku roku iniciovány vytvoøením Informaèního centra,
které v sobì zahrnuje bývalé Centrum informaèních technologií
a niverzitní knihovnu. Soustøedili jsme se zejména na zdokonalení
informaèní podpory základních èinností univerzity. K tomu jsme
vyuili Rozvojové a transformaèní projekty MMT. V rámci øeení
tìchto projektù byl zakoupen a implementován nový ekonomický
software iFIS, který plnì pokrývá i budoucí standardy EU celou oblast ekonomiky a logistiky a je provázán s pouívaným software pro
personalistiku a mzdy. Dále byl implementován nový informaèní
systém vìdy a výzkumu OBD PRO. Tím byl vytvoøen nezbytný základ pro zavedení jednotné evidence vìdeckovýzkumné a publikaèní èinnosti. V roce 2003 té byl zahájen projekt, jeho cílem je
integrace provozních a ekonomických systémù fakult, ústavù a celouniverzitních útvarù (ekonomický software iFIS, evidence personalistiky a mezd VEMA, studijní agenda STAG). Pro tyto úèely byl
vybrán softwarový produkt VERSO firmy DERS, který v souèasné
dobì ji vyuívá øada VV. Tento produkt lze té pouít jako nástroj
pro tvorbu manaerských a provozních sestav (evidence vyuití
místností, centrální kalendáø akcí, evidence èerpání dovolených, telefonní seznam, hodnocení pedagogické zátìe, náklady na studenta apod.). V univerzitní knihovnì je zaveden komplexní automatizovaný knihovní systém nové generace Daimon od firmy Sefira, který zajiuje provoz univerzitní knihovny pøi stoupajícím poètu
studentù a narùstajících nárocích na knihovnicko-informaèní sluby
a umoní propojení na dalí informaèní systémy Univerzity Pardubice.V oblasti informaèních systémù se dále pracovalo na rozíøení
studijní agendy STAG na vechny fakulty a ústavy. Od øíjna 2003
byly napøíklad pøevedeny vechny záznamy studentù do STAGu
a vykazování dat pro matriku nyní probíhá pouze ze STAGu. V oblasti informaèní infrastruktury dolo k posílení páteøních tras univerzitní datové sítì. Na podzim 2003 probìhla instalace optických rozvadìèù, doplnìní optického propojení budov v areálu Stavaøov
a Polabiny a byl zvýen výkon páteøních aktivních prvkù. Bylo té
realizováno komplexní øeení zálohování dat, které tvoøí 3,5TB diskové pole, øídící jednotka zálohování a páskový robot. Toto øeení
splòuje poadavky, které jsou kladeny na business critical aplikace
v oblasti bezpeènosti, dostupnosti, obnovitelnosti a ochrany dat.
Pøejdìme nyní do sféry ZKVALITNÌNÍ ZÁZEMÍ UNIVERZITY.
V roce 2003 jsme na péèi o majetek a opravy i úpravy vynaloili
34 mil. Kè. Velká pozornost byla vìnována realizaci opatøení vyplývajících z energetického auditu, která vedou ke sníení spotøeby
energie. Byly osazeny termoregulaèní ventily v Technologickém pavilonu v Doubravicích a v budovì rektorátu. Dále byla provedena
v Doubravicích rekonstrukce strojovny ústøedního topení a teplé
uitkové vody a oprava a výmìna tìsnìní oken. V prùbìhu roku pokraèovaly práce na dalích opravách tak, aby byly vdy opraveny
vìtí celky a aby prostøedky na tento úèel vyèlenìné rozpoètem nebyly rozdrobeny na nepodstatné akce. V návaznosti na rok 2002 tak
pokraèovaly úpravy dalích prostor v Doubravicích. Plynule pokraèovaly i opravy v budovì EA v univerzitním kampusu. V objektu
probìhla generální oprava výmìníku topení a teplé vody, byly vymìnìny stoupaèky ve støedu objektu a zároveò provedena i výmìna vekerých leatých rozvodù. Ve stejné budovì byla ve
13. podlaí instalována klimatizace nìkterých prostor a stavebnì za-
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jitìna pøestavba nìkterých uèeben FES a DFJP na poèítaèové.
K pomìrnì velkým zmìnám dolo v objektu rektorátu. Rozsáhlé
úpravy umonily uvolnit ve prospìch pedagogické èinnosti pøízemní prostory v budovì DC dopravní fakulty, ze kterých se odstìhovaly nìkteré spoleèné útvary. První i druhé nadzemní podlaí budovy
rektorátu prolo znaènými úpravami, dosud nevyuívané prostory
slouící kdysi jako technické zázemí bývalého stravovacího provozu
byly pøestavìny na kanceláøe a vybudováno bylo i pøísluné sociální
zázemí. Byla rovnì dokonèena generální oprava výtahu, oprava
støechy a rekonstrukce el. instalace v kongresovém sále. Pracovníci
DFJP mohou vyuívat generálkovaného výtahu, který byl v nedávné
minulosti neustálým zdrojem kritiky. Zároveò byly opraveny nìkteré prostory pro katedry. V budovì FChT na námìstí Ès. legií byly
opraveny støechy a provedena i èásteèná oprava odsávání. Vìtí
opravy zde ji nebudou provádìny vzhledem k pøipravované výstavbì. Nìkteré opravy byly provádìny na spoleènì vyuívaných
budovách. V aule byla provedena plánovaná úprava pøedávací stanice a vzduchotechniky, bylo nutné té opravit støechu. Na technickém stavu tìlocvièen se projevuje nepøíli kvalitní výstavba. Museli
jsme øeit havarijní situaci zpùsobenou zborcením èásti sklenìné výplnì obvodového plátì. Nejvìtí vlastní investièní akcí uplynulého
roku je bezesporu pøestavba bývalé tìlocvièny v areálu dopravní fakulty na nové, moderní posluchárny. Ty byly zkolaudovány
10. února a jsou pøipraveny pro uívání v letním semestru. Náklady
celé stavby vèetnì audiovizuální techniky, kvalitního zázemí a okolních úprav pøevýily èástku 20 mil. Kè. Univerzita tak získala kvalitní
výukové prostory v posluchárnách s kapacitou 310 a dvakrát 80 studijních míst.
Velkou pozornost jsme i nadále vìnovali zkvalitòování sociálního zázemí studentù na kolejích. Pøednostnì byla na pavilonu G
a na ètyøech podlaích pavilonu B provedena rekonstrukce elektroinstalace a zároveò bylo pøipraveno trasování pro zasíování. V pavilonu G byly opraveny sprchové kouty, byly zmodernizovány ètyøi
studentské garsoniery na pavilonu B. Na dvou pavilonech E a D byly
upraveny garsoniery pro ubytování zamìstnancù, kteøí do té doby
vyuívali prostor ubytovny v budovì dopravní fakulty. Vnìjí opravou proel pavilon E, na kterém byla dokonèena oprava balkonù
a proveden nový fasádní nátìr èelní stìny. Prùbìnì pokraèovalo
malování v pavilonech A, B, G a probìhlo samozøejmì i velké
mnoství drobnìjích oprav.
Bezesporu nejvíce sledovaným úkolem, který je pod stálou kontrolou, je realizace investièního zámìru výstavby nové FChT.
V uplynulé roce 2003 bylo dosaeno významného pokroku. Byl
odevzdán a schválen projekt výstavby, vèetnì výstavby tìlovýchovných zaøízení. Na stavbu FChT je vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení, øízení vedoucí k územnímu rozhodnutí pro stavbu
tìlocvièen probíhá. MMT odsouhlasilo a doporuèilo ministerstvu
financí ke schválení dodatek è. 5 investièního zámìru, který øeí
jeho rozíøení o demolici a výstavbu tìlovýchovného zaøízení a navyuje tedy i náklady stavby. V souèasnosti probíhá intenzivní pøíprava na vyhláení veøejné obchodní soutìe o získání veøejné zakázky generálního dodavatele stavby tak, aby byla výzva vydána co
nejdøíve po pøedpokládaném souhlasu MF. Velmi podstatným faktem,
který nás opravòuje k optimismu, je to, e státní rozpoèet poèítá
v kapitálových výdajích roku 2004 pro tuto stavbu s èástkou témìø
150 mil. Kè. V uplynulém roce jsme v souvislosti s pøípravou této investice museli vynaloit více ne 9 mil. Kè na pøeloku teplovodu
v prostorách budoucí výstavby.
IVOT NA UNIVERZITÌ netvoøí pouze péèe o studenty, vzdìlávací a vìdeckovýzkumná èinnost, rozvoj materiálního a finanèního zázemí, ale souvisí s tím tìsnì i upevòování kolegiálních vztahù
a pocitu soudrnosti uvnitø univerzity, pìstování dobré úrovnì vnitøní akademické kultury, ale i udrování vazeb mimo univerzitu.
Pøedstavitelé univerzity vedli pravidelná jednání s èleny Parlamentu
ÈR, s pøedstaviteli Pardubického kraje, Statutárního mìsta Pardubic, mìstským obvodem Pardubice II, stejnì jako s ostatními partnery a významnými institucemi, podniky a osobnostmi regionu.
Úèastnili jsme se øady významných jednání na pùdì Parlamentu

hodnocení činnosti univerzity za rok 2003 přednesené rektorem
před shromážděním akademické obce Univerzity Pardubice

ÈR, MMT, Ministerstva zdravotnictví ÈR a Ministerstva financí ÈR,
Evropské asociace univerzit, Èeské konference rektorù (kde jsem
byl podruhé zvolen místopøedsedou), Rady vysokých kol (kde prorektor Cakl vykonává funkci pøedsedy ekonomické komise) a Reprezentativní komise MMT. Velmi aktivnì jsme se zúèastnili projektu, který se zabýval budoucím financováním veøejných vysokých
kol. Neobyèejnì intenzivní byla jednání s nejvyími státními orgány ÈR ohlednì rozpoètu a financování, pøípravy výstavby Fakulty
chemicko-technologické a související s roziøující se studijní nabídkou univerzity. Jsem rád, e se i celá øada dalích pracovníkù univerzity podílela na práci rùzných odborných grémií.
Univerzitu navtívilo v roce 2003 mnoho významných osobností. K jednoznaènì nejvýznamnìjí událostí tohoto charakteru byla
kvìtnová návtìva prezidenta republiky Václava Klause, který
v rámci dvoudenní návtìvy Pardubického kraje zavítal i k nám podiskutovat s naimi studenty. Druhou významnou návtìvou, kterou
je tøeba v této souvislosti zmínit, byla návtìva velvyslance USA v ÈR
Craiga Robertse Stapletona v závìru mìsíce února a jeho beseda se
studenty v angliètinì. Na pracovní jednání na univerzitu pøijeli
napø.: 1. námìstek ministrynì kolství Mgr. Václav Pícl, námìstek
pro vysoké koly doc. Petr Koláø, poslanci Parlamentu ÈR  Petr
Mare, Alena Páralová, Walter Barto. Se studenty a zamìstnanci
o vstupu ÈR do Evropské unie besedoval senátor Mirek Topolánek,
uskuteènila se panelová diskuse s poslanci Páralovou, Mandíkem,
Martínkem a ministrem Mlynáøem. V záøí univerzita hostila dvoudenní zasedání 71. pléna Èeské konference rektorù, jeho se zúèastnila ministrynì kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR Petra Buzková a její námìstek pro vysoké koly Petr Koláø. V rámci odborných
akcí, semináøù a konferencí, a ji vzdìlávacího, èi vìdeckovýzkumného charakteru, jich pracovníci a pracovitì univerzity uspoøádali
nebo spolupoøádali více ne 9 desítek, pøedstavitelé univerzity a fakult vedli øadu dalích pracovních jednání s významnými hosty. Ze
zahranièních návtìv a jednání mohu zmínit napø. zástupce japonských firem, èínskou delegaci, pøedstavitele partnerských regionù
kraje Tours ve Francii èi polského Dolnoslezského vojvodství,
zástupce Vietnamské republiky, Venezuely, finské partnerské V èi
reprezentaci vysokých kol Australského svazu, jmenuji-li namátkou
alespoò ty, které se uskuteènily na pùdì univerzity.
Poøádali jsme dalí akce, které jsou pro nás ji tradièní, napø.
dny otevøených dveøí jednotlivých fakult, prezentace na výstavách
a veletrzích, studentské plesy, Majáles, dostih Univerzity Pardubice,
vyhláení nejlepích sportovcù univerzity a výsledkù 45. roèníku
o Standartu rektora apod. V rámci podzimních Mìstských slavností
organizovaly tradiènì katedra tìlovýchovy a sportu a Univerzitní
sportovní klub Bìh Terryho Foxe (ji 6. roèník) a studenti navíc zorganizovali akci s názvem Daruj krev  daruje ivot, kterou pod-
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členové akademické obce a zaměstnanci Univerzity Pardubice při shromáždění v nové posluchárně B1

poøili iniciativu Východoèeského divadla na získání nových dárkù
krve pro pardubickou krajskou nemocnici, pøi ní jsme byli se
74 zaregistrovanými dárci v rámci této iniciativy nejúspìnìjí.
K spoleèensko-kulturním událostem univerzity patøí jistì i výstavy
v galerii, kterých bylo uspoøádáno est. K tradièním v oblasti kultury
patøí i spolupráce s Vysokokolským umìleckým sborem, který
uspoøádal v univerzitní aule májový koncert a øadu dalích meních
vystoupení v rámci odborných konferencí poøádaných naimi pracoviti. Za zmínku na tomto místì stojí i to, e byl zaloen Klub absolventù a pøátel Univerzity Pardubice, který po ustavující valné
hromadì v záøí zaèal rozvíjet své aktivity smìøující k podpoøe
spolupráce mezi univerzitou a jejími pøíznivci.
K významným akademickým událostem roku patøilo mé jmenování do funkce rektora pro dalí funkèní období a volba a jmenování nového dìkana DFJP prof. Ing. Karla otka, CSc. (od 1. 3.), který
do èela fakulty pøivedl i nový tým prodìkanù. Byla jmenována nová
Vìdecká rada UPa pro funkèní období 2003  2006. Prezidentem
republiky Václavem Klausem byli jmenováni 3 nai noví profesoøi 
jeden v kvìtnu a dva v listopadu. Bìhem roku jsem významným
osobnostem, napø. pøi pøíleitosti jejich návtìvy na univerzitì nebo
pøi významných jubileích, udìlil 7 Pamìtních medailí UPa. Dalí významnou a snad ji tradièní akademickou událostí roku bylo slavnostní shromádìní a akademický obøad k pøipomenutí událostí
17. listopadu a ke Dni boje studentù za svobodu a demokracii, který mìl vloni poprvé trochu odliný charakter. Dne 14. listopadu
probìhla slavnostní promoce 42 nových doktorù 3 fakult UPa 
FChT (24), DFJP (17) a FES (1). Souèástí programu tohoto slavnostního akademického obøadu bylo i pøedstavení 4 nových docentù
a 6 nových profesorù univerzity. Slavnostní odpoledne pak doplnila
vernisá výstavy v Galerii UPa a uctìní Dne boje studentù za svobodu a demokracii, pøipomenutí událostí 17. listopadù 1939 a 1989
vzpomínkou u pamìtní desky pøed vstupem do univerzitního areálu. Veèer se uskuteènil slavnostní koncert Komorní filharmonie
Pardubice, kterou øídil Zbynìk Müller, s vystoupením mladých
sólistù  Ludmily Peterkové na klarinet a Alexandra Besy na violu.
Snaíme se, aby o naí èinnosti byla informována nejen odborná, ale i laická veøejnost. O rùzných aktivitách univerzity èi fakult
a jejich pracovi nebo i jednotlivcù z øad studentù èi zamìstnancù
univerzity referovalo více ne pìt set èlánkù v tisku. Pøièteme-li
k tomu zprávy a rozhovory zejména v regionálních rozhlasových
stanicích èi televizích, lze konstatovat, e mediální pokrytí a spolu-
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z diskuse

práce s redakcemi byla v tomto smìru pomìrnì dobrá a stabilní.
Zpravodaj Univerzity Pardubice, který je urèen nejen pro interní informovanost o dìní uvnitø univerzity, ale je distribuován i externím
partnerùm, vyel ètyøikrát.
Váené dámy, váení pánové,
pøed 10 lety byla Vysoká kola chemicko-technologická v Pardubicích pøejmenována zákonem na Univerzitu Pardubice a na
podzim zahájíme 55. akademický rok pardubické vysoké koly. To
jsou v ivotì naí almae matris významné okamiky, které si jistì
dùstojným zpùsobem pøipomeneme. Jaký bude pro univerzitu rok
2004, záleí na kadém z nás. Urèitì to bude rok nároèný, ale já
myslím, e jsme na nìj pomìrnì dobøe pøipraveni. Dìkuji Vám
vem za práci pro Univerzitu Pardubice a pøeji Vám vem úspìch
a pevné zdraví.
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.
pøed akademickou obcí Univerzity Pardubice pøednesl
na shromádìní dne 19. února 2004
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice

ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE
UNIVERZITA

Zasedala Vědecká rada Univerzity Pardubice

rektor prof. Ludwig řídí jednání vědecké rady
prorektor prof. Málek uvádí diskusi k systému institucionálního financování
výzkumu a vývoje vysoké školy z veřejných prostředků

V pondìlí 19. ledna dopoledne zasedal tøicetitøíèlenný odborný
orgán Univerzity Pardubice  vìdecká rada, která jednala o dùleitých otázkách vzdìlávací a vìdecké èinnosti univerzity. Na programu jednání byla zejména diskuse o systému institucionálního financování výzkumu a vývoje vysoké koly z veøejných prostøedkù
a v souvislosti s tím pøedstavení návrhu nových výzkumných zámìrù
fakult univerzity, projektù stìejního zamìøení vìdeckovýzkumné
èinnosti pracovi univerzity, které se budou ucházet o øeení a financování poèínaje lednem roku 2005. Za Univerzitu Pardubice
bylo schváleno a na konci února podáno est návrhù výzkumných
zámìrù: dva øeené na Fakultì chemicko-technologické (hlavními
øeiteli: prof. Ing. Jaromír òupárek, DrSc. a prof. Ing. Karel Vytøas,
DrSc.), dva na Dopravní fakultì Jana Pernera (hlavními øeiteli prof.
Ing. Jaroslav Menèík, CSc. a prof. Ing. Karel otek, CSc.), po jednom
na Fakultì ekonomicko-správní (hlavním øeitelem prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.) a Fakultì humanitních studií (hlavní øeitelkou prof.
PhDr. Milena Lenderová, CSc.).

Vìdecká rada se rovnì vyjadøovala k návrhu na sloení zkuební komise pro státní závìreèné zkouky bakaláøského studijního
programu Informaèní technologie, univerzitního programu zajiovaného Ústavem informatiky, a schválila ji ve sloení: doc. Ing.
Tomá Brandejský, Ph.D. z ÈVUT Praha, prof. Ing. Karel otek, CSc.
z DFJP, doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr. z ÚI, doc. Ing. Antonín
Kavièka, Ph.D. z DFJP, prof. Ing. Jan Èapek, CSc. z FES a Ing. Tomá
Dvoøák z organizace DATIS.
Prorektor prof. Málek poskytl v závìru jednání vìdecké rady
shrnující informace o prùbìhu øízení ke jmenování profesorem na
univerzitì za minulé volební období. V letech 2000  2003 probìhlo na univerzitì 21 øízení ke jmenování profesorem (10 na Dopravní fakultì Jana Pernera, 11 na Fakultì chemicko-technologické). Tøi
øízení byla zastavena.
(vw)

členové Vědecké rady Univerzity Pardubice při neformální diskusi: (zleva) prof. Kratochvíl (ÚMCh AV ČR), prof. Šňupárek (FChT), prof. Pytela (FChT),
prof. Sáha (rektor ÚTB Zlín), prof. Ludwig (rektor UPa), Ing. Línek (hejtman Pardubického kraje)
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Ze zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice
Poprvé v roce 2004 zasedal Akademický senát Univerzity Pardubice v úterý 17. února.
Na svém v poøadí 14. zasedání ve svém funkèním období projednávalo osmadvacet volených senátorù øadu úprav základních legislativních norem univerzity a nìkterých fakult. Zabýval se zøízením akreditovaných laboratoøí  jedné na Dopravní fakultì Jana
Pernera a jedné na Katedøe polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické, zmìnami ve Statutu univerzity v souvislosti s organizaèními zmìnami v uspoøádání pracovi univerzity a s novì
akreditovanými studijními programy a obory. Úpravy zaznamenal
i Statut Fakulty ekonomicko-správní a Statut Fakulty humanitních
studií. Diskutovalo se i o úpravách Vnitøního mzdového pøedpisu
Univerzity Pardubice, nárùstu mzdových tarifù, které by mìly vejít
v platnost od 1. dubna 2004. Senát provedl rovnì volbu pøedsednictva a zvolil si pøedsedu na poslední rok svého tøíletého funkèního
období, a to do 8. ledna 2005. Do èela senátu i pro následující rok
byla zvolena PhDr. Michaela Píová, Ph.D., M.A. (FHS). Èleny
pøedsednictva byli dále zvoleni: Ing. Pavel Drdla, Ph.D. (DFJP), doc.
Ing. Karel Handlíø, CSc. (FChT), doc. Ing. Pavel Petr, CSc. (FES)
a Petra aková (SRUPa).
Na dalím zasedání senátu dne 16. bøezna akademický senát
univerzity projednal dalí dodatek Statutu univerzity ohlednì rozíøení poètu èlenù Správní rady UPa a novì akreditovaných studijních
programù na Fakultì ekonomicko-správní a Ústavu informatiky.
Schválil nové sloení Disciplinární komise univerzity. Hlavním projednávaným bodem byl návrh rozpoètu univerzity pro rok 2004,

rektor prof. Ludwig a předsedkyně senátu PhDr. Píšová

který byl po projednávání s dìkany fakult, v ekonomické komisi senátu a kolegiu rektora schválen. V letoním roce bude univerzita
hospodaøit se sedmi sty miliony korun.
(vw)

FAKULTY, ÚSTAVY

V èele Fakulty chemicko-technologické pro období 2004  2007
opìt prof. Ing. Petr Mikuláek, CSc.
V souvislosti s konèícím tøíletým funkèním obdobím stávajícího
vedení Fakulty chemicko-technologické zaèal na podzim 2003 akademický senát fakulty pøipravovat volby kandidáta na funkci dìkana
FChT na období 2004 - 2007. Na øíjnovém zasedání Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické byla zvolena pìtièlenná
volební komise, která pøijímala do 19. prosince 2003 návrhy na

kandidáty na funkci dìkana od èlenù akademické obce a vìdecké
rady fakulty.
Jediným navreným kandidátem byl souèasný dìkan FChT prof.
Ing. Petr Mikuláek, CSc., který kandidaturu pøijal a v úterý 20. ledna na veøejném shromádìní akademické obce Fakulty chemicko-technologické vystoupil se svým programem øízení fakulty v následujících tøech letech.

Program, s ním vystoupil pøed akademickou obcí dne 20. ledna kandidát na funkci dìkana FChT prof. Ing. Petr Mikuláek, CSc.
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Na zasedání Akademického senátu Fakulty
chemicko-technologické ve ètvrtek 22. ledna odpoledne byl zvolen kandidát na funkci dìkana
fakulty pro léta 2004 - 2007.
Prof. Ing. Petr Mikuláek, CSc. získal v tajné
volbì ètrnáct hlasù patnáctièlenného Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické
(1 senátor byl ze zasedání omluven) a byl tak jednohlasnì zvolen kandidátem na funkci dìkana
Fakulty chemicko-technologické pro druhé
funkèní období.
Pøedsedkynì AS FChT doc. Ing. Helena Tichá, CSc. na základì provedené volby a v souladu s pøijatým usnesením senátu navrhla rektorovi
univerzity jeho jmenování do èela fakulty do
roku 2007.
Rektor Univerzity Pardubice prof. Ludwig
dìkana prof. Mikuláka oficiálnì jmenoval
k 3. dubnu 2004 a jmenovací dekret pro jeho
druhé funkèní období mu slavnostnì pøedal pøi
zasedání Kolegia rektora UPa dne 8. bøezna.
Prof. Ing. Petr Mikuláek, CSc. absolvoval
Vysokou kolu chemicko-technologickou v Pardubicích v roce 1982 se specializací Technologie
výroby a zpracování polymerù. Zaèal pracovat na
katedøe procesù a zaøízení chemické technologie
(nyní katedra chemického inenýrství) jako pracovník pro vìdu a výzkum, od roku 1986 té
jako vysokokolský uèitel. V roce 1991 obhájil
kandidátskou disertaèní práci v oboru Teorie
prof. Mikulášek (vlevo) přebírá od rektora univerzity prof. Ludwiga jmenovací dekret pro druhé
chemické techniky. V bøeznu 1997 byl jmenován
funkční období děkana FChT na léta 2004-2007
docentem pro obor Teorie chemické techniky,
V letech 1998  2000 byl èlenem Akademického senátu Univerzity
v kvìtnu 2003 jmenován profesorem pro obor Chemické
Pardubice, od roku 2001 dìkanem Fakulty chemicko-technologické.
inenýrství. Odbornì se vìnuje zejména problematice tlakových
Následující, druhé funkèní období povede fakultu spolu s týmem
membránových procesù orientované na studium a vývoj nových
prodìkanù:
metod pro charakterizaci membrán, na stanovení a studium procesních charakteristik mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní
- prof. Ing. Petrem Loákem, DrSc. ve funkci prodìkana pro
osmózy, na jejich matematické modelování, na metody slouící k
pedagogiku a souèasnì prvním zástupcem dìkana,
intenzifikaci tìchto procesù a na jejich zaèlenìní do sloitìjích
- prof. Ing. Ladislavem Tichým, DrSc. ve funkci prodìkana pro
technologických celkù. Je èlenem The European Membrane Society,
vìdu,
The Filtration Society (UK) a hlavního výboru Èeské spoleènosti che- doc. Ing. Ladislavem Svobodou, CSc. ve funkci prodìkana pro
mického inenýrství, Membránové sekce pøi ÈSChI a nìkolika rerozvoj fakulty a vnìjí vztahy.
dakèních rad odborných èasopisù. Od roku 1995 vykonává funkci
(vw-iu)
pøedsedy Univerzitního sportovního klubu Univerzity Pardubice.
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Dny otevøených dveøí
Vichni zájemci o vysokokolské studium mohli vyuít lednových dnù otevøených dveøí na fakultách a vysokokolských ústavech
univerzity a seznámit se s nabídkou vysokokolského studia. Tradiènì byly poskytovány podrobné informace o studijní nabídce a pøijímacím øízení pro akademický rok 2004/2005, podmínkách studia
i vysokokolského ivota v Pardubicích. Zároveò byly nabízeny pøí-

pravné kurzy, které by mìly uchazeèùm o vysokokolské studium
pomoci s pøípravou na pøijímací zkouky. Návtìvníci dnù otevøených dveøí se také mohli podívat do vybraných specializovaných
uèeben a laboratoøí, pøípadnì s pøítomnými vysokokolskými pedagogy prodiskutovat dalí podrobnosti svého odborného zájmu.
(vw)

Do jubilejního 55. akademického roku budou letos vstupovat
studenti FAKULTY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ, kde probìhl
den otevøených dveøí v úterý 13. ledna 2004 od 9 hodin v budovì
fakulty na nám. Ès. legií 565. Po obecné èásti v posluchárnì H1,
která byla zaplnìna do posledního místa, se mohli zájemci podívat i do laboratoøí jednotlivých specializací, a to jak v hlavní budovì fakulty, tak na katedrách v Technologickém pavilonu
v Doubravicích a na Katedøe biologických a biochemických vìd
ve trossovì ulici. Pøihláky ke studiu do strukturovaného studia
ètyø bakaláøských programù pøijímala fakulta do 31. bøezna.

Ve ètvrtek 15. ledna se uskuteènil den otevøených dveøí na FAKULTÌ HUMANITNÍCH STUDIÍ v uèebnách fakulty ve Studentské ulici 84, a to v 9, 11, 13 a 15 hodin podle nabízených studijních programù. Pøihláky do spoleèenskovìdních programù zamìøených na historii, sociologii, filosofii èi filologii a uèitelství anglického jazyka pøijímala fakulta do 29. února.

Ve stejný den, tj. 15. ledna odpoledne se mohli seznámit zájemci  resp. pøevánì zájemkynì  se studiem Oetøovatelství
a prùbìhem pøijímacího øízení pro obor Veobecná sestra a Porodní asistentka, a to v areálu ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH
STUDIÍ Univerzity Pardubice a Støední zdravotnické koly v Prùmyslové ulici 395. Pøihláky pøijímal vysokokolský ústav univerzity do 31. bøezna.

Následující den, v pátek 16. ledna 2004, organizoval den otevøených dveøí ÚSTAV INFORMATIKY, vysokokolský ústav zajiující na univerzitì výuku Informaèních technologií. V univerzitní aule v Polabinách se vichni uchazeèi o toto specializované studium mohli od 10:00 hod. dozvìdìt podrobné informace potøebné pro podání pøihláky k pøijímacímu øízení. Pro svoje
rozhodování mìli èas do 31. bøezna.
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O týden pozdìji - v pátek 23. ledna 2004 - probìhl den otevøených dveøí na DOPRAVNÍ FAKULTÌ JANA PERNERA. Aula A1
praskala tradiènì ve vech. Po informativní, obecné èásti za úèasti
pøedstavitelù fakulty i kateder se mohli úèastníci podívat do rùzných
laboratoøí. Pøihláky ke studiu pøijímala fakulta do 15. bøezna.

V pátek 30. ledna se v univerzitní aule pro zmìnu seli uchazeèi o studium na FAKULTÌ EKONOMICKO-SPRÁVNÍ, o nì je
tradiènì také velký zájem. Pro nì byla uzávìrka pro podání pøihláek ji 28. února.

FAKULTY, ÚSTAVY

6. rámcový program EU:
Projekt 2Sí excelence pro evropský eleznièní výzkum
- EUR EX na katedøe technologie a øízení dopravy
Ve dnech 28. a 29. ledna 2004 se v Berlínì uskuteènilo setkání
pøedstavitelù z více ne 60 výzkumných organizací, univerzit (vèetnì Dopravní fakulty Jana Pernera), prùmyslových asociací (UIC)
a operátorù v eleznièní dopravì (UNIFE, UITP) spoleènì s Evropskou komisí, aby byla nastartována na období esti let práce nové
excelentní sítì pro evropský eleznièní výzkum EUR2EX (EUROPEAN RAIL RESEARCH NETWORK OF EXCELLENCE). Tato iniciativa je zaloena na dokumentu Strategická agenda eleznièního výzkumu 2020, který je rozvíjen eleznièním prùmyslem a eleznièními dopravci a operátoøi s cílem vytvoøit konkurenceschopný a interoperabilní evropský eleznièní systém.
V souvislosti s vytvoøením EUR2EX a podporou ve výi 6 mil.
EUR z 6. rámcového programu Evropská komise oèekává integraci
roztøítìné evropské eleznièní výzkumné základny a lepí soustøedìní a optimalizaci eleznièních výzkumných aktivit, poskytující zákazníkùm excelentní výzkumný výkon. Komise v souvislosti s tímto
oèekává dvojnásobné zvýení osobní eleznièní dopravy a trojnásobný nárùst nákladní pøepravy v prùbìhu následujících 20 let.
Tento zámìr vyaduje vyvinout novou generaci vlakù a infrastrukturních systémù pro transevropskou dopravu schopnou konkurence
silnièní dopravy. Komise oèekává interoperabilní a harmonizovaný
evropský eleznièní systém a silný evropský eleznièní prùmysl,
který je schopen uspìt ve svìtovém mìøítku.
2
EUR EX bude podporovat tyto cíle prostøednictvím sdílení poznatkù a koordinací souèasného výzkumu, vytvoøením spoleèného
informaèního systému a rozvíjením nových technologií. Dalím kro-
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kem je návrh nových výzkumných programù pro spolupracující evropský eleznièní výzkum. EUR2EX je vytvoøený v spolupráci s evropskými eleznièními operátory, eleznièním prùmyslem a jejich
asociacemi UIC, UNIFE a UITP, které budou hrát klíèovou rolu v øízení sítì. edesát institucí je organizováno v esti regionálních skupinách a pøipravuje se vytvoøení sedmé skupiny pro asociované krajiny støední a východní Evropy.
2
EUR EX je zaloen na formì nové kultury spolupráce mezi
eleznièním prùmyslem, operátory, výzkumnými institucemi a asociacemi, který byl nastartován v minulých evropských projektech
jako European Drivers desk (EUDD) a SAFETRAIN.
V Èeské republice je do projektu kromì Katedry technologie
a øízení dopravy (KTØD) z Dopravní fakulty Jana Pernera zapojena
Fakulta dopravní ÈVUT a Výzkumný ústav eleznièní. Zapojení
KTØD do sítì je ve dvou rovinách. Jednak je to oblast vzdìlávání
a tréninku - pøíprava spoleèných studijních programù, výmìnné pobyty studentù a pedagogù, a druhou oblastí je zapojení se do vznikajících vìdeckovýzkumných center v oblasti problematiky optimalizace provozu a kvality osobní i nákladní eleznièní dopravy, kapacity eleznièních tratí, lokace a alokace dopravních bodù, pøechodu
hranièních bodù, certifikace bezpeènosti. V záøí tohoto roku se
uskuteèní na pùdì Dopravní fakulty Jana Pernera semináø k tomuto
projektu.
prof. Ing. Vlastislav Mojí, CSc.,
doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Katedra technologie a øízení dopravy DFJP

ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE
FAKULTY, ÚSTAVY

Politikové v roli vyuèujících
Na Fakultì ekonomicko-správní se stalo ji tradicí, e v rámci
pøedmìtu Vývoj veøejné správy se nìkterých pøednáek ujmou lidé,
kteøí svoji profesí nejsou pedagogové. Mají vak výhodu v tom, e
probíranou tematiku znají ze své kadodenní èinnosti. Pøestoe jsou
èasovì velmi vytíení, je zapotøebí ocenit, e se vdy podøídí
poadavkùm rozvrhu a pøijdou v èase, který je pro pøednáku urèený. V zimním semestru kolního roku 2003/2004 tak ji 23. øíjna na
patnáctou hodinu do posluchárny A 1 pøiel primátor Pardubic Ing.
Jiøí Støíteský, aby studenty prvního roèníku seznámil s hlavními zásadami správy statutárního mìsta. O tøi týdny pozdìji ve stejné posluchárnì pøednesla pøednáku Postavení Parlamentu Èeské republiky v systému veøejné správy Ing. Alena Páralová, poslankynì za
Pardubicko. Postavení krajù v územní správì Èeské republiky pøiblíil posluchaèùm 27. listopadu Ing. Roman Línek, hejtman Pardubického kraje. Jak z uvedeného vyplývá, jedná se ve vech pøípadech o politiky, kteøí mají velmi úzký vztah k naemu regionu i k samotné univerzitì.
Po kadé pøednáce byl vymezen prostor pro dotazy k probírané problematice. Pøednáející mìli tak monost alespoò zèásti poznat názory studentské obce. Jejich odpovìdi zase posluchaèùm
umonily ozøejmit si, jaké postoje daný politik zaujímá. Zmínìný
postup se ve vyuèovacím procesu zatím velmi osvìdèil. Proto budou v dalím semestru o pøednáku poádáni i dalí veøejní èinitelé,
kteøí nae mìsto, a tím vlastnì také univerzitu zastupují ve vrcholných orgánech veøejné správy.

Atmosféru jednotlivých pøednáek pøibliují snímky, poøízené
Ing. Gábinou Svobodovou, CSc.
PhDr. Milo Charbuský, CSc.
Ústav veøejné správy a práva FES

hejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek využíval i audiovizuální
techniku univerzitní auly

poslankyně Ing. Alena Páralová i po přednášce hovořila se studenty

primátor Pardubic Ing. Jiří Stříteský neváhal během přednášky vystoupit až
mezi řady posluchačů

FAKULTY, ÚSTAVY

Setkání podnikatelù regionù Pardubicka a Hornoluicka
V pátek 20. února se v prostorách Auly Univerzity Pardubice sela skupina nìmeckých podnikatelù z Horní Luice s podnikateli
Pardubického kraje. Setkání zorganizoval pøípravný výbor ve
sloení doc. dr. Holm Grosse, generální øeditel Marketingové spoleènosti Horní Luicko - Dolní Slezsko s. r. o., prof. Ing. Jan Èapek,
CSc., dìkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice,
doc. Ing. Ilona Obrálová, CSc., prodìkanka tée fakulty, Mgr. Alena Petráòová, vedoucí oddìlení vnìjích vztahù Krajského úøadu
Pardubického kraje, Ing. Frantiek Jarolím, øeditel Krajské hospodáøské komory Pardubice a Ing. Gabriela Svobodová, CSc., øeditelka
Institutu rozvoje evropských regionù, o. p. s. Nìmecká i èeská stra-

na vyslaly po 40 delegátech reprezentujících celkem na 40 oborovì
spárovaných firem.
Pracovní program zaèínal odpoledne slavnostními projevy prof.
Ing. Jana Èapka, CSc., který vechny pøítomné srdeènì pøivítal. Pokraèoval Ing. Michal Rabas, první námìstek hejtmana Pardubického
kraje, a doc. dr. Holm Grosse, kteøí struènì pøedstavili oba regiony.
Zahajovací projevy byly tlumoèeny Ing. Robertem Baou. Následovala èást odborná, pøekládaná Mgr. Lenkou Matukovou z Katedry
cizích jazykù Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice.
Po pøestávce probìhlo jednání u odvìtvových stolkù, kde mìly
obì strany monost navázat uí obchodní kontakty. Této monosti
vìtina úèastníkù plnì vyuila.

15

ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE
Setkání bylo zakonèeno kulturním programem na pardubickém
zámku, kde úèastníci vyslechli krásné tóny kvarteta Konzervatoøe
Pardubice FHQ, které zahrálo skladby A. Scarlatiho a J. J. Quantze.
Celé setkání bylo podle potøeby tlumoèeno studenty nìmèiny Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, kterým patøí velký

dík. Úèastníci setkání se rozeli s tím, e spolupráce mezi obìma regiony byla zahájena a e se bude dále rozvíjet.
Ing. Gabriela Svobodová, CSc. a Ing. Robert Baa
za poøádající organizace

(zleva) doc. Obršálová (proděkanka FES), Ing. Rabas (nám. hejtmana
Pardubického kraje), prof. Čapek (děkan FES)

doc. dr. Holm Grosse, generální ředitel Marketingové společnosti
Horní Lužicko - Dolní Slezsko s.r.o.

Ing. Michal Rabas, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

prof. Ing. Jan Čapek, CSc., děkan Fakulty ekonomicko-správní

KONFERENCE, SEMINÁØE

Ohlédnutí za X. setkáním mobilních mìøicích
systémù a jejich osádek v Pardubicích
Ve dnech 20. a 23. øíjna probìhlo v Pardubicích X. výroèní setkání mobilních mìøicích systémù na kontrolu zneèitìní ovzduí, které poøádaly Státní zdravotní ústav (SZÚ) Praha a Zdravotní
ústav (ZÚ) se sídlem v Pardubicích ve spolupráci s Ústavem ochrany
ivotního prostøedí Univerzity Pardubice, která ve svém areálu
v Doubravicích poskytla nezbytné zázemí umoòující na poadované vysoké úrovni celý program splnit. Tato setkání se provádìjí pravidelnì jednou roènì vdy na rùzném místì republiky; spolupoøadateli SZÚ Praha jsou vdy jednotlivá místní hygienická pracovitì
dle místa konání. Setkání se zúèastnily se svou mìøicí technikou
osádky SZÚ Praha, ZÚ Brno, ZÚ Hradec Králové a jeho poboèky
v Trutnovì, ZÚ Ostrava, ZÚ Èeské Budìjovice, karvinského praco-
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vitì ZÚ Ostrava, kladenského pracovitì ZÚ Kolín, ZÚ Pardubice,
VÚHU Most.
Náplní tìchto setkání jsou následující èinnosti:
1. Provedení kalibraèního auditu analyzátorù vech mìøicích
systémù pomocí certifikovaných referenèních standardù.
(Tento audit slouí ke kontrole správnosti mìøení jednotlivých
analyzátorù vech mìøicích systémù po jejich demontái z mìøicích vozù pomocí certifikovaných referenèních plynných standardù v laboratorních podmínkách.)
2. Soumìøení vech zúèastnìných mobilních systémù. (Tento
bod programu spoèívá v minimálnì 12-ti hodinovém spoleèném
mìøení reálného venkovního ovzduí jednotlivými mìøicími sys-
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témy, které jsou umístìny v co nejvìtí blízkosti na co nejmení
ploe tak, aby byly prakticky vylouèeny místní rozdíly v koncentraci jednotlivých mìøených kontaminantù na dané ploe).
3. Vyuití ojedinìlé koncentrace této mìøicí techniky v dané lokalitì k pomoci øeení místní problematiky ve zneèitìní
ovzduí formou studie. S ohledem na specifickou problematiku v Pardubicích po konzultaci s pracovníky referátù ivotního
prostøedí Magistrátu statutárního mìsta Pardubic a Krajského
úøadu Pardubice, Èeské inspekce ivotního prostøedí v Hradci
Králové a v souladu krajským programem sniování emisí a
zlepování kvality ovzduí byl ZÚ Pardubice ve spolupráci se
SZÚ Praha zpracován projekt Kvantifikace pachovì postiitelných látek v okolí závodu Paramo, a. s. Pardubice se zámìrem
realizovat pomocí mobilních mìøicích systémù screeningové
mìøení koncentrací irokého spektra kodlivin ve venkovním
ovzduí v okolí firmy Paramo, a. s. Cílem tohoto projektu bylo
získat vstupní podklady pro orientaèní stanovení zátìe obyvatel nejbliího okolí pachovì postiitelnými látkami z výroby Parama, a. s.
Do mìøení bylo zapojeno 5 mobilních mìøicích systémù a dále
stanice automatického imisního monitoringu ÈHMÚ (sídlitì
Dukla). Pomocí analyzátorù byly kontinuálnì mìøeny koncentrace oxidu siøièitého, oxidù dusíku (oxidu dusnatého a oxidu
dusièitého), oxidu uhelnatého, ozónu, prachu (PM10), dále meteorologických podmínek (teplota, tlak, vlhkost, rychlost a smìr
vìtru, sluneèní záøení). Pro následné laboratorní analýzy byly
odebírány vzorky na stanovení tìkavých organických látek a polycyklických aromatických uhlovodíkù. Stanovení pachových látek bylo zajitìno dvìma zpùsoby: jednak po odebrání do tedlarových vakù olfaktometrickou metodou, a pak dotazníkovým
zpùsobem - formou terénního prùzkumu pøi vyuití posluchaèù
Univerzity Pardubice.

V souèasné dobì se odebrané vzorky centrálnì analyzují v laboratoøích SZÚ Praha, bude provedeno i celkové vyhodnocení celého projektu po poèítaèovém vyhodnocení vech namìøených
dat.
Pro studenty Univerzity Pardubice vzhledem k místu konání to pak
byla jedineèná pøíleitost seznámit se s takto koncentrovanou mìøicí technikou.
Ing. Kraják, doc. Sákra
za hlavní organizátory

vozidla mobilních měřících systémů v areálu technologického pavilonu
v Doubravicích

KONFERENCE, SEMINÁØE

Celostátní studentská vìdecká konference
HISTORIE 2003
Pardubice, Východoèeské muzeum v Pardubicích, Zámek, è. p. 1, 4. - 5. prosince 2003

Od poloviny devadesátých let pokraèuje obnovená tradice
kadoroèního soutìního setkávání mladých historikù, která si ji
vydobyla pevné místo v akademickém kalendáøi jednotlivých fakult
èeských vysokých kol. Toto sympozium se pravidelnì koná na pøelomu listopadu a prosince. V letoním roce nad ním pøevzala zátitu
Katedra historických vìd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, vedená doc. PhDr. Petrem Vorlem, CSc. Soutìního jednání se bìhem dvou dní zúèastnili autoøi 25 prací, kteøí studují historii
v Brnì, Èeských Budìjovicích, Hradci Králové, Liberci, Olomouci,
Opavì, Ostravì, Praze, Ústí nad Labem a také v domácích Pardubicích. Prezentaci studentských pøíspìvkù pøihlíela odborná komise
sloená z historièek a historikù z celé republiky.
Ta mìla nelehký úkol - vybrat celkovì 8 a 10 - podle jejich
uváení - nejlepích prací, je získají monost být publikovány ve
speciálním sborníku, který se z konference vdy vydává. Soutìní
práce byly zároveò zaslány komisi sestavené z vybraných èlenù
Sdruení historikù ÈR, je na základì jejich prostudování urèila výherce ve zvlátní kategorii. Jednalo se o soutì o tzv. ustovu cenu
pro nejpøínosnìjí studentskou práci roku.
Studentská konference tak mìla tradiènì dva soutìní vrcholy.
Z letoních 25 pøedstavených pøíspìvkù si právo publikovat svùj pøíspìvek v konferenèním sborníku, který je vak prostorovì omezen,
vybojovalo celkem 11 prací. Z jednotlivých pracovi v této èásti
nejvíce uspìl Historický ústav FF MU Brno, Ústav pomocných vìd

doc. PhDr. Petr Vorel, vedoucí Katedry historických věd domácí FHS
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historických a archivnictví FF MU Brno, Historický ústav JU Èeské
Budìjovice a Katedra pomocných vìd historických a archivního studia FF UK Praha, které se do sborníku prosadily obìma svými zástupci. Z ostatních soutìících si vydobyli toto právo ji jen zástupci
Ústavu historických vìd PF UHK Hradec Králové, Katedry historie
FF UP Olomouc a Katedry historie PF UJEP Ústí nad Labem. Ani
jedna ze dvou pardubických prací se bohuel v jedenáctce vítìzných neobjevila. Druhým vrcholem soutìe se stalo udìlení ustovy
ceny za nejpøínosnìjí studentskou práci. Tu získal olomoucký Petr

Èernikovský za práci Ranì novovìké poddanské mìsto jako vrchnost. Náchod a jeho venkovské zázemí v 15.  17. století (KH FF
UP Olomouc).
Obhajoba prací byla zahájena ve ètvrtek 4. prosince v 10 hodin
a výsledky soutìe byly vyhláeny v pátek 5. prosince po poledni.
Vìdecký rozmìr konference bývá vdy doplnìn doprovodnými
spoleèenskými akcemi a nejinak tomu bylo i letos v Pardubicích.
Mgr. Jiøí Kube
Katedra historických vìd FHS

KONFERENCE, SEMINÁØE

Pøednáky o Evropské unii, burze
a kapitálovém trhu
Ve dnech 8. a 10. prosince probìhly na pùdì univerzity dalí
z øady pøednáek Dipl.  Kfm. Thomase Kiehlborna. Pan Kiehlborn
absolvuje své doktorské studium na katedøe finanènictví a bankovnictví Univerzity Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. Svoji pøednáku vìnoval tématu Evropská unie a nazval ji:
Co èeká Èeskou republiku na konci (obtíné) cesty do EU? V rámci semináøe regionální politiky Evropské unie, vedeného Ing. Ivanou
Mandysovou, Ph.D. na Ústavu veøejné správy a práva Fakulty ekonomicko-správní pøednáel pan Kiehlborn o dané problematice
v angliètinì. Souèasnì si pro studenty oboru Nìmèina pro hospodáøskou praxi Katedry cizích jazykù Fakulty humanitních studií pøipravil svoji prezentaci v nìmeckém jazyce.
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Pan Kiehlborn ve své pøednáce nejdøíve uvedl studenty do problematiky vzniku a vývoje Evropské unie. V souvislosti s blíícím se
vstupem Èeské republiky do EU v kvìtnu 2004 se zamìøil na klíèové otázky týkající se tohoto zásadního kroku, napø.: Jak se dívají
Èei na vstup do EU a jaká pozitiva a negativa od nìho oèekávají?,
Jak mùe vypadat budoucí role Èeské republiky v EU? nebo Jakou váhu by mìl mít hlas ÈR pøi rozhodování o záleitostech EU
v porovnání s ostatními zemìmi, napø. Nìmeckem?.
Nejen vnímání Èeské republiky a její cesty do EU oèima nìmecké strany, ale i hodnocení Evropské unie z pohledu jejího obèana pøinesly velmi zajímavé námìty do dalí diskuse o EU. Dokladem velkého zájmu o podobná témata byla úèast asi edesáti posluchaèù z øad studentù, vyuèujících i zástupcù mìsta. V následující
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ivé diskusi zodpovìdìl pan Kiehlborn nejrùznìjí dotazy související s Evropskou unií a kromì toho dostali posluchaèi k dispozici aktuální materiály o Evropské unii a jejích orgánech.
Na své první pøednáce v listopadu 2003 se pan Kiehlborn vìnoval tématu Burza a kapitálový trh  jeho vývoje a monosti.
Rovnì o tuto problematiku projevili studenti velký zájem, a proto

pevnì vìøíme, e budeme moci s panem Kiehlbornem i nadále
spolupracovat a rozíøíme tak naim studentùm monosti jejich
dalího vzdìlávání.
Mgr. Alena Budíková
Katedra cizích jazykù FHS

posluchači z FHS a FES

Thomas Kiehlborn

STUDENTI

Studenti v Parlamentu ÈR
Ve støedu 10. prosince 2003 navtívilo 25 studentù pátého roèníku Fakulty ekonomicko-správní Parlament ÈR, kde byli pøítomni
plenárním zasedáním poslanecké snìmovny i senátu.
V senátu jsme se zúèastnili semináøe Výboru pro hospodáøství,
zemìdìlství a dopravu a Výboru pro územní rozvoj, veøejnou správu a ivotní prostøedí na téma Korupce ve veøejné správì (semináøe
se úèastnil ministr spravedlnosti JUDr. Karel Èermák). Zajímavý pøíspìvek pøednesla námìstkynì ministra financí Ing. Y. Legierská, která nás pochválila za zájem a úèast a pozvala nás na obìd v Senátu.
Pozdìji nás také pøila pozdravit senátorka za volební obvod 43
doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc. Návtìvu senátu zavrilo
krátké pøijetí pøedsedou senátu doc. JUDr. Petrem Pithartem, pøi
kterém s námi zavzpomínal na Pardubice.

V poslanecké snìmovnì jsme se zúèastnili projednávání zákona
o domácím násilí a stali se tak oèitými svìdky pracovní náplnì naich poslancù. Dík obìtavé pomoci kancléøe poslanecké snìmovny
Ing. Petra Kyntetra, CSc. nás, by jen na nìkolik minut, osobnì pøijal té pøedseda poslanecké snìmovny PhDr. Lubomír Zaorálek.
Opomenout bychom nemìli ani setkání s prvním místopøedsedou
vlády, ministrem vnitra Mgr. Stanislavem Grossem.
S návtìvou Senátu a Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR byli
studenti velmi spokojeni a dìkují tímto vem, kteøí jim tuto návtìvu
umonili.
za úèastníky
Adriana Hillebrantová a Vìra Svobodová

STUDENTI

Setkání vedení univerzity se studentskou radou
Dne 13. ledna se v odpoledních hodinách uskuteènilo setkání
Studentské rady Univerzity Pardubice  studentských senátorù pùsobících v senátu univerzity nebo v senátech fakult (dále jen SRUPa)
 s vedením univerzity, a to v útulném prostøedí vysokokolského
klubu Dýdy Baba. Na zasedání se dostavilo celé vedení v èele s rektorem prof. Ludwigem, prorektory doc. Caklem, doc. Jandou
a prof. Málkem a kvestorem Ing. Bukaèem. Pozvání pøijala také
paní kancléøka, øeditelka SKM a vedoucí pavilonù A a B na kolejích.
SRUPa, jako jediný orgán zastupující studentskou èást akademické obce univerzity, se zajímala pøedevím o aktuální problémy
naí univerzity. V krátkém úvodním proslovu seznámil pan rektor
èleny SRUPa s vývojem výstavby nové budovy Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu.
Poté se pøelo k vlastní diskusi. Hlavním tématem diskuse byla
problematika ubytování na kolejích v akademickém roce
2004/2005 a ubytování doktorandù o prázdninách. V pøítím aka-

demickém roce se opìt poèítá s vysokým nárùstem poètu studentù
(okolo 1000), pøitom ubytovací kapacita kolejí zùstává více ménì
nemìnná. Ubytování na kolejích stále více získávají pouze studenti
s trvalým pobytem ze vzdálenìjích konèin. Snahou vedení univerzity je dát kadým rokem vìtí prostor pro ubytování na kolejích
studentùm prvních roèníkù.
Svùj prostor v debatì dostala i stipendia a stipendijní øády jednotlivých fakult. Jeden dotaz se také týkal vývoje situace kolem výstavby dopravního okruhu mìsta Pardubic, který by mìl být veden
dle územního zámìru Studentskou ulicí.
Závìrem se vichni shodli na pøínosu dané diskuse a vyjádøili zájem na uspoøádání dalího setkání v prùbìhu zimního semestru
2004/2005.
Bc. Jakub Brunclík
pøedseda SRUPa
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vedení univerzity (zleva - kvestor Ing. Bukač, prorektor doc. Cakl, rektor prof. Ludwig a prorektoři doc. Janda a prof. Málek)
a studentští senátoři v klubu Dýdy Baba

STUDENTI

Vyhláení výsledkù 3. roèníku soutìe Fotoklubu univerzity,
kde se pravidelnì setkávají nadenci pro fotografii z øad studentù
i zamìstnancù Univerzity Pardubice, se uskuteènila v úterý 13. ledna v 19 hodin ve videoklubu na pavilonu C vysokokolských kolejí.
Na rozdíl od pøedcházejících dvou roèníkù byla letoní fotografická soutì vyhláena pro fotografy - amatéry a zájemce nejen
z Univerzity Pardubice, ale k úèasti byly pøizvány i ostatní veøejné
vysoké koly v republice. Do 3 kategorií
l
Studentský ivot,
l
Cestování,
l
Volné téma
se pøihlásilo do 21. listopadu 2003, kdy byla uzávìrka soutìe,
25 úèastníkù z 5 vysokých kol se 113 fotografiemi.
Pìtièlenná odborná porota ve sloení
l
Vìra Mohylová, fotografka,
l
Robert Èermák, fotograf, ART studio,
l
Michal Klíma, fotograf, MF Dnes,
l
Dipl. Ing. Oldøich Bubák, cestovatel a fotograf,
l
Tomá Kubelka, fotograf, Pardubické noviny
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mìla pøi vyhodnocování dne 25. listopadu tìký úkol vybrat
v kadé ze tøí kategorií ty nejlepí.
V kategorii STUDENTSKÝ IVOT zvítìzil Jan Mlèoch z domácí univerzity (za snímky SMS a V trolejbuse), v kategorii CESTOVÁNÍ Frantiek Sodomka (za snímek Na jihu Skotska) a na
VOLNÉ TÉMA Klára Hejnová (za snímek Rozmnoily se) z Univerzity Hradec Králové.
Porota pozitivnì hodnotila zvýení podílu fotograficky hodnotných snímkù oproti pøedchozím roèníkùm a autory osmi nejvydaøenìjích snímkù odmìnila vìcnými cenami v celkové hodnotì asi
7000 Kè. Za takto bohatou dotaci fotosoutìe dìkují organizátoøi
firmám Elmet Pøelouè, spol. s r.o., GM Foto-Video Pardubice a Jan
Brunclík, pojiovací a finanèní poradenství.
Slavnostní vyhláení výsledkù fotografické soutìe v úterý
13. ledna doprovodila pøednáka a projekce s cestovatelskou tematikou s názvem Stopem za Erasmem, pøi které se studenti Milan
Kubant a Jan Mlèoch podìlili o své záitky z putování po nìkolika
evropských mìstech jiní Evropy za studenty univerzity, kteøí byli na
stáích v rámci programu Socrates/Erasmus.
Tøi desítky nejlepích soutìních snímkù, vèetnì tìch vítìzných,
byly ke zhlédnutí na výstavì, která byla instalována v lednu ve vesti-
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bulu univerzitní auly a v únoru v kulturním zaøízení v Hronovické
ulici.
Výsledky fotosoutìe
Umístìní Jméno
Název snímku
Kategorie A  Studentský ivot
1. cena
Jan Mlèoch
SMS a V trolejbuse
Kategorie B  Cestování
1. cena
Frantiek SodomkaNa jihu Skotska
2. cena
Rosa Èáp
Krumlovský splav
3. cena
Klára Hejnová
A co loï
4. cena
Luká Soukup
Les království
Kategorie C  Volné téma
1. cena
Klára Hejnová
Rozmnoily se

kola
UPa
UHK
UPa
UHK
UPa
UHK

2. cena

Petra Schindlerová Nekoneèno
a Sluneèní síto
UHK
3. cena
Luká Soukup
Komunální král
UPa
Nejvíce fotografií se selo z Univerzity Pardubice a z Univerzity
Hradec Králové. Tomu odpovídá i zastoupení ve výstavní kolekci,
kde mìla pøevahu Univerzita Pardubice se 14 fotografiemi, druhá
byla Univerzita Hradec Králové s 8 a na ostatní koly zbylo v kolekci
místo pro 6 fotografií. Mezi ocenìnými autory bylo vak shodnì po
ètyøech z Univerzit v Hradci Králové a v Pardubicích.
O èinnosti Fotoklubu a dalích podrobnostech ze soutìe se
dozvíte na webových stránkách klubu na http://fotoklub.upce.cz/.
Tomá Brunclík
vedoucí Fotoklubu

vítěz fotosoutěže
Kategorie A – Studentský život
Jan Mlčoch
„SMS“ a „V trolejbuse“
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ZAJÍMAVOST
Deset otázek pro Martina Lamra
KDO JE MARTIN LAMR?
Martin Lamr, student Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko - správní, programu Systémové inenýrství, se vìnuje karetní høe
Magic.
1. Co je to vlastnì hra Magic (historie hry)?
Tato karetní hra vlastnì vznikla v USA pøed 11 lety. Za tuto
dobu se rozíøila snad po celém svìtì a nala plno pøíznivcù. Je to
vlastnì fantazijní hra, která je trochu podobná achùm. Klasická hra
se skládá ze dvou vlastních balíèkù, z nich kadý obsahuje libovolný poèet karet (minimum je 60) a jednotlivá karta smí být v kadém
balíèku zastoupena maximálnì ve ètyøech exempláøích (výjimkou
jsou základní zemì). Typy karet jsou artefakt, bytost, oèarování, instant, zemì a zaklínadlo.
2. Jak se hraje a jaká jsou pravidla hry?
Jsou dva hráèi. Kadý hráè zaèíná s 20 ivoty, zamíchají své karty (min. 60) a lízne si sedm vrchních karet. Jestlie se mu tyto karty
nelíbí, mùe uplatnit tzv. pravidlo mulligan - znovu zamíchá vechny své karty a lízne si nové, teï u jen 6. Vyhrává ten, kdo porazí
svého protivníka, co jde dvìma zpùsoby:
a) je-li celkový poèet ivotù tvého protivníka rovný nule nebo
ménì
b) pokud tvùj protivník musí líznout kartu a ve svém balíèku u
ádnou nemá.
3. Jak je tato hra rozíøená a kolik lidí se jí mùe asi vìnovat?
Tato hra je rozíøena po celém svìtì (nejvíce v USA) a je tedy
velmi obtíné odhadnout, kolika lidem uhranula. Napøíklad u nás
v Èeské republice se této høe vìnuje zhruba 4000 lidí.
4. Jak jsi se o téhle høe dozvìdìl?

Pøivedl mì k ní mùj kamarád.
5. Kdy ses høe zaèal vìnovat?
Pøed 7 lety.
6. Co je potøeba pro zaèátky v této høe?
V první øadì je dùleitá znalost anglického jazyka, protoe popisky na kartách jsou v tomto jazyce. Dále si staèí u jen koupit základní balíèek, který stojí zhruba 350 Kè.
7. Jaký smysl má tato hra?
Logické a strategické mylení, rozhled po svìtì.
8. Jaké jsou tvoje dosavadní úspìchy v této høe?
V roce 1998 jsem byl na Pro Touru v Øímì, kde jsem skonèil na
113. místì. V roce 2001 jsem absolvoval Grand Prix v Praze (první
nií turnaj), kde jsem obsadil 52. místo. V kvìtnu roce 2003 jsem
se úèastnil mistrovství republiky a skonèil na tøetím místì a stal jsem
se èlenem reprezentaèního mustva. S tímto mustvem jsem jel na
mistrovství svìta do Berlína, kde jsme skonèili mezi týmy jako patnáctí a já sám jsem obsadil 150. místo. Také jsem hrál na mistrovství
Evropy v Londýnì, kde jsem se probojoval na 126. místo. V prosinci
2003 jsem se také zúèastnil Grand Prix v Mnichovì a skonèil na
180. stupni.
9. Bylo tìké probojovat se do reprezentaèního mustva?
Konkurence je dost veliká a je to opravdu tìké.
10. Co Tì èeká?
Snad úèast na Grand Prix v Madridu.
Dìkujeme za rozhovor Martinovi Lamrovi a pøejeme hodnì zdaru.
pro redakci zpracoval Tomá Pospíchal

STUDENTI

Kontakt 2004
veletrh pracovních pøíleitostí
Fakulta ekonomicko-správní,
Fakulta chemicko-technologická
poøádají dne 29. dubna 2004 od 10:00 do 15:00 hod.
setkání zástupcù firem se studenty fakult s cílem poskytnout jim informace
o profilech podnikù a monostech uplatnìní absolventù fakult.
Místo konání: Aula Univerzity Pardubice

22

ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE
KULTURA

Výstavy v Galerii Univerzity Pardubice
31. výstava
V úterý 27. ledna byla v 17 hodin v Galerii Univerzity Pardubice
zahájena dalí, v poøadí ji 31. výstava v estileté historii akademické galerie umístìné ve vestibulu Univerzitní knihovny. Na její úvod
promluvil prorektor univerzity doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc. a vernisá zpestøilo svoji hrou na flétnu a kytaru duo Evy Èejkové a Romana Horáka, kteøí pøispìli k pøíjemné atmosféøe dvìma vìtami ze sonáty D dur Georga Friedricha Händla a Písní pro Eugenii od Milana
Tesaøe.
Tak byla zahájena výstava GRAFICKÉ TVORBY akademické
malíøky Evy Hakové, ijící ve Venorech u Prahy, a dva mìsíce se
mohli milovníci výtvarného umìní Pardubicka tìit pohledem na
výbìr jejích pøevánì grafických listù.
Kladenská rodaèka, absolventka Støední odborné výtvarné koly
v Praze, dnes známé jako Výtvarná kola Václava Hollara, a Vysoké
koly umìleckoprùmyslové, se po absolutoriu vìnovala hojnì
kniní ilustraci, za kterou získala øadu ocenìní. V poslední dobì se
vìnuje pøevánì volné grafice. Velké formáty grafických listù doplòuje drobnými exlibris, za nì rovnì obdrela øadu cen. Uspoøádala dosud více ne 40 samostatných výstav doma i v zahranièí.
Karel ikovský o cyklu jejích grafických listù øekl:
Zachycují atmosféru staré architektury v pøímé návaznosti na
souèasnost. Neèekejme tedy fádní, dokonale reálnou a líbivou reprodukci mìst èi jednotlivých objektù, ale umìlecky zpracované námìty, kterým vdechla zvlátní náladu, neopakovatelnou atmosféru
a skryté tajemství. Spojením neivé hmoty s portréty známých osobností vznikají komplikované kompozice, vypovídající o jejím nevedním talentu a snaze upozornit citlivého èlovìka  diváka na podstatu
svìta: ve se vím souvisí, èlovìk je tvùrce i nièitel, èlovìk ije v prostøedí, které vytvoøil a souèasnì jej nìkdy bezohlednì devastuje.
Výstava grafiky Evy Hakové byla ke shlédnutí v Galerii Univerzity Pardubice do 25. bøezna.
(vw)

akademická malířka Eva Hašková

autorka s prorektorem Univerzity Pardubice doc. Jandou
a kancléřkou Ing. Wágnerovou

duo - Eva Čejková a Roman Horák
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32. výstava
Vymezené prostory
Ludmily Jandové

akademická malířka Ludmila Jandová

V úterý 30.
bøezna byla v 17 hodin v Galerii Univerzity Pardubice zahájena
32. výstava. Na její úvod promluvil PhDr. Pavel Chalupa.
Pøicházím-li na návtìvu k Ludmile Jandové do domu v jejím
rodném Osíku, vdycky podlehnu iluzi, e je moné spoèinout
v prostoru a èase. Vechno, snad vèetnì rozvodù elektøiny, tu zùstává nedotèeno po desetiletí a staletí, nebo to vechno, jednou vytvoøeno, stále mùe slouit, a tedy slouí. Jen ve starém taneèním sále se
netanèí. Bývala tu toti hospoda, dnes je tu malíøský a grafický ateliér. Jako taneèní sál to tu mohlo být pomìrnì velké. Dnes je to dosti
omezený prostor k tvorbì. Nebo vechno to kolem, jednou vytvoøeno, to vechno, co zùstává, aby slouilo, zabírá mnoho místa na tom
velikém parketu. Uprostøed zbývá jen malý prostor na otoèení, jinak
jsou vude samé obrazy. Ale já nevidím, co na nich je, nebo jsou ke
mnì otoèeny toliko hranami rámù. Je to jako ve velikém svìtì kolem. Malý prostor na otáèení a vude kolem obrazy, ale my je nevidíme, protoe jsou k nám otoèeny jen jedním rozmìrem, vidíme jenom hrany vìcí a událostí, tedy jen málo ze zjevovaného, a ze stvoøeného skoro nic. Jinak je to, kdy je mi dáno obrazy spatøit. Na obrazech Ludmily Jandové spatøuji prostory ohranièené, vymezené èi
omezené konkrétní linií, která mì zbavuje tíhy abstrakce: tøeba oknem nebo dveømi. Tedy cestou, kterou jsem sem pøiel, ocitl se
v tomto vymezeném prostoru, v tomto taneèním sále, ani tanèím,
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v tomto èase, tak nehostinném pro víru, ani vìøím. Ale vidím tu obrazy. A jsem tedy sám svìdkem vidìní. Zde by mohl vytrysknouti
pramen se zázraènou vodou, co v malých láhvièkách by báby prodávaly po poutích  ale hle, ty obrazy nemají ani stín pouového barvotisku, tak nelogicky spjatého s novodobým duchovním umìním. Ty
obrazy nemají souèasnì ani stín po formální abstrakci, tak neastnì
ztotoòované s umìním souèasným. Abstraktní tu není forma, abstraktní je sám obsah. Za okny vidím prázdný prostor, øekl bych.
Nebe, vzduch. Døíve, v 60. letech, byly prostory na obrazech Ludmily Jandové zaplnìny lidmi. Za normalizace lidi vystøídala zvíøata, dìti,
rostliny. V posledních letech jsou za dveømi a okny obrazù v domì v
Osíku prázdné prostory. Prázdno tu vak není obrazem tohoto svìta.
Naopak! Prázdno je tu, vìøím, prostorem pùvodním, prostorem
pøed stvoøením. A není-li prázdno ideálním prostorem k bydlení, je
jistì tím nejnadìjeplnìjím prostorem k bytí...
Pavel Chalupa, bøezen 2004
Výstava potrvá do 27. kvìtna.
Malíøské a grafické dílo Ludmily Jandové je roztroueno v celé øadì
veøejných a soukromých sbírek u nás i ve svìtì. V souèasné dobì se
pøipravuje ve spolupráci mìstských galerií v Litomyli a Vysokém
Mýtì souborná výstava jejího malíøského díla (2004); celoivotní retrospektiva by mìla probìhnout ve spolupráci domácích a zahranièních galerií v roce 2008.
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K èinnosti
Vysokokolského umìleckého souboru
Vysokokolský umìlecký soubor Pardubice (VUS) se svým dirigentem Jiøím Konarem (*1970) neztrácí èas a stále pøipravuje novinky pro své publikum. Po posledním vìtím hudebním projektu,
na kterém spolupracoval se Symfonickým orchestrem mìsta Boskovice, kdy spoleènì obì tìlesa provedla duièkovou smuteèní mi
za zemøelé (Requiem c-moll skladatele Luigiho Cherubiniho) na
Liberecku, se VUS pøedvedl s dalí perlièkou na bázi mezinárodní
spolupráce.
Jako hosta svého koncertu, jen byl uskuteènìn 1. bøezna 2004
v 19:30h v Husovì sboru, pøedstavil VUS americký sbor The
A Cappella Choir, který v rámci svého turné po Èeské republice
a Rakousku zavítal do Pardubic, aby spoleènì s VUS okouzlil milovníky libých tónù svým andìlským zpìvem (jak uvedly Pardubické
noviny).
Soubor z mìsta Orange City ve státì Iowa byl zaloen roku
1928 pøi Northwest College. Reprezentuje univerzitu na kadoroèních turné po celých Spojených státech amerických a Kanadì. Ten-

to vynikající 74 èlenný smíený soubor úèinkoval v národním
rozhlase a televizi i ve veøejnoprávní televizi ve státì Iowa. The
A Cappella èasto provádí velká díla, naposledy to bylo Mozartovo
Requiem (stejnì jako VUS) na jaøe roku 2002. Tento sbor z USA se
vìnuje interpretaci nejlepích dìl ze irokého repertoáru sborové literatury od doby renesance a po 20. století. Soubor pracuje od
roku 2000 pod vedením Dr. Thomase Holma, který mimo jiné také
uèí na tamnìjí vysoké kole dìjiny hudby, dirigování, analýzu hudebních dìl a pìveckou dikci.
Z dalích projektù, které plánuje VUS Pardubice v blízké dobì,
je Májový koncert, který se bude konat 13. kvìtna v Aule Univerzity
Pardubice. Koncert bude mít dvì èásti a návtìvníci tohoto koncertu se mohou tìit nejenom na oblíbené pecky tohoto souboru,
ale i na novì nacvièené skladby, které VUS nedávno zaøadil do svého repertoáru. Kromì toho se v rámci koncertu pøedstaví v samostatném výstupu duo, které tvoøí èlenka VUS Adélka Mioòová a Jan
Zemen (oba dva studenti Pardubické konzervatoøe). A to jetì není
vechno jako hosta si VUS Pardubice pozval na svùj
Májový koncert 13. kvìtna devítièlenné seskupení bývalých èlenù Boni Pueri - Gentlemen´s singers.
Na podzim a advent letoního roku pøipravuje
VUS Pardubice spoleènì se Symfonickým orchestrem
mìsta Boskovice jedenáct spoleèných koncertù pro
Pardubicko, jiní Moravu a Ústecko. VUS Pardubice
se také pøihlásil na mezinárodní výbìrový festival ve
francouzském Belfortu, který se má konat 28.  30.
kvìtna. Pøíznivci naeho souboru se tak mají opravdu
na co tìit.
Ing. Duan Èermák, pøedseda VUS Pardubice

Městské divadlo Jablonec n. Nisou, benefiční koncert na
evropské výtvarné centrum Sněženka ve Smržovce
- květen 2003 -

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Jablonec n. Nisou,
Requiem c-moll L. Cherubiniho
- listopad 2003 -
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Jaroslav Churáèek (* 1930 -  2004)
prof., Ing., DrSc., èlen Uèené spoleènosti ÈR
Poslední lednový pátek se v obøadní síni pardubického krematoria shromádilo nebývalé mnoství lidí. Pøili se rozlouèit s èlovìkem, kterého mìli rádi, kterého si váili, který mnohdy pozitivnì
ovlivnil jejich ivot a který je snad poprvé zarmoutil.
Vnitønì se vìtina z nás rozlouèila u døíve, kdy bylo zøejmé, e
zdravotní stav neumoòuje dalí aktivní kontakt, a tak jsme s pohledem na velkou barevnou fotografii z doby, kdy byl na vrcholu,
uprostøed spousty krásných kvìtin tie stáli a vzpomínali. Takového
jsme ho znali a takový pro nás zùstane.
Napadá mì paralela s nekomerèním nizozemským filmem Køídla slávy (1990) s Peterem O´Toolem. Pojednává o posmrtném svìtì, kde dalí formy existence jsou závislé na tom, jak a kolik lidí
v pozemském svìtì na zemøelého vzpomíná. Pokud by to tak bylo,
není to tak patné, protoe Jaroslav zùstane v naich myslích napoøád.
PS.: Profesní a ivotní profil naeho pana profesora bych pøeel odkazem na bulletin ÈSCH 02/2000 (Chemické listy 94 2000
260-61).
za vechny spolupracovníky z Katedry analytické chemie
a Fakulty chemicko-technologické
doc. Ing. Karel Ventura, CSc.
Redakce Zpravodaje Univerzity Pardubice na tomto místì uvádí výòatek z 23. èísla Zpravodaje Univerzity Pardubice z èervna
roku 2000 z èlánku k sedmdesátinám pana profesora Churáèka:
Prof. Ing. Jaroslav Churáèek, doktor chemických vìd a èlen Uèené spoleènosti Èeské republiky, se narodil 15. èervence 1930 v Novém Bydovì. Tam proil dìtství a vychodil obecnou a mìanskou
kolu a poté Státní vyí prùmyslovou kolu chemickou v Liberci.
V roce 1952 byl pøijat ke studiu na novì zaloené Vysoké kole chemické v Pardubicích, kde se rozhodl pro specializované studium
analytické chemie a pod vedením prof. Jureèka vypracoval
a v r. 1957 obhájil diplomovou práci z oboru Analýza organických látek.
Kdy ho koncem roku 1959 prof. Jureèek povìøil pøípravou samostatného pøedmìtu pøedbìnì nazvaného Analýza smìsí organických látek, zaèal tuto problematiku v r. 1960 pøednáet pod názvem
Chromatografie. Pardubická VCHT tak byla vùbec první vysokou
kolou v republice, kde byly zahájeny samostatné pøednáky z tohoto velmi významného oboru. O nìkolik let pozdìji (1966) napsal
také první u nás vydaná skripta o chromatografických metodách. To
u mìl za sebou dvì významné etapy, kdy v r. 1963 obhájil kandidátskou disertaèní práci, v r. 1966 habilitaèní práci. Obì pøedstavovaly významný pøíspìvek k chromatografické separaci mastných kyselin. V r. 1975 obhájil doktorskou disertaèní práci, v ní se zamìøil
pøedevím na nové derivatizaèní techniky, které umoòovaly detegovat stopová mnoství nìkterých kontaminantù ivotního prostøedí.
Zaèátkem sedmdesátých let nastartoval novou kapitolu, kdy
s èerstvým absolventem katedry, který na ní zùstal v rámci studijního
pobytu, se zaèal (opìt jako jeden z prvních v republice) zabývat vysokoúèinnou kapalinovou chromatografií (tím mladíkem nebyl nikdo
jiný ne souèasný prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., který se vypracoval
v jednoho z pøedních specialistù svìtové povìsti v tomto oboru).
S ním zaèínal na problematice gradientové chromatografie, s ním
uveøejnil desítky prací v odborném tisku, s ním napsal i první èesky
psanou knihu o HPLC. V r. 1971 byl ustanoven vedoucím katedry
analytické chemie a v r. 1981 jmenován vysokokolským profeso-
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rem. Jak postupnì získávalo
na významu jeho postavení
na katedøe, obklopoval se
spøíznìnými kolegy a mladími odchovanci, z nich
postupnì vyrostl velice ambiciózní a produktivní tým.
S pøedstihem rozpoznával
cesty dalího vývoje. I ve
skromných podmínkách
dokázal vybudovat kvalitní
zázemí, vytvoøil podmínky pro práci a potom nechal pracovat. Nelpìl na detailech v postupu, dùraz kladl na preciznost ve výsledcích.
Dokázal být velkorysý, kdy bylo tøeba. Nebál se pøenést odpovìdnost a trpìlivì pomáhal hledat nejlepí varianty øeení. Prof. Churáèek je autorem èi spoluautorem 173 pùvodních prací a 16 monografií, zamìøených na organickou analýzu a chromatografii. Vìtina pùvodních prací byla uveøejnìna v mezinárodních èasopisech, témìø
polovina monografií vydána v zahranièních nakladatelstvích. Pøednáel na øadì mezinárodních sympozií i na domácích odborných setkáních. A má nepopiratelnì velkou zásluhu na tom, e pardubická
chromatografická kola má dnes velmi dobré jméno doma i v zahranièí.
Po listopadu 1989 - právì v dobì, kdy jich bylo nejvíce tøeba vyplavaly na povrch jeho manaerské schopnosti. Svoji práci zamìøil
do grantové problematiky a podaøilo se mu získat nezanedbatelné finanèní prostøedky, do dneního dne to bylo neuvìøitelných témìø
41 milionù Kè. Tyto prostøedky umonily vybavit analytická pracovitì na fakultì instrumentací srovnatelnou s vyspìlými zemìmi. Pracoval v akademickém senátu a v Radì vysokých kol. Od r. 1993 se
angauje i v grantových agenturách (GA Akademie vìd, pozdìji i GA
ÈR). V letech 1994-97 zastával funkci prorektora Univerzity Pardubice. Od roku 1998 zastává funkci pøedsedy Podoborové komise pro
chemické obory, od r. 1997 je èlenem Oborové komise pøírodních
vìd. Je èlenem akreditaèní komise pro pøírodovìdné obory a podaøilo se mu v této souvislosti akreditovat nové studijní obory, které sám
k akreditaci navrhl, a to jak Analýzu potravin, tak i Analýzu biologických materiálù. Dalí kontrolní a hodnotitelskou èinností se zabýval jako èlen Akademického hodnotitelského grémia a poèítá se
s jeho aktivním pùsobením i v dalím pøipravovaném hodnocení
ústavù Akademie vìd. V r. 1998 znovu dostal dekret na pøedsedu
komise pro obhajobu velkých doktorátù (DrSc.) v oboru Analytické
chemie (tuto funkci vykonával od r. 1982). Po celou dobu svého pùsobení na VCHT pilnì pracoval i v Chemické spoleènosti, do
r. 1997 pøedsedou její pardubické poboèky. Udìlení Hanuovy medaile, jako i èestného èlenství, plnì vyjadøuje uznání za vykonanou
práci. Je èlenem Chromatographic Society (Nottingham), èlenem Komise pro spolupráci ÈR a Národní vìdeckou nadací USA, v letech
1994-98 byl èlenem snìmu Akademie vìd ÈR. A to jsme na øadu postù urèitì zapomnìli... Nejvyí pocty se mu vak dostalo v roce
1995, kdy byl zvolen èlenem Uèené spoleènosti Èeské republiky.
Pøestoe nabízel v prvé øadì pøedevím práci, nael vdy dostatek lidí, které bez ohledu na vìk dokázal stmelit a kteøí v nìm kromì
pièkového odborníka a uèitele vidìli pøedevím èlovìka. Vedle nich
si udrel kromì skvìlé fyzické kondice i závidìníhodnou psychickou
svìest.
Karel Ventura, Karel Vytøas
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Ocenìní dlouholeté práce prof. Ing. Dr. Jaromíra Horáka, DrSc.
Dne 24. záøí 2003 se v kanceláøi pøedsedkynì Akademie vìd
Èeské republiky konala malá slavnost. Z rukou pøedsedkynì Akademie vìd Èeské republiky doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. pøevzal prof. Ing. Jaromír Horák, DrSc. za pøítomnosti pøedstavitelù
pøedsednictva Akademie vìd Èeské republiky, Ústavu makromolekulární chemie AV ÈR, Ústavu anorganické chemie AV ÈR a Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice èestnou oborovou
medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vìdách.
Tato medaile byla zøízena Èeskoslovenskou akademií vìd dne
2. záøí 1965 jako plaketa za zásluhy v chemických vìdách, dne 18.
záøí 1970 pak jako plaketa J. Heyrovského k ocenìní vynikajících
výsledkù vìdecké práce pøedevím ve fyzikální chemii. Od roku
1993 ji udìluje Akademie vìd Èeské republiky èeským i zahranièním chemikùm za významný pøínos v oblasti chemických vìd.
Prof. Ing. Jaromír Horák, DrSc. se stal ètyøicátým pátým nositelem medaile J. Heyrovského. Zaøadil se tak po bok vynikajícím chemikùm jak ze zahranièí, z nich jmenujeme napø. Prof. Dr. Achima
Mehlhorna z SNR, Prof. R. J. Le Roye z Kanady a Prof. J. Michla
z USA, tak chemikù èeských. Z øady vynikajících èeských chemikù
jsou nositeli medaile J. Heyrovského napø. prof. Otto Wichterle,
prof. Jaroslav Koutecký a prof. Rudolf Zahradník.
Udìlení oborové medaile J. Heyrovského je pøíleitostí k tomu,
abychom v následujících øádcích struènì pøipomnìli dosavadní práci prof. Ing. Dr. Jaromíra Horáka, DrSc.
Prof. Ing. Dr. Jaromír Horák, DrSc. po absolvování Vysoké koly
technické Eduarda Benee v Brnì (obor Chemické inenýrství)
v roce 1950 zaèal pracovat v tehdejích Zkuebnách ministerstva
tìkého strojírenství. Od roku 1953 do dnení doby je jeho ivot
spjat s pedagogickým a vìdeckovýzkumným pùsobením na VCHT
v Pardubicích (nynìjí Fakultì chemicko-technologické Univerzity
Pardubice). V letech 1990 - 1992 vykonával funkci vedoucího
katedry obecné a anorganické chemie (KOAnCh). Po odchodu do
dùchodu v roce 1995 je nadále aktivnì zapojen do vìdeckovýzkumné práce na této katedøe a ve Spoleèné laboratoøi chemie pevných látek Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární chemie AV ÈR pøi øeení projektù z oblasti chemie pevných látek. Navíc pùsobí v Ústavu anorganické chemie AV ÈR v Øei.
Èinnost prof. Ing. Dr. Jaromíra Horáka, DrSc. jako vysokokolského uèitele byla zpoèátku orientována na výuku obecné a anorganické chemie. Díky vyhranìnému zájmu o problematiku chemie
pevných látek byl na poèátku 60. let u zrodu nového studijního
oboru, jeho náplní bylo sledování relací mezi technologií pøípravy,
poruchami v krystalové struktuøe (odchylkami od stechiometrie)
a odpovídajícími fyzikálními a chemickými vlastnostmi pevných látek. Pùvodní studijní obor Výroba velmi èistých látek poloil základy pro vznik významného studijního oboru, Materiálového
inenýrství, který je nyní na Fakultì chemicko-technologické intenzivnì rozvíjen. Pod vedením prof. Ing. Dr. Jaromíra Horáka,
DrSc. tento obor absolvovalo nìkolik desítek diplomantù a doktorandù. Pro své hluboké znalosti z oblasti chemie a fyziky pevných
látek, osobní vlastnosti a citlivý pøístup ke studentùm byl mezi nimi
i mezi svými kolegy po právu oblíbený a váený.
Od poèátku svého pùsobení na vysoké kole se zabýval problematikou chemie a technologie pevných látek. Pøedmìtem jeho vìdecké práce byla zpoèátku pøíprava chalkogenidù sfaleritického
II VI
a wurtzitického typu A B a studium vlivu pøímìsí na jejich luminiscenci. Dalí oblast jeho zájmu pøedstavovala problematika pøípravy
V VI VII
monokrystalù slouèenin A B C , napø. SbSI, BiSI, s významnými
polovodivými a feromagnetickými vlastnostmi. Tìitìm jeho vìdeckovýzkumné práce od zaèátku 70. let bylo, a nadále je, sledování vztahù mezi povahou bodových poruch v krystalové struktuøe,

předsedkyně AV ČR doc. Helena Illnerová předává prof. J. Horákovi
oborovou medaili J. Heyrovského

charakterem chemické vazby a korespondujícími polovodivými
vlastnostmi chalkogenidù tetradymitového typu Bi2Te3, Bi2Se3
a Sb2Te3, které jsou základem materiálù pro termoelektrické aplikace  pro konstrukci termogenerátorù a chladících elementù, pracujících v oblasti laboratorní teploty. Skupina pracovníkù KOAnCh
pod jeho vedením systematicky studovala souvislosti mezi povahou
bodových i strukturních poruch a odpovídajícími vlastnostmi charakterizujícími elektronový i fononový transport v krystalech binárních i víceslokových. Pøedmìtem jejich zájmu byly i vlastnosti optické. Výsledky mnohaleté práce jsou publikovány ve více ne 160
sdìleních zejména v zahranièních odborných èasopisech a pøiblinì ve 200 pøíspìvcích na vìdeckých konferencích doma i v zahranièí. Významným ocenìním práce prof. Ing. Dr. Jaromíra Horáka, DrSc. v této oblasti je skuteènost, e se roku 1991 stal èlenem
spoleènosti Deutsche Bunsengesellschaft.
Na základì kvality i ohlasu publikovaných výsledkù výzkumu
krystalù tetradymitového typu pracovní skupina vedená prof. Horákem rozvinula kontakty s øadou zahranièních institucí, z nich lze
zmínit velice úzkou spolupráci se Sektion Physik MLU Halle Wittenberg, Katedrou fyziky nízkých teplot MGU Moskva, 1. Physikalisches Institut RWTH Aachen. Za zvlátì významnou lze pak pokládat úzkou spolupráci s Department of Physics University of Michigan, která je v souèasné dobì nadále rozvíjena a je zamìøena na øeení jak otázek teoretických, tak i problematiku praktického
uplatnìní studovaných krystalù.
V rámci mezinárodní spolupráce pùsobil prof. Horák v letech
1968  1970 v Laboratoire de Physique des Solides Bellevue-Meudon Paøí, dále absolvoval kratí pobyty v Laboratoire Infrarouge
University Montpellier a na 1. Physikalisches Institut RWTH Aachen.
Obor Chemie pevných látek, orientovaný na problematiku pøípravy a charakterizace nových materiálù, zejména ternárních krystalù
tetradymitového typu, jejich studium prof. Horák inicioval, nadále,
za jeho nemalého pøispìní, rozvíjí skupina jeho bývalých studentù,
v souèasné dobì pùsobících na FChT Univerzity Pardubice.
K výraznému ocenìní jeho práce  udìlení èestné oborové medaile J. Heyrovského za zásluhy v chemických vìdách - upøímnì
blahopøejeme.
prof. Ing. Petr Loák, DrSc.
Katedra obecné a anorganické chemie FChT
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