UNIVERZITA

Do nového akademického roku vstoupí
Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným
vizuálním stylem
Univerzita Pardubice si v letoním roce pøipomíná první desetiletí od svého vzniku. Období spojené s rozvojem fakult, pracovi,
vysokokolských ústavù, budováním infrastuktury, vznikem nových
studijních programù a témìø trojnásobným nárùstem poètu studentù. Souèasnì s extenzivním budováním vech souèástí univerzity
byly postupnì zavádìny jednotící prvky, které pøirozenì dotváøejí
vnitøní identitu vysokokolské instituce, jako napøíklad nové insignie
univerzity, fakult a jednotná pravidla akademických obøadù. Naí
univerzitì vak doposud chybí jednotný vizuální styl, který by
odráel otevøenost a dynamiènost vývoje moderní vysokokolské instituce univerzitního typu a pozitivnì dále ovlivòoval vnitøní i vnìjí
komunikaci. To by se mìlo na poèátku druhého desetiletí existence
univerzity zmìnit.
Na základì schválení ve vedení Univerzity Pardubice a po projednání v kolegiu rektora byla poèátkem bøezna letoního roku ve
spolupráci s Vysokou kolou umìleckoprùmyslovou v Praze vyhláena studentská soutì na vytvoøení nového vizuálního stylu univerzity. Hlavní podmínkou soutìe bylo vytvoøení návrhu loga  grafického symbolu charakterizujícího univerzitu a logotypu  symbolu
univerzity ve spojení se slovním oznaèením univerzity v èeské a anglické jazykové verzi. Doplòující souèástí návrhu bylo rozpracování
aplikace loga a logotypu pro souèásti univerzity a jejich pouití na
tiskovinách, propagaèních materiálech, vlajkách a dalích prvcích
vizuální komunikace organizace. V podmínkách soutìe bylo dále
stanoveno, e jednotlivé studentské návrhy posoudí sedmièlenná
odborná komise, která byla jmenovaná rektorem ve sloení: akademický malíø Jan Solpera (býv. VUP Praha), akademický malíø Zbynìk Koèvar (atelier designu, VO grafická, Hellichova Praha), Mgr.
Lubomír Netuil (Unie výtvarných umìlcù Pardubického regionu),
Mgr. Filip Blaek (éfredaktor èasopisu TYPO), doc. PhDr. Petr Vorel, CSc., (vedoucí Katedry historických vìd FHS), prof. Ing. Jiøí Málek (prorektor UPa), DrSc. a Ing. Valerie Wágnerová (kancléøka
UPa).
V termínu stanoveném v podmínkách soutìe bylo doruèeno
celkem 18 návrhù studentù ateliéru grafického designu a vizuální
komunikace Vysoké koly umìleckoprùmyslové v Praze, vypraco-

vaných pod vedením akademického malíøe doc. Rostislava Vaòka.
Komise na svém zasedání dne 5. dubna 2004 posoudila jednotlivé
návrhy, zejména s ohledem na ideovou náplò, výtvarnou úroveò
návrhu, aktuálnost pojetí a pouitelnost v klasické podobì i elektronicky. Dalím kritériem posuzování byla nadèasovost, jednoduchost, flexibilita a originalita návrhu. Po detailním posouzení a diskusi vech návrhù se komise jednomyslnì shodla na tom, e jako
první v poøadí doporuèí návrh, který obsahuje logo ve tvaru kruhu
s vepsaným písmenem U a dvojteèkou. Na základì doporuèení komise a po konzultaci s pøedstaviteli fakult rektor Univerzity Pardubice dne 4. kvìtna rozhodl, e tento návrh - vytvoøený studentkou
Kristinou Fierovou - se stává návrhem vítìzným a bude rozpracován tak, aby mohl vytvoøit základ nového jednotného vizuálního
stylu Univerzity Pardubice.
V souèasnosti probíhá pøíprava manuálu jednotného vizuálního
stylu univerzity, který definuje základní prvky, jakými jsou logo, písmo a barevnost, typografická pravidla a normy pouití. Nový vizuální styl univerzity plnì nahradí souèasnì uívané znaky. Pøedpokládá
se, e stávající znak univerzity  pùlkùò a latinský název UNIVERSITAS PARDUBICENSIS, který je ve stylizované podobì té zobrazen
na insigniích a medailích Univerzity Pardubice, bude znázornìn
a zachován ve slavnostní peèeti univerzity, která by mìla vhodnì
doplnit sérii univerzitních symbolù - insignií.
Nové logo univerzity a s ní související dalí prvky nové vizuální
komunikace univerzity a fakult budou uvedeny v ivot souèasnì se
zahájením akademického roku 2004/2005.
Vìøím, e nové logo univerzity, které svou grafickou jednoduchostí profesionálnì odráí modernost, otevøenost a tvùrèí invenci
univerzity vstupující do evropského vzdìlávacího a výzkumného
prostoru, bude nám vem na akademické pùdì jednotícím symbolem. Pøeji nám vem, abychom k novému logu a vizuálnímu stylu
univerzity brzy nali svoji cestu a pøijali je jako symboly naí vysokokolské instituce, kde studujeme, pracujeme, tvoøíme a s ní
kadodennì ijeme.
prof. Ing. Jiøí Málek, DrSc.
prorektor pro výzkum a vnìjí vztahy

doc. ak. mal. Rostislav Vaněk
ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Logo Univerzity Pardubice si zvolilo za svùj obsahový základ absolutní tvar kruhu. Kruhové pole je místem setkání, centrem vzdìlanosti i spoleèným prostorem pro osobní aktivity. Logo pracuje s obsahovou iniciálou U. Kromì jiných konotací je U i optimisticky

úsmìvné. Písmeno není umístìno ve statickém støedu pole, ale
svým dominantním dynamickým postavením pøesahuje vlastní rámec a s dvojteèkou, diagonálnì umístìnou v pravé dolní èásti kruhu, vytváøí aktivní napìtí. Po dvojteèce, jako pøímá øeè èi citace, ná-
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sleduje výklad: Univerzita Pardubice v dvouøádkové úsporné verzi.
Logo není obráceno do sebe, netvoøí hermetický kruh, ale komunikuje s okolím a podává svùj vlastní výklad. Vnitøní tvar litery U v
propojení na obvodovou linii kruhu vytváøí grafickou zkratku, ve
které je mono najít hlavu a íji konì - heraldického symbolu mìsta
Pardubic. Základní barevnost vychází ze symboliky aktivního citového kruhu a akceptuje heraldickou tradici místa svého pùsobitì.
Èervená barva ztratila ideové asociace a je dnes symbolem optimismu generace a osobního vztahu ke zvolené aktivitì - studiu. Logo je
snadno zapamatovatelné i bez slovního oznaèení dostateènì výmluvné. Grafická forma nevytváøí pseudohistorickou tradici, je nová

a zcela soudobá. Autorka loga je studentka Kristina Fierová z Vysoké koly umìlecko-prùmyslové v Praze. Vìøíme, e se nové logo
stane pevným orientaèním bodem a jeho pozitivní poselství pøijme
kadý z Vás.
Praha 2004
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Univerzita Pardubice ocenila významné
akademické osobnosti

pedel univerzity, promotor prof. M. Lánský a prof. Frýba
pøi promoèním slibu

V pátek 16. dubna se pøed polednem konal na Univerzitì Pardubice slavnostní akademický obøad  veøejné rozíøené zasedání
vìdeckých rad Univerzity Pardubice a Dopravní fakulty Jana Pernera, pøi nìm byl udìlen èestný akademicko-vìdecký titul doctor
honoris causa Univerzity Pardubice významnému vìdci - prof.
Ing. Ladislavu Frýbovi, DrSc., vìdeckému pracovníku Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie vìd ÈR, jen je uznávaným odborníkem v oboru dynamiky eleznièních dopravních staveb a jejich ivotnosti a dlouhou dobu úzce spolupracuje s týmem
pracovníkù Dopravní fakulty Jana Pernera.
Vìdecká rada Dopravní fakulty Jana Pernera se na svém zasedání dne 26. února 2003 jednomyslnì usnesla a Vìdecká rada Univerzity Pardubice hlasováním dne 20. øíjna 2003 doporuèila rektorovi Univerzity Pardubice, aby se stal nositelem akademického titulu doctor honoris causa Univerzity Pardubice.
LAUDATIO pøednesl pøi slavnostní promoci dìkan Dopravní fakulty Jana Pernera prof. Ing. otek, CSc.:
Magnificence pane rektore, cives academici,
je pro mne neobyèejnou ctí, e vám z funkce dìkana Dopravní
fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice mohu pøedstavit honoranda pana profesora Ladislav Frýbu, který za krátký okamik vstoupí
mezi èestné doktory naí univerzity.
Ná dnení honorand se narodil 30. kvìtna 1929 ve Studenci
u Horek, okr. Semily. Po studiu na reálném gymnáziu v Jièínì a na
Stavební fakultì ÈVUT v Praze proel prof. Frýba krátce Státním úøadem plánovacím, byl asistentem na Vysoké kole eleznièní v Praze
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a dlouhodobì pùsobil ve Výzkumném ústavu dopravním a eleznièním. Nyní je ji po øadu let v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie vìd ÈR.
Profesor Frýba je významným vìdcem v oblasti stavební mechaniky. Zabývá se zejména dynamickými úèinky vozidel na stavební
konstrukce. Bìhem vìdecké aspirantury vypracoval pod vedením
prof. Kolouka disertaèní práci o rázu plochých kol na kolejnice, za
co mu jako prvnímu na ÈVUT byla udìlena vìdecká hodnost doktora technických vìd (DrSc.). Pøi pøípravì habilitaèní práce o dynamických úèincích vozidel na mosty pouil jako první v ÈR samoèinného poèítaèe a zavedl tak do tohoto oboru nový moderní pøístup.
Tomuto problému pak profesor Frýba vìnoval svùj dalí odborný zájem a pøinesl do nìho celou øadu nových mylenek a pøístupù. Jednalo se zejména o øeení vlivu rychlosti vozidel na dynamické namáhání dopravních konstrukcí, do kterého prof. Frýba zavedl zcela nový
deterministický i stochastický pøístup. Profesor Frýba mìl tu vzácnou
pøíleitost, e se úèastnil teoretickými pracemi, experimentálními
zkoukami, konsultacemi i pøítomností pøi testovacích jízdách zvyování rychlostí na eleznici od 100 a do nynìjích 500 km/h, nebo
v posledních 40 letech se kadých 10 let ve svìtì zvyovala rychlost
asi o 100 km/h. Vysoké rychlosti vozidel spolu se zvýenou intenzitou dopravy mìly za následek únavová pokození mostù. Proto prof.
Frýba zorganizoval první dlouhodobé snímání napìtí na mostech
v ÈR i na svìtì a získal tak spektra napìtí, která se vyskytují v rùzných
elementech mostù. Spektra napìtí umoòují stanovit intervaly
inspekèních prohlídek a odhadnout i ivotnost mostù. Tento moderní pøístup se pak objevil i v pøedpisech UIC (International Union
of Railways) a v ÈS normách. Prof. Frýba uloil své poznatky do mnoha odborných publikací, výzkumných zpráv, pøednáek a knih.
Zvlátní pozornosti v celém svìtì se tìí dvì knihy Kmitání tìles
a konstrukcí zpùsobené pohybujícím se zatíením a Dynamika
eleznièních mostù, které v mnoha vydáních publikovalo èesky nakladatelství Academia v Praze a anglicky Thomas Telford v Londýnì.
Jmenované knihy jsou jednìmi z nejvíce citovaných èeských technických knih. V pøehledech Science Citation Index lze nalézt kolem 500
citací jeho prací v celém svìtì a nespoèet citací v disertaèních pracích a výzkumných zprávách. Ve svých pracích øeil prof. Frýba nejen
problém úèinkù rychlosti a únavy, ale i celou øadu dalích úloh, jako
dynamika jedno-, dvou- i tøírozmìrných pruných a plastických tìles
pøi zatíení deterministickém a stochastickém, vliv útlumu, nerovností jízdní dráhy, vodorovné podélné a pøíèné úèinky na mostech,
vèetnì podrobného rozboru brzdných a rozjezdových sil, i termické
spolupùsobení koleje s mostem.
Významná èást odborné práce prof. Frýby je spjata se spoluprací
s ERRI (European Rail Research Institute), ORE (Office for Research
and Experiments) a UIC (International Union of Railways). Ke spolu-
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práci byl nejdøíve pøizván jako znalec, pak se stal øádným èlenem výborù znalcù a nakonec pro své odborné znalosti a jazykové vybavení
se stal dlouholetým pøedsedou výborù znalcù ORE a ERRI. Zde se
úèastnil, koordinoval a vedl výzkum v oboru eleznièních mostù
v celé Evropì. Výsledky této práce se objevily v nìkolika pøedpisech
UIC a v ÈS normách, take ná pøístup k Evropské unii je v tomto
oboru zcela jednoznaèný.
Prof. Frýba pøedává své znalosti a zkuenosti v pøednákách na
mnoha domácích a zahranièních konferencích. O tom, e je mezinárodnì uznávanou autoritou v oboru dynamiky mostù, svìdèí to, e je
zván jako oponent disertaèních prací v celém svìtì od Kanady, Irska,
Holandska, SRN, Indie a po Austrálii. Za zmínku stojí i jeho dlouhodobá vìdecká spolupráce s Tokijskou univerzitou a Japonským výzkumným ústavem eleznièním. Oponoval a recenzoval nìkolik set
kandidátských, doktorských, habilitaèních a Ph.D. prací a èlánkù pro
mezinárodní èasopisy.
S Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice spolupracuje od jejího vzniku formou èlenství ve vìdecké radì, spoluprací na
úkolech Grantové agentury ÈR a oponenturami doktorských prací.
Tímto zpùsobem vychovává novou generaci ve svém oboru.
Prof. Frýba je dlouholetým pøedsedou Èeské spoleènosti pro mechaniku, èlenem Inenýrské akademie ÈR a v období 1996 - 99 byl
i prezidentem Evropské asociace pro stavební dynamiku.
Magnificence, cives academici,
s potìením vám sdìluji, e Vìdecká rada Dopravní fakulty Jana
Pernera Univerzity Pardubice po seznámení se s celoivotním dílem

rektor prof. M. Ludwig pøedává prof. L. Frýbovi
diplom doctor honoris causa

honoranda vysoce oceòuje vìdecký pøínos profesora Frýby do oboru
dynamika mostù, jeho rozsáhlou vìdeckou a odbornou èinnost, která je velmi cenìna a uznávána doma i v zahraniè,í a dospìla k rozhodnutí navrhnout rektorovi Univerzity Pardubice, aby jmenoval
profesora Ladislava Frýbu doktorem honoris causa Univerzity Pardubice.

Projev prof. Ing. Ladislava Frýby, DrSc., doktora honoris causa Univerzity Pardubice
Magnificence pane rektore, spectabilis pane dìkane,
cives academici, váené dámy a pánové!
S velkým pohnutím pøebírám dnes titul doctor honoris causa
a uvìdomuji si, e bez podpory manelky, svých rodièù a prarodièù, bez studia na reálném gymnáziu v Jièínì, na Stavební fakultì
ÈVUT v Praze a vìdecké výchovy prof. Kolouka bych nedosáhl tak
vysokého ocenìní. Je to výsledek mé celoivotní vìdecké práce,
kdy jsem se vdy øídil úslovím Plinia Starího Nulla dies sine linea,
které jsem si upravil na své vlastní úsloví Ani den bez rovnice.
Vem zmínìným a dalím svým spolupracovníkùm patøí mùj dík.
Je ironií osudu, e nejvìtího uznání v cizinì jsem dosáhl v oboru dynamiky dopravních konstrukcí, které jsou zatíeny vysokorychlostní dopravou. Ironií proto, protoe právì v tomto oboru máme
v Èeské republice jetì hodnì co dohánìt technicky vyspìlé státy.
Jsem vak rád, e mých vìdeckých úspìchù si vimla dopravní fakulta, která nese jméno Jana Pernera  prùkopníka naich prvních
eleznièních staveb.
Pøi své bohaté mezinárodní odborné aktivitì jsem mìl pøíleitost  jako pøedseda výboru znalcù ORE a ERRI  ovlivòovat mezinárodní výzkum v oboru dopravních staveb a nahlédnout i do
jeho zákulisí. Aktivnì jsem se úèastnil a vedl plánování výzkumu,
jeho teoretické a experimentální provádìní i jeho financování
a v závìru kadého úkolu jsem i obhajoval ná výzkum pøed rùznými grémii UIC a na mezinárodních konferencích. Pøi této èinnosti
jsem pøirozenì zail chvíle jak trpké, tak i pøíjemné. Radìji samozøejmì vzpomínám na chvíle pøíjemné a veselé. Z nich si dovolím
vzpomenout na dvì:
V ORE bylo zvykem, e se teoretické a hlavnì experimentální
práce platily v holandských guldenech Èeským drahám. Na konci
60. let jsme dìlali pro ORE první dynamické výpoèty a mìøení brzdných a rozjezdových sil na mostech. Pøiel den úètování a my jsme
se radili, jak ten úèet napsat. Nic rozumnìjího nás nenapadlo, ne
pøepoèítat nae mzdy oficiálním kursem na guldeny a úèet odeslat.
Pøi pøítím jednání ORE si mne stranou zavolal tehdejí francouzský
inenýr ORE a dùvìrnì mi zaeptal, e takovéto dumpingové ceny
bychom nemìli úètovat. A tak od té doby jsme za práce pro ORE

prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc. - dr.h.c. Univerzity Pardubice - oslovuje
pøítomné shromádìní

pouívali kurs pøiblinì 1 : 1, který jetì ani dnes zdaleka nebyl
dosaen.
Druhá pøíhoda je z mìøení na jednom mostì na Hané. V ORE
bylo pravidlem, e experimenty navtíví mezinárodní výbor znalcù,
prodiskutuje zpùsob mìøení a na místì zdokumentuje a ofotografuje mostní konstrukci. Podle pøedpisù ze 60. let jsme tedy odeslali
pøíslunou ádost o vstup cizincù na zvlátní oddìlení Správy dráhy,
ale odpovìdi jsme se nedoèkali. V den exkurse si výbor znalcù prohlédl most, úèastnil se zkouek a peèlivì ofotografoval vechny detaily. Kdy u jsme konèili, po hrbolaté polní cestì k nám na kole
pøijel starý eleznièáø a vyøizoval nám vzkaz ze Správy dráhy, e fotografovat se nepovoluje. I ujistil jsem ho, e nefotografujeme, co
u v té chvíli byla pravda.
Promiòte mi mou odboèku od váných úvah o vìdì.
Vìda sama je mohutná síla, a proto vìøím, e mé pøíspìvky do
obrovské studnice vìdìní pøispìjí blahu celého lidstva. Uvìdomuji
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si ovem, e kdo rozmnouje vìdìní, podnìcuje své následovníky
k øeení dalích a dalích problémù a tím i k jejich vnitønímu trápení
pøi hledání nových poznatkù a cest. Toto tvùrèí trápení je vak bohatì vyváeno pocitem tìstí z dobøe vykonané práce a je útoèitìm
a útìchou i v dobách nepøíznivých pro vìdu. Dnes si mnoho vìdeckých a pedagogických pracovníkù naøíká na nedostatek hmotné
podpory pro svou badatelskou èinnost. Jdìme vak, milé kolegynì
a kolegové, i trochu do sebe. Je tøeba nai práci popularizovat, prohlubovat a do aplikací a pøednáet o ní vude, kde to je jen moné,
nejen na vìdeckých konferencích, ale i na veøejnosti. Jen tak získáme pro vìdu hmotné zajitìní.
Uvìdomuji si, e právì tento pøístup je vìtinì badatelù cizí, ale
nezapomínejme pøitom na starý, ale prozøetelný a pouèný nápis na
náhrobku astronoma Tycho de Brahe v Praze: Ani svìtská moc, ani
bohatství, jen ezlo vìdy pøetrvá vìky. A nemusím ani pøipomínat,
e vìda je nekoneèný proces, pøed kterým se musíme skromnì
sklánìt, protoe lidské poznatky nikdy nejsou dokonalé.
Dìkuji proto Univerzitì Pardubice a její Dopravní fakultì Jana
Pernera za vysoké ocenìní mé vìdecké práce a uvìdomuji si pøitom, e toho, co víme, je jen kapka, zatímco toho, co nevíme, je
moøe. Pøeji univerzitì v Pardubicích a její dopravní fakultì, aby dále
rozmnoovala poznatky v mém oboru, a slibuji, e budu rozvíjet
vìdecké poznatky tak, abych zvyoval èest a slávu Univerzity
Pardubice.
Dìkuji.

Ocenìním mimoøádného podílu na rozvoji vìdeckého poznání
se staly v novodobé historii Univerzity Pardubice rektorem univerzity udìlované èestné doktoráty, z nich první byl udìlen v roce 1994
prof. Rudolfu Zahradníkovi, prùkopníku èeské kvantové chemie
a dlouholetému pøedsedovi Akademie vìd ÈR. V pátek 16. dubna
2004 byla takto poctìna v poøadí ji devátá výrazná osobnost vìdy,
její aktivity jsou dlouhodobì spojeny s Univerzitou Pardubice 
prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc.
V druhé èásti akademického obøadu udìlil rektor Univerzity
Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. rovnì dvì Medaile za
zásluhy o Univerzitu Pardubice pedagogùm a vìdcùm, kteøí svoji
dlouholetou prací a pùsobením na pardubické vysoké kole významným zpùsobem pøispìli k rozvoji vìd a vzdìlávání, jejímu rozvoji a rozkvìtu. Støíbrnou medaili, kterou pro univerzitu vytvoøil
akademický sochaø Zdenìk Koláøský, obdreli:
prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. za významný a mimoøádnì
plodný vìdecký pøínos v oboru anorganické chemie a chemie pev-

ných látek na Katedøe obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické, za fundované, vysoce odborné vedení Výzkumného centra univerzity Nové a perspektivní anorganické
slouèeniny a materiály a za vysokou úroveò vìdecké koly, kterou
vytvoøil a která svými výsledky íøí dobré jméno Univerzity Pardubice ve svìtì,
a prof. Ing. Milan Lánský, DrSc., za aktivní podíl na zøízení Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, za dlouholetou øídící, manaerskou a organizátorskou èinnost na této fakultì, v jejím èele stál po vìtinu let její desetileté existence, a za odborné
pùsobení na katedøe provozní spolehlivosti, diagnostiky a mechaniky v dopravì pardubické dopravní fakulty.
Slavnostního akademického obøadu se v Aule Univerzity Pardubice v pátek 16. dubna zúèastnili kromì domácích akademických
hodnostáøù a øady významných hostí i pøedstavitelé èeských vysokých kol a oborovì blízkých fakult.
(vw)

prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. pøebírá od rektora univerzity
Medaili za zásluhy o Univerzitu Pardubice

støíbrná medaile za zásluhy o Univerzity Pardubice udìlena
prof. Ing. Milanu Lánskému, DrSc.
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Jmenování nových profesorů prezidentem republiky
V pátek 21. kvìtna se ve Velké aule Karolina v Praze uskuteènila
tradièní slavnostní ceremonie, která se koná vdy dvakrát do roka,
pøi ní byly pøedány s úèinností od 1. èervna 2004 profesorské dekrety stovce nových profesorù èeských vysokých kol.
Nové profesory jmenuje podle vysokokolského zákona prezident republiky na návrh vìdecké rady vysoké koly, který pøedkládá
rektor pøísluné vysoké koly ministryni kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR.
Za úèasti rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava
Ludwiga, CSc. slavnostnì pøevzal z rukou prezidenta republiky Václava Klause svùj profesorský dekret rovnì docent Ing. Pavel Bezouek, CSc. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice,
a to pro obor dopravní prostøedky a infrastruktura. Jmenovaný
pùsobí na Katedøe elektrotechniky, elektroniky a zabezpeèovací
techniky v dopravì DFJP. Profesor Bezouek je rovnì garantem
novì koncipovaného a akreditovaného bakaláøského studijního
programu Univerzity Pardubice s názvem Elektrotechnika a informatika, oboru Komunikaèní a mikroprocesorová technika.

Dalím novým profesorem univerzity se stal docent PhDr. Petr
Vorel, CSc., vedoucí Katedry historických vìd Fakulty humanitních
studií a historik Východoèeského muzea v Pardubicích, jeho oborem jsou èeské dìjiny. Øízení ke jmenování profesorem probìhlo
na Univerzitì Palackého v Olomouci.
Akademický titul profesor obdrel rovnì docent Ing. tìpán
Podzimek, CSc. z Výzkumného ústavu syntetických pryskyøic a lakù
v Pardubicích (nyní SYNPO, a. s.), který ukonèil øízení ke jmenování
profesorem na Univerzitì Pardubice pro obor makromolekulární
chemie. Pracuje jako vedoucí vìdecký pracovník - vedoucí oddìlení analytické a fyzikální chemie zmínìného výzkumného ústavu
a zároveò od roku 1995 pøednáí na Ústavu polymerních materiálù
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Jmenovaným k získání nejvyího akademického titulu
gratulujeme.
(vw)

UNIVERZITA

V ateliéru akademického
sochaře Zdeňka Kolářského
vzniká pro Univerzitu
Pardubice reliéf Arnošta
V souvislosti s jubileem 640 let úmrtí Arnota z Pardubic vznikl z iniciativy rektora Univerzity Pardubice
prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. a hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, kteøí jsou zároveò èleny
tøináctictièlenného èestného výboru jubilea Arnota
z Pardubic, zámìr ztvárnit pro Univerzitu Pardubice,
mìsto i region tuto významnou osobnost èeských dìjin,
která je spjatá jak s vysokým uèením, tak mìstem Pardubice.
Podle návrhu akademického sochaøe Zdeòka Koláøského, mistra reliéfní plastiky a významného medailéra,
který pro Univerzitu Pardubice v roce 2000 vytvoøil pro

v ateliéru Zdeòka Koláøského

pøíleitost 50 let vysokého kolství ve mìstì bronzovou pamìtní
medaili a støíbrnou medaili za zásluhy, vzniká v tìchto dnech v jeho
ateliéru v Kostelci nad Orlicí model reliéfu prvního praského arcibiskupa, kancléøe Univerzity Karlovy v Praze, rádce, diplomata
a pøítele krále a císaøe Karla IV. Bronzový odlitek, znázoròující poprsí Arnota z Pardubic s artibuty víícími se na jeho funkce a sepìtí
s Pardubicemi a vysokým kolstvím, bude umístìn v Aule Univerzity
Pardubice, která bude v záøí tohoto roku, na závìr mezinárodní
èesko-polské odborné vìdecké konference s názvem Arnot z Pardubic. Osobnost  prostøedí  odkaz. pøejmenována na Aulu Arnota z Pardubic.
Slavnostní akt pøejmenování univerzitní auly a odhalení bronzového reliéfu Arnota s Pardubic je plánován na 23. záøí 2004 v 17 hodin jako souèást øady akcí, které se konají po celý rok v Pardubicích
a Klodsku k uctìní památky významné osobnosti Arnota z Pardubic,
a pøedznamená zahájení 55. akademického roku na pardubické vysoké kole.
(vw)
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ORGÁNY UNIVERZITY ZASEDALY
z jednání Akademického senátu Univerzity Pardubice
Do konce akademického roku se Akademický senát Univerzity
Pardubice seel jetì tøikrát. Zápisy z jednání jsou zveøejnìny na
úøední desce webových stránek univerzity.
Program 16. zasedání, konaného dne 27. dubna:
1. Dolo k doplnìní èlenù senátu na základì doplòujících voleb ve
volebních celcích Ústavu informatiky a Ústavu zdravotnických
studií.
2. Projednána a schválena byla Výroèní zpráva o èinnosti Univerzity Pardubice za rok 2003 a Výroèní zpráva o hospodaøení
Univerzity Pardubice za rok 2003.
3. Schváleny byly návrhy:
- na prodej èásti pozemku p. è. 179/6 v obci Pardubice, k.ú. Pardubièky, který je ve spoluvlastnictví s Pardubickým krajem
v areálu Ústavu zdravotnických studií v Prùmyslové ulici, který
není univerzitou vyuíván, Èeskému metrologickému institutu;
- na uzavøení smlouvy se spoleèností Elektrárny Opatovice, a. s.
o zøízení práv odpovídajících vìcnému bøemeni v areálu
Technologického pavilonu v Doubravicích pro realizaci horkovodní pøípojky;
- na smìnu pozemkù mezi Univerzitou Pardubice a mìstem
Pardubice na výstavbu vozovek, parkovacích ploch a chodníkù v rámci programu Regenerace panelových sídli v èásti
Stavaøov.
Program 17. zasedání, konaného dne 25. kvìtna:
1. Byl projednán a schválen návrh Dlouhodobého zámìru vzdìlávací, vìdecké, výzkumné, vývojové, umìlecké a dalí tvùrèí èinnosti Univerzity Pardubice do roku 2009 a jeho aktualizace pro
rok 2005.
2. Akademický senát vyhlásil volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice na funkèní období od 9. ledna 2005 do
8. ledna 2008. Volby bude øídit volební komise ve sloení Ing.
Tomá Bartoníèek (FES), doc. Ing. Karel Handlíø, CSc. (FChT),
sl. Dana Krejzová (FHS), PhDr. Michaela Píová, M.A., Ph.D.
(FHS) a doc. Ing. Josef Volek, CSc. (DFJP). Vyhláení voleb bude
zveøejnìno nejpozdìji do 8. øíjna 2004.
3. Prorektor prof. Ing. Jiøí Málek, DrSc. informoval, e Univerzita
Pardubice si letos pøipomíná 10. výroèí pøejmenování vysoké
koly (Vysoké koly chemicko-technologické) na Univerzitu Pardubice a pøi této pøíleitosti:
- byl udìlen na slavnostním akademickém obøadu dne 16. dubna akademický titul doctor honoris causa prof. Ing. Ladislavu
Frýbovi, DrSc.,
- byla vyhodnocena studentská soutì na vytvoøení nového
loga univerzity, která byla vyhláena ve spolupráci s ateliérem
grafického designu a vizuální komunikace Vysoké koly umìleckoprùmyslové v Praze. Vítìzný návrh studentky Kristiny Fierové, doporuèený odbornou porotou, bude Univerzita Pardubice od nového akademického roku uívat ve vech prvcích
svého vizuálního stylu a vnìjí i vnitøní komunikace;
- bude pøi zahájení 55. akademického roku 2004/2005 na pardubické vysoké kole a pøi pøíleitosti roku oslav 640. výroèí
od úmrtí Arnota z Pardubic odhalen reliéf Arnota z Pardubic,
zhotovený podle návrhu akademického sochaøe Zdeòka Koláøského, a univerzitní aula bude pøejmenována na Aulu Arnota z Pardubic. Tento akt probìhne ve ètvrtek 23. záøí 2004
v 17 hodin.
4. Doc. Ing. Karel Handlíø, CSc. informoval, e Legislativní komise
AS UPa jednala o potøebných zmìnách Volebního a jednacího

6

øádu AS UPa. Komise bude na pøípadných zmìnách tohoto materiálu spolupracovat s vedením univerzity.
5. Prorektor doc. Ing. Jiøí Cakl, CSc. informoval, e se 20. kvìtna
zúèastnil zasedání Snìmu Rady vysokých kol. V diskusi byla øeena problematika ubytování studentù na kolejích a byl pøednesen návrh námìstka ministrynì kolství doc. Koláøe, aby od
pøítího akademického roku bylo zavedeno stipendium na ubytování studentù. Snìm RV vyslovil souhlas s tímto návrhem.
Podrobnosti o pøedkládaném návrhu lze zjistit na internetové
adrese www.radavs.cz
Dne 8. èervna se konalo mimoøádné zasedání senátu:
1. Byly projednány a schváleny zmìny Statutu Univerzity Pardubice v souvislosti s pøejmenováním Ústavu informatiky na Ústav
elektrotechniky a informatiky.
2. Schváleny zmìny Studijního a zkuebního øádu Fakulty chemicko-technologické pro doktorské studijní programy.
3. Schváleny zmìny Statutu Fakulty ekonomicko-správní v souvislosti s novì akreditovaným studijním programem a organizaèními zmìnami ve struktuøe fakulty.
4. Projednán a schválen zámìr univerzity zapojit se do Operaèního programu prùmysl a podnikání a návrh na zahájení jednání
o spolupráci a pøípadné úèasti Univerzity Pardubice v obchodní
spoleènosti TechnoPark Pardubice. Univerzita má v úmyslu ve
spolupráci s Pardubickým krajem a dalími subjekty podat návrh projektu zøízení technologického parku do Operaèního programu prùmysl a podnikání Prosperita  Infrastruktura pro prùmyslový výzkum, vývoj a inovace, vyhláeného Ministerstvem
prùmyslu a obchodu ÈR. Realizace tohoto zámìru si vyádá vytvoøení samostatné právnické osoby, která sdruí vechny zúèastnìné organizace v projektu a její charakter je v souèasné
dobì se vemi zainteresovanými subjekty intenzivnì
projednáván.
5. Pøedsedkynì AS UPa PhDr. Píová:
- informovala o výbìrových øízeních, která se uskuteèní v nejblií dobì a kde bude zajitìna úèast zástupce senátu;
- seznámila senátory s dopisem prof. Hampla, pøedsedy Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze, který se týkal jednání reprezentantù akademických senátù veøejných vysokých
kol a jejich fakult k problematice financování V.
6. Prodìkanka FES doc. Kraftová vystoupila s návrhem vedení Fakulty ekonomicko-správní, aby dolo k úpravì Studijního a zkuebního øádu Univerzity Pardubice pro studium v bakaláøských
a magisterských studijních programech. Návrh se týká èásti definující opìtovný zápis pøedmìtù a skladbu povinnì volitelných
a volitelných pøedmìtù, které student neuzavøel v souladu se
studijním plánem. Prodìkanka upozornila na tìkosti, které se
v této souvislosti pøi organizaci studia na FES vyskytly. Návrh
souèasnì obsahuje zvýení pravomoci dìkanù fakult, resp. øeditelù vysokokolských ústavù pøi rozhodování o výe uvedených
záleitostech. K tomuto návrhu probìhla obírná diskuse, zabývající se jak obsahovou náplní návrhu, tak zpùsobem jeho dalího projednání ve vedení a orgánech univerzity, aby byl dosaen
konsensuální souhlas vèetnì stran, jich se návrh týká, vèetnì
studentù.
(vw)

ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE

z jednání Správní rady Univerzity Pardubice
V pátek 7. kvìtna dopoledne zasedala Správní rada Univerzity
Pardubice. Dvanáctièlenný orgán veøejné vysoké koly se obvykle
schází jednou a dvakrát do roka a projednává zejména významné
otázky vysoké koly, které ukládá zákon o vysokých kolách. Na
svém osmém zasedání se správní rada zabývala projednáváním základních dokumentù vysoké koly: výroèní zprávou o èinnosti univerzity za uplynulý rok, výroèní zprávou o hospodaøení za rok
2003. Èlenové správní rady se rovnì vyjadøovali k rozpoètu Univerzity Pardubice na rok 2004 a dlouhodobému zámìru vzdìlávací, vìdecké, výzkumné a vývojové èinnosti univerzity do roku 2009
a jeho aktualizaci pro rok 2005. Jako významný dozorèí orgán univerzity, jeho èleny nemohou být zamìstnanci dané veøejné vysoké
koly, projednávala i zamýlené majetkové zmìny, které univerzita
plánuje a které souvisejí s pozemky a provozními potøebami univerzity èi dotèených institucí.
Správní radì Univerzity Pardubice pøedsedá primátor mìsta
Pardubic Ing. Jiøí Støíteský, místopøedsedy jsou pro souèasné dvouleté období 1. námìstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Michal
Rabas a ústavní soudce JUDr. Miloslav Výborný.

Èlenové správní rady univerzity jsou jmenováni ministrem/ministryní kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR na období esti let
a v souèasné dobì jsou mezi nimi Ing. Martin Borovièka, generální
øeditel a místopøedseda pøedstavenstva ALIACHEM, a. s. Pardubice,
Ing. Vlastimil Czabe, øeditel obchodní divize Hradec Králové Komerèní banky, a. s., Ing. Rudolf Èerný, generální øeditel a pøedseda
pøedstavenstva KAROSA, a. s. Vysoké Mýto, Ing. Jan Kasnar, CSc.,
námìstek na úseku hospodaøení s majetkem státu Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových v Praze, Mgr. Ing. Michal
Kraus, poslanec Parlamentu ÈR, Ing. Petr Køenek, CSc., øeditel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MMT ÈR, Ing.
Roman Línek, hejtman Pardubického kraje, Ing. Michal Rabas,
1. námìstek hejtmana Pardubického kraje, Ing. Pavel Stoulil, zástupce Ministerstva dopravy ÈR pùsobící na Správì eleznièní dopravní cesty, s. o., primátor mìsta Pardubic Ing. Jiøí Støíteský, Ing.
Dana Vedralová, odborný referent kapitálových výdajù a nestátních
neziskových organizací Ministerstva financí ÈR a JUDr. Miloslav Výborný, ústavní soudce ÈR.
(vw)

4. zasedání Vìdecké rady Univerzity Pardubice se konalo
10. kvìtna 2004:
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor a pøedseda vìdecké
rady, provedl rekapitulaci uplynulého roku 2003 a zhodnotil první
rok svého druhého funkèního období. Shrnul hlavní èinnosti univerzity v uplynulém roce a upozornil na nìkteré nejvýznamnìjí aktivity vysoké koly, a to jak ve vzdìlávací, tak ve vìdeckovýzkumné
èinnosti. Zmínil se o rozvoji studijních programù. Uvedl také, jakým
zpùsobem vysoká kola získala finanèní prostøedky na jednotlivé
vzdìlávací programy, ale i výzkumnou èinnost, zejména na èinnost
výzkumného centra, øeení ètyø výzkumných zámìrù a dalích projektù v rámci grantových soutìí apod. Komentoval publikaèní aktivity univerzity a jejích souèástí. Zmínil mezinárodní spolupráci ve
vzdìlávání a vìdì. Nastínil vývoj kvalifikaèní struktury akademických pracovníkù. Shrnul hlavní aktivity vysoké koly týkající se rozpoètu, vnitøní organizace a provozu univerzity, vèetnì informaèních
technologií, infrastruktury, oprav, údrby a výstavby. I nadále byla
hlavní prioritou pøíprava investièního zámìru a zahájení výstavby
nového areálu Fakulty chemicko-technologické. Na závìr svého vystoupení zmínil krátce vnìjí vztahy univerzity.
Doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc., prorektor pro vzdìlávání a rozvoj, seznámil èleny vìdecké rady se základními smìry Dlouhodobého zámìru vzdìlávací, vìdecké, výzkumné, vývojové a dalí
tvùrèí èinnosti Univerzity Pardubice do roku 2009, který byl projednán na jednání kolegia rektora dne 5. dubna a ve Správní radì
Univerzity Pardubice dne 7. kvìtna 2004, a s nìkterými jeho úpravami v rámci aktualizace pro rok 2005. V rámci rozpravy dolo
k dalímu doplnìní nìkterých priorit.

l

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMÌRU
UNIVERZITY PRO ROK 2005
VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST
l Vytváøet podmínky pro integraci výuky pøíbuzných pøedmìtù
v rùzných studijních programech a oborech.
l Vytváøet podmínky pro akreditaci navazujících magisterských studijních programù, zejména na Fakultì humanitních studií, Ústavu
informatiky a Ústavu zdravotnických studií.
l Podporovat rozvoj studijního programu Elektrotechnika a informatika.
l Vytváøet pøedpoklady pro akreditaci doktorského studijního programu na Fakultì humanitních studií.

l

l

Vytváøet postupnì pøedpoklady k diverzifikaci magisterských
a doktorských studijních programù, a to na vech souèástech univerzity.
Nadále rozvíjet nabídku rùzných programù celoivotního vzdìlávání v souladu s potøebami trhu práce, rekvalifikací a zvyování
kvalifikace a dovedností rùzných skupin obyvatel v regionu.
Výraznìji rozíøit mobilitu studentù a akademických pracovníkù
v rámci vzdìlávacích programù Evropské unie.

VÌDECKOVÝZKUMNÁ ÈINNOST
Aktivnì rozvíjet mezinárodní spolupráci ve vìdì a výzkumu.
l Podporovat a stimulovat zapojení pracovi univerzity do 6. Rámcového programu EU a dalích významných programù výzkumu
a vývoje.
l Výraznìjí mìrou se podílet na spolupráci s ústavy Akademie vìd
Èeské republiky, výzkumnými centry a dalími organizacemi zabývajícími se výzkumem.
l Podporovat èinnost výzkumných center.
l Zahájit øeení nových výzkumných zámìrù na fakultách podle výsledkù výbìrových øízení MMT.
l Prosazovat moderní formy spolupráce s podnikatelskými subjekty
pro vývoj moderních technologií a urychlené zavádìní inovaèních poznatkù do praxe.
l

INFRASTRUKTURA
Vytvoøit informaèní portál se zamìøením na studijní a pedagogickou oblast, na podporu øízení a sdílení provozních informací.
Propojit a vytvoøit podmínky k maximálnímu vyuití databázových systémù pokrývajících studijní agendu, ekonomickou agendu, agendu související s obìhem dokladù a dalích informací.
l Vytvoøit technologické podmínky pro podporu distanèního studia
s vyuitím multimediálních prvkù, podporovat e-learning.
l Realizovat investièní zámìr výstavby areálu Fakulty chemicko-technologické, pokraèovat v postupné dostavbì univerzitního
kampusu.
l Zvyovat kvalitu ubytování v kolejích univerzity, zabezpeèit srovnatelnou úroveò ubytování v jednotlivých ubytovacích zaøízeních.
l Pøi dalím rozvoji univerzitního kampusu v Polabinách úzce spolupracovat s mìstem Pardubice a Pardubickým krajem.
l Spoleènì s pøedstaviteli Pardubického kraje pokraèovat ve zvyování majetkového podílu univerzity v areálu Støední zdravotnické
l
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prorektor prof. J. Málek

èlenové VR UPa pøi zasedání (zprava) prof. J. òupárek, prof. P. Mikuláek,
prof. M. Frumar, prof. V. Rùièka, doc. J. Duek a prof. V. Palièka

l

l

l

èlenové VR UPa (zleva) doc. Havlíèek, prof. A. Pellant a prof. O. Pytela

koly v Prùmyslové ulici a vést kroky k jeho postupnému pøevodu
do majetku univerzity.
OSTATNÍ
l Aktivnì spolupracovat s prùmyslovými podniky ve smìru podpory vìdy, výzkumu a vzdìlávací èinnosti.
l Pokraèovat a soustavnì zkvalitòovat prezentaci èinností univerzity, fakult a vysokokolských ústavù mezi odbornou i laickou veøejností doma i v zahranièí.
V dalí èásti programu vìdecké rady informoval prof. Ing. Jiøí
Málek, DrSc., prorektor pro výzkum a vnìjí vztahy, o projektech
podaných v rámci programu Výzkumná centra, vyhláeného
MMT ÈR. Bylo podáno 5 projektù s pøedpokládaným termínem
zahájení od 1. ledna 2005 a s poadovanými finanèními prostøedky
na celou dobu øeení pro Univerzitu Pardubice ve výi 118 541 tis.
Kè, z toho na první rok øeení 33,4 mil. Kè. Pøedkladatelem jednoho
z projektù je Univerzita Pardubice (Fakulta chemicko-technologická), na ostatních ètyøech projektech participuje univerzita jako spoluøeitel (Fakulta chemicko-technologická na 3 projektech, Dopravní fakulta Jana Pernera na 1 projektu).
l Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra
obecné a anorganické chemie, pøedloila projekt na zaloení výzkumného centra s názvem Nové anorganické materiály a jejich aplikace (1M0021627501). Spoluzakládajícím subjektem
výzkumného centra je Ústav anorganické chemie AV ÈR. Projekt
navazuje na výsledky souèasného Výzkumného centra Fakulty
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l

chemicko-technologické Nové a perspektivní anorganické slouèeniny a materiály (LN00A028).
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra
chemického inenýrství, je spoluzakládajícím èlenem výzkumného centra v návrhu projektu Výzkumné centrum membránových procesù (1M4456714601), jeho hlavním øeitelem za Univerzitu Pardubice je prof. Ing. Petr Mikuláek, CSc. Pøedkladatelem projektu je spoleènost MEGA, a. s.
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra
anorganické technologie, je spoluzakládajícím èlenem výzkumného centra v návrhu projektu Agroenvironmentální management krajiny (1M6224313601), jeho hlavním øeitelem za Univerzitu Pardubice je doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. Pøedkladatelem projektu je Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra
biologických a biochemických vìd, je spoluzakládajícím èlenem
výzkumného centra v návrhu projektu Centrum bezpeènosti
a kvality potravin (1M6215712401), jeho hlavním øeitelem za
Univerzitu Pardubice je doc. Ing. Jarmila Vytøasová, CSc. Pøedkladatelem projektu je Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravních prostøedkù, oddìlení kolejových vozidel a oddìlení materiálù, je spoluzakládajícím èlenem výzkumného centra v návrhu projektu Výzkumné centrum kolejových vozidel
(1M4977751302), jeho hlavním øeitelem za Univerzitu Pardubice je prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. Pøedkladatelem projektu je
Západoèeská univerzita v Plzni.

Poté prof. Ing. Jiøí Málek, DrSc. vyzval prof. Ing. Miloslava Frumara, DrSc., hlavního øeitele výzkumného centra pøedkládaného
Univerzitou Pardubice, aby návrh projektu sám pøedstavil.
Prof. MUDr. Arnot Pellant, DrSc. seznámil pøítomné krátce
s projekty podanými Ústavem zdravotnických studií v rámci soutìe
Grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ÈR.
V závìru jednání vìdecké rady rektor prof. Ludwig informoval
pøítomné o monosti zapojit se ve spolupráci s Pardubickým krajem, Krajskou hospodáøskou komorou, mìstem a dalími subjekty
do programu Prosperita - Infrastruktura pro prùmyslový výzkum, vývoj a inovace, vyhláeného Ministerstvem prùmyslu a obchodu ÈR,
v rámci nìho by mìlo dojít k vytvoøení technologického parku, inkubátoru èi centra pro transfer technologií. Jedná se o moderní formy spolupráce propojující vìdeckovýzkumný potenciál s podnikatelskými aktivitami v regionu a smìøující k vývoji moderních technologií a urychlené zavádìní inovaèních poznatkù do praxe.
(vw)
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UNIVERZITA

Společné zasedání představitelů Univerzity Pardubice
s představiteli Statutárního města Pardubic
V pondìlí 7. èervna dopoledne se uskuteènilo na pardubické
radnici spoleèné zasedání pøedstavitelù Univerzity Pardubice
s pøedstaviteli mìsta Pardubic. Rektor, prorektoøi a kvestor univerzity jednali s primátorem mìsta a jeho námìstky zejména o otázkách
dalího rozvoje univerzity a jejích aktivit ve mìstì a v delím èasovém horizontu o výstavbì univerzitního areálu a Fakulty chemicko-technologické v nìm, koordinaci pøi výstavbì tìlovýchovných

zaøízení a o dalím prostorovém zázemí pro èinnosti univerzity. Diskutovány byly i otázky vzájemné spolupráce pøi øeení nìkterých
specifických problémù, na nich se mohou odborníci univerzity podílet, napø. pøi øeení dopravní situace mìsta, metropolitní sítì
apod.
(vw)

UNIVERZITA

Odborný seminář interní grantové soutěže
V rámci Programu rozvojových aktivit Univerzity Pardubice
(Program rozvoje vìdecké èinnosti a Program rozvoje mezinárodních vztahù) se v prùbìhu roku 2003 øeilo celkem 80 projektù
v hodnotì 2 085 tis. Kè. Projekty byly rozdìleny do 6 kategorií:
l interní projekty rozvoje vìdecké èinnosti;
l podpora pøípravy projektù 6. Rámcového programu;
l podpora aktivní úèasti na mezinárodních vìdeckých konferencích v zahranièí;
l podpora mezinárodních konferencí a sympozií poøádaných Univerzitou Pardubice;
l stipendia na podporu studia v zahranièí;
l pøíprava studijních programù nebo modulù v anglickém jazyce.
Fakulta
DFJP
FES
FHS
FChT
Celkem

Poèet pøijatých
projektù na rok 2003
19
17
11
33
80

Celoroèní úsilí øeitelù vyvrcholilo ji poesté na Odborném semináøi interní grantové soutìe. Semináø se letos konal 14. dubna
v kongresovém sále rektorátu, kde dvanáct vybraných øeitelù prezentovalo v pøiblinì 10  15 minutových vystoupeních dosaené
výsledky svých projektù a odpovídalo na pøípadné dotazy. Øeitele
pro prezentaci vybrala a zároveò hodnotila dosaené výsledky Rada
programu rozvojových aktivit (prof. Ing. Jiøí Málek, DrSc.  pøedseda
rady a prorektor UPa, prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc.  prodìkan
FChT, Ing. Alexander Chlaò, Ph.D.  prodìkan DFJP, doc. Ing. Ilona
Obrálová, CSc.  prodìkanka FES, prof. Ing. Karel Rýdl, CSc.  prodìkan FHS). Celý program trval od 13:00 do 16:00 hodin a byl radou kladnì hodnocen. Nebude tedy jistì chybìt ani pøítí rok.

Celkový objem
dotace (v tis. Kè)
565
361
228
931
2 085

Následující øeitelé byli pro svou prezentaci vybráni radou:
1. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. (DFJP)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Struktura a zvyování kvality nabídky elektronických informaèních
nástrojù v mìstské hromadné dopravì.

2. Ing. Michal Palán (DFJP)

Stipendia na podporu studia v zahranièí: Interakce mezi leteckou dopravou ve Spolkové republice Nìmecko.

3. Ing. Miroslav Hub (FES)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Bezpeènost znalostní autentizace.

4. Ing. Zdenìk Brodský (FES)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Efektivnost marketingových procesù u MSP.

5. Mgr. Pavel Brebera (FHS)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Optimalizace sylabu a pøíprava skript pro kurz Úvod do pedagogického
výzkumu.

6. Mgr. Sylvie Zyková (FHS)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Pøíprava semináøe Problematika evropské etnologie v nìmeckém jazyce
 pro studijní obor Sociální antropologie.

7. Mgr. Pavla áková (FChT)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Stanovení koenzymu Q10 v plazmì pomocí HPLC s elektrochemickou
detekcí.

8. Ing. Dagmar mídová (FChT)

Stipendia na podporu studia v zahranièí: Studijní pobyt na Loughborough University v rámci projektu
Erasmus/Socrates zamìøený na výzkum vlivu elektrokinetických vlastností disperzí na prùbìh mikrofiltrace.

Tito øeitelé byli pro prezentaci urèeni losem:
9. Ing. Michal Musil, Ph.D. (DFJP)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Moderní metody analýzy signálù dynamických mìøení realizovaných na
eleznièních a silnièních vozidlech.

10. Ing. Michal Picka (FChT)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Pøíprava a charakterizace polosendvièových metallocenù kovù
4. skupiny.

11. Ing. Dr. Libor Bene (DFJP)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Studium mechanismu tvorby White Etching Layer v souvislosti s iniciací
defektù v soustavì kolo/kolejnice.

12. Ing. Petr Bìlina (FChT)

Interní projekt rozvoje vìdecké èinnosti: Syntéza kondenzovaných fosforeènanù, pseudobrookitù a rutilù  vyuití
nových a netradièních surovin.

Petra Voenílková, Oddìlení pro vzdìlávání a výzkum UPa
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Přijímací řízení na Univerzitě Pardubice

Èerven byl na Univerzitì Pardubice - obdobnì jako na vech
ostatních èeských vysokých kolách - mìsícem, kdy uchazeèi o vysokokolské studium skládají pøijímací zkouky a procházejí pøijímacím øízením.
Pøijímací zkouky odstartovala na Univerzitì Pardubice Fakulta
humanitních studií. Uchazeèi o studium skládali písemnou èást
zkouek od 1. do 3. èervna, ti úspìní pokraèovali v jejich ústní èásti
v týdnu od 21. do 25. èervna. Na fakultu bylo podáno 2 150 pøihláek, do 1. roèníku by mìlo nastoupit cca 405 studentù.

Od 7. do 11. èervna probíhaly pøijímací zkouky na Fakultì
ekonomicko-správní. Celkem se pøihlásilo 3 208 uchazeèù, fakulta
poèítá s nástupem a 900 úspìných uchazeèù.
V pondìlí 14. èervna skládali zkouky uchazeèi o studium univerzitního bakaláøského programu Informaèní technologie, který je
vyuèován na Ústavu informatiky. Z celkových 578 pøihláených
byla pøijata stovka tìch nejúspìnìjích.
Dopravní fakulta Jana Pernera poøádala pøijímací zkouky
15.  17. èervna. Pøedpokládá se, e do prvního roèníku studia
bude moci na podzim nastoupit na 600 nových vysokokolákù. Pøihláek bylo podáno 1 113.
V pátek 18. èervna se konaly pøijímací zkouky do bakaláøského
studijního programu Oetøovatelství na Ústavu zdravotnických
studií. Na obor Porodní asistentka se pøihlásilo 175 uchazeèù, na
obor Veobecná sestra 309. Do 1. roèníku bude pøijato do kadého
z nich po 45 studentech.
V týdnu od 21. do 24. èervna sérii 1. kola èervnových pøijímacích zkouek ukonèila Fakulta chemicko-technologická. Z 1 272
pøihláených se poèítá s nástupem 540 studentù.
Zájem o studium na Univerzitì Pardubice projevilo podáním
pøihláky prozatím témìø devìt tisíc uchazeèù (8 805  stav k poèátku èervna), co je za posledních pìt let rozhodnì nejvíce. Oèekává
se, e z celkového poètu cca 2 500 úspìných uchazeèù, pøijatých
pøi èervnových pøijímacích zkoukách, by se mohlo zapsat cca
1 700 nových vysokokolákù. Poèet novì nastupujících studentù se
mùe jetì zmìnit v souvislosti s 2. koly pøijímacích øízení, která
budou fakulty organizovat na pøelomu srpna a záøí.
Poèet studentù univerzity by se tak po podzimních zápisech
mohl zvýit na cca 7 tisíc vysokokolákù studujících ve vech studijních programech a roènících (vloni 6 260).

Pøijímací zkouky pro akademický rok 2004/2005 v èíslech
fakulta

oèekávaný poèet
pøijímaných
2004/2005

DFJP

600

hlásí se poèet
pøihláek
1 113

pøihláky pøedelý
rok 2003/2004
1 083

zapsáno pøedelý
rok 2003/2004

celkový poèet
studentù 2003/2004

530

1 608

pøijímací zkouky
2004
15. - 17. 6.

FES

900

3 208

2 576

612

1 861

FHS

405

2 150

1 859

408

870

FChT

540

1 272

1 487

407

1 596

ÚI

100

578

700

98

167

14. 6.

90

484

328

95

158

18. 6.

ÚZS

(8 033)
UPa
cca 2 500
2004/2005 pøijímaných

8 805 pøihláek

(2 150)

(6 260)

cca 1 700 z pøijatých
se zapíe

oèekává se cca 7 000

7. - 11. 6.
1. - 3. 6./pís.
21. - 25. 6./ústní
21. - 24. 6.

èerven 2004

Novinky na Univerzitě Pardubice pro akademický rok 2004/2005
 studium elektrotechniky:

Pro nastávající akademický rok pøipravila Univerzita Pardubice
novinku: bakaláøský studijní program Elektrotechnika a informatika
s oborem Komunikaèní a mikroprocesorová technika. Zájemci
o studium tohoto nového bakaláøského programu se mohou hlásit
a do 30. èervence. Pøijímací zkouka z matematiky a fyziky se
uskuteèní 31. srpna. Bez pøijímací zkouky mohou být pøijati absolventi gymnázií a støedních elektrotechnických kol, kteøí maturovali
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z matematiky a dosáhli støedokolského studijního prùmìru do 1,4.
Pøijato bude 50 úspìných uchazeèù.
Chceme tím rozíøit nabídku univerzity o elektrotechnicky zamìøený obor. Elektrotechnika má v naem mìstì bohatou tradici
a jsme rádi, e se v poslední dobì opìt iroce rozvíjí, øíká doc. Ing.
Simeon Karamazov, Dr., øeditel Ústavu elektrotechniky a informatiky, který výuku nového programu na Univerzitì Pardubice zajiuje. Univerzita Pardubice tak reaguje na zvýenou poptávku po

ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE
kvalifikovaných, vysokokolsky vzdìlaných odbornících pro elektrotechnický prùmysl, ale i pro dalí odvìtví zamìøená na komunikaèní
techniku, pøenos a zpracování signálu a informace a na aplikaci mikroprocesorù a poèítaèù pøi øízení, kontrole, ovládání i diagnostice
elektronických systémù a zaøízení.

 navazující studium sociální antropologie:

S dalím rozíøením studijní nabídky pøichází jetì Fakulta humanitních studií. Do 25. srpna se mohou hlásit uchazeèi do prezenèního studia navazujícího magisterského studia Sociologie, oboru Sociální antropologie.
Studium je urèeno pro ty, kteøí ji absolvovali bakaláøský obor
Sociální antropologie nebo pøíbuzné, zejména humanitnì zamìøené bakaláøské obory. Pøijímací zkouka se skládá z testu týkajícího
se sociální antropologie a jazykové zkouky z vybraného svìtového
jazyka, ovìøující porozumìní psanému textu. Souèástí zkouky je
i pøedloení projektu diplomové práce. Bodový bonus je moné
získat i za dobrý prùmìr z bakaláøského vysvìdèení.

Absolventi magisterského studia najdou pomìrnì iroké uplatnìní na trhu práce. Volbou profilujících pøedmìtù si urèují své pozdìjí zamìøení. Napø. pro práci s Romy jsou nezbytné specializované kurzy romtiny a romistiky, dále se nabízí práce v neziskových
organizacích a azylových zaøízeních. Absolvováním blokù pøednáek týkajících se mnoha regionù svìta (Austrálie a Oceánie, Sibiø,
Afrika, Maghreb, Amerika, Indie, Kavkaz, Støední Asie) budou absolventi schopni podílet se na rozvojových projektech  ji v souèasnosti probíhá spolupráce s univerzitami z tìchto oblastí. Nedílnou
souèástí studia Sociální antropologie je terénní výzkum, který by
mìl vyústit do tvorby diplomové práce. Díky spolupráci s FAMU a
kurzùm vizuální antropologie získají studenti základní dovednosti
pøi tvorbì filmù a fotografických záznamù. Místo klasické vázané diplomové práce budou nìkteøí studenti odevzdávat vlastní filmovou
produkci.
Petra Voenílková
Oddìlení pro vzdìlávání a výzkum UPa

UNIVERZITA

Univerzitu Pardubice navštívila delegace
ze švédského Skelleftea
V pátek 2. dubna navtívila Univerzitu Pardubice pìtièlenná delegace z univerzity v Umea s kampusem v Skelleftea.
védské mìsto Skelleftea je partnerem Statutárního mìsta Pardubice. Spolupráce, která byla zaloena v roce 2001, dostala nový
impuls letos, kdy v rámci programu Leonardo da Vinci navtívila
Skelleftea ve dnech 17. února  1. bøezna delegace sloená z rùzných institucí Pardubického kraje. Projekt s názvem Nové zkuenosti pro práci s osobami znevýhodnìnými na trhu práce koordinoval pardubický Úøad práce. Za univerzitu se zúèastnily: Ing. Monika Vejchodová, vedoucí oddìlení mezinárodních vztahù, a Ing.
Gabriela Svobodová, CSc. z Fakulty ekonomicko-správní. Ing. Vejchodové se v prùbìhu pobytu ve védsku podaøilo navázat velmi
slibnou spolupráci, která vyústila v návtìvu pìti pracovníkù univerzitního kampusu ve Skelleftea. Vedoucí regionální poboèky univerzity v Skelleftea pan Jörgen Markgren, dvì pracovnice studijního

oddìlení a dva pracovníci koordinující vnìjí vztahy bìhem jednodenní návtìvy univerzity nejprve navtívili Ústav zdravotnických
studií, kde jim zástupkynì øeditele Mgr. kvròáková pøedstavila
ÚZS a jeho monosti. Po té celá delegace v doprovodu pracovnic
OMV jednala na Dopravní fakultì Jana Pernera, kde se setkala
s prodìkanem pro vìdeckovýzkumnou èinnost a zahranièní styky
Ing. Alexandrem Chlanìm, Ph.D. Bezprostøednì navazovalo jednání s prorektorem univerzity prof. Ing. Jiøím Málkem, DrSc. o navázání tìsnìjí spolupráce a monostech uzavøení bilaterální smlouvy
o spolupráci, pøípadnì zapojení do programù studentských mobilit
v rámci programù EU. Na závìr si zástupci védské univerzity prohlédli univerzitní kampus, moderní univerzitní knihovnu a aulu
a dalí zázemí pardubického univerzitního kampusu.
Zdeòka Kulhánková
Oddìlení mezinárodních vztahù UPa

UNIVERZITA

Veletrh TARED
Univerzita Pardubice se 30. bøezna  3. dubna zúèastnila veletrhu vzdìlávání TARED 2004 v polské Wroclawi. Tohoto jubilejního
desátého roèníku, který poøádalo Dolnoslezské vojvodství, se zúèastnilo témìø dvì stovky vzdìlávacích institucí, agentur a kol støedních i vysokých. Pøevánou èást úèastníkù tvoøily polské instituce, ale k naemu pøekvapení se na veletrhu objevila i univerzita
z Lutonu (University of Luton), která se nachází nedaleko hlavního
mìsta Velké Británíe, Londýna. Pøizvány k úèasti byly i vysoké koly
z partnerských regionù, tedy za Pardubický kraj pøijala pozvání právì nae univerzita, která návtìvníkùm veletrhu pøedstavila svoji nabídku studijních programù i zázemí, které je vysokokolákùm v Pardubicích schopna poskytnout.

Zájem polských studentù o studium v Èeské republice byl pøekvapivì velký. Nejvìtí zájem se týkal studia na Fakultì humanitních studií a Fakultì chemicko-technologické.
Organizátoøi vyjádøili univerzitì podìkování za to, e se na veletrhu pøedstavila a poskytla polským studentùm informace
o monostech studia nedaleko jejich hranic  právì v Pardubicích.
Na veletrhu navázaly pracovnice univerzity také nìkolik kontaktù, které se moná ji brzy projeví na rozíøení moností mobilit
v rámci programu Socrates/Erasmus.
Ing. Monika Vejchodová a Zuzana Muíková
Oddìlení mezinárodní vztahù UPa
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KONTAKT 2004

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta ekonomicko-správní
spojily letos své síly a pøipravily pro absolventské roèníky a vechny
studenty univerzity, kteøí se zajímali o monosti svého budoucího
profesního pùsobení, veletrh pracovních pøíleitostí s názvem
KONTAKT 2004.
Ve ètvrtek 29. dubna se v prostorách univerzitní auly setkali studenti tøetích a pátých roèníkù Univerzity Pardubice, ale i studenti
maturitních roèníkù nìkterých støedních kol se zástupci 21 firem
pùsobících v rùzných oblastech hospodáøství. Akci zahájili v hlavním pøednákovém sále prodìkan Fakulty chemicko-technologické
doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. a dìkan Fakulty ekonomicko-správní prof. Ing. Jan Èapek, CSc. Po krátkém pøivítání ji student Bc. Jan Prokop postupnì uvádìl jednotlivé spoleènosti, které
vyslaly své zástupce, aby pøedstavili své firmy formou krátkých prezentací. Kromì toho mohli studenti vyuít monosti osobních pohovorù u jednotlivých firemních stánkù rozmístìných ve vestibulu
auly. Pro studenty byl rovnì pøipraven katalog, který byl souhrnem
základních informací o zúèastnìných firmách.
Organizátoøi akce si jsou vìdomi, e nalézt vhodné zamìstnání,
které by splòovalo pøedstavy o uplatnìní právì dosaeného vzdìlání, o poèátku profesní kariéry a startu do nové etapy osobního ivota, nemusí být pro èerstvé absolventy vysoké koly vdy snadné. Po-

dobnì ani pro organizace není získání vhodných adeptù na uvolnìná èi novì vytváøená pracovní místa vdy zcela jednoduchou
záleitostí. Akce KONTAKT 2004 byla jednou z moností, jak obìma stranám vzájemné vyhledávání usnadnit.
Ivana Veselá
Informaèní a poradenské centrum FES

účastníci a prezentující se společnosti na veletrhu Kontakt 2004
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Významná ocenìní smìøovala na FChT
Dne 20. dubna byla
(
na schùzi hlavního výboru
Èeské spoleènosti chemické (ÈSCH) v Praze
z rukou jejího pøedsedy
prof. Ing. V. imánka,
DrSc. udìlena dvì významná ocenìní pracovníkùm Fakulty chemicko-technologické UPa.
Hanuova medaile
byla udìlena profesoru
Ing. Jaroslavu Holeèkovi,
DrSc., který pùsobí na Katedøe obecné a anorganické chemie FChT.
Hanuova medaile
byla zavedena roku 1966
Ing. Petr imùnek, Ph.D.
jako nejvyí vyznamená- prof. Ing. Jaroslav Holeèek, DrSc. pøebírá Hanuovu medaili
s cenou Miloe Hudlického
od
prof.
V.
imánka,
pøedsedy
ÈSCH
ní ÈSCH za vìdecké dílo za zásluhy o rozvoj cheKatedra organické chemie FChT) za práci Synthesis, 1H, 13C and
mie jako oboru v kterékoliv její oblasti. Pojmenována je po prof. Jo15
N NMR Study of Azo Coupling Products from Enaminones publizefu Hanuovi (1872 - 1955), dlouholetém jednateli Spoleènosti od
kovanou v European Journal of Organic Chemistry 2002, (16),
slouèení r. 1907, redaktorovi Chemických listù, významném odbor2764-2769.
níkovi z oboru analytické a potravináøské chemie.
Cena Miloe Hudlického se udìluje za významnou práci publiHanuova pamìtní medaile je kadoroènì udìlována významkovanou v evropských chemických èasopisech konsorcia EUChemným domácím a zahranièním vìdeckým pracovníkùm v chemicSoc., ve kterých je ÈSCH spoluvlastníkem.
kých oborech k ocenìní jejich odborné nebo pedagogické èinnosti.
Ocenìným blahopøejeme.
Dále byla udìlena Cena Miloe Hudlického Ing. Petru imùndoc. Ing. Tomá Wágner, CSc.
kovi, Ph.D., prof. Ing. Antonínu Lyèkovi, DrSc. (Spoleèná laboratoø
Katedra obecné a anorganické chemie FChT
NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz, a. s.
Pardubice  Rybitví a UPa) a prof. Ing. Vladimíru Macháèkovi, DrSc.

FAKULTY, ÚSTAVY

Cena Shimadzu podruhé do Pardubic
Ocenìní za práci Vyuití
spojení vysokoúèinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií pro stanovení a studium kanabinoidù v tìlních tekutinách
- Cenu Shimadzu 2003 - pøevzala v listopadu 2003 na
Univerzitì Palackého v Olomouci doktorandka Katedry
analytické chemie Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice Ing. Barbora Maralíková. Slavnostního
aktu se zúèastnil pøedseda
ÈSCH profesor Vilím imánek, pøedstavitelé firmy a dalí hosté. Jednalo se ji o pátý
roèník této ceny, která je vy- laureátka Ing. Barbora Maralíková, pøedseda ÈSCH prof. MUDr. RNDr.
hlaována firmou Shimadzu Vilím imánek, DrSc., pøedstavitel Shimadzu Handels GmbH Austria
Praha a Èeskou spoleèností pan Robert Kaubek a zástupce japonské ambasády pan Kuniomi Sasaki

slavnostnímu aktu byl pøítomen také
dìkan FChT prof. Ing. Petr Mikuláek, CSc.
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chemickou a jejim cílem je oslovit a motivovat mladé vìdecké
pracovníky.
Cílem prezentované práce bylo vyvinout LC/MS/MS metodu
vhodnou pro stanovení tøí nejvýznamnìjích kanabinoidù:
D9-tetrahydrokanabinolu, 11-hydroxy-D9-tetrahydrokanabinolu
a 11-nor-D9-tetrahydrokanabinol-9-karboxylové kyseliny v krevní
plasmì, popø. moèi, a dále ovìøit monost jejího pouití pro reálné
vzorky. Pøedloená metoda je jednoduchá, rychlá a dostateènì citlivá. Na rozdíl od GC/MS, která je pouívána pro vìtinu rutinních
stanovení, nevyaduje derivatizaci a analýza je také výraznì kratí.

Na pøíkladech je ukázána monost vyuití pro studium metabolismu kanabinoidù a vhodnost pro rutinní vyuití pro toxikologické
analýzy.
Pro pøipomenutí - historicky první cenu získali v roce 1999 Ing.
Kateøina Kureèková s Ing. Aleem Eisnerem za práci Vyuití zrychlené extrakce rozpoutìdlem pro izolaci aditiv z jednoslokových
bezdýmých prachù.
doc. Ing. Karel Ventura, CSc.
Katedra analytické chemie FChT

FAKULTY, ÚSTAVY

Chemici v Selbu
V úterý 6. dubna se uskuteènila exkurze do firmy NETZSCH-Gerätebau GmbH. v Selbu, kterou poøádala Katedra anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické. Vedle studentù katedry
anorganické technologie a chemického inenýrství se exkurze
úèastnili také zástupci katedry obecné a anorganické chemie v èele
s prodìkanem fakulty prof. Ing. Petrem Loákem, DrSc.
NETZSCH-Gerätebau patøí ke skupinì NETZSCH Holding s vedením v Selbu na severu Bavorska blízko èeských hranic. Chemiky

ve firmì uvítal pan L. Giersig, který je obchodním zástupcem pro
støední a východní Evropu a který studenty seznámil nejen s historií
firmy, ale také s budoucími zámìry firmy NETZSCH a vìnoval se
jim po celou dobu návtìvy.
Poèátky firmy NETZSCH spadají ji do 19. století a jsou spojeny
s místním regionem, ve kterém se nacházela nalezitì surovin pro
keramickou výrobu, zejména kaolinu. To se stalo základem pro výstavbu porcelánek na poèátku 19. století. Firmy jako Rosenthal,

úèastníci exkurze vyslechli pøednáky o jednotlivých výrobních skupinách
NETZSCH Holding

mezi pøednákami mìli studenti k dispozici obèerstvení

hejtman Selbu pan Wolfgang Kreil vítá studenty z Pardubic na radnici,
zleva pan L. Giersig, W. Kreil, prof. L. Koudelka a prof. P. Loák

spoleèná fotografie chemikù a hejtmana Selbu pana Wolfganga Kreila
na radnici
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pan L. Giersig mezi chemiky

Thun èi Karlovarský porcelán jsou stále pojmem. Do této doby spadá také zahájení èinnosti firmy NETZSCH, která se zamìøila na zaøízení a pøístroje potøebné právì pro výrobce keramiky a porcelánu.
Dnes k firmì NETZSCH Holding patøí ètyøi výrobní skupiny,
které dodávají zaøízení a pøístroje do celého svìta. Jednou z nich
je NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH. se sídlem v Selbu, zaloená
1974, která nabízí výrobcùm rozsáhlý program kvalitních strojù
a systémù pro mokré mletí a rozpraování v mikro rozsahu od roku
1995 byl výrobní program rozíøen také na suché mletí a recyklaci
plastù. Druhou skupinou je NETZSCH - Filtrationstechnik, která
byla zaloena v roce 1987 jako nástupce oddìlení tlakové filtry pro
keramický prùmysl. Tato výrobní skupina nabízí své výrobky
navrené ve spolupráci s uivateli. Tyto filtry jsou pouívány pro
prùmyslové i komunální odpadní vody, v prùmyslové výrobì a rùzných extrakcích. Tøetí skupinu pøedstavuje NETZSCH - Mohnopumpen. Pumpy NETZSCH NEMO patøí ke skupinì rotaèních vytlaèovacích èerpadel a jsou vhodné k dopravì vysoce viskózních
produktù, které mohou obsahovat vysoký podíl pevných látek. Èerpadla NEMO se pouívají v nejrùznìjích odvìtvích prùmyslu, jako

je chemie a ostatní prùmysl, komunální a prùmyslové odpady, technologie pro ochranu ivotního prostøedí, potravináøství èi tìba
ropy.
Poslední skupinou je NETZSCH - Gerätebau, která je celosvìtovým výrobcem zaøízení pro termickou analýzu a zkouení ohnivzdorných materiálù a své výrobky dodává na trh ji ètyøicet let.
Mezi zákazníky firmy patøí vysoké koly, výzkumné ústavy a rùzné
prùmyslové podniky po celém svìtì. Pøístroje firmy NETZSCH jsou
vyuívány pro výzkum a prùmysl keramiky a skla, petrochemie, základní materiálový výzkum a navíc také pro výzkum a prùmysl plastù èi automobilù a jejich souèástek. Pøístroje firmy NETZSCH lze
v ÈR najít v Chlumèanských keramických závodech, v Keramických
závodech Horní Bøíza, Rakovnických keramických závodech, dále
v Kauèuku Kralupy. Z vysokých kol lze jmenovat Univerzitu Karlovu v Praze, Vysokou kolu báòskou v Ostravì a samozøejmì také
Univerzitu Pardubice.
Návtìvy studentù z Pardubic ve firmì NETZSCH v Selbu jsou
ji témìø tradicí a lze jen doufat, e døíve èi pozdìji se nalezne opìt
vhodná pøíleitost toto setkání zopakovat. Jménem vech úèastníkù
exkurze bychom touto cestou rádi vyjádøili podìkování za pøíjemnì
proitý den ve firmì NETZSCH.
Po prohlídce firmy NETZSCH byli vichni úèastníci pøijati na
radnici mìsta Selb, které je partnerským mìstem Pardubic. Studenty pøijal sám hejtman mìsta pan Wolfgang Kreil, který pøednesl ke
vem zúèastnìným srdeèný projev. Za milé pøijetí na radnici podìkoval jménem vech chemikù prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.,
který pøi této pøíleitosti pøedal panu hejtmanovi upomínkové dary
Univerzity Pardubice. Na závìr následovala pøátelská diskuse mezi
panem Wolfgangem Kreilem a studenty z Pardubic o aktuálních
problémech místního regionu, o èeském i nìmeckém kolství a samozøejmì také o vstupu ÈR do EU.
Závìrem si dovoluji vyslovit pøesvìdèení, e návtìva studentù
a uèitelù naí vysoké koly v Selbu bezesporu splnila svùj úèel a pøispìla k dalímu rozvoji spolupráce a vztahù nejen mezi univerzitou
a firmou NETZSCH, ale také mezi obìma partnerskými mìsty.
doc. Ing. Petra ulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT

FAKULTY, ÚSTAVY

Návtìva partnerù
z Èínské lidové republiky
na Dopravní fakultì Jana Pernera

Ve dnech 25. - 26. kvìtna se uskuteènila na Dopravní fakultì Jana Pernera ji
tøetí návtìva vedoucích pøedstavitelù Výzkumného ústavu Èínských drah (TDJ System Research Centre in Harbin) z èínského Harbinu. Delegaci vedl prezident uvedeného ústavu  Prof. Xu Zhengli, který byl dále doprovázen dvìma dalími vedoucími
výzkumnými pracovníky (Zhang Bingbing a Li Gang).
Partnerská èínská instituce se vìnuje výzkumu a vývoji jednak v oblasti informaèních technologií aplikovaných na procesy v eleznièní dopravì (simulaèní modely,
informaèní systémy apod.) a jednak v oblasti plnì automatizovaných systémù kolejových brzd (napøíklad pro spádovitì seøaïovacích stanic, odstavných nádraí a závodových vleèek) vèetnì jejich výroby. O vysoké kvalitì vyvinutých technologií svìdèí
jejich úspìné nasazení jak v Èínì, tak dále napøíklad v USA, Rusku a takté v sousedním Polsku.
V rámci letoní návtìvy byly uzavøeny dvì dùleité smlouvy:
- Smlouva o spolupráci mezi Univerzitou Pardubice a Výzkumných ústavem Èínských drah v Harbinu, zamìøená zejména na realizace výmìnných pobytù vìdeckých pracovníkù a studentù mezi partnerskými institucemi, jako i na podporu
spoleèného výzkumu.

Prof. Xu Zhengli a rektor prof. M. Ludwig
po podpisu smlouvy
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èínská delegace, doc. A. Kavièka, rektor prof. M. Ludwig a prorektor J. Málek

- Smlouva o spoleèném výzkumnì-vývojovém projektu: Simulaè-

ní modely osobních eleznièních stanic, uzavøená mezi Dopravní Fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a Výzkumným
ústavem Èínských drah v Harbinu.

Zatímco první ze smluv vhodným zpùsobem vytyèuje obecný
rámec spolupráce mezi uvedenými institucemi, druhá smlouva rozpracovává konkrétní podmínky a náplò prvního spoleèného projektu, který bude øeen v letech 2005 - 2007. Koncepce zmínìného
projektu byla ji akceptována na dubnovém zasedání Spoleèného
výboru pro plnìní èesko-èínské dohody o vìdecko-technické spolupráci v anghaji, pøièem je tento projekt uveden v seznamu
schválených projektù pod oficiálním názvem 37-40 Simulation
Models of Passenger Railway Station (zodpovìdnými øeiteli jsou:
za èínskou stranu - Prof. Xu Zhengli, prezident Výzkumného ústavu,
a za èeskou stranu doc. Ing. Antonín Kavièka, Ph.D., vedoucí oddìlení modelování a simulace na katedøe informatiky v dopravì).
Cílem projektu je realizace výzkumnì-vývojových prací v oblasti
simulaèních modelù zamìøených na zkoumání a optimalizace kolejové infrastruktury a provozních procesù osobních eleznièních stanic
s pøihlédnutím na specifické potøeby tìchto stanic na asijském kontinentu. Pro obdrení státní finanèní podpory na øeení projektu je
nyní nutné uspìt ve Veøejné soutìi 2005 (Projekty mezinárodní spolupráce), vyhláené Ministerstvem kolství mládee a tìlovýchovy ÈR.
doc. Ing. Antonín Kavièka, Ph.D.
Katedra informatiky v dopravì DFJP

FAKULTY, ÚSTAVY

Beseda s poslancem Hynkem Fajmonem
Dne 26. dubna navtívil Dopravní fakultu Jana Pernera poslanec Parlamentu Èeské republiky a èlen Výboru pro evropskou integraci Mgr. Hynek Fajmon, aby pobesedoval se studenty a pedagogy o aktuálních otázkách vstupu Èeské republiky do Evropské unie. Spoleènì
s panem poslancem Fajmonem byla dìkanem DFJP prof. Karlem otkem, CSc. na pùdì dopravní fakulty pøivítána také poslankynì a stínová ministrynì práce a sociálních vìcí Ing. Alena Páralová. Spoleèná beseda se týkala nejaktuálnìjích problémù souvisejících s blíícím se
datem vstupu Èeské republiky do EU, ale také aktuálních ekonomických a spoleèenských
záleitostí.
Ing. Alexander Chlaò, Ph.D.
prodìkan pro vìdeckovýzkumnou èinnost
a zahranièní styky DFJP

FAKULTY, ÚSTAVY

Pøednáka pøedsedy
pøedstavenstva
KODA AUTO, a. s.
na dopravní fakultì
Ve støedu 7. dubna pøijal pozvání do Pardubic na pùdu Dopravní fakulty Jana Pernera pøedseda pøedstavenstva nejvýznamnìjího
èeského výrobce automobilového prùmyslu a zároveò i nejobdivovanìjí èeské firmy podle hodnocení CZECH TOP 100 za posledních pìt let Ing. Vratislav Kulhánek. Pan pøedseda se nejprve seel
s vedením fakulty, kde byly pøi pracovním obìdì prodiskutovány
monosti uí spolupráce mezi dopravní fakultou a KODOU
AUTO, a. s. Poté se v univerzitní aule konala pøednáka Ing. Kulhánka nejen pro studenty, ale i pedagogy DFJP na téma: Aktuální
problémy automobilového prùmyslu v ÈR s podtitulem Monosti
uplatnìní absolventù DFJP ve KODÌ AUTO, a. s.. Vichni pøítomní byli obeznámeni s historií spoleènosti, jejím souèasným stavem,
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manaerskými systémy a organizaèní strukturou, obchodní strategií,
koncernovým postavením a s mnohým dalím. Kromì jiného se
také hovoøilo o monostech uplatnìní absolventù DFJP v automobilovém prùmyslu, kde byl opìt vyzdvien pøedpoklad jazykové a poèítaèové vybavenosti uchazeèù. V závìru se pøednáka zmìnila na
ivou besedu, ve které byly zodpovídány zvídavé i velice odborné
dotazy pøítomných studentù. Hovoøilo se nejen o kvalitì výrobkù
a slueb firmy, ale také o monostech pronikání na zahranièní trhy,
inovaèních schopnostech, ekonomických záleitostech a dalí pøedpokládané budoucnosti automobilového prùmyslu.
Ing. Alexander Chlaò, Ph.D.
prodìkan pro vìdeckovýzkumnou èinnost a zahranièní styky

FAKULTY, ÚSTAVY

Jak v EU dupou králíci?
V úterý 27. dubna se v rámci plánu odborných akcí a konferencí
poøádaných Fakultou ekonomicko-správní konal netradièní odborný semináø na téma Vstup Èeské republiky do EU.
Na semináøi vystoupil senátor Daniel Kroupa, souèasný pozorovatel v EU parlamentu, kterého pùvabnými vsuvkami doprovázel
známý písnièkáø Jan Vodòanský.
Na semináøi dominovala témata evropské ústavy. V diskusi se
pak studenti tázali na své monosti uplatnìní v Evropském parlamentu coby stáistù a na pøípadné kontakty. Studenti byli odkázáni
na webové stránky http://www.amo.cz/, http://www.euroskop.cz/cze/, http://www.diplomacie.info/, http://www.federaleurope.org/, http://www.evropska-unie.cz/cz/. Jako neschùdnìjí byla
doporuèena cesta pøes jednotlivé v naich volbách úspìné strany,
respektive frakce v EU parlamentu.
Ing. Kaplan, investièní poradce, rozdal v posluchárnì zajímavé
informaèní materiály a propagaèní pøedmìty pøivezené pøímo z Evropského parlamentu a vìcnì doplnil odpovìdi senátora Kroupy týkající se ekonomicko-administrativních záleitostí.
Ing. Gabriela Svobodová
Oddìlení celoivotního a distanèního vzdìlávání FES

kdo by neznal Jak mi dupou králíci" v podání autora Jana Vodòanského

hlavní slovo o Evropské unii mìl senátor Daniel Kroupa

studenti informacemi o navrhované evropské ústavì z rukou
Ing. Ivo Kaplana rozhodnì nepohrdli, zvlátì kdy se jedná
o zkouené téma
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Redaktoøi èasopisu TÝDEN pøednáeli
na Fakultì ekonomicko-správní

pøednáky redaktorù èasopisu TÝDEN

Martin Fendrych pøi diskusi se studemty FES

V prùbìhu mìsíce dubna nabídl èasopis Týden pøi pøíleitosti
desetiletého jubilea své existence cyklus tøí besed se studenty naí
univerzity. Redakce èasopisu vyslala své èelné redaktory  Miroslava
Motejlka a Martina Fendrycha. Ústøedním mottem bylo téma  Média a mediální politika  èili téma dostateènì iroké pro celou oblast
mediální komunikace.
Máme-li postihnout alespoò hlavní diskutované oblasti, uvedli
bychom - svoboda tisku, vztahy politikù s novináøi a jejich ovlivòování, moc médií a koncentrace vlastnictví v èeských médiích, dopad, vliv a úèinek jednotlivých médií. Za zvlá potìující byly pro
organizátory nejen velká úèast studentù, ale pøedevím sofistikované a kvalifikované dotazy studentù, a to nejen pro témata nastolená

pøednáejícími, ale i studenty samotnými. Nejèastìjí dotazy v tomto smìru byly specifika redakèní práce, redakèní pøíprava a výbìr
textù, nebo i hodnocení èasopisu od námìtù nìkterých rubrik a po
grafickou úpravu èasopisu. Pozitivní hodnocení akce bylo oboustranné. Spokojeni byli nejen studenti, ale i pøednáející, kteøí tento
názor opakovanì zdùrazòovali pøi neformálním posezení u kávy
s organizátory besedy. Ale aby ve nebylo tak rùové, je nutno litovat, sice avizovanou, ale neuskuteènìnou návtìvu redaktora
Martina Weisse.
PhDr. Josef Duplinský, CSc.
Ústav veøejné správy a práva FES

FAKULTY, ÚSTAVY

Profesor G. I. Treyz na Fakultì ekonomicko-správní
V závìru kvìtna pøijal pozvání Fakulty ekonomicko-správní výkonný øeditel spoleènosti Regional Economic Models, Inc. z amerického Anherstu. Ve své pøednáce seznámil skupinu akademických
pracovníkù fakulty s programovým produktem øeícím modelování
ekonomických faktorù rozvoje regionu zaloeným mimo jiné na
multiplikaèních efektech a analýze elasticity dvou- a vícefaktorových vazeb.
Úèastníky pøednáky seznámil s dosavadními zkuenostmi
s aplikacemi produktu. K diskutovaným otázkám patøila problematika monosti predikce a dynamických zmìn v èase, míra zaèlenìní
environmentálních aspektù rozvoje regionu, dostupnost a validita
vstupních dat a v nìkterých úrovních struktura analyzovaných
a modelovaných dat.
Prof. G. I. Treyz zavítal rovnì na soubìnì probíhající konferenci IMEA 2004 (viz dále).
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
prodìkanka pro vnitøní záleitosti a rozvoj FES

18

ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE
KONFERENCE, SEMINÁØE

10. kolokvium
elAktuel 2004
na téma
Interoperabilita
v eleznièní dopravì
1. snímek - generální ředitel Správy železniční dopravní
cesty Ing. Jan Komárek (vlevo) a garant kolokvia
prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
2. snímek - zástupci DFJP (zleva): děkan prof. Ing. Karel
Šotek, CSc., proděkan Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.
a doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
(zástupce Institutu Jana Pernera o. p. s.)

Dne 20. dubna se v salónku univerzitní menzy uskuteènilo jubilejní 10. kolokvium elAktuel. Poøadatelem byla Dopravní fakulta
Jana Pernera Univerzity Pardubice spolu s Institutem Jana Pernera,
o. p. s. Zátitu nad kolokviem pøevzal námìstek ministra dopravy
ÈR Ing. Vojtìch Kocourek a generální øeditel Èeských drah, a. s. Ing.
Petr Kousal.
Nosným tématem pro letoní rok byly velmi aktuální otázky interoperability (prostupnosti systémù) v eleznièní dopravì v souvislosti se vstupem Èeské republiky do Evropské unie a v souvislosti
se zájmem o vìtí integraci jednotlivých eleznièních správ zaèlenìných do Mezinárodní eleznièní unie (UIC). Jednání kolokvia bylo
zamìøeno na ètyøi oblasti: interoperabilita u dopravní cesty, interoperabilita u vozidel, interoperabilita u zabezpeèovacího a sdìlovacího zaøízení, interoperabilita provozní a ostatní.
Na zaèátku pøednákových blokù pøivítal úèastníky nejprve garant kolokvia prof. Ing. Vlastislav Mojí, CSc., poté i prof. Ing. Karel
otek, CSc., dìkan DFJP. Na plenárním jednání vystoupili následující pøednáející:
1) námìstek ministra dopravy ÈR Ing. Vojtìch Kocourek - Interoperabilita evropského eleznièního systému,
2) generální øeditel Správy eleznièní dopravní cesty Ing. Jan Komárek - Interoperabilita z pohledu vlastníka
dráhy,
3) øeditel Výzkumného ústavu eleznièního
Praha Ing. Libor Lochman, Ph.D. - Interoperabilita a zabezpeèovací zaøízení,
4) poradkynì I. námìstka generálního øeditele
Èeských drah Ing. Danue Marusièová - Èeské dráhy, a. s. a interoperabilita,
5) zástupce firmy FramConsult Praha Ing. Jiøí
Bulis - Zavedení smìrnice 2001/16/EU o interoperabilitì eleznic,
6) zástupce Ministerstva dopravy ÈR Ing. Radek
Èech - Výbor pro interoperabilitu.
Po pøednákách dostali prostor i ostatní
úèastníci z témìø zcela zaplnìné jednací místnosti. Mezi úèastníky pøevládali pøedevím zástupci Èeských drah, firem se zamìøením na
technickou základnu eleznièní dopravy a jiných
organizací. V rámci bohaté diskuse se reagovalo
na pøednesené pøíspìvky a pozornost se vìnovala i irímu kontextu problematiky interoperability v eleznièní dopravì.

Na závìr bylo schváleno následující usnesení kolokvia:
Úèastníci kolokvia
l oceòují iniciativu DFJP Univerzity Pardubice a Institutu Jana Pernera uspoøádat semináø vìnovaný problematice interoperability
transevropské konvenèní eleznièní sítì, její øeení je nezbytné
pro zvýení nebo alespoò udrení podílu eleznice na dopravním
trhu Evropy;
l doporuèují Ministerstvu dopravy ÈR a eleznièním organizacím
pokraèovat v aktivním zapojení Èeské republiky do pøípravy a posuzování technických specifikací interoperability (TSI) a hledání finanèních zdrojù pro naplòování interoperability eleznièního systému nad stanoveným rozsahem eleznièní sítì ÈR;
l doporuèují zástupcùm vysokých kol, aby problematiku eleznièní
interoperability zahrnuli do uèebních osnov a aktivnì se podíleli
jak na pøípravì TSI, tak i na jejich aplikacích;
l doporuèují vrátit se k projednávané problematice zhruba za 1 rok
k diskusi a posouzení postupu v naplòování smìrnic EU o eleznièní interoperabilitì.
Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Katedra technologie a øízení dopravy DFJP

zahájení projevu generálního øeditele Správy eleznièní dopravní cesty
Ing. Jana Komárka
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FES na konferencích
Na Fakultu ekonomicko-správní pøichází tradiènì øada pozvánek na vìdecké konference poøádané v rámci Èeské republiky
i v zahranièí. V podstatì je lze rozdìlit do dvou základních kategorií. Jedna èást z nich je zamìøena na øeení problémù v rovinì teoretické, druhá se zabývá øeením nastolené problematiky v praktické
rovinì.
Do první kategorie lze zcela nepochybnì zaøadit dvoudenní teoretický semináø, uspoøádaný Ekonomicko-správní fakultou brnìnské
Masarykovy univerzity na poèátku letoního roku. Zabýval se objektivizací dìlby práce mezi státní správou a samosprávou v øízení veøejného sektoru a dále konkurencí ve veøejném sektoru. K takto vymezeným tématùm kromì dalích pardubických úèastníkù vystoupil
s referátem doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc. Po skonèení prvého dne
rokování se uskuteènilo zasedání Asociace veøejné ekonomie. Do
jejího èela na pøítí volební období byl zcela jednomyslnì zvolen
prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc., vedoucí Ústavu veøejné správy
a práva na FES, co je jistì ocenìním jeho vlastní práce i celé fakulty
na daném úseku.
Do druhé kategorie konferencí mùeme zaøadit mimo jiné konferenci E-learn 2004. Její nový roèník uspoøádala ilinská univerzita,

Fakulta riadenia a informatiky - Ústav celoivotního vzdìlávání ve
dnech 3. a 4. února 2004. Pardubiètí zástupci se na ní mìli èím
pochlubit. Svìdèil o tom pøíspìvek pøednesený PhDr. Janou Veselou, CSc. a dále ten, na jeho vypracování se významnì podílela
Ing. Gabriela Svobodová, CSc., vedoucí naeho referátu celoivotního a distanèního vzdìlávání.
V závìru pøedloené struèné informace uveïme jetì konferenci Internet ve státní správì a samosprávì  Local and Regional Information Society. Ta pod zátitou ministra Vladimíra Mlynáøe probìhla na sklonku bøezna v Hradci Králové. V jejím rámci kromì jiných akcí dolo k vyhláení výsledkù soutìe Zlatý erb, tedy o nejlepí webové stránky mìst a obcí. V této souvislosti jistì stojí za
pøipomenutí, e v hodnotící komisi vedle dalích èlenù zasedli té
zamìstnanci pardubické fakulty Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Ing.
Stanislava imonová, Ph.D. a Ing. Václav Duek z Informaèního
centra univerzity. Jejich práce byla tím odpovìdnìjí, e samotná
soutì vzhledem ke své unikátnosti byla ocenìna jako finalista celosvìtové soutìe Stockholm Challenge Award.
PhDr. Milo Charbuský, CSc.
Ústav veøejné správy a práva FES
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Konference krizový management

Ve dnech 13. a 14. kvìtna se konala ve Vítkovicích v Krkonoích na chatì Tereza 4. konference s názvem Krizový management.
Poøadateli konference byly Generální øeditelství Hasièského záchranného sboru, Institut ochrany obyvatelstva Láznì Bohdaneè
a Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, její Ústav ekonomiky a managementu. Zátitu nad touto konferencí pøevzal námìstek generálního øeditele HZS ÈR pro prevenci a plánování pplk.
Ing. Milo Svoboda.
Konference byla koncipována jako setkání pracovníkù teoretické, akademické a praktické sféry, zamìøené na interakci teorie
a praxe. Tradiènì se jednalo o osvìdèený model konference komorního typu s limitem úèasti maximálnì 30 osob, která se osvìdèuje odbornou úrovní i velmi dobrou moností komunikace. Úèast
pièkových odborníkù z praxe i akademické sféry vytvoøila neformální a racionální odborné prostøedí.

Dalí související akce s názvem KATARISK bude uspoøádána
Generálním øeditelstvím Hasièského záchranného sboru na podzim
tohoto roku, pøedevím za úèasti praktikù, ale i akademické sféry.
Konferenci zahájili zástupci poøádajících organizací, a to øeditel
Odboru plánování Generálního øeditelství Hasièského záchranného
sboru plk. Ing. Adamec, Ph.D. a dìkan Fakulty ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice prof. Ing. Jan Èapek, CSc. První blok, moderovaný doc. RNDr. Petrem Linhartem, CSc., byl zamìøen pøedevím
na praktické problémy pøípravy a plánování pro havarijní a krizové
stavy. Druhý blok, moderovaný doc. Ing. Radimem Roudným,
CSc., byl orientován na teorii, popis, predikaci, modelování a analýzu krizových stavù. Poslední, tøetí blok, moderovaný plk. Ing.
Adamcem, Ph.D., pokraèoval pøevánì v teoretické problematice
a v diskusi k problematice. Na závìr byl promítnut americký dokument analyzující technické a organizaèní okolnosti destrukce tzv.

úèastníci konference

prof. Ing. Jiøí dvoøák, CSc. a doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
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dvojèat v New Yorku roku 2001. Film zasvìcenì komentoval mjr.
Ing. Jarmil Valáek, zástupce øeditele Institutu ochrany obyvatelstva
Lázní Bohdanèe.
Konference byla bezesporu nejenom odborným pøínosem, ale
pøispìla i k nezbytným odborným kontaktùm a spolupráci. Naím

cílem bude obdobné, tentokrát jubilejní 5. setkání praktikù a teoretikù krizového managementu uspoøádat v kvìtnu 2005.
doc. Ing. Radim Roudný, CSc.,
Ústav ekonomiky a managementu FES
Ivana Veselá, Informaèní a poradenské centrum FES
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IMEA 2004
Tradice mezinárodní konference studentù doktorských studijních programù IMEA vznikla v roce 2001 v souèinnosti tøí partnerských ekonomických fakult regionu Severovýchod: Hospodáøské
fakulty Technické univerzity v Liberci, Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Zámìrem bylo a je vytvoøit platformu pro prezentaci výsledkù
výzkumné èinnosti doktorandù a diskusí nad nimi, a to ve vztahu
k hlavním oblastem zkoumání jmenovaných fakult  odtud i akronym v názvu konference Informatics Management Economics
Administration, doplnìný vdy rokem konání konference.
První roèník IMEA 2001 byl poøádán Fakultou ekonomicko-správní v Pardubicích, druhý roèník se odehrál v Liberci na Hospodáøské fakultì TUL, tøetí se pøesunul na Fakultu informatiky a managementu UHK.
Ètvrtý roèník IMEA 2004 se vrátil opìt na pùdu pardubické Fakulty ekonomicko-správní a vytknul si za cíl podtrhnout mezinárodní charakter konference a poloil akcent na výmìnu informací o výzkumu, realizovaném doktorandy v mezinárodním mìøítku. Hlavním jednacím jazykem byla angliètina jako jazyk pravdìpodobnì
nejuívanìjí v oblasti ekonomických a informatických disciplín.
Z rovné stovky pøihláených úèastníkù se konference aktivnì
zúèastnilo 84 doktorandù. Pochopitelnì nevìtí skupinu tvoøili studenti èeských univerzit (48)  byly zastoupeny tøi iniciátorské fakulty, ale dále té VUT Brno, MZLU, ÈZU, VE, MU, UTB ve Zlínì,
VB-TU, JèU, nejsilnìjí zahranièní delegace byla z bratrského Slovenska (25), kterou tvoøili doktorandi z UPJ v Koicích, TU v Koicích, z UMB z Banskej Bystrice, SPU Nitra, EU Bratislava, dalími
zástupci státù novì pøistoupivích do EU byla Litva (6), delegace
sloená ze studentù Fakulty ekonomiky a managementu KTU
v Kaunase a evropské státy dosud stojící mimo EU zastupovalo Rumunsko (5), konkrétnì studenti - doktorandi z UBB v Cluji-Napoce.
Významnou podporu celé konferenci poskytla ÈSOB Pojiovna, s jejím pardubickým vedením navázala nedávno FES spo-

dìkan FES prof. Ing. Jan Èapek, CSc. v rozhovoru s generálním øeditelem
ÈSOB Pojiovny Jeroen van Leeuwenem a Ing. Janem Pekárkem

úèastníci konference

lupráci, která bude  jak vìøíme  zdárnì pokraèovat v pøedjednaných smìrech.
Oficiální program konference probíhal v reprezentativních prostorách naí univerzitní auly, díky pracovníkùm Univerzitního konferenèního centra k naprosté spokojenosti úèastníkù (i organizátorù).
Konferenci IMEA 2004 otevøel svým zahajovacím projevem dìkan FES prof. Ing. Jan Èapek, CSc. Následoval projev generálního
øeditele ÈSOB Pojiovny Jeroen van Leeuwen, který vyzdvihl význam regionálních univerzit pøi pøípravì odborníkù pro ekonomickou praxi a souèasnì vyslovil pøesvìdèení o potøebì podpory
mladých výzkumníkù i jejich mezinárodní kooperaci.
Krátký výklad o souèasném trendu vyuití IT v oblasti ekonomických analýz a modelování podal host konference prof. George
I. Treyz z USA.
Plenární zasedání konference bylo uzavøeno vybranými pøíspìvky úèastníkù, které prezentovaly obsahový zábìr konference.
Dalí jednání u probíhala v sekcích, kde se svých rolí zhostili
s vysokým nasazením kromì samotných úèastníkù i pøední odborníci FES z jednotlivých oblastí:

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. v rozhovoru
s prof. George I. Treyzem z USA (vlevo)
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v sekci Informatics  prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.,
v sekci Management  doc. dr. Ing. Milan Siegl, CSc.,
v sekci Economics  prof. Ing. Milan Buèek, DrSc.,
v sekci Administration  prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
Celá konference byla pochopitelnì podbarvena i programem
neoficiálním a dnes s patøièným potìením mùeme konstatovat, e
milé e-mailové zprávy, vysílající pøátelské a vysoce pozitivnì emotivnì ladìné zpìtné vazby nejen od èeských kolegù, ale zejména ze
zahranièí (z HF TUL nám napø. kolegové napsali, e dìkují, nicménì námi stanovená vysoká laka je pro nì znaènì zavazující pro ná-
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První studentská
konference
na Ústavu zdravotnických
studií Univerzity Pardubice
V pondìlí 22. bøezna se konala v posluchárnì Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice první studentská vìdecká konference s názvem Souèasné oetøovatelství z pohledu studentek
oborù Veobecná sestra a Porodní asistentka. Pøi slavnostním zahájení byl pøítomen øeditel Ústavu zdravotnických studií prof. MUDr.
Arnot Pellant, DrSc., který se zájmem vyslechl nìkolik pøednáek.
Konference se aktivnì zúèastnilo se svými prezentacemi 15 studentek druhých roèníkù bakaláøského studia - 4 studentky oboru
Porodní asistentka a 11 oboru Veobecná sestra.
Zvolená témata se týkala problematiky alternativních porodù,
oetøovatelského procesu u nemocného s chronickými defekty
a moderního obvazového materiálu, ivota dìtí s autismem, psychoprofylaktickou pøípravou páru k porodu, kvalitou ivota nemocných s chronickou renální insuficiencí, ambulantní léèby pacientù
trpících chronickou bolestí a kvality jejich ivota, uspokojování potøeb klientù metodou oetøovatelského procesu a dalích.
Studentky si pøipravily prezentace svých prací pomocí výpoèetní techniky. Bìhem 15 minut seznámily odbornou komisi i ostatní
studentky s teoretickou i praktickou èástí. Po kadé prezentaci probìhla diskuse. Diskuse se zúèastnili jak èlenové odborné komise,
tak studentky druhých a prvních roèníkù bakaláøského studia oetøovatelství.
Kvalitu prací posuzovala odborná komise ve sloení primáø kardiologického oddìlení MUDr. Petr Vojtíek, CSc., primáø gynekologicko-porodnického oddìlení MUDr. Ladislav Hanousek, lékaø chirurgického oddìlení MUDr. Luká Sákra, zástupce øeditele ÚZS
Mgr. Jana kvròáková a Mgr. Eva Vachková.
Komise hodnotila kvalitu prací podle pøedem daných kritérií.
Jedním z kritérií byl význam práce pro profesní zamìøení a oetøovatelství, dále její teoretická úroveò, výzkumné zamìøení, závìry
pro praxi a zpùsob prezentace.
Kvalita prací odpovídala úrovni vysokokolského studia. Odborná komise ocenila tøi studentské práce, jednak práci Evy Hrdlièkové
Oetøovatelský proces u fyziologického novorozence, studentky
2. roèníku Porodní asistentka, dále Násilí na pracoviti jako riziko
zdravotnického povolání Barbory védové, studentky 2. roèníku
Veobecná sestra a také práci Evy Boèkayové, studentky 2. roèníku
Porodní asistentka s názvem Problematika kojení.
Studentky obdrely za své odborné práce nejen podìkování,
ale i upomínkové pøedmìty a dárky ve formì odborné literatury.
Mgr. Jana Madìrová
Ústav zdravotnických studií UPa
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sledující roèník konference...), nás opravòují k pocitu, e akce splnila svùj úèel, e mladí výzkumníci k sobì nacházejí cestu a tvoøí se
pøedpoklady pro dalí výzkumnou kooperaci, a to i na mezinárodní
úrovni.
Na shledanou pøi konání 5. roèníku IMEA 2005 na HF TUL!
Stejnì jako opìt - pøi konání 7. roèníku IMEA  v roce 2007
u nás, v Pardubicích!
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
pøedsedkynì organizaèního výboru 4. roèníku IMEA 2004
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Aktivní úèast Ústavu zdravotnických studií
na konferenci s mezinárodní úèastí
Ve dnech 24. - 25. kvìtna se v kongresovém sále univerzity
uskuteènila celorepubliková vzdìlávací konference s mezinárodní
úèastí s názvem Kvalita oetøovatelské péèe. Konference probìhla
pod zátitou sesterských profesních organizací Profesní a odborové
unie zdravotnických pracovníkù Èech, Moravy a Slezska a Èeské
asociace sester. Poøadateli byly Krajská nemocnice Pardubice
a Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, který se podílel
i na finanèním zajitìní této akce.
Jménem ÚZS úèastníky pøivítala zástupkynì øeditele ÚZS Mgr.
Jana kvròáková, která v první pøednáce konference pøedstavila
bakaláøský studijní program Oetøovatelství. S pøíspìvkem zamìøeným na oetøovatelské modely a teorie vystoupila i Mgr. Eva Hlaváèková. První den konference byl vìnován vzdìlávání a zajitìní kvality oetøovatelské péèe. Druhý den se témata pøednáek orientovala
pøedevím na oetøovatelství v dermatovenerologii, kardiologii, diabetologii a porodní asistenci. Studentky ÚZS dostaly první pøíleitost prezentovat své práce na konferenci s mezinárodní úèastí.
Za obor Veobecná sestra se pøedstavily studentky 2. roèníku Barbora védová a Marie Kotíková, za obor Porodní asistentka studentky Jana Bernkopfová a Hana Zaplatílková. Barbora védová pøednesla pøíspìvek Násilí na pracoviti jako riziko zdravotnického povolání, který seznamoval s jednotlivými formami násilí, jejich charakteristikou, vztahy na pracoviti i problematikou mobbingu.
Studentka Marie Kotíková seznámila posluchaèe s doèasnými výsledky své bakaláøské práce, která se zabývá chronickou bolestí
a ivotem pacientù léèených v Ambulanci bolesti. Pøiblíila metody
léèby bolesti, zdùraznila nutnost pouívání psychoterapie i patøièné
dokumentace pro sledování intenzity bolesti, kterou chce sama
vytvoøit. Za obor Porodní asistentka vystoupily studentky Jana Bernkopfová a Hana Zaplatílková se svou prací na téma Psychoprofy-

laktická pøíprava páru k porodu a pøirozený porod - nezodpovìzené otázky dnení spoleènosti. Jejich pøednáka pojednávala o obsahu, formách a monostech pøedporodní pøípravy v Èeské republice a seznámila s pojmem a podmínkami pøirozeného porodu. Pøednáka byla doplnìna prezentací praktických zkueností z porodnice
ve Vrchlabí.
Nìkteré studentky vyuily i monosti pasivní úèasti na konferenci.
Domníváme se, e konference splnila oèekávání a byla pøínosem. Získali jsme cenné zkuenosti, které zúroèíme na dalích akcích ÚZS, pøedevím na dalím roèníku studentské vìdecké konference, o ní ÚZS informuje na jiném místì.
Mgr. Svìtlana Beránková, Mgr. Eva Hlaváèková
Ústav zdravotnických studií UPa

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA

Prodejní výstava zahranièní literatury
V prvních èervnových dnech se konala ve velké zasedací síni
FChT na nám. Ès. legií ji pátá výstava odborných encyklopedií, vìdeckých monografií a moderních vysokokolských uèebnic z renomovaných svìtových nakladatelství. Obvyklý tématický zábìr byl
letos významnì rozíøen o informatiku, výpoèetní techniku a ekonomiku. Vystavovatel  Ing. Anton emlièka, majitel Knihkupectví
Malé centrum Brno, pøivezl 372 titulù  témìø o stovku víc ne
v loòském roce. Uèitelé i studenti Univerzity Pardubice se tak mohli
potìit krásnými knihami, rozíøit si své informaèní obzory a nakoupit tituly potøebné ke studiu, výuce i vìdecké práci. Celkem bylo
pro univerzitu nakoupeno 105 titulù. Mezi nimi vyniká desetisvazková encyklopedie Comprehensive Coordination Chemistry II z nakladatelství Elsevier, která obohatí pøíruèkové fondy ve studovnì.
Nejvìtí zájem byl o titul Project Management od H. Maylora, který
byl zakoupen ve tøech exempláøích.
Návtìvníci výstavy byli velmi spokojeni a tìí se na èerven roku
2005.
Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny
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DTU-Danish Technical University, Copenhagen
zimní semestr, akademický rok 2003/2004, stipendium dánské vlády
PAVEL SKOUPIL, Fakulta chemicko-technologická, Ústav polymerù
Univerzita
Na základì stipendia pøidìleného dánskou vládou bylo nejprve
nutné vybrat vhodnou univerzitu, kde je moné studovat shodný
obor jako na domácí univerzitì. Z celého Dánska pro moji specializaci pøipadaly v úvahu pouze dvì univerzity. Jako student 5. roèníku jsem dal pøednost Danish Technical University v Kodani, kde mi
byl nabídnut zajímavý projekt, provádìný v úzké spolupráci s renomovanou firmou.
Univerzita je situována asi 13 km od centra Kodanì. Je to obrovský komplex relativnì nízkopodlaních budov, parkovi, parèíkù a rùzných sportovi. Celý areál je velmi rozsáhlý, homogenní
a snad kvùli dostatku udrované zelenì pùsobí èistým a uklidòujícím dojmem. Nikde není nouze o parkovací místa a celkovì jsem se
nikde v rámci kampusu nesetkal s pøelidnìnými místy. Ve je
moná a lehce pøedimenzované (jak mi bylo vysvìtleno, v 60. letech, kdy byla DTU budována, se pøedpokládalo, e kadý student
bude jezdit do koly svým autem), co vak není rozhodnì na kodu vìci.

jedna z budov katedry na DTU

obrovské parkovitì tvoøící osu univerzitního kampusu

Studium
Zimní semestr v Dánsku zaèíná první týden v záøí a trvá 5 mìsícù. Studenti se dìlí na dvì základní skupiny. Na ty, kteøí mají kurzy,
a na studenty, kteøí dìlají pouze projekt (tento byl mùj pøípad).
Hned od prvního dne zaèíná regulérní studium, dost nepodobné
tomu èeskému. Aèkoli jsem ádný kurz nenavtìvoval, mohu fun-

dovanì øíci, e kurzy jsou velice nároèné pøedevím na pravidelnou
pøípravu. Na studenty jsou kladeny vysoké poadavky znalosti témat, ze kterých se pøi pøednáce vychází. Vytitìný obsah dané
pøednáky je kadému studentovi rozdán na papírech (malá skripta
na kadou pøednáku!!!) pøed zaèátkem výuky nebo vìtinou týden
dopøedu, èím se nezdruje výklad, a je probráno skuteènì hodnì.
Bez poctivé domácí pøípravy nemá naprosto smysl na kurzy chodit.
Ze zkueností se spolubydlícími mohu konstatovat, e dántí studenti a celkovì i studenti ze skandinávských zemí zvládají standardnì (dobøe), mí nìmeètí spolubydlící o poznání hùøe (mnohdy pøípravu nezvládali, co øeili ponejvíce nejitím na pøednáku) a panìlé nebo Italové velice patnì. Tìko soudit, kam bychom do tohoto ebøíèku zapadli my. Kadopádnì ale doporuèuji vyjídìjícím
studentùm dobøe zváit mnoství zapisovaných kurzù a nepøecenit
síly. Zde, moná více ne kdekoli jinde, platí: Nìkdy ménì
znamená více.
Studenti, kteøí dìlají projekty, mají okamitì po zaèátku semestru vedoucím pøidìlena data (deadlines), ve kterých musí odevzdat
více èi ménì rozsáhlé zprávy o prùbìhu projektu. Navzdory tomu,
e se to zdá v prùbìhu projektu nesmyslné a zbyteèné. Finální práce je posléze pouze spojení nìkolika reportù, co etøí èas a úsilí.
Navíc kromì prùbìného informování ve formì písemné jsou zaøazeny jetì prezentace pro èleny katedry (studenty i pedagogy), kteøí
nakonec hodnotí stránku formální i vìcnou. Tyto prezentace jsou
pøínosné jednak z hlediska vytøíbení mylenek studenta a pøedevím pøípravou na finální obhajobu celé práce (jen za pùlroèní pobyt jsem absolvoval tøi).
Pomìr zahranièních a dánských studentù na DTU pøesnì neznám, ale typoval bych, e kolem 35% a moná i více studentù je
ze zahranièí. Proèe výuka a vekeré prezentace jsou vedeny v jazyce anglickém. Za celý svùj pobyt jsem se nesetkal s nejmení potøebou umìt mluvit dánsky. Skandinávské zemì mají velmi vysoký
standard znalosti angliètiny. Problém nìkdy nastává se panìly
nebo Italy, kteøí, jakkoli dobøe mluví, mají specifický pøízvuk. Tyto
drobnosti ale po týdnu pobytu mizí.
Studijní zázemí je kapitola sama pro sebe. Dle mého názoru
jsou nároky kladené na studenty celkem opodstatnìné a odpovídající zázemí, kterému se studentovi dostává. Studenti pracující na
projektech, a to a u Bc., nebo M.Sc, mají kadý svùj poèítaè (napojený na internet), spoleènou klubovnu na patøe, kde je lednice,
trouba, mikrovlnná trouba, sporák, myèka na nádobí, zdarma káva,
èaj atd. Uívání barevných, èernobílých tiskáren a kopírek je samozøejmostí a tisk je zdarma. V suterénu sprchy, atna, posilovna, stolní tenis a dokonce i sauna. Ve zdarma. Pøístup na magnetické karty
24 hodin dennì do budovy své katedry. Univerzita jako celek (vèetnì sportovi) je otevøená také 24 hodin dennì. Pro zahranièní studenty tudí ideální podmínky.
Ubytování
Ubytování je nejlépe s velkým pøedstihem (doporuèil bych min.
1/2 roku pøed plánovaným odjezdem z ÈR) vyjednat v Accommodation Office. Ubytování na kolejích je výsada dánských studentù,
popøípadì studentù z jiných severských zemí. Umístìní zahranièního studenta na koleji je tedy spíe výjimkou. Pøímo v areálu kampusu DTU je vystavìná tzv. Campus Village, co je v podstatì spousta
poskládaných stavebních bunìk. Bydlení nic moc, ale na druhou
stranu odpadá problém s dopravou. Ostatní studenti bydlí na privátech, které jsou vak èasto velice daleko od DTU. Ani 20 km vzdálené priváty nabízené studentùm nejsou výjimkou.
Cena za ubytování se pohybuje kolem 2.000 DKK (1 DKK je
pøiblinì 4,50 Kè). Osobnì jsem vyzkouel jak kolej, kterou jsem se-
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Campus Village v areálu DTU

studentská jídelna v hlavní budovì DTU

hnal pøes známou Dánku, tak i privát, který mnì sehnala Accommodation Office. Musím øíct, e nakonec jsem kladnìji hodnotil
pobyt na privátu. A to pøedevím kvùli mení vzdálenosti od DTU,
která èinila cca 6 km.

Nákup potravin je moný v mnoha supermarketech. Je ale dobré pøedem vìdìt, e ceny v rùzných typech obchodù se velice lií.
Obchodní domy ILLUM nebo MAGASIN jsou velice drahé, SUPER
BRUGGSEN a IRMA jsou levnìjí a NETTO nebo ALDI jsou nejlevnìjí. Z vlastní zkuenosti mohu doporuèit supermarkety NETTO,
které nabízejí pøíjemné prostøedí, ceny a dobrou kvalitu.
Moná jen pro zajímavost na tomto místì zmíním ceny za peèivo, konkrétnì bochník chleba, který v malých soukromých pekárnách stojí okolo 27 DKK za kus a balený v supermarketu od
12 DKK.

Doprava
Kadodenní transport (hlavnì pak jeho zpùsob) z místa ubytování na DTU je velmi dùleitá záleitost. Jednak z pohledu financí,
tak i z hlediska èasového. V zásadì existují dva moné zpùsoby øeení. Vyuívat slueb MHD, anebo poøídit si bicykl.
Mìstská hromadná doprava jsou trasy nadzemního vlaku podobnému metru a sí autobusových linek (v centru pak i pár malých
trajektù pro pìí a cyklisty). MHD se lze dostat vude rychle a pohodlnì. Velkou výhodou je moná pøeprava kola. Cena za tento komfort je velmi vysoká pro jednorázové jízdné, nií pak pro tzv. klipkarty na urèitý poèet jízd a samozøejmì nejnií pro permanentky.
Celé mìsto je rozdìleno na zóny, podle kterých se cena odvíjí. Jestli
si dobøe pamatuji, mìsíèní permanentka na vechny zóny stojí cca.
650 DKK.
Nákup kola je podle mì lepí øeení. Sí cyklostezek je v Kodani
perfektnì propracovaná a po nich jedoucí cyklista má vlastnì vdy
pøednost pøed autem, co etøí èas. V kombinaci se zakoupením
klipkarty a obèasného pouívání MHD kolo pøedstavuje ideální
øeení. Jetì doplním, e kolo je nejlépe koupit na inzerát, kterých
je v hale hlavní budovy DTU spousta. Ceny sluných bicyklù se pohybují okolo 700 DKK.
Stravování
Pøímo v hlavní budovì DTU se nachází obrovská kolní kantýna. Jídla v ní jsou celkem kvalitní a ceny za nì se pohybují od 20 do
30 DKK. Jídlo si je také moné pøipravit doma, ohøát a konzumovat
pøímo na katedøe. Toto je levnìjí øeení.

dopravní situace z centra Kodanì - cyklisté jedoucí po vyznaèené stezce
nejsou takøka nikým ohroováni
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Finance
Dánské království se øadí mezi nejdraí zemì Evropy. Proto je
pro dobré vyití poèítat s výdaji okolo 5.000 DKK za mìsíc. Pøiblinì tento pøíjem (ten je samozøejmì závislý na konkrétní situaci
v rodinì studenta) mají i vichni dántí studenti. Tamní tedy pobírají
ji od støední koly toto stipendium, proèe jejich finanèní monosti
jsou velice vysoké.
Doporuèuji informovat se na vechny zpùsoby moného financování pobytu a zajitìní si ubytování s velkým èasovým pøedstihem. Zmínìné ulehèí pobyt. Ten se posléze stane pohodou bez
stresu a napìtí, tedy ivotním stylem, který je Dánsku vlastní.
Shrnutí
Studijní pobyt v Dánsku je finanènì relativnì nároèná záleitost,
která se ale rozhodnì vyplatí. Dánský vzdìlávací systém je na velmi
vysoké úrovni. Dánsko patøí mezi nejbohatí zemì svìta, proto také
standardy ivotní úrovnì jeho obyvatel jsou obrovské.

budoucím vyjídìjícím studentùm pøeji rychlé rozhodování a pøíjemný pobyt
v kraji Hanse Christiana Andersena
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2. evropská konference studentù
dopravních fakult  Záhøeb, Chorvatsko
Studentská organizace Trans-Student Union pøi chorvatské univerzitì v Záhøebu uspoøádala ve dnech 19.  23. bøezna dopravní
konferenci, které se zúèastnilo 21 studentù z 5 evropských zemí: ze
Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Nìmecka a Maïarska. Vydali
jsme se na konferenci i my - 6 studentù pátého roèníku Dopravní
fakulty Jana Pernera - z Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky. Konference se mìli zúèastnit i studenti z Makedonie, kteøí ovem kvùli politické situaci v dobì konání konference
nemohli vycestovat ze zemì, a studenti z ruského Omsku, které odradila zdlouhavá pìtidenní cesta do místa konání.
Pøi rozhodování o zpùsobu naí dopravy hrála hlavní roli cena,
ale i pohodlí, a proto jsme si vybrali sluby ÈD a dalích eleznièních správ s pìtihodinovou zastávkou ve Vídni, kde jsme si prohlédli historické jádro a ochutnali pravou vídeòskou kávu a Sacher dort
a plni energie jsme usedli do pøímého spoje do Záhøebu, kam jsme
dorazili ve veèerních hodinách.
S mylenkou setkávání studentù dopravních fakult na evropské
úrovni pøili poprvé studenti z organizace Verkehrte Welt pøi Technické univerzitì v Dráïanech. V Dráïanech probìhla také první
konference v záøí 2003, v rámci které studenti mohli navtívit i konferenci Verkehrswissenschaftlichen Tage. Do nìmeckých
Dráïan se sjeli studenti z Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Maïarska,
Èeské republiky, Chorvatska a Srbska. Smyslem setkání je sjednotit
studenty z evropských zemí, umonit jim diskusi a výmìnu znalostí,
vytvoøit základ pro budoucí spolupráci a v neposlední øadì navázat
pøátelství. Zámìrem je konání takovéto konference kadý rok v jiné
zemi.
Na úvod chorvatské konference byly struèné prezentace zúèastnìných univerzitních mìst  Pardubic, Záhøebu, Dráïan, iliny,
Györu a Sarajeva, kde jsme se dozvìdìli spoustu zajímavých informací. První odpoledne jsme strávili na místním letiti, kde se nachází výcvikové støedisko pro civilní piloty a kde nám byl pøednesen
odborný výklad o fungování a metodách výcviku, jako i o pouívaných strojích. Den jsme zakonèili v restauraci na sponzorské veèeøi,
kde jsme si pochutnali nejenom na místních specialitách.
Následující den jsme mìli odborné prezentace na nosné téma
setkání - informaèní a komunikaèní systémy v dopravì. Kadý
z úèastníkù si na toto téma pøipravil krátkou pøednáku. V naem
pøípadì lo o inteligentní dopravní systémy v Èeské republice a evropský navigaèní satelitní systém Galileo. Mìli jsme monost
vyslechnout pøednáky na téma:
- Informaèní podpora dopravního managementu (Univerzita
Pardubice, Èeská republika)
- Vyuití dopravní telematiky v Èeské republice (Univerzita Pardubice, Èeská republika)
- Vertikální integrace a diskriminace v eleznièní dopravì
(Technická univerzita Dráïany, Nìmecko)
- Informaèní technologie jako integrovaná souèást CRM strategie v eleznièní spoleènosti (Univerzita ilina, Slovensko)
- Vyuití slueb SMS pro komunikaci mezi studenty a univerzitou (Univerzita Záhøeb, Chorvatsko)
- Problémy pøi zavádìni UTC systému v chorvatských mìstech
(Univerzita Záhøeb, Chorvatsko)
- Informovanost cestujících v mìstské veøejné dopravì (Univerzita Györ, Maïarsko)
Vekeré prezentace, pøednáky a jiná komunikace probíhaly
v anglickém jazyce, u naich nìmeckých sousedù lo o kombinaci
nìmeckého a anglického jazyka.
Po vyèerpávajícím programu jsme byli rádi, e nae kroky vedly
na prohlídku centra mìsta, které pøekvapilo svou rozlohou

zleva horní øada: Ale Bartheldi, Lenka Vèeláková, Inka Caisová, Jiøí Miinec
zleva dolní øada: Frantiek Vychytil, Petr Stejskal

a mnostvím historických památek. Z dopraváckého hlediska stojí
za zmínku spojení Horního a Dolního Mìsta (Gornji grad a Donji
grad) unikátní lanovkou, která je v provozu od roku 1888 a za necelou minutu nás vyvezla k Lotrèacké vìi, odkud je vidìt Dolní
Mìsto v celé své kráse.
Poslední den jsme strávili na AutoShow Zagreb 2004, která
svým rozsahem konkuruje nejvìtím evropským veletrhùm a kde
nejedno oko zaplakalo nad krásou nejenom vystavovaných a nablýskaných znaèek, ale i ochotných hostesek. Souèástí Autoshow
byly i pøednáky o souèasných problémech dopravy, kterých se ujali
odborníci na daná témata (doktorandi, profesoøi a odborná veøejnost). Pøekvapením byla veèerní návtìva trenaeru, který je souèástí výcvikového programu, kde si kadý mohl zkusit let a pøistání na
záhøebské letitì, co byla teèka za tøídenní konferencí.
Poøádající organizace Trans  Student Union byla zaloena
v bøeznu 2000 a jejím cílem je podporovat mimokolní èinnost studentù, jako je vydávání univerzitního èasopisu PROM, úèast na
dopravních projektech a jiné. Zároveò pomáhá studentùm nalézt
uplatnìní v oboru po dokonèení studia a jejím zájmem je také rozvíjení spolupráce mezi ostatními chorvatskými a zahranièními univerzitami a studentskými organizacemi.
Univerzita v Záhøebu je nejstarí univerzitou v Chorvatsku a zároveò nejstarí univerzitou v jihovýchodní Evropì. V souèasné dobì
má univerzita pøiblinì 61 000 studentù a sestává z 29 fakult,
3 umìleckých akademií a nìkolika organizaèních jednotek. Fakulta
dopravy a dopravního inenýrství byla zaloena roku 1962 a výuku
nyní zajiuje 14 oddìlení: oddìlení vìdeckého výzkumu, dopravní
logistiky, silnièní dopravy, eleznièní dopravy, pot a telekomunikací, vodní dopravy, letecké dopravy, pro vojenské piloty, pro piloty
civilního letectví a øídící letového provozu, inteligentních systémù
v dopravì, dopravnì  technických expertíz, dopravní signalizace,
výzkumu a zahranièních vztahù, dopravní infrastruktury.
Jsme velmi rádi, e jsme se mohli zúèastnit, získali jsme mnoho
poznatkù a zkueností, navázali jsme nové kontakty a doufáme, e
tato konference bude poøádána jednou i v Èeské republice. Zároveò bychom touto cestou rádi podìkovali Institutu Jana Pernera za
poskytnutí nemalého finanèního pøíspìvku na cestovní náklady.
Ingrid Caisová, Lenka Vèeláková, Petr Stejskal
studenti 5. roèníku Dopravní fakulty Jana Pernera
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33. výstava v Galerii Univerzity Pardubice
MIKOLÁŠ AXMANN - TVAR MÍSTA
V úterý 1. èervna se konala v Galerii Univerzity Pardubice vernisá výstavy MIKOLÁE AXMANNA - TVAR MÍSTA.
Rodák z Prostìjova, absolvent Akademie výtvarných umìní dnes ije a tvoøí v Praze.
Svùj umìlecký výraz rozvinul na svých studijních pobytech v zahranièí, zejména v Mexiku, dále i ve výcarsku èi Belgii. Jeho dílo je zastoupeno napø. ve sbírkách Národní galerie v Praze, krakovského arcibiskupství, muzea v maïarském Györu, Banské Bystrici,
Zugu atd.
Jak øíká sám autor ke svému dílu prezentovanému v Galerii Univerzity Pardubice:
Vybraný soubor domkù, domeèkù a dómù je mapou privátního mìsta, pøíklonem ke
støedovìkému realismu a ne zcela oèitìným a stále znova nacházeným støepem místa,
které je pøedurèeno k setkávání.  Motiv domu se pro mne osamostatnil. Vymanil se
z pùdorysu didaktiky a zaèal se mi v mnoha
vrstvách rozkrývat jako místo naplnìné obsahy i odkazy, jako tvar místa, který jsem nestvoøil, ale jej mohu sdílet 
Výstava potrvá do konce srpna a je otevøena ve vestibulu Univerzitní knihovny od
pondìlí do pátku od 8 do 18 hodin. V dobì
letních prázdnin je výstava a knihovna zcela
uzavøena od 15. èervence do 15. srpna.
(vw)
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18.
PARDUBICE
29. 6. - 5. 7. 2004
Aula Univerzity Pardubice - Polabiny
Zámek Pardubice

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
AKADEMICKÝCH SBORÙ
*******************************************************************************************************************
Sobota 3. èervence 2004
Úterý 29. èervna 2004
19.00 hod.- Aula Univerzity Pardubice - Polabiny
9.00 hod. Nádvoøí zámku - „Pocta èeským jubilantùm”
Taipei Philharmonic Chamber Choir, Tchajwan
Mezinárodní soutì k Roku èeské hudby
Sportovištì v areálu Univerzity Pardubice - Polabiny
Støeda 30. èervna 2004
20.00 hod. Nokturno na Pernštýnském námìstí a na nádvoøí zámku 15.00 hod. - I F A S I Á D A 2004
18.30 hod. - Aula - 3. festivalový koncert
Ètvrtek 1. èervence 2004
19.00 hod. - Aula 1. festivalový koncert - Slavnostní zahájení
Mezinárodní soutì - folklór 2. èást
Nedìle 4. èervence 2004
Pátek 2. èervence 2004
9.00 hod. - Aula - Mezinárodní soutì - kategorie komorních
9.00 hod. - Aula - soutì o hlavní cenu
smíšených a enských sborù
GRAND PRIX IFAS 2004 - Slavnostní zakonèení festivalu
14.00 hod. - Aula - Mezinárodní soutì - kategorie smíšených sborù 19:00 hod. - Aula Univerzity Pardubice - Polabiny
19.00 hod. - Aula - 2. festivalový koncert
GALAKONCERT NÁRODÙ IFAS 2004
Mezinárodní soutì - folklór 1. èást + Gentlemen Singers
*******************************************************************************************************************
Mimopardubické festivalové koncerty: pátek 2. èervence 2004
15.30 Láznì Bohdaneè – Kostel sv. Máøí Magdalény
16.30 Èeská Skalice – Kostel Nanebevzetí Panny Marie
*******************************************************************************************************************
Tchajwan - Taipej
TAIPEI PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR HOST FESTIVALU
Polsko - Gliwice
AKADEMICKI ZESPÓ£ MUZYCZNY
SLEZSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Filipíny - Quezon City
MANILA CHAMBER SINGERS
STUDENTSKÝ SBOR
Rusko - Jekatìrinburg
MELODY
MOSKEVSKÁ PEDAGOGICKÁ UNIVERZITA
Rusko - Perm
PERMSKÝ AKADEMICKÝ ENSKÝ SBOR INSTITUT UMÌNÍ A KULTURY V PERMU
Slovensko - ilina
OMNIA
UNIVERZITA V ILINÌ
Slovensko - Prešov
IUVENTUS PAEDAGOGICA
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA
Slovensko - Trnava
TIRNAVIA
STUDENTSKÝ SBOR
Èeská republika -Ústí nad Labem DÍVÈÍ KOMORNÍ SBOR PF UJEP
PF UNIVERZITY J. E. PURKYNÌ
Èeská republika - Plzeò
DÍVÈÍ AKADEMICKÝ SBOR ZÈU
PF ZÁPADOÈESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Èeská republika - Praha
KOMORNÍ SBOR TOMÁŠE VOTAVY
STUDENTSKÝ SBOR
Èeská republika - Hradec Králové GENTLEMEN SINGERS
HOST FESTIVALU
Èeská republika - Pardubice
REBELCANTO
HOST FESTIVALU
Èeská republika - Pardubice
VUS PARDUBICE
UNIVERZITA PARDUBICE
*******************************************************************************************************************
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Tibi gratias

Pøemýlím, jak TO napsat a vystihnout ve, co mám na jazyku. Je to obtíné, i kdy si myslím, e by nemìlo být! Pøesto se pokusím
13. kvìtna 2004 se konalo zasedání Èeské asociace univerzitního sportu (ÈAUS). Stalo se ji tradicí, e na zasedáních asociace dochází k ocenìní zaslouilých pracovníkù vysokokolského sportu.
Nae univerzita na nìm tentokráte nemìla jen symbolické zastoupení. Z rukou pøedsedy ÈAUS doc. PhDr. Frantika Dvoøáka, CSc.
pøevzal ocenìní Tibi Gratias dlouholetý uèitel naí katedry tìlovýchovy a sportu PhDr. Josef KOØÍNEK.
Toto ocenìní si PhDr. Koøínek zaslouí pøedevím pro svoji
celoivotní obìtavou práci ve prospìch vysokokolské tìlovýchovy.
Na naí vysoké kole pùsobí od roku 1961 dosud jako odborný
asistent na katedøe tìlovýchovy a sportu. Zastával funkci vedoucího
katedry tìlesné výchovy na bývalé VCHT Pardubice. PhDr. Koøínek dále pùsobil a stále pùsobí prakticky po celou svoji tìlocvikáøskou kariéru v nesèetných funkcích tìlovýchovného hnutí na vech
úrovních. Ve sportovní èinnosti se PhDr. Koøínek zamìøoval celý
svùj sportovní ivot pøedevím na fotbal. Hrál mimo jiné za prvoligové Spartu Praha, Bohemians Praha, VCHZ Pardubice a Duklu
Pardubice.
PhDr. Koøínek je èlovìk, který si ivot bez kontaktu s vysokokolskou mládeí nedovede pøedstavit. Je vdy ochoten rozdávat
svoje zkuenosti, pøehled, pohodu a klid.

PhDr. Josef Koøínek pøebírá ocenìní Tibi gratis

Jsem pøesvìdèen spolu se vemi, kteøí kolegu Koøínka známe
z osobních kontaktù, e nelze na papír vtìsnat do ádného výètu
funkcí, zásluh a úspìchù skuteènou hodnotu èlovìka s jeho erudicí
a kvalitami. Ke gratulaci k tomuto ocenìní kolegy Koøínka se opravdu upøímnì pøipojujeme a také touto cestou dìkujeme za velké
mnoství a kvalitu práce, kterou pro vysokokolskou tìlovýchovu
a sport za 43 rokù udìlal.
PhDr. Jaroslav Friedrich
vedoucí Katedry tìlovýchovy a sportu UPa

SPORT

4. valná hromada Univerzitního
sportovního klubu Pardubice
Ve støedu 31. bøezna se konala 4. valná hromada Univerzitního
sportovního klubu Pardubice. Jednání byl rovnì pøítomen prorektor univerzity doc. Ing. Jiøí Cakl, CSc., pøedseda Pardubického krajského sdruení ÈSTV a èlen Výkonného výboru ÈSTV pan Zdenìk
Èihák a pøedseda Výboru pro sport, mláde a volnoèasové aktivity
krajského výboru Ing. Miroslav Mare.
Jedním ze základních materiálù na programu jednání byla Zpráva o èinnosti Univerzitního sportovního klubu Pardubice, kterou
pøednesl pøedseda Výkonného výboru USK Pardubice prof. Ing.
Petr Mikuláek, CSc.:
Váený pane prorektore, váení hosté, dámy a pánové,
Univerzitní sportovní klub Pardubice je významným reprezentantem vysokokolského sportu v pardubickém regionu. Podle souèasnì provádìné evidence èlenské základny má klub 464 èlenù,
z toho 328 studentù a 136 nestudentù. Sedm oddílù naplòuje své
základní poslání, tj. spojení vysokokolského studia s tìlovýchovou
a sportem. V tìchto oddílech nacházejí vedle sebe vyití jak studenti, kteøí sport vyuívají jen pro udrení tìlesné kondice, pro kompenzaci duevního zatíení, tak i vysokokoláci, kteøí pøicházejí jako
ji talentovaní sportovci. Tìm je umonìno uplatnìní v závodních
oddílech USK, které soutìí na rùzných úrovních.
Velkým kladem pro èinnost USK je úzké spojení s katedrou tìlovýchovy a sportu univerzity, neménì dùleitá je i podpora od vedení univerzity. Dobrou práci vìtiny oddílù usnadòuje i materiální
vybavení zabezpeèované KTS. Na druhou stranu nelze opomenout
tu skuteènost, e se USK podílí napø. na úhradì nákladù spojených
s nájmem tìlovýchovných prostor èi s úèastí studentù na èeských
akademických hrách. Tato vzájemná podpora je zakotvena v Dohodì o zajitìní zájmové sportovní èinnosti mezi Univerzitou Pardubice a USK. Pøedmìtem této dohody je pøedevím vymezení
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pøedseda Výkonného výboru USK prof. P. Mikuláek pøednesl zprávu
o èinnosti USK

vzájemných vztahù ve výe uvedených èinnostech jak studentù, tak
i zamìstnancù univerzity, vèetnì èlenù USK.
A nyní pohled na èinnost a nejvìtí úspìchy sportovcù ji výe
zmínìných 7 oddílù naeho sportovního klubu v uplynulém období.
Pravidelná èinnost naeho nejvìtího oddílu ASPV zastøeuje
nìkolik sportovních aktivit zamìstnancù univerzity, doktorandù
a dalích osob. Jednotlivé odbory nejsou primárnì disponovány
k vyvíjení významnìjích soutìních aktivit, jde spíe o jistou formu
relaxace a zájmové rekreaèní aktivity.
Do oddílu jsou v souèasnosti zahrnuty následující odbory:
l
sálová kopaná (vedoucí doc. Hrdina)
l
basketbal - nesoutìní (vedoucí doc. Handlíø)
l
volejbal - nesoutìní (vedoucí doc. Handlíø)
l
kondièní cvièení zamìstnankyò (vedoucí Ing. Adámková).
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Z oddílu byl z organizaèních dùvodù vyèlenìn aerobik studentek a je øízen zvlá.
Èinnost oddílu je v podstatì konsolidovaná, ji øadu let probíhají pravidelná cvièení prakticky ve stejnou dobu, zásadním zpùsobem se nemìní ani èlenská základna, jak ukazuje pomìrnì konstantní poèet èlenù oddílu v posledních letech.
Oddíl aerobiku studentù univerzity, který èítá 159 èlenù, je nejpoèetnìjím oddílem Univerzitního sportovního klubu. USK pro
vechny èleny tohoto oddílu zajituje v prostorách KTS rùzné formy
tohoto progresivního sportu (napø. mix aerobik, step aerobik ci taebo a dalí) a vyuívá velmi pestrou nabídku náèiní. Cvièení, která
vedou cvièitelky z øad studentek (s licencí instruktorky aerobiku) je
zajitìno v pracovních dnech, pøevánì po veèerech, kdy studenti
univerzity mají nejvíce volného èasu. Dennì jsou nabízeny prùmìrnì 3 bloky cvièení s úèastí pøiblinì 25 èlenù oddílu aerobiku
v kadém bloku.
Za velmi pozitivní skuteènost povaujeme spolupráci s Okresním výborem Asociace sportu pro vechny a spoluúèast na organizování komerèního cvièení aerobiku pro veøejnost v naich prostorách, tzv. víkendy s aerobikem. Zcela samostatnou akcí jsou jarní èi
podzimní maratóny v aerobiku, jich se úèastní témìø 150 cvièencù. Vechny zmínìné akce se setkávají s pøíznivou odezvou, a proto
plánujeme v této tradici pokraèovat.
Dalím oddílem, který je sportovní veøejnosti dobøe znám, je
oddíl basketbalu. Oddíl je rozdìlen na rekreaèní a závodní hráèe.
Drustvo USK A, tvoøené studenty a mladími absolventy,
a drustvo USK B, sloené z bývalých hráèù vyích soutìí a starích absolventù, se pravidelnì úèastní okresního pøeboru. Drustvo
B v minulé sezónì v této soutìi opìt zvítìzilo. Z dalí èinnosti
nelze opomenout poøádání Memoriálu Zdeòka Skøivánka, který
byl zaøazen mezi tradièní, významné sportovní akce mìsta
Pardubic.
V souvislosti s oddílem basketbalu bych se rád zmínil o akci, která významnì pøispìla k dobrému jménu naí univerzity i mìsta Pardubic. Výbìr studentù univerzity se v minulých tøech letech zúèastnil XIII., XIV. a XV. roèníku turnaje Mega International v basketbalu v holandském Utrechtu. Tohoto turnaje se kadoroènì úèastní
40 - 50 akademických drustev z celé Evropy i z USA, v muských
i enských kategoriích. Reprezentanti naí univerzity dosáhli ve
vech tøech roènících významných úspìchù. V roce 2001 podlehli
a ve finále výbìru amerických univerzit a obsadili druhé místo.
O rok pozdìji pøi neúèasti hráèù z USA v turnaji zvítìzili, kdy porazili nejlepí holandské drustvo. V loòském roce obsadili nai studenti opìt druhé místo, kdy ve finále opìt podlehli výbìru
amerických studentù, by tìsnì.
Velmi poèetný 86 èlenný oddíl tenisu soustøeïuje ve svých øadách jak rekreaèní, tak i závodní hráèe, kteøí se úèastní oblastní soutìe smíených drustev I. tøídy. V èinnosti oddílu vak pøevauje rekreaèní hraní jak na 3 kurtech v areálu lodìnice, tak i bìhem zimního období o víkendech v halách. Oddíl pravidelnì poøádá náborové turnaje ètyøher pro studenty univerzity a pøedevím pak
Memoriál Stanislava Koldy, který se v loòském roce uskuteènil ji
popáté. Významná je i èinnost èlenù tohoto oddílu pøi svépomocné
údrbì areálu tenisových kurtù na lodìnici.
Oddíl stolního tenisu disponuje na druhé stranì velmi nízkou
èlenskou základnou. Èleny jsou závodní hráèi, bývalí studenti a uèitelé univerzity, jich je 5, a vedoucí, sekretáø a manaer v jedné
osobì. Oddíl pøes vcelku pøíznivé tréninkové a bezproblémové finanèní zabezpeèení hraje okresní pøebor I. tøídy. Pøestoe mezi studenty je o tento nenároèný sport zájem, stolní tenis patøí mezi fakultativní disciplíny, které katedra studentùm ve svém programu
nabízí, èlenská základna se neroziøuje.
Hlavní náplní èinnosti oddílu vodních sportù jsou pravidelné
vyjíïky po Labi a Chrudimce. Kadoroènì vodáci uskuteèní okolo
12 akcí jedno a dvoudenních a 4 akce vícedenní. Mezi tradièní
akce patøí napøíklad sjezd horního toku Labe (vypoutìní Labské
pøehrady), výcvik nových èlenù - kormidelníkù na Louèné a víkendové Orlici, Mikuláské Labe èi sjezdy èeských øek (Vltava, Ohøe,

Sázava, Orlice), ale i zahranièních øek (Slovensko, Polsko, Slovinsko)
pøedevím o prázdninách. V zimním období navtìvují èlenové oddílu pøedevím posilovnu a trénují v tìlocviènì. Dalí neménì
dùleitou èinností jsou brigádnické práce pøi opravách lodí a úpravì
okolí lodìnice.
Vìtí rozvoj èinnosti i èlenské základny tohoto oddílu je limitován materiálnì-technickým zabezpeèením, které je v souèasné
dobì nedostateèné. I kdy se v letoním roce podaøilo zabezpeèit
nákup vestièek, které jsou nezbytné pro bezpeènost hlavnì zaèínajících vodákù, lodí a pádel je stále nedostatek. Bylo tradicí, e i studenti - neèlenové oddílu spoleènì vyuívali lodní park a materiál
k výuce. Tato èinnost není v souèasnosti studentùm nabídnuta a je
to koda. Nejvìtím problémem posledních let (po prodeji Pragy
V3S) je i doprava materiálu (hlavnì lodí) na akce. Toto je nouzovì
øeeno pouíváním soukromých automobilù.
Èinnost turistického oddílu je zamìøena jak na letní, tak i zimní
turistiku a cykloturistiku. Kadoroènì turisti uskuteèní okolo 10 akcí
jedno a dvoudenních a 4 akce vícedenní. Mezi tradièní akce patøí:
Orlické hory a Krkonoe (bìky), krovád (základy horolezecké
techniky), Chotìboø (skalní lezení), Orlické hory (cykloturistika),
Slovinsko (vysokohorská turistika, lezení na cvièných stìnách) èi Vysoké Tatry (vysokohorská turistika).
Volejbal patøí mezi tradièní vysokokolské sporty a jeho oblíbenost je velká i mezi studenty naí univerzity. Øada z nich navtìvuje
výbìrové hodiny volejbalu a ti nejlepí jsou èleny USK a reprezentují kolu na turnajích a soutìích. Èinnost oddílu volejbalu lze rozdìlit do nìkolika úrovní. Pravidelná èinnost oddílu souvisí pøedevím s úèastí dvou muských drustev v okresním pøeboru I. tøídy
a úèast drustva en v krajském pøeboru I. tøídy. Drustvo muù
USK A, sloené z bývalých hráèù vyích soutìí a starích absolventù, je dlouhodobì stabilizováno. Rovnì výkonnost a výsledky
mají v rámci okresního pøeboru stabilní vysokou úroveò. Drustvo
pravidelnì obsazuje v okresním pøeboru pøední místa tabulky. Za
poslední období se podaøilo drustvu A jedenkrát okresní pøebor
vyhrát. Postup do vyí soutìe by vak pro drustvo nebyl zvládnutelný, proto místo v kvalifikaci postoupilo dalímu v poøadí. Z dalí
èinnosti tohoto drustva nelze opomenout poøádání turnaje veteránù, který byl, podobnì jako Memoriál Zdeòka Skøivánka, zaøazen
mezi tradièní, významné sportovní akce mìsta Pardubic.
Drustvo muù USK B, sloené pøedevím ze studentù univerzity, se teprve v posledních dvou letech do jisté míry stabilizovalo, co se pøíznivì promítlo jak do vyrovnanìjích výkonù, tak i výsledkù drustva. Drustvo se v posledních dvou letech pohybuje
v horní polovinì tabulky okresního pøeboru, co je zlepení oproti
døívìjímu období, kdy velmi èasto bojovalo o udrení.
Drustvo en, které v souèasné dobì hraje z hlediska ostatních
závodních drustev USK nejvyí soutì, se pravidelnì v této soutìi umisuje na 3. - 5. místì, co povaujeme s ohledem na pomìrnì úzký kádr hráèek za velmi dobré postavení v tabulce této
soutìe.
Zájem o volejbal a popularitu tohoto sportu na univerzitì vak
nejvíce zvyují a podporují soutìní klání pøipravená pro ty, kteøí
s touto míèovou hrou tøeba teprve zaèínají nebo hrají pouze pro radost. Roèníkové pøebory, turnaj smíených dvojic èi turnaj O pohár USK drustev fakult naí univerzity jsou neodmyslitelnou souèástí èinnosti volejbalového oddílu. Problémem volejbalu USK Pardubice je regulérnost venkovního soutìního høitì. Vzhledem
k tomu, e jsou antukové kurty v souvislosti s výstavbou nové FChT
pøedurèeny k likvidaci, není jejich údrbì a ostraze vìnována odpovídající pozornost. S ohledem na termíny výstavby FChT a likvidaci
stávajících kurtù bude zapotøebí pøipravit a zajistit náhradní hrací
plochu pro soutìní utkání na období od zruení kurtù do výstavby
kurtù nových.
Dámy a pánové,
tolik alespoò ve zkratce o èinnosti naich oddílù. Rád bych vás
jetì chtìl nyní seznámit se dvìma významnými sportovními akcemi, které byly poøádány v tìsné spolupráci s katedrou tìlovýchovy
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úèastníci 4. valné hromady USK

a sportu. Jedná se o Bìh Terryho Foxe a Standartu rektora Univerzity Pardubice.
V Pardubicích byla licence k poøádání Bìhu Terryho Foxe udìlena Univerzitnímu sportovnímu klubu, který se tak stal spolu s katedrou tìlovýchovy a sportu hlavním organizátorem této významné
sportovnì-spoleèenské humanitární akce. Naím partnerem pøi organizaci byl i Klub onkologicky nemocných. Finanènì akci podpoøil
Magistrát mìsta Pardubice a Univerzita Pardubice. Bìh Terryho
Foxe se konal v rámci Mìstského festivalu v Pardubicích v loòském
roce ji poesté. Bìh byl otevøený pro kadého, nebyl soutìní
a tra o délce 2,5 km bylo mono zvládnout jakýmkoliv zpùsobem bìhem, chùzí, jízdou na kole, koleèkových bruslích apod. Dùleitá
byla pøedevím aktivní úèast kadého jednotlivce a jeho pøesvìdèení, e je schopen pro své zdraví, ale i pro zdraví nìkoho úplnì jiného nìco udìlat. Bylo registrováno 412 úèastníkù, z nich 250 pøispìlo celkovou finanèní èástkou ve výi 22.007,- Kè, co je v porovnání s ostatními organizátory 10. místo z 217 uskuteènìných bìhù
na celém území Èeské republiky.
Novinkou, kterou organizátoøi pøipravili pro úèastníky byly doprovodné programy, v nich se pøedstavily dvì skupiny dívek v aerobiku a chlapecká skupina v pøízemní akrobacii. Pøedvedená vystoupení zaujala pøítomné a vhodnì zaplnila èekací dobu mezi jednotlivými starty. Také úèast èeské reprezentantky v atletice Ludmily
Formanové, která provedla úvodní start, absolvovala tra s jednou
bìeckou kategorií a poté rozdávala autogramy, byla pøíjemným
záitkem. Na poèátku tohoto roku byla ji podána závazná pøihláka pro dalí roèník BTF, který by se mìl po udìlení licence konat
v sobotu 2. 10. 2004.
Standarta rektora je ojedinìlou, dá se øíci specifickou soutìí,
kterou sportovní klub spolu s KTS univerzity organizuje. Ji tradiènì
v rámci oslav Dne boje studentù za svobodu a demokracii pøejímají
pøedstavitelé vítìzné fakulty z rukou rektora putovní trofej. Poslední
roèník, historicky 46. a novodobì v poøadí estý, se stal koøistí Fa-

kulty chemicko-technologické UPa. Sportovní soutìe v uplynulém
roce probìhly v devíti sportech tj.: badmintonu, basketbalu, florbalu, malé kopané, plavání, tenise, stolním tenise, volejbalu, vzpírání
a v 19ti disciplínách. Tentokrát bodový rozdíl mezi jednotlivými fakultami byl mení, co svìdèí o vyrovnanosti jednotlivých soutìí,
zlepujících se sportovních dovednostech, zvyujícím se zájmu studentù jednotlivých fakult vèetnì aktivního diváckého doprovodu.
Souèasnì probíhající dalí roèník tento stav jen potvrzuje. V rámci
slavnostního aktu pøevzetí Standarty byli ocenìni nejlepí studenti 
sportovci, kteøí reprezentují UPa v rámci èeských akademických
her, z nich napø. Jana Kárníková je nejen akademickou reprezentantkou, ale svými výkony si vybojovala i místo v irím kádru státní
reprezentace.
Dámy a pánové,
na závìr mého vystoupení mi dovolte, abych jménem výboru
Univerzitního sportovního klubu podìkoval vem úspìným reprezentantùm naeho klubu za jejich sportovní výsledky a osobnì
i vem vedoucím jednotlivých drustev a èlenùm výboru za jejich
obìtavou práci v uplynulém období. Souèasnì bych rád pozval
vechny studenty a zamìstnance univerzity na nae sportovitì,
protoe i v nadcházejícím období Univerzitní sportovní klub a katedra tìlovýchovy a sportu pøipravují celou øadu tradièních a oblíbených èinností, ale souèasnì i hodnì nových moností a zpùsobù,
jak úèelnì a cílenì vyuít volný èas prostøednictvím sportovních
a tìlovýchovných aktivit.
Po diskusi, v ní vystoupili jak delegáti valné hromady, tak i èestní hosté jednání, byla provedena volba nového Výkonného výboru
USK, který bude v nadcházejícím období ètyø let pracovat v tomto
sloení:
Pøedseda:
prof. Ing. Petr Mikuláek, CSc.
Místopøedseda:
Ing. Miroslav Veèeøa, CSc.
Tajemník:
PhDr. Josef Koøínek
Hospodáø:
Karla Látová
Èlenové:
Mgr. Petr Filip
PhDr. Jaroslav Friedrich
doc. Ing. Karel Handlíø, CSc.
Mgr. Pavla Kadeøávková
Ing. Ondøej Prusek, Ph.D.
PaedDr. Jan Vaíèek
Ivana Veselá
Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.
doc. Ing. Josef Volek, CSc.
Pøedseda revizní komise:
Ing. Gabriela Adámková, CSc.
za Univerzitní sportovní klub
prof. Ing. Petr Mikuláek, CSc.

SPORT

Přebor vysokých škol v košíkové na rok 2004 mužů i žen
Dne 6. dubna uspoøádala katedra tìlovýchovy a sportu pøebor
vysokých kol v koíkové muù a en na rok 2004 - Èechy sever.
Zúèastnila se drustva muù TU Liberec, UPa a UJEP Ustí nad Labem. Pøekvapivì soutì neobeslaly hradecké vysoké koly. Úroveò
turnaje byla velmi vysoká. Drustvo UJEP z Ustí nad Labem mìlo ve
svém kádru 3 extraligové hráèe. Zápasy byly velmi vyrovnané a nakonec rozhodovaly zkuenosti extraligových hráèù.
Pøehled výsledkù mui:
UPa - UJEP Ustí n/L
UPa - TU Liberec
TU Liberec - UJEP Ustí n/L
Poøadí mui:
1. UJEP Ustí n/L
2. TU Liberec
3. UPa
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53:63
50:63
75:91

Na ÈAH do Prahy ve dnech 6. a 7. kvìtna 2004 se kvalifikovalo
drustvo UJEP Ustí n/L.
Do soutìe en bylo pøipraveno jen drustvo UPa, které tedy
bez boje postoupilo na ÈAH.
Zhodnocení drustev UPa:
Papírovì jsme poèítali s postupem, ale soupeø z Ustí byl sportovnì lepí. Gratulujeme! Utkání s TU Liberec lo urèitì vyhrát, ale
pøíleitost dostali vichni pozvaní, take vedení drustva bylo
sloitìjí. Kladem byla velká úèast nominovaných studentù. Podaøilo se dát dohromady nejlepí koíkáøe na naí kole. Bohuel postup
nevyel, tak snad pøítì.
UPa reprezentovali: Zaèal DFJP, Zach FES, Barteldi M. FES, Barteldi A. DFJP, Pipek FChT, Zezula DFJP, Skoupil FChT, Broek FHS,
Hlaváèek ÚI, Bure DFJP, Machalík DFJP, Zdenka FES, Tomá DFJP.
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Drustvo en postoupilo bez boje. Je koda, e hradecké koly
nepostavily drustva, kdy se v Hradci Králové hraje extraligová
soutì. UPa tedy postoupila na ÈAH do Prahy bez boje.

UPa budou reprezentovat: Nìmeèková FES, Dobiáová DFJP,
Pojkarová DFJP, Loskotová FES, Miolová FES, Trojanová FES, impachová FChT, Buovská FES, perková FES.
PaedDr. Jan Vaíèek
Katedra tìlovýchovy a sportu UPa

SPORT

Výsledky studentů univerzity
na Českých akademických hrách 2004 v Praze
Ve dnech 3. - 8. kvìtna se zúèastnilo 39 studentù a 5 pedagogù
Univerzity Pardubice Èeských akademických her v Praze. Na této
vrcholné sportovní akci akademikù jsme obsadili tyto sporty: aerobic, atletiku, badminton, basketbal, orientaèní bìh, pláový volejbal, kuelky, judo, karate a tenis.
Pøehled nejlepích umístìní:

disk
mui finále
1. Jirásek Tomá 83 - 51.98

Atletika

Judo

1500 m
mui finále
5. Erber Jakub 79 - 4:10.77
otìp
eny finále
5. Kárníková Jana 81 - 37.12
disk
eny finále
1. Kárníková Jana 81 - 44.75
koule
eny finále
1. Kárníková Jana 81 - 15.01
kladivo
eny finále
2. mirausová árka 84 - 49.54
3000 m pø.
mui finále
1. Adamièko Radek 77 - 9:16.56
5000 m
mui finále
1. Adamièko Radek 77 - 15:16.50

Jana Kárníková - vrh koulí eny - 15,01 m na nejvyím stupni

koule
mui finále
1. Jirásek Tomá 83 - 13.73
78 kg:
2. tìpánková Lucie

Karate

Kumite mui - 80 kg
3. Charvát Petr
Kumite mui +80 kg
1. Rayman Jan

Orientaèní bìh

Krátká tra H20 14 kontrol
3. Veverka Tomá VAM8401 40.24 + 3.54
Jana Kárníková - vrh koulí eny 15,01m,
klasická tra H20 22 kontrol
tìsnì pøed 2. pokusem
2. Veverka Tomá VAM8401 119.51 +18.50

Tenis

1. Císaøová Hana, lebková Kateøina UPa Pardubice, UP Olomouc
Nejúspìnìjí naí výpravou se sedmi medailemi se stali atleti.
Nejúspìnìjí jednotlivci: Jana Kárníková 2 x 1. místo
Radek Adamièko 2 x 1. místo
Tomá Jirásek 1 x 1. místo,1 x 3. místo
Mgr. Petr Filip
Katedra tìlovýchovy a sportu UPa

Radek Adamièko - 3 000 m pøekáek mui - na 1. místì na stupních vítìzù
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Jan Broek - bìh na 800 m mui - momentálnì na 2. místì s èíslem 129
- Honza v tomto bìhu zvítìzil

výprava: nejúspìnìjí èást atletické výpravy na tribunì stadionu
zleva: Mgr. Petr Filip - vedoucí výpravy; Tomá Jirásek, Jana Kárníková,
Radek Adamièko

SPORT

Aprílový víkend plný aerobiku
Nastal pátek 2. dubna, a to byl první den naeho Aprílového
víkendu s aerobikem. Sely jsme se v poètu 47 aerobiku chtivých
dìvèat a spoleènì se zapotily na úvodní hodinì mix aerobiku pod
vedením oblíbené Ivanky Veselé. Dále následovala pauza na zahájení s pøíjemným pøekvapením v podobì pochutin a tekutin. Po doplnìní energie jsme se rozdìlily na dvì skupiny, díky kterým jsme
mohly cvièit bìhem hodiny a pùl step aerobik s Janou Zacharovou
a P-class s Katkou Hájkovou. Tím páteèní hopsání skonèilo
a mohly jsme se tìit na dalí dva dny a na aerobní lahùdky, které
nás èekají.
V sobotu se na nás jako první pøipravila Silva Vacková se svým
ranním aerobikem a naladila nás na celý den pohybu. Taebo  následující hodinu  nám s velkým nasazením neservírovala stále se
usmívající Zuzka Vavøincová, která nás opravdu neetøila. Po dvou
dopoledních hodinách následovala pauza na obìd. Dalí spoleèné
cvièení nás èekalo ve 14 hodin, a to opìt aerobik ve dvou skupinách. Tentokrát nám byla nabídnuta hodina kruhového tréninku
s Petrou Stránskou a cvièení na balónech s Ivou Veselou. Tato hodina a pùl byla velkým lomítkem celého sportovního dne. Dostavila
se únava a sil ji také ubývalo. Po malièké pauze u nezbývalo ne
sáhnout do rezerv a ukázat, e na to máme!! 45 minut aerobiku
s relaxací s Petrou Stránskou jsme ale zvládly, a tak jsem odcházely
s pocitem uspokojení, e jsme pro sebe dnes hodnì udìlaly. Sobotní den byl, co se týká náplnì, nejnároènìjí a nejpestøejí!!
V nedìli jsme si mohly pøispat, protoe cvièitelka Jana Stratilová
nás èekala a v 10 hodin. Vyburcovala nás mix aerobikem a neodpustila nám ani minutku naplánovaného èasu. Tato hodina byla ji
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poslední tzv. suchá
lekce aerobiku, protoe po obìdì se na
nás ji tìila Eva Èeladi v bazénu s aqua
aerobikem, kde se
nás selo dvacet dva.
Vechny, které
máme rády aerobik,
jsme mohly strávit víkend plný tohoto
sportu, zaít tak ojedinìlou atmosféru
a zábavu a jetì vìdìt, e dìláme nìco
pro své zdraví!
Víkend plný aerobiku skonèil a my mùeme jen hodnotit. Úèast
byla neèekanì hojná. Ta dìvèata, která se kvùli kapacitì ji nemohla pøihlásit na celý víkend, si pøila zacvièit alespoò na jednotlivé lekce, které byly otevøené pro vechny. Velkou pochvalu zaslouí
cvièitelky, které mìly dobøe pøipravené lekce, a díky tomu se mohly
vechny aerobièky poøádnì vyøádit.
Víkend plný aerobiku se zdaøil a vichni se ji mùeme tìit na
dalí. Vy, co jste nebyli, dorazte pøítì. Nebudete litovat!
Mgr. Pavla Kadeøávková
Katedra tìlovýchovy a sportu UPa
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DOSTIH UNIVERZITY PARDUBICE

Hlavním dostihem sobotního odpoledne 29. kvìtna na pardubickém
závoditi byla první kvalifikace na 114. Velkou pardubickou Èeské
pojiovny. Ve XII. roèníku Velké ceny mìsta Pardubic  steeplechase cross
country I. kategorie na 5 800 m - zvítìzil o jednu a tøi ètvrtiny délky favorit
dostihu sedmiletý Retriever v sedle s okejem Josefem Váòou pøed
Chansonem a Kedonem.

Zvítìzil ètyøletý hnìdák Diamos s èíslem 13 s okejem Markem Stromským
v sedle ze stáje Polonina, trénovaný Radkem Holèákem. Ceny vítìzùm
pøedal rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

- prof. Vrba, rektor VUT v Brnì, Ing. Kopøiva, kvestor VCHT v Praze
(vpravo), (v pozadí vlevo) dìkan DFJP prof. otek

Sedmým dostihem Britského dostihového dne byla steeplechase
cross-county IV. kategorie na 3 400 metrù pro 4leté konì
 Cena Univerzity Pardubice, který byl odstartován v 17:20 hod.

Na dostihové klání do Pardubic pøijala pozvání øada pøedstavitelù èeských
vysokých kol napø. - rektor VCHT v Praze, prof. Rùièka.

- prof. Witzany, rektor ÈVUT v Praze (vlevo),
doc. Mikulecká, rektorka UHK (druhá zprava)
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