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V úterý 15. března předstoupil ve 13 hodin rektor Univerzity
Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. před shromáždění
akademické obce, aby jí přednesl výroční hodnocení činnosti
univerzity za uplynulý rok 2004.

Členové akademické obce Univerzity Pardubice - studenti
a pedagogové, ale i ostatní zaměstnanci mohli vyslechnout
v kongresovém sále rektorátu poměrně rozsáhlou zprávu
rektora a jeho hodnocení uplynulého roku:

univerzita

Akademická obec univerzity a její rektor hodnotili uplynulý rok 2004

Vážení členové akademické obce Univerzity Pardubice,
vážené dámy, vážení pánové,
po roce před Vás opět předstupuji, abych provedl rekapitula-
ci událostí uplynulého roku, tentokráte roku 2004. Tradičně
bych se rád dotkl všech hlavních činností, kterými se zabývá-
me a pro které jsme byli jako veřejná vysoká škola zřízeni. Je
na nás všech, abychom společně posoudili, zda jsou cíle, se
kterými toto vedení vstupovalo do svého druhého, ale ve své
podstatě i do prvého funkčního období, postupně plněny.
Naší vizí bylo a zůstává budování moderní univerzity s širo-
kým spektrem studijních programů, které jsou podporovány
kvalitní badatelskou a vývojovou prací našich učitelů. Cílem
je také dobrá pozice mezi vysokými školami nejenom v na-
šem státě a v Evropské unii, ale i na celém světě.

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST v roce 2004 probíhala na fa-
kultách a ústavech univerzity v rámci akreditovaných studij-
ních programů, kterých je dnes celkem 46 s více než stovkou
studijních oborů (104). Jejich šíře je značná a v současnosti
pokrývají jak oblasti přírodovědné, technické a ekonomické,
tak i oblasti humanitní a zdravotnické. Rozvoj jednotlivých fa-
kult ve směru dalšího rozšiřování akreditovaných studijních
programů, daný zejména přechodem na strukturované studi-
um, byl z větší části ukončen v roce 2003. Rok 2004 byl vě-
nován spíše přípravě materiálů pro akreditace studijních
programů navazujících a reakreditace studijních programů
a oborů, jejichž doba akreditace v období roku 2005 končí,
dále pak k rozšíření již akreditovaných programů o nové stu-
dijní obory. Tyto procesy probíhaly v souladu s Boloňskou
deklarací, to znamená s plnou orientací na strukturované stu-
dijní programy a s postupným útlumem dlouhých magister-

ských programů. V současné době tedy již většina studentů -
asi 68 % - studuje v bakalářských programech s možností po-
kračovat v navazujících dvouletých magisterských progra-
mech. Podrobněji bude tato problematika jistě zhodnocena
ve výročních zprávách děkanů našich fakult, já se dotknu
pouze několika skutečností. Fakulta chemicko-technolo-
gická dokončila úspěšně proces akreditace strukturované
formy studia již v roce 2003. Počet zapsaných studentů
k 31. 10. 2004 na FChT dosáhl 1 635 studentů (což je jen
2,6% nárůst). Fakulta v roce 2004 dosáhla rozšíření akredita-
ce 4 doktorských studijních programů o výuku v anglickém
jazyce. Fakulta ekonomicko-správní úspěšně rozšířila na-
bídku o nový bakalářský studijní program Ekonomika a ma-
nagement a oborů v bakalářském i magisterském studijním
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programu Systémové inženýrství a informatika. V doktor-
ských studijních programech došlo k rozšíření akreditace
o výuku v anglickém jazyce. Na FES bylo k 31. 10. 2004 za-
psáno 2 045 studentů (nárůst o 9,9 %). Na Dopravní fakul-
tě Jana Pernera byla struktura studijních oborů v uplynu-
lém roce stabilní a bylo na ní k 31. 10. 2004 zapsáno 1 676
studentů (nárůst 4,2 %). Fakulta humanitních studií po-
dala v roce 2004 k akreditaci studijní programy (resp. obory),
které dále rozšiřují možnosti studovat u nás filosofické, socio-
logické a historické disciplíny. V uplynulém roce byla udělena
akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu
Sociologie se studijním oborem Sociální antropologie a rozší-
řena akreditace bakalářského studijního programu Historické
vědy o další obor. Dále úspěšně proběhla reakreditace stáva-
jících bakalářských programů. S radostí mohu oznámit, že fa-
kulta bude přijímat první studenty do svého prvního doktor-
ského studijního programu Historické vědy, obor Historie.
Na FHS bylo k 31. 10. 2004 zapsáno 1 057 studentů (nárůst
o 21,5 %). Ústav elektrotechniky a informatiky zabez-
pečoval výuku bakalářského studijního programu Informační
technologie. V průběhu roku 2003 byla připravena a začát-
kem roku 2004 udělena akreditace bakalářskému studijnímu
programu Elektrotechnika a informatika v oboru Komuni-
kační a mikroprocesorová technika, do něhož byly přijati
první posluchači. V souvislosti s touto skutečností byl ÚI
přejmenován na Ústav elektrotechniky a informatiky. Na ÚEI
bylo k 31. 10. 2004 zapsáno 246 studentů. Ústav zdravot-
nických studií zabezpečuje výuku bakalářského studijního
programu Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Po-
rodní asistentka. Perspektiva tohoto studijního programu je
mimo jakékoliv diskuse, sledujeme-li tendence a požadavky
na tuto profesi ve státech EU. V souvislosti s tím byly v loň-
ském roce vedeny kroky k akreditaci magisterského stupně
tohoto programu (udělena začátkem roku 2005). Na ÚZS
bylo k 31. 10. 2004 zapsáno 231 studentů. Na podzim jsme
zahájili jednání s Institutem restaurování a konzervačních
technik, o. p. s. v Litomyšli o možnostech vzdělávání v umě-
leckých studijních oborech a o vzniku páté fakulty univerzity.
V akademickém roce 2004/2005 došlo k dalšímu nárůstu
počtu studentů univerzity. Celkový počet studentů činil
k 31. říjnu 2004 6 890 studentů, což je o 730 více než ke
stejnému datu v roce 2003, tj. o 10 % více (a o 1625, tedy
o 31 % více než v roce 2002) a trojnásobek proti roku 1994
- od 31. 10. 1994 došlo k nárůstu o více než 4500 studentů.
Součástí koncepce vzdělávání na univerzitě je i celoživotní
vzdělávání. Každá z fakult univerzity (ale i Univerzitní knihov-
na) má ve svém programu nabídku směřující k celoživotnímu
vzdělávání veřejnosti všech věkových kategorií. Počet účast-
níků kurzů CŽV se proti předešlému roku více než zdvojná-
sobil.
S rozvojem studijních programů a vzděláváním souvisí i získá-
vání prostředků na jeho podporu a rozvoj z Fondu rozvoje
vysokých škol. V roce 2004 bylo na univerzitě řešeno celkem
22 projektů financovaných celkovou částkou 3,8 mil. Kč (což

je sice o 18 % více než v roce 2003, nicméně cca polovina
roku 2002). FChT řešila 12 projektů, FHS 2 projekty, DFJP
4 projekty, FES 2 projekty a ÚEI 2 projekty.
Rostoucí počet studentů s sebou přináší problémy s prosto-
ry pro výuku. Stávající kapacita učeben a laboratoří byla ná-
růstem studentů v roce 2004 v zásadě vyčerpána a další roz-
voj univerzity je nemyslitelný bez zabezpečení dalších pro-
storů. V roce 2004 vedení univerzity zintenzívnilo jednání se
zástupci Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice
s cílem najít vhodné řešení. Vzhledem ke složitosti prob-
lematiky budou tato jednání dále pokračovat.
Součástí řízení vzdělávací činnosti je hodnocení kvality pe-
dagogické činnosti, které nabývá při posuzování univerzit
stále většího významu. Toto hodnocení – má-li být smyslupl-
né – musí vycházet z potřeb fakult a z potřeb akademických
pracovníků, zodpovědných za kvalitu výukového procesu. Na
naší univerzitě zatím nemůžeme být s přístupem k hodnoce-
ní pedagogické činnosti a využíváním závěrů hodnocení plně
spokojeni.

VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST je přirozenou
součástí činnosti vysoké školy a tedy i pracovní náplně
každého akademického pracovníka univerzity. Obvyklá krité-
ria používaná k hodnocení vědeckovýzkumné činnosti se
vztahují jednak k výši finančních prostředků získaných z vněj-
ších zdrojů na výzkumné projekty, ale také k bilanci standard-
ních výstupů badatelské práce, jakými jsou například publika-
ce v impaktovaných časopisech, patenty nebo průmyslové
vzory či prezentace na významných mezinárodních konferen-
cích. Finanční kritérium vědeckovýzkumné úspěšnosti lze
rozdělit na prostředky získané fakultami v rámci institucio-
nálního financování a účelové prostředky získané jednotlivý-
mi řešitelskými týmy v grantových soutěžích. Stěžejní součás-
tí institucionálního financování jsou výzkumné záměry
univerzity. Rok 2004 byl posledním rokem pro čtyři výzkum-
né záměry (dva na FChT, po jednom na DFJP a FES), jejichž
řešení probíhalo od roku 1999. Celková finanční částka po-
skytnutá na řešení těchto záměrů v roce 2004 byla 30,3 mil.
Kč. V loňském roce byly podány návrhy nových výzkumných
záměrů a v samém závěru roku pak zveřejněny výsledky je-
jich hodnocení. Lze konstatovat, že univerzita obstála a z cel-
kového počtu šesti podaných výzkumných záměrů budou
v letech 2005 až 2011 financovány tři projekty (jeden ze
100 % a dva z 88,2 %). Objem prostředků pro rok 2005 činí
70,48 mil. Kč, což představuje více jak dvojnásobek oproti
roku 2004. Z tohoto pohledu patř í naše univerzita
nepochybně k úspěšným vysokým školám. Další součástí insti-
tucionálního financování je dotace na tzv. specifický vý-
zkum, která v roce 2004 představovala částku 23,3 mil. Kč.
Účelové prostředky na vědeckou a výzkumnou činnost uni-
verzity jsou získávány v grantových soutěžích. Z hlediska cel-
kového objemu získaných finančních prostředků je tradičně
nejdůležitějším poskytovatelem Grantová agentura ČR.
V roce 2004 financovala na univerzitě padesát pět projektů
v celkové výši 16,7 mil. Kč, což se blíží objemu prostředků
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poskytnutých v minulém roce (17,5 mil. Kč v roce 2003,
13,3 mil. Kč v roce 2002 a 12,1 mil. Kč v roce 2001). Rozdě-
lení řešených projektů GA ČR je podle fakult následující:
FChT řešila v roce 2004 čtyřicet dva projektů (s ročním pří-
spěvkem 13,3 mil. Kč), DFJP šest (s ročním příspěvkem
2,8 mil. Kč), FHS pět projektů (s ročním příspěvkem 1,2 mil.
Kč) a FES dva (s ročním příspěvkem 0,63 mil. Kč). Úspěšnost
nově podávaných grantů je z celouniverzitního hlediska po-
měrně uspokojivá a v současnosti se pohybuje kolem 37 %.
Dalším významným zdrojem účelových prostředků byl pro-
jekt výzkumného centra „Nové a perspektivní anorganic-
ké sloučeniny a materiály”, řešený na FChT. V roce 2004, kte-
rý byl posledním rokem řešení projektu, celkový objem fi-
nančních prostředků představoval 8,5 mil. Kč (za pět let ře-
šení tohoto významného projektu bylo získáno pro univerzi-
tu 41,85 mil. Kč). V loňském roce byly podány návrhy nových
projektů výzkumných center. V letech 2005 - 2009 bude fi-
nancován projekt výzkumného centra základního výzkumu
„Perspektivní anorganické materiály”, které navazuje na
úspěšné centrum FChT, a „Výzkumného centra kolejových
vozidel”, na kterém se podílí DFJP jako spoluřešitel.
Vedení univerzity si uvědomuje důležitost podpory vědecké
práce začínajících akademických pracovníků. V roce 2004
bylo formou Programu rozvojových aktivit univerzity řešeno
celkem 88 projektů v celkovém objemu 2,36 mil. Kč. S potě-
šením připomínám, že v roce 2004 byla udělena prestižní
Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro vy-
nikající studenty Ing. Liboru Čapkovi, Ph.D., absolventovi dok-
torského studijního programu Fyzikální chemie, akreditova-
ného na FChT.
Jedním z měřitelných výsledků vědecké a výzkumné práce
univerzity jsou významné publikace v odborných periodikách.
V tomto směru lze uvést následující údaje. V roce 2004 bylo
akademickými pracovníky univerzity publikováno celkem 211
prací v mezinárodních odborných časopisech. Z tohoto po-
čtu bylo 124 prací uveřejněno v impaktovaných časopisech.
Dále bylo publikováno 252 prací v domácích časopisech
a prezentováno celkem 465 sdělení na mezinárodních a 566
sdělení na domácích odborných konferencích. Tento ukazatel
vykazuje meziročně rostoucí trend. Je však nutno konstato-
vat, že část akademických pracovníků stále zůstává do publi-
kační činnosti nezapojena. V roce 2004 nepublikovalo
7 % učitelů na FChT, 33 % učitelů na FHS, 19 % učitelů FES
a 32 % učitelů na DFJP. V poslední době se jako jedno z mě-
řítek stále více uplatňuje i citační analýza prací publikovaných
v impaktovaných časopisech. Z hlediska počtu citací připada-
jících na publikovanou práci patří univerzita mezi 5 nejúspěš-
nějších vysokých škol v České republice a v kategorii
inženýrství se umístila na 71. místě v celkovém pořadí všech
světových vědeckovýzkumných institucí. Pro současnou ba-
datelskou činnost je charakteristická stále větší integrace vě-
deckovýzkumných pracovišť, a to jak v národním, tak i mezi-
národním měřítku. Pokud jako kritérium spolupráce zvolíme
například instituce podílející se na tvorbě společných publi-

kací v impaktovaných časopisech, pak nejvýznamnějším
domácím partnerem univerzity je Akademie věd České
republiky (27 %), následovaná Univerzitou Karlovou (6 %)
a Ústavem organických syntéz (3 %). Nejvýznamnějšími
zahraničními partnery jsou instituce ze zemí EU (11 %), USA
a Kanady (5 %) a Japonska (2 %).
Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu předsta-
vuje stále významnější aktivitu univerzity. V roce 2004 bylo
získáno více než 4 mil. Kč na realizaci vědeckovýzkumných
projektů, recipročních výměn a stáží uskutečňovaných v rám-
ci programů KONTAKT, EUREKA, BARRANDE, rámcových
programů EU a dalších spoluprací v oblasti vědy a výzkumu
realizovaných na mezinárodní úrovni. Bylo by velkou škodou
nezmínit účast našich týmů na projektech řešených v rámci
programu NATO či COST, ačkoliv finanční prostředky vyčle-
něné na tyto aktivity nejsou součástí rozpočtu univerzity.
S velkým potěšením konstatuji nárůst participace vědec-
kovýzkumných týmů na řešení mezinárodních vědeckový-
zkumných projektů.

Vnější vztahy univerzity v roce 2004 byly zaměřeny na pro-
hlubování a rozšiřování SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČ-
NÍMI A DOMÁCÍMI PARTNERY. Univerzita se jako ak-
tivní člen Evropské asociace univerzit podílí na vytváření ev-
ropského vzdělávacího prostoru. Významným projektem
v tomto směru je program SOCRATES/ERASMUS. Byly uza-
vřeny bilaterální smlouvy s 56 univerzitami v 17 zemích Ev-
ropy, což je dvojnásobek univerzit proti předešlým letům (37
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v roce 2003). V rámci nich se v roce 2004 uskutečnilo cel-
kem 120 výjezdů našich studentů, které byly rozloženy do
obou semestrů, s průměrnou délkou pobytu 3,7 měsíce, což
představuje přibližně 45% nárůst oproti předcházejícímu
roku. Univerzitu naopak navštívilo 25 studentů, což předsta-
vuje více než trojnásobný nárůst oproti roku 2003. Nedílnou
součástí programu SOCRATES/ERASMUS jsou i zahraniční
cesty pracovníků univerzity. V loňském roce do zahraničí vy-
cestovalo 27 akademických pracovníků na učitelskou mobili-
tu a 11 pracovníků na přípravnou či monitorovací návštěvu.
Ze zdrojů Evropské komise a MŠMT bylo na mobility stu-
dentů a učitelů vyčerpáno více než 7,8 mil. Kč (což je téměř
o třetinu více než v roce 2003). S konkrétními výsledky pů-
sobení našich studentů na partnerských institucích v zahrani-
čí bylo možno se seznámit dne 20. října 2004, kdy proběhlo
v pořadí již třetí informační odpoledne na univerzitě, tento-
krát nazvané „Erasmus je příležitost”. Mobility studentů, uči-
telů a dalších zaměstnanců naší univerzity byly uskutečňová-
ny samozřejmě i v rámci jiných vzdělávacích programů EU,
jako jsou např. programy CEEPUS, AKTION, SOCRATES
COMENIUS, Centurio aj. V roce 2004 byly rovněž již dru-
hým rokem realizovány dva projekty mobilit v rámci progra-
mu Leonardo da Vinci, prostřednictvím nichž nabízela univer-
zita svým studentům a čerstvým absolventům možnost zís-
kat praktické zkušenosti u zahraničních firem. V roce 2004
vycestovalo celkem 10 studentů a 3 absolventi, u zahranič-
ních firem strávili průměrně 26 týdnů. Na tyto aktivity vyčer-
pala univerzita v roce 2004 celkem 1,4 mil. Kč. Počínaje aka-
demickým rokem 2004/2005 se rozrostla nabídka předmětů
pro zahraniční studenty plně vyučovaných v anglickém jazyce.
K tomuto kroku velmi přispělo zahájení bakalářského studij-
ního programu Regionální a informační management, akredi-
tovaného v anglickém jazyce na Fakultě ekonomicko-správní.
Kromě uvedených bilaterálních smluv v rámci programů EU
se další spolupráce odvíjela na základě dalších 35 rámcových
mezinárodních smluv, uzavřených se zahraničními vzdělávací-
mi či vědeckovýzkumnými institucemi v různých zemích svě-
ta. Univerzita pozorně sleduje dění v celém regionu a ve spo-
lupráci s Krajským úřadem navazuje a rozvíjí kontakty s uni-
verzitami v partnerských regionech.
Jsem rád, že dne 6. prosince 2004 byla na slavnostním shro-
máždění v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR předána Evropská cena kvality mezinárodnímu
řešitelskému týmu vedenému prof. PhDr. Karlem Lacinou,
DrSc. z Fakulty ekonomicko-správní za realizaci projektu ře-
šeného v rámci programu SOCRATES/GRUNTVIG 2.
V úspěšné činnosti pokračovalo Regionální informační a kon-
taktní centrum v Pardubicích, které je od roku 2000 součástí
národní informační sítě o rámcových programech EU pro
Pardubický a Královéhradecký kraj.

Tak jako v předchozím roce i v roce 2004 se celkem dařilo
zvyšovat KVALITU AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ,
která bezprostředně ovlivňuje kvalitu vzdělávací, vědecké, vý-
zkumné a vývojové činnosti. V roce 2004 byli z řad našich

učitelů (včetně těch učitelů, kteří u nás pracují ve vedlejším
pracovním poměru) jmenováni čtyři noví profesoři (FChT-1,
DFJP-1, FHS-1, FES-1), (v roce 2003 - 7 a v roce 2002 - 5)
a sedmnáct nových docentů (FChT-6, DFJP-7, FES-2, FHS-2),
(v roce 2003 – 5, 2002 – 11). Ke konci roku 2004 vykázala
univerzita v pracovním poměru 417,8 přepočtených akade-
mických pracovníků, což je nárůst o 38,2 pracovníka oproti
roku 2003, kdy byl přepočtený počet 379,6 (v roce 2002 to
bylo 356,2). Ve fyzických počtech toto číslo představuje 477
akademických pracovníků - z celkového počtu 939 pracovní-
ků univerzity. Z uvedeného celkového počtu bylo 48,0 pře-
počtených profesorů, 88,5 přepočtených docentů, 166,9 pře-
počtených odborných asistentů a 113,4 asistentů. Podíl pro-
fesorů mírně klesl oproti roku 2003, a to z 11,9 % na 11,5 %
v roce 2004 (v roce 2002 to bylo 11,5 %). U docentů došlo
rovněž k poklesu, a to z 21,6 % v roce 2003 na 21,2 % v roce
2004 (v roce 2002 to bylo 23 %). Pokles zaznamenala též ka-
tegorie odborných asistentů, a to ze 40,8 % v roce 2003 na
39,9 %. Nárůst podílu na celkovém počtu učitelů zaznamena-
la kategorie asistentů, a to z 25,7 % v roce 2003 na 27,1 %
v roce 2004. Pedagogický sbor naší univerzity nám v porov-
nání s předchozím rokem omládl o dva roky. Celkový prů-
měrný věk učitelů byl 45 let, v roce 2003 i 2002 47 let. Prů-
měrný věk profesorů byl ke konci roku 61 let, zůstal tedy
stejný jako v předchozích dvou letech, průměrný věk docen-
tů se snížil na 54 let, a po čtyřech letech tak opustil kon-
stantní hodnotu 56 let. V kategorii odborných asistentů byl
průměrný věk 41 let, stejně jako v roce 2003 (42 let v roce
2002). Průměrný věk asistentů poklesl z 39 let na 37 let.

VNITŘNÍ ORGANIZACE a PROVOZ UNIVERZITY
je stabilizovaný. Pokračoval proces zkvalitňování a aktualizace
legislativních předpisů a norem. V roce 2004 byly registrová-
ny změny Statutu Univerzity Pardubice, Vnitřního mzdového
předpisu, Volebního a jednacího řádu Akademického senátu
Univerzity Pardubice. V závěru roku byl schválen a přijat
nový vnitřní předpis: Pravidla pro vkládání peněžitých a nepe-
něžitých vkladů do právnických osob Univerzitou Pardubice,
který vytvořil legislativní rámec pro přípravu vstupu univerzi-
ty do společnosti TechnoPark Pardubice k.s. V průběhu roku
2004 došlo k dalšímu zkvalitňování souboru organizačních
směrnic, zaměřených na odbornou a pedagogickou činnost
univerzitních útvarů. Z nich lze zmínit například vydání směr-
nic upravujících kontrolní činnost a interní audit, rámcová
pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profeso-
rem, kolejní řád, systém programu rozvojových aktivit
a používání úředních razítek a pečetí apod. V průběhu roku
byl vypracován a zaveden též nový jednotný vizuální styl Uni-
verzity Pardubice.

Jsem rád, že mohu opět konstatovat, že se podařilo sestavit
ROZPOČET, který umožnil rozvoj všech součástí univerzi-
ty. Naše vysoká škola měla v roce 2004 nárůst základní dota-
ce oproti roku 2003 o 26,1 % na 319 mil. Kč. Univerzita byla
též úspěšná v získání prostředků z tzv. rozvojových fondů
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MŠMT, celkem se jednalo o 18, 1 mil. Kč. V roce 2004 jsme
získali více než 3 mil. Kč na nákup budovy DFJP v České Tře-
bové a téměř 10 mil. Kč na zateplení pavilonu D kolejí. Zají-
mavé je i procentuální rozdělení nákladů na jednotlivé čin-
nosti univerzity. Největší položku tvoří osobní náklady a sti-
pendia, a to 60 %, dále materiál, služby a energie 24,4 %, odpi-
sy 7,8 %, a ostatní náklady 7,8 %. V minulém roce jsme rov-
něž opět zvýšili mzdové tarify jednotlivých platových tříd
a vyplatili dvakrát polovinu platu navíc. Celkově se zvýšily vy-
placené mzdové prostředky na 295,4 mil. Kč, včetně povin-
ných odvodů, prostředků z V a V, doplňkové činnosti, OON
atd. Pro vaši představu v roce 2001 to bylo 200 mil. Kč
a v roce 2002 220,5 mil. Kč a v roce 2003 251,5 mil. Kč.

V oblasti INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ jsme se soustředili zejména na zdokona-
lení informační podpory základních činností univerzity a na
dobudování infrastruktury. Ve studijní agendě STAG byl uve-
den do provozu modul Rozvrhy, který postupně začaly
využívat všechny fakulty a ústavy. Následně byla uvedena do
provozu rezervace místností ve VERSU. V návaznosti na vy-
budování kopírovacího a internetového centra v budově DB
byla studijní agenda doplněna o část umožňující zveřejňování
studijních materiálů jednotlivými vyučujícími. Dále byly zahá-
jeny práce na implementaci Centrálního registru osob a jeho
vazbě na STAG a VEMu a byla zahájena implementace MS
Exchange a příprava k přechodu na nové groupwarové
služby. Do plného provozu byl též uveden ekonomický soft-
ware iFIS a v závěru roku pak i jeho modul Spisová služba.
Pokračovala i příprava nových modulů VERSO - cestovní pří-
kazy, granty a centrální objednávky. Zkvalitnění služeb napo-
mohlo i zřízení Univerzitního konferenčního centra a rekon-
strukce vstupní části Univerzitní knihovny.

V uplynulém roce 2004 jsme i nadále věnovali vysokou po-
zornost dalšímu ZKVALITŇOVÁNÍ MATERIÁLNĚ
TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ univerzity. Na opravy, úpravy,
rekonstrukce a drobné dostavby bylo vynaloženo více než
37,1 mil. Kč. Na základě energetického auditu, který označil
pavilon D kolejí jako energeticky nevyhovující, bylo provede-
no zateplení obvodového pláště, výměna všech oken a nová
fasáda. Tuto budovu u vjezdu do univerzitního kampusu lze
jen stěží přehlédnout a vytváří tak v jednotné linii s budova-
mi univerzitní knihovny důstojný vstup do areálu. K dalšímu
snižování energetické náročnosti povede též provedená
kompletní výměna rozvodů a osazení termoventilů na radiá-
torech v budově EA ve Studentské ulici 84. Zároveň byla pro
tuto budovu zrekonstruována a opravena předávací stanice
(výměník) tepla a dořešen šetrný způsob výroby a rozvodu
teplé vody. Ve jmenované budově byly zároveň provedeny
ještě další drobnější opravy, byly upraveny prostory pro kopí-
rovací zařízení a v některých místnostech, zejména kancelá-
řích FES, instalováno nové osvětlení. V návaznosti na roky
minulé pokračovaly práce v technologickém pavilonu
v Doubravicích, kde bylo zrekonstruováno sociální zařízení,

opraveny buňky UNIMO a částečně opraveno oplocení.
V budově DA v areálu dopravní fakulty byly rekonstruovány
páteřní elektrorozvody, dále proběhly stavební úpravy pro
Akreditovanou laboratoř v budově DC. V prostorách býva-
lých dílenských šaten byla vybudována počítačová učebna,
využívaná ÚEI. Již více než rok fungují nové posluchárny v bu-
dově DB, které byly zkolaudovány 10. února loňského roku.
Následně pak byly upraveny prostory pod velkou posluchár-
nou na kopírovací a internetové centrum. V Univerzitní
knihovně proběhla zmíněná rekonstrukce vstupního vestibu-
lu a přestavba zabezpečovacího zařízení. V budově univerzit-
ní auly byla vybudována v nevyužívaných prostorách suteré-
nu nová talárovna a uvolněné místnosti dnes využívá Univer-
zitní konferenční centrum. Na budově rektorátu byla oprave-
na střecha a dále postupně probíhaly úpravy dalších prostor.
V uplynulém roce byla trvalá pozornost věnována též zkvalit-
ňování sociálního zázemí studentů na kolejích. Na pavilonu D,
kromě již uvedeného zateplení, byla zmodernizována recep-
ce, upraven vestibul a vyměněny všechny vstupní dveře. Na
pavilonu B byla dokončena celková oprava elektroinstalace
včetně trasování pro internet a malování pokojů. V pavilonu
G byla provedena generální oprava druhého výtahu. Na stu-
dentských klubech bylo vybudováno vlastní sociální zařízení,
aby nedocházelo k obtěžování ubytovaných studentů ná-
vštěvníky klubů na patrech sousedících s kluby.
Realizace investičního záměru výstavby nové FChT byla a zů-
stává zcela jistě prvořadým společným úkolem i cílem. V loň-
ském roce byl vypracován a předán projekt výstavby, bylo
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dokončeno stavební řízení a vyhlášena veřejná obchodní sou-
těž na výběr generálního dodavatele stavby. Do soutěže se
přihlásili celkem 4 uchazeči, avšak ani v jednom případě se
nabídková cena ani nepřiblížila možnostem stanoveným roz-
počtem akce. Přes vynaložené úsilí jsem musel s přihlédnu-
tím k doporučení hodnotící komise soutěž zrušit. Ve druhé
polovině roku 2004 proběhla řada intenzivních jednání, která
vyústila jednak k povýšení příslibu účasti státního rozpočtu
na uvedené akci, a na straně druhé k nezbytným úpravám
stavebního programu tak, aby vyhovoval novým zákonným
podmínkám Zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,
a zároveň aby byl docílen prostřednictvím stavebních úprav
soulad s uvažovanou výší finančních prostředků nutných pro
realizaci. V současnosti je uzavírána tato etapa přípravy a in-
tenzivně se připravuje vyhlášení výběru generálního
dodavatele stavby formou veřejné zakázky.

ŽIVOT NA UNIVERZITĚ byl opět i v loňském roce veli-
ce bohatý. Uplynulo deset let od přejmenování Vysoké školy
chemicko-technologické v Pardubicích na Univerzitu Pardu-
bice a na podzim jsme zahájili 55. akademický rok naší vyso-
ké školy. Proto také vloni proběhla řada významných akade-
mických slavností. Jmenujme alespoň slavnostní shromáždění
vědeckých rad v dubnu při příležitosti udělení titulu doktor
honoris causa univerzity prof. Ing. Ladislavu Frýbovi, DrSc.
a udělení dvou Medailí za zásluhy o Univerzity Pardubice. Na
podzim již tradiční slavnostní akademický program k připo-
menutí Dne boje studentů za svobodu a demokracii, konaný
spolu s řadou dalších společensko-kulturních a sportovních
akcí. Mimořádnou událostí tohoto druhu bylo rovněž pře-
jmenování univerzitní auly na Aulu Arnošta z Pardubic. Na
prahu nového akademického roku byl odhalen bronzový reliéf
Arnošta z Pardubic z dílny akademického sochaře Zdeňka
Kolářského. Univerzita tak za podpory Pardubického kraje
a města Pardubic získala monumentální umělecký skvost. Vý-
znamnou akademickou událostí byly i troje volby kandidátů
na funkce děkana na třech fakultách univerzity. Všechny po-
tvrdily svojí volbou děkany, které jsem jmenoval do druhého
funkčního období: prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc. v čele Fa-
kulty chemicko-technologické, prof. PhDr. Milenu Lendero-
vou, CSc. v čele Fakulty humanitních studií a prof. Ing. Jana
Čapka, CSc. v čele Fakulty ekonomicko-správní. Univerzitu
navštívilo mnoho významných osobností, poslanci, senátoři,
ministři , na přednáškách se vystřídala řada špičkových
manažerů a odborníků, pracoviště univerzity uspořádala ně-
kolik desítek odborných setkání, seminářů, konferencí, včetně
informačních odborných setkání. Uskutečnily se ale tradičně
i akce společenského, kulturního a sportovního charakteru,
více či méně organizované univerzitou, studentskou repre-
zentací či katedrou tělovýchovy a sportu, Univerzitním spor-
tovním klubem, Klubem absolventů a přátel UPa, studentský-
mi kluby, Vysokoškolským uměleckým souborem a dalšími
sdruženími. Řada akcí a aktivit směřovala také k novým po-

sluchačům, za všechny uvedu jen lednové dny otevřených
dveří či účast na říjnovém veletrhu pomaturitního vzdělávání
Gaudeamus v Brně.
Pravidelná jednání představitelů univerzity se státními a sa-
mosprávnými orgány a institucemi, centrálními, regionálními
i těmi místními, jakož i s ostatními partnery a významnými
institucemi a společnostmi regionu, aktivní účast v reprezen-
tacích vysokých škol a odborných grémiích jsou u nás samo-
zřejmostí. Tyto aktivity ovlivňují prostředí pro další činnosti
univerzity, jejich významnost a důležitost možná naše akade-
mická obec ani bezprostředně nevnímá. Neobyčejně inten-
zivní byla jednání s nejvyššími státními orgány ČR ohledně
rozpočtu veřejných vysokých škol a přípravy výstavby Fakul-
ty chemicko-technologické. Dařilo se nám rozvíjet i meziná-
rodní vztahy a vazby nejen s partnerskými univerzitami, je-
jichž počet se opět zvýšil. Byly navštíveny nové univerzity,
uzavřeny nové smlouvy o spolupráci, představili jsme naši
univerzitu a její aktivity zahraničním partnerům při jejich při-
jetí u nás či při našich cestách do zahraničí. Účastnili jsme se
i činností v různých národních i mezinárodních asociacích
a konzorciích. Nelze vyjmenovat všechny významné události,
které se na půdě univerzity, na jejích fakultách a jednotlivých
pracovištích za celý rok uskutečnily. O většině jste se dočetli
na našich webových stránkách, v univerzitním časopisu, ale
také v denním tisku a odborných časopisech.

Vážené dámy, vážení pánové,
naše univerzita se stává nedílnou součástí evropského vyso-
koškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru.
Děkuji všem zaměstnancům i studentům univerzity i všem
našim dalším kolegům a spolupracovníkům, partnerům a přá-
telům univerzity za dosažené výsledky a úspěchy. Děkuji, že
jsme společně překonali i nastalá úskalí a vyřešili řadu pro-
blémů. Dovolte mi poděkovat zvlášť svým nejbližším spolu-
pracovníkům, kolegům, představitelům fakult a dalším vedou-
cím zaměstnancům univerzity, kteří vložili mimořádné úsilí,
rozvahu, energii a kvalifikaci k řízení složitého organismu, ja-
kým Univerzita Pardubice dnes je. Čeká nás všechny další ná-
ročná práce a já doufám, že se nám bude dařit i v dalších
letech překonávat problémy a nacházet radost v práci,
kterou pro naši alma mater vykonáme.
Přeji Vám všem štěstí a pevné zdraví.

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

rektor UPa

Na projev rektora navázala bývalá předsedkyně Akademické-
ho senátu Univerzity Pardubice doc. PhDr. Michaela Píšová,
Ph.D., M.A. se zprávou o činnosti senátu za uplynulé období
jednoho roku. Následně bylo rektorovi položeno několik
otázek, nicméně diskuse s přítomným představitelem univer-
zity nebyla nikterak rušná.

(vw)
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Námluvy mezi IRKT Litomyšl a univerzitou pokračují

Ve středu 2. března odpoledne se celé
vedení univerzity (rektor prof. Ludwig,
prorektoři doc. Cakl, doc. Janda, doc.
Kraftová a kvestor Ing. Bukač) vypravilo
na setkání s pedagogy a studenty Insti-
tutu restaurování a konzervačních
technik Litomyšl, o. p. s. Akademická
obec místní soukromé vysoké školy se
sešla opravdu v hojném počtu a se zá-
jmem si vyslechla z úst rektora Univer-
zity Pardubice prof. Ing. Miroslava
Ludwiga, CSc. jak obecné informace
a představení pardubické univerzity, tak
zejména a obzvlášť informace a záměry
univerzity ohledně přechodu umělec-
kého vzdělávání z IRKT na univerzitu
a připojení restaurátorských pracovišť
v Litomyšli k Univerzitě Pardubice. Po-
vídání rektora naší univerzity podpořil
i rektor IRKT PhDr. Jan Vojta. Způsob
vlastního přechodu vzdělávání upřesnila
prorektorka doc. Kraftová, která s před-

staviteli IRKT již několik měsíců inten-
zivně spolupracuje na přípravě a reali-
zaci všech legislativních kroků, které
jsou s tímto záměrem spojené.
(O podepsání společného memoranda
jsme psali v minulém, březnovém čísle
Zpravodaje UPa.) Kvestor univerzity
Ing. Bukač a vedoucí jednotlivých oddě-
lení univerzity, v jejichž kompetenci je
jak ekonomika, tak informační a další
služby a technické zázemí a správa ma-
jetku, spolupracují s příslušnými pra-
covníky IRKT na přípravě všech podmí-
nek a zázemí pro realizaci výuky všech
čtyř uměleckých studijních oborů v Li-
tomyšli pěstovaných. Jelikož se jedná
o první případ v České republice, kdy
soukromá vysoká škola spojuje svůj od-
borný potenciál s veřejnou vysokou
školou, otázek k zodpovězení bylo
i v Litomyšli při setkání poměrně hod-
ně, přičemž odpovědi na některé z nich

a způsob řešení některých problémů
budou nalezeny postupně, také v sou-
vislosti s jednáním a doporučeními Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR. Dojem ze setkání však byl
jednoznačný - přes určité obavy někte-
rých studentů a pedagogů IRKT - spo-
lečný zájem případná úskalí realizace
přechodu výuky zvládnout a zahájit
nový akademický rok společně.
Přejme si, aby došlo k úspěšnému akre-
ditačnímu procesu, aby mohla univerzi-
ta do nového akademického roku
vstoupit s pátou fakultou, která se bude
zaměřovat na pěstování bakalářských,
případně magisterských studijních pro-
gramů v oblasti restaurování a konzer-
vačních technik, pro něž mají vynikající
a unikátní materiální a pedagogické zá-
zemí právě v Litomyšli.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka UPa

ateliéry IRKT v Litomyšli zachytil Adrian Zeiner (Univerzitní konferenční centrum)
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Setkání představitelů konferencí rektorů zemí střední Evropy

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.,
místopředseda České konference rektorů pro vnější
záležitosti, se zúčastnil společného zasedání představitelů
Konferencí rektorů vysokých škol zemí střední Evropy, které
se konalo ve čtvrtek a pátek dne 3. a 4. března na Univerzitě
Karlově v Praze.
Česká konference rektorů sdružuje představitele - rektory
24 veřejných, 11 soukromých a 2 státních vysokých škol
České republiky, univerzitních i neuniverzitních, a zajišťuje je-
jich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se
rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, dále pak
vysokých škol a jejich studentů, akademických pracovníků
a dalších zaměstnanců. Pečuje o prosazování zájmů vysokých
škol České republiky ve veřejném životě a při jednání se
státními i nestátními orgány v České republice, zejména s Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a s Radou
vysokých škol. Udržuje styky se zahraničními Konferencemi
rektorů a s mezinárodními organizacemi vysokých škol,
zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).
V tomto duchu se konalo v pražském Karolinu vrcholné se-
tkání rektorů a předsedů konferencí rektorů zemí střední
Evropy, jehož se zúčastnilo 16 představitelů rakouské, chor-
vatské, maďarské, polské, slovenské a slovinské konference
rektorů a představitelé domácí České konference rektorů
v čele s předsedou ČKR prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc.
Předmětem diskuse byl současný vývoj vysokého školství
a výzkumu v Evropě se zvláštním zřetelem na regionální
aspekty. Pozornost byla věnována zejména snahám akademic-
ké obce odpovídajícím hlavní strategii Evropské univerzitní
asociace (EUA)
� zvýšit vzdělávací kapacity, zejména v oblasti bakalářských

studijních programů, při udržení kvality vzdělávání,
� zachovat kvalitativní standardy magisterských studijních

programů,
� podporovat myšlenku, že základ pro budování Evropského

výzkumného prostoru je třeba vidět v doktorských studij-
ních programech.

Hlavní programové body setkání:

Čtvrtek 3. března 2005 (16:00 hod.)
1. Informace o národních Konferencích rektorů.
2. Struktura terciárního vzdělávání.
3. Postboloňský proces.
4. Diskuse k návrhu Společného prohlášení: (1) O budouc-

nosti doktorátu v Evropě. (2) Jiná témata - návrhy s kon-
krétními formulacemi.

5. Večeře na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky.

Pátek 4. března 2005 (9:00 hod.)
6. Finanční zdroje terciárního vzdělávání.
7. Účast vysokých škol na společných vzdělávacích a vý-

zkumných programech Evropské unie.
8. Budoucí formy spolupráce národních Konferencí rektorů.
9. Všeobecná diskuse. Společné prohlášení.
10. Tisková konference.

Na závěr zasedání přijali účastníci následující prohlášení:

Společné prohlášení předsedů Konferencí rektorů
zemí střední Evropy

(Rakousko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko,
Slovinsko, Česká republika)

K roli vysokoškolského strukturovaného studia
Účastníci společného zasedání se shodli, že pro dosažení vý-
razného zvýšení počtu vysokoškolských studijních míst je
v souladu s Boloňskou deklarací podstatné strukturovat stu-
dium a posílit zejména jeho bakalářský stupeň. Cílem je vý-
razné zvýšení počtu absolventů vysokých škol jako nutná
podmínka dalšího ekonomického rozvoje a také sociální
soudržnosti na národní i evropské úrovni. Souběžně s rozší-
řením nabídky bakalářských studijních programů je třeba
modifikovat jejich nynější obsah způsobem vedoucím ke zvý-
šení pravděpodobnosti jejich úspěšného absolvování.
S hlubokou reformou studijních programů, splňující všechny
podmínky vysokoškolské kvalifikace, se musí vyrovnat samot-
né vysoké školství, protože vstup jiné instituce do tohoto
procesu by znamenal zásah do akademických svobod a auto-
nomie vysokých škol.
Bez ohledu na obecně rostoucí otevřenost vysokoškolských
vzdělávacích systémů považují všichni účastníci společného
zasedání za klíčově důležité, aby se zapojením středoevrop-
ských univerzit do evropských programů mobility studentů
a akademických pracovníků napomáhalo budování partner-
ských sítí se vzájemně akceptovatelnými vzdělávacími
standardy.

K doktorátu jako charakteristickému znaku
Evropského vysokoškolského prostoru a Evropského
výzkumného prostoru
Berlínské komuniké ministrů školství ze září 2003 zdůraznilo
jak těsný vztah mezi doktorským vzděláváním a výzkumem,
tak důležitost třetího stupně vysokoškolského vzdělávání
pro uskutečnění „znalostní Evropy”. Postboloňský seminář
K doktorským programům pro evropskou znalostní společnost,
který společně zorganizovaly vlády Německa a Rakouska
a EUA v Salcburku v únoru 2005, se zabýval tématy nastole-
nými Berlínským komuniké. Důležitost, kterou evropské uni-
verzity přisuzují doktorátu, zdůraznily rovněž mnohé iniciati-
vy různých Konferencí rektorů stejně jako různé aktivity Ev-
ropské univerzitní asociace, jako je projekt týkající se dok-
torských programů.
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Předsedové Konferencí rektorů zemí střední Evropy tímto
vyslovují svoji podporu uvedeným snahám na evropské, mezi-
národní a bilaterální úrovni. Shodují se v tom, že právo udě-
lovat doktoráty je charakteristickým rysem a specifickým
posláním univerzity. Odpovědnost za organizování doktor-
ských programů a za přípravu k výzkumné práci patří v rámci
jejich autonomie jedině univerzitám.
Aby stvrdili svoji zodpovědnost za zajišťování kvality a atrak-
tivnosti doktorských programů, shodli se předsedové Konfe-
rencí rektorů zemí střední Evropy na tom, že účelem dok-
torských programů je pokrok ve vědění dosažený původním
výzkumem. Měly by připravovat absolventy, kteří přispějí ke
znalostní společnosti uvnitř i vně akademického prostředí.
K dosažení tohoto cíle by doktorské programy měly:
� být začleněny do institucionálních pracovních plánů a stra-

tegických aktivit,
� mít přiměřený časový rámec (zpravidla 3 - 4 roky),
� být strukturovaně organizovány tak, aby to umožňovalo

rozvoj přenosných dovedností,
� zajistit doktorandům dohled týmů vědců z různých věd-

ních oborů a z různých univerzit,
� zahrnovat doporučení týkající se začínajících výzkumných

pracovníků, jež byla zpracována v rámci iniciativy vedoucí
k návrhu Evropské charty výzkumných pracovníků,

� podporovat interdisciplinární přípravu,
� podporovat mobilitu doktorandů a akademických pracov-

níků,
� zaručovat rovnost pohlaví, pokud jde o studenty a přísluš-

níky akademických týmů, při jejich přijímání a chování se
k nim,

� být dostatečně financovány, aby zajišťovaly jak kvalitu pro-
gramů, tak přiměřené procento doktorandů úspěšně ab-
solvujících ve stanoveném časovém rámci.

K budoucí spolupráci Konferencí rektorů zemí
střední Evropy
Konference rektorů zemí střední Evropy konstatují, že dosud
byl Boloňský proces řízen především vládami. To bylo ne-
zbytné jako první krok, jímž se měly národní právní vysoko-
školské rámce upravit tak, aby odpovídaly boloňským refor-
mám. Nyní jsme však vstoupili do druhé fáze Boloňského
procesu, v níž se ohnisko přesunulo od právních reforem
k implementaci boloňských cílů na úrovni institucí. Tento vý-
voj je také reflektován faktem, že nyní jsou ústředními aktéry
Boloňského procesu univerzity a studenti. Vlády by měly
upustit od administrativních zábran, stojících v cestě
uskutečňování společných programů a udělování společných
titulů.
Předsedové Konferencí rektorů zemí střední Evropy považují
společná zasedání tohoto druhu za prospěšná a mají v úmys-
lu prohloubit spolupráci nejen mezi univerzitami zúčastně-
ných zemí, ale také mezi Konferencemi rektorů.
Prof. Dr. Georg WINCKLER,

předseda Rakouské konference rektorů
Prof. Dr. Gordana KRALIK,

předsedkyně Chorvatské konference rektorů
Prof. Dr. Lajos BESENYE,

předseda Maďarské konference rektorů
Prof. Dr. Franciszek ZIEJKA,

předseda Polské konference rektorů
Prof. Dr. Juraj SINAY,

předseda Slovenské konference rektorů
Prof. Dr. Joze MENCINGER,

předseda Slovinské konference rektorů
Prof. Dr. Ivan WILHELM,

předseda České konference rektorů
(Pracovní překlad z anglického originálu: Dr. Marie Fojtíková,
tajemnice ČKR)

(vw)
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Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 41

Iniciativa Studentské komory RVŠ ke změně
systému financování
Studenti sami – jejich reprezentace v Radě vysokých škol –
začali v loňském roce prosazovat myšlenku spravedlivějšího
systému rozdělování státního příspěvku na ubytování vyso-
koškoláků na kolejích, tj. aby státní příspěvek na ubytování
(lůžka) na kolejích nebyl poskytován vysoké škole (resp. ko-
lejím podle počtu lůžek), tedy pouze studentům bydlícím na
kolejích, ale všem studentům, kteří musejí do místa studia
dojíždět a na něž se koleje nedostanou a musí si ubytování
zajišťovat jiným způsobem a též zaplatit.

Cena lůžka na kolejích (kolejné) doposud
Ekonomická cena lůžka na kolejích se nemění – nezdražuje
se, musí však pokrýt nutné náklady na jeho provoz.
Pokud dochází ke změně ceny za ubytování, pak pouze vli-
vem zvýšených nákladů na jeho zajištění, tj. např. růstem cen
energií a dalších služeb souvisejících s ubytováním studenta.
To se dělo doposud v určité míře každým rokem tak, jak se
zvyšovaly náklady na provoz kolejí.
Univerzita Pardubice – obdobně jako všechny ostatní veřej-
né vysoké školy v ČR – nemůže na začátku akademického
roku uspokojit všechny žádosti o ubytování na kolejích.
Počet disponibilních lůžek je cca 2000, žádostí bývá k třem
tisícům.
Podle určitých kritérií tak ubytování na kolejích bylo přiděle-
no jen studentům, kteří je splňovali, tj. kteří dojížděli do mís-
ta vysoké školy ze vzdálenějších míst z ČR. Ostatní studenti,
byť dojíždějící, si museli najít ubytování jinde, např. v soukro-
mí ve městě.
Stát přispívá na každé lůžko pro studenta na kolejích částku
920 Kč měsíčně.
Tzn., že studenti splňující kritéria pro ubytování, kteří bydlí
na kolejích, mají doposud o tuto částku cenu za využívané
lůžko na kolejích levnější.
Ekonomická/reálná cena lůžka na kolejích je např. 1900 Kč,
stát přispěl 920 Kč a student platil 980 Kč měsíčně (záleží na
typu ubytování a počtu sdílených lůžek na pokoji).
Studenti, kteří si museli zajistit ubytování jinde, nedostávali
žádný příspěvek od státu a museli si uhradit celé ubytování
ze svého.

Nový systém ubytovacích stipendií platný
od 1. října 2005
Po celoročním vyjednávání mezi studentskou reprezentací,
představiteli vysokých škol a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR byl navržen nový systém poskytování stát-
ního příspěvku na ubytování vysokoškoláků:
Vysoká škola nebude dostávat státní příspěvek formou dota-
ce na lůžka, na nichž ubytovává studenty, ale státní příspěvek
bude vyplácen studentům přímo jako příspěvek na ubytování
– tzv. ubytovací stipendium. Pokud bude student splňovat

kritéria na přidělení ubytovacího stipendia, obdrží je pro-
střednictvím své vysoké školy, a to bez ohledu na to, zda byd-
lí na vysokoškolských kolejích, či jinde. Koleje tak již žádný
příspěvek na lůžko nedostanou, tudíž cena, kterou bude mu-
set student zaplatit za ubytování na kolejích, se bude rovnat
ekonomické/reálné ceně lůžka, která se v podstatě nemění.
Z uvedeného vyplývá:
1/ Studenti, kteří doposud na kolejích bydlí a budou

splňovat kritéria pro udělení ubytovacího stipendia a zá-
roveň splňují kritéria pro přidělení ubytování na kolejích
(dvě rozdílné skutečnosti), získají stipendium cca ve výši
600 Kč (současný odhad), tudíž za ubytování na kolejích
zaplatí cca o 300 Kč více než nyní (ekonomická cena
lůžka je např. zmíněných 1900 Kč, ta bude také cenou
placenou ubytovaným studentem – původně platil 980 Kč
a VŠ dostala dalších 920 Kč od státu, teď dostane místo
toho student ubytovací stipendium ve výši cca 600 Kč, tj.
cca o 320 Kč zaplatí v novém systému více).

2/ Studenti, jimž ale pro nedostatek míst na kolejích
nemohlo být ubytování vysokou školou poskytnu-
to, si budou – jako doposud – hledat ubytování jinde, ale
splní kritéria pro přidělení ubytovacího stipendia
a dostanou státní příspěvek na ubytování jako studenti na
kolejích bydlící, tj. ve výši cca 600 Kč na měsíc, který
použijí na úhradu ubytování mimo koleje.

3/ Studenti, kteří nikdy nesplňovali kritéria pro při-
dělení ubytování na kolejích a nově také nebudou
splňovat kritéria pro přiznání ubytovacího stipen-
dia (tj. studenti bydlící v místě a okrese sídla vysoké ško-
ly, případně obcích a městech okresů sousedících, z nichž
je dojížďková vzdálenost a čas do školy malá, cca do
30-40 minut) ubytovací stipendium, tedy příspěvek na
ubytování nedostanou.

Kritéria pro přidělení ubytovacího stipendia
Jedna část nového stipendijního řádu, který platí pro celou
univerzitu a všechny fakulty a studenty, se týká i ubytovacích
stipendií a kritérií, která bude mít Univerzita Pardubice počí-
naje novým akademickým rokem pro přiznání ubytovacího
stipendia studentovi. Kritéria pro přidělení ubytovacích sti-
pendií vycházejí z kritérií doporučovaných MŠMT ČR. Návrh
připravil prorektor pro vzdělávání (doc. Ing. Jaroslav Janda,
CSc.), který na něm spolupracoval se studentskou reprezen-
tací – Studentskou radou Univerzity Pardubice. Návrh jako
vnitřní předpis projednal a schválil Akademický senát Uni-
verzity Pardubice, v němž mají studenti své třetinové zastou-
pení.
Stipendijní řád obsahuje tato kritéria:
Ubytovací stipendium může být přiznáno pouze studentovi,
který:

Několik informací k novému systému financování ubytování vysokoškoláků
a ubytování na kolejích
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a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktor-
ského studijního programu v prezenční formě studia,

b) studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním
programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho
studijního programu do jiného a předchozí studium mu
bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních
programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom
studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,

c) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze sou-
běžně studovaných studijních programů,

d) je státním občanem České republiky, nebo je osobou bez
státní příslušnosti, která má na území České republiky
povolený trvalý pobyt, nebo je státním příslušníkem člen-
ského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu,
Norska, Lichtenštejnska) nebo Švýcarské konfederace,
nebo který je rodinným příslušníkem takové osoby,

e) nemá místo trvalého pobytu v okrese Pardubice nebo
v obci uvedené v příloze stipendijního řádu.

Okruh obcí trvalého bydliště studenta, který nemá nárok na
ubytovací stipendium, je dán okresem, v němž univerzita sídlí,
tedy okresem Pardubice, a vzhledem k snadné a krátké do-
jezdnosti mezi ně patří i vyjmenované obce sousedících
okresů Hradec Králové, Chrudim, Kolín, Ústí nad Orlicí,
z nichž vzdálenost a čas strávený jízdou do školy prostřed-
kem hromadné dopravy nepřesahuje cca 30 - 40 minut.

Stanovení výše ubytovacího stipendia
Jelikož se předpokládá, že studentů, kteří budou mít nárok
na získání ubytovacího stipendia, bude více, než bylo doposud
těch, kteří bydleli na kolejích univerzity (dáno omezenou ka-
pacitou kolejí), dosavadní výše státního příspěvku na ubyto-
vání se bude dělit mezi více studentů, tudíž na osobu a lůžko
bude příspěvek nižší – to je onen odhad cca 600 Kč měsíčně.
Státní dotace na méně lůžek se nově bude dělit na
více studentů. Jestliže Univerzita Pardubice dostala státní
příspěvek 920 Kč měsíčně na lůžko, a to na cca 2000 lůžek,
bude se tato celková částka dělit nově na více studentů - od-
haduje se cca na 3 tisíce studentů, kteří budou mít na ubyto-
vací stipendium nárok – příspěvek bude činit oněch cca 600
Kč (což je pouze současný odhad). Přesná výše příspěvku –
ubytovacího stipendia bude známa až na začátku akademic-
kého roku 2005/2006, až se všichni studenti univerzity zapíší
počátkem října 2005 do nového akademického roku a bude
známé jejich demografické rozložení a splnění kritérií pro
získání ubytovacího stipendia. Bude také
známa celková částka, kterou poskytne
na ubytování stát, resp. MŠMT, z níž se
ubytovací stipendia studentům budou
vyplácet.
Prozatím se v propočtech počítá se
stejnou výší dotace na lůžko jako v mi-
nulých letech, pokud stát vyčlení více

prostředků na ubytovací stipendia, výše ubytovacího stipen-
dia na studenta by mohla být vyšší.

Výše kolejného
Bez ohledu na výše uvedenou skutečnost a odhady počátku
akademického roku nový ceník kolejného byl vykalkulován,
navržen a předložen ke schválení vedení univerzity v součas-
ných ekonomických/reálných cenách za lůžko, tj. bez dosa-
vadně započítávané státní dotace na lůžko.
Nejedná se tedy o zdražování ubytování na kolejích – reálná
cena lůžka zůstává stejná. Ubytovaný student ji jen bude mu-
set univerzitě zaplatit celou (bez státní dotace, kterou dostá-
valy koleje na lůžko) a zároveň dostane od státu příspěvek
na ubytování ve formě ubytovacího stipendia.
Rozdíl mezi dosavadní výší státního příspěvku na lůžko na
kolejích a výší ubytovacího stipendia je ona částka, o kterou
student bydlící na kolejích zaplatí víc.
Příklad:

systém
financování

počet
příjemců
státní
dotace
(přibližně
+ odhad)

cena lůžka

na kolejích

státní příspěvek /
dotace

platba za
ubytování
na kolejích
(kolejného)
studentem

na lůžko na
kolejích

ubytovací
stipendium
pro
studenta

dosud 2 000 např.
1 900 Kč

920 Kč 0 Kč 980 Kč

od října
2005

asi 3 000 1 900 Kč 0 Kč asi 600 Kč asi 1 900 Kč

Nezapomeňme však na to, že nově získávají ubytovací
stipendia i ti studenti, kteří si museli platit ubytování
jinde za plné komerční ceny, kteří tvoří cca 1/3.

Závěrečné poznámky
Samotný systém se snaží být spravedlivější a přispívat na uby-
tování více studentům.
Každá vysoká škola může přijmout kritéria pro udělení uby-
tovacích stipendií odlišně, vycházejíc s obecných doporučení
MŠMT.
Výše ubytovacího stipendia může být na různých VŠ různá.
Na téže vysoké škole se může lišit v každém akademickém
roce (podle růstu cen nákladů, výše státní dotace na stipendia
vyčleněné a hlavně podle počtu studentů zapsaných pro daný
akademický rok a splňujících kritéria pro přiznání stipendia).

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí UPa
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Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice byl zřízen
především jako podpůrný a motivační nástroj k rozšíření vý-
zkumné a vědecké činnosti, mobility studentů a akademic-
kých pracovníků, mezinárodních styků univerzity v oblasti
studijních programů a dalších tvůrčích činností v rámci pro-
jektů řešených na jednotlivých fakultách, vysokoškolských
ústavech a pracovištích s celouniverzitní působností. Cílem
programu současně je, aby se studenti a začínající akademičtí
pracovníci naučili podávat a obhajovat projekty a tuto schop-
nost posléze uplatnili při získávání dalších projektů z vnějších
zdrojů.
Projekty, jejichž předkladatelé žádali v roce 2005 o finanční
podporu na řešení z rozpočtu univerzity, byly rozděleny do
5 kategorií:
Priorita č. 1 - Podpora vědecké činnosti v bakalářských

studijních programech.
Priorita č. 2 - Stipendia na podporu studia v zahraničí.
Priorita č. 3 - Podpora mezinárodní spolupráce v rámci

dohod uzavřených na úrovni univerzity.
Priorita č. 4 - Příprava a realizace předmětů nebo modulů

v anglickém jazyce.
Priorita č. 5 - Přednáškové pobyty zahraničních pracovníků

na UPa.
Rada Programu rozvojových aktivit pro přidělení finančních
prostředků univerzity na řešení projektů interní grantové
soutěže pracovala ve složení: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - pro-
rektor pro vědu a zahraniční vztahy UPa, prof. Ing. Ladislav Ti-
chý, DrSc. - proděkan pro vědu FChT, doc. Ing. Ilona Obršálo-
vá, CSc. - proděkanka pro vědeckovýzkumnou činnost a vněj-
ší vztahy FES, Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. - proděkan pro vě-
decko-výzkumnou činnost a zahraniční styky DFJP.

Finanční prostředky na přijaté projekty byly přiděleny roz-
hodnutím rektora dne 9. února 2005.
Výčet řešených projektů je zveřejněn na webových strán-
kách univerzity.

Přehled přidělených finančních prostředků podle
fakult a kategorií a celkové objemy dotace
(číselné údaje jsou v tis. Kč)

Fakulta Priorita č. Celkem Procenta

1 2 3 4 5

DFJP 150 150 15 %

FES 255 15 270 27 %

FHS 69,5 45 155,5 20 290 29 %

FChT 11 36 30 45 28 150 15 %

ÚEI 70 70 70 %

ÚZS 50 20 70 70 %

Celkem 350,5 36 75 475,5 63 1 000 100 %

Počet doporučených projektů pro financování podle
fakult a priorit

Fakulta Priorita č. Celkem

1 2 3 4 5

DFJP 7 7

FES 1 2 3

FHS 8 2 6 1 17

FChT 1 3 1 2 2 9

ÚEI 2 2

ÚZS 2 1 3

Celkem 20 3 3 10 5 41

Petra Voženílková
Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa

Program rozvojových aktivit - PRIORITY 2005

Zahraniční ERASMUS studenti v akademickém roce 2004 – 2005

Program SOCRATES/ERASMUS běží na univerzitě již od
roku 1999, a tak zcela jistě tuto aktivitu zaregistrovala větši-
na studentů, učitelů i zaměstnanců. Počty vyjíždějících stu-
dentů i učitelů rok od roku stoupají. A není divu, rozsah uza-
vřených spoluprací se rozšiřuje téměř každým dnem. V aka-
demickém roce 2005/2006 mohou zájemci vybírat ze 71 uni-
verzit v 21 zemích. Každá z 97 momentálně uzavřených bila-
terálních smluv je však reciproční, a tak každá z našich part-
nerských univerzit má možnost k nám vyslat své studenty
a učitele. Mobilita ze zahraničí k nám byla vždy mnohem nižší
než počet výjezdů našich studentů a učitelů do zahraničí. Jak
se ukázalo po vstupu České republiky do EU, jedním z důvo-
dů byly i byrokratické zábrany (nutnost získání studentského
víza). Počet zahraničních studentů, kteří k nám přijížděli
v rámci programu ERASMUS v minulých letech, se pohyboval
vždy kolem 8 – 10 studentů v akademickém roce. Dá se říci,
že nás trošku překvapilo, když se na zimní semestr ak. roku
2004/2005 přihlásilo 25 zahraničních studentů a téměř stej-
ný počet na letní semestr. Proti minulému akademickému

roku se jedná o téměř šestinásobný nárůst. Vše však proběh-
lo hladce díky velice vstřícnému přístupu pracovníků fakult
a kolejí. Protože víme, že součástí bohatých zkušeností, které
si naši studenti přivážejí ze svých erasmových pobytů v za-
hraničí, jsou i zážitky z mimostudijních aktivit, snažíme se
i my zpestřit společenský život zahraničních studentů. Vždy
na začátku semestru připravuje naše kolegyně Zuzana
Mužíková společný jednodenní výlet. V zimním semestru byla
cílem Praha a v letním Kutná Hora. Obě tyto akce měly velký
ohlas a umožnily studentům nejen poznat pěkná zákoutí naší
vlasti, ale také přispěly k rychlejšímu seznámení těchto mno-
honárodních skupinek. Naším úmyslem je však jít dál a co
nejvíce propojit místní studenty s těmi přijíždějícími.
Iniciovali jsme proto vznik tzv. Buddy programme
(http://www.upce.cz/mezinarodni-vztahy/BUDDY_PROGRAMME/).
Do tohoto programu se může přihlásit každý český student,
nezáleží ani na fakultě či ústavu, ani na ročníku. Tito „badíci”
nám pomáhají s počáteční péčí o přijíždějící studenty a jsou
také zváni na akce pořádané pro zahraniční studenty. Často
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jsou však sami iniciátory různých setkání. Oddělení meziná-
rodních vztahů organizovalo např. výlet do Prahy, Kutné
Hory, Mikulášskou besídku a lyžování v Deštném v Orlických
horách a také velikonoční zdobení vajíček, které pro studen-
ty z Turecka připravily naše stálé spolupracovnice z Buddy
programme Ivana Dalecká a Helena Mikanová.
V úterý 22. února odpoledne oficiálně zahájilo letní semestr
a svá studia na univerzitě 14 z plánovaných 23 zahraničních
studentů, kteří v letním semestru na fakultách naší univerzity
v rámci programu EU Socrates/Erasmus studovali.
Při setkání na Fakultě ekonomicko-správní, která v rámci to-
hoto programu přijímá nejvíce zahraničních studentů, se čtr-
náct studentů z Turecka (6), Německa (3), Portugalska (2),
Itálie (1), Finska (1) a Slovinska (1) dozvědělo podrobné in-
formace, které se týkají jejich studia na fakultě a univerzitě,
ale také řadu dalších užitečných informací pro jejich pobyt
v novém prostředí.
Univerzita přivítala v letním semestru akademického roku
2004/2005 celkem dvacet tři zahraničních studentů, kteří se
rozhodli využít možnosti vycestovat do zahraničí „na zkuše-
nou”. Nejvíce studentů přijíždí tradičně z Německa a z Tu-
recka. Národnostní složení studentů je však mnohem pest-
řejší. Kromě již zmíněných zemí přijížděli letos také studenti
z Polska, Řecka, Rumunska, Španělska, Francie a také ze Slo-
vinska. Studovali na Fakultě ekonomicko-správní vybrané
předměty z veřejné ekonomiky a správy, na Fakultě chemic-

ko-technologické zejména fyzikální chemii a technologii orga-
nických látek, na Fakultě humanitních studií historii a socio-
logii.
Univerzitu Pardubice navštíví v akademickém roce 2004/2005
v rámci vzdělávacího programu EU Socrates/Erasmus celkem
48 studentů ze zahraničí, což je oproti minulému akademic-
kému roku několikanásobně více.
Erasmus studenti 2004/2005

Země Počet studentů v ZS Počet studentů v LS

Finsko 3 1

Francie 0 2

Itálie 2 1

Německo 7 4

Polsko 3 0

Portugalsko 2 3

Rumunsko 2 0

Řecko 3 1

Slovensko 0 1

Slovinsko 1 1

Španělsko 0 3

Turecko 2 6

Pozn. Student ze Slovinska a jeden student z Itálie zůstávají
po oba semestry.

Zdeňka Kulhánková
Oddělení mezinárodních vztahů UPa



14

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 41

Spolupráce s Tureckem

Ve dnech 8. – 9. února navštívili univerzitu
zástupci turecké Anadolu University paní
Zekiye Dogan, institucionální koordinátor-
ka mezinárodních programů této univerzi-
ty, a její kolega z fakulty sociálních věd pan
Suavi Ahipasaoglu.
Anadolu University sídlí v městě Eskisehir,
což je město přibližně o velikosti Pardubic.
Geograficky se nachází ve vnitrozemí zhru-
ba na půli cesty mezi Ankarou a pobřežím
Marmarského moře. V momentě, kdy Čes-
ká republika vstoupila do EU, jsme se stali
přípustnými partnery pro kandidátské
země v řadě mezinárodních programů pod-
porovaných EU, a tedy i v programu
SOCRATES/ERASMUS. A mohu potvrdit, že zájem tureckých
institucí o spolupráci je opravdu značný. Anadolu University
patřila k prvním, které nás oslovily, a také k nejaktivnějším.
V době plánované návštěvy jsme již věděli, že naše univerzity
mají řadu styčných bodů, na kterých by bylo možné spolu-
práci budovat. Zástupci Anadolu University se dopoledne
9. února setkali s Oddělením mezinárodních vztahů a pro-
rektorem pro vědu a zahraniční vztahy prof. Ing. Jiřím Mál-
kem, DrSc. Dalším bodem programu byl pracovní oběd na
lodi Arnošt z Pardubic, kde se turečtí hosté setkali s prodě-
kankou Fakulty humanitních studií PhDr. Šárkou Ježkovou,
Ph.D. proděkanem Dopravní fakulty Jana Pernera Ing. Alexan-
drem Chlaněm, Ph.D. a zástupci Fakulty ekonomicko-správní
Bc. Radkou Hubáčkovou a Ing. Radkem Mazákem. Na základě
těchto setkání byly uzavřeny 4 bilaterální smlouvy pro oblast
ekonomie, managementu, historie, vzdělávání učitelů, materi-
álových věd a chemie. V souhrnu těchto smluv je možné si
s Anadolu University vyměnit až 22 studentů v jednom aka-
demickém roce, počínaje 2005/2006. Účelem návštěvy turec-
kých zástupců bylo především rozptýlit obavy a možná i

předsudky, které ještě v myslích lidí mohou přetrvávat. V 15
hodin proběhla v univerzitní aule, učebně A3, přednáška
o soudobém Turecku. Přibližně třicetičlenné auditorium si
nejprve vyslechlo prezentaci paní Dogan, a pak bylo možné
klást otázky. Nejenom přednáška, ale i jednání se zástupci
Anadolu University a se zástupci dalších tureckých univerzit
nás přesvědčuje, že Turecko je partnerem s velkým potenciá-
lem. Podobně rozsáhlou spolupráci má Univerzita Pardubice
ještě s Marmarskou univerzitou v Istambulu pro oblast eko-
nomie, managementu, bankovnictví a religionistiky. Ale tím
ještě výčet tureckých partnerů nekončí. V Istambulu spolu-
pracuje ještě Fakulta humanitních studií s Istambulskou uni-
verzitou a Ústav elektroniky a informatiky s Technickou uni-
verzitou Yildiz. Teď již záleží jen na zájmu studentů poznat
pro nás tak trošku exotickou zemi. Učitelské výměny se již
slibně rozběhly a přinášejí prospěch oběma stranám. Nejen
studenti se určitě přesvědčí, že se budeme moci i leccos
přiučit.

Zdeňka Kulhánková
Oddělení mezinárodních vztahů UPa

prorektor prof. J. Málek s hosty
z Turecka

paní Zekiye Dogan přadstavuje Turecko
a Anadolu univerzitu

Pracovní setkání Národní informační sítě pro programy podpory vědy
a výzkumu Evropské unie (NINET)

Ve čtvrtek 10. února proběhlo na Univerzitě Pardubice se-
tkání pracovníků národní informační sítě NINET, která
sdružuje regionální a oborové kontaktní organizace (RKO
a OKO) z celé České republiky. Úkolem sítě je poskytovat
informační a konzultační služby týkající se především rámco-
vých programů EU zaměřených na podporu vědy a vývoje. Fi-
nančně je síť podporována ze zdrojů Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, z programu EUPRO, přičemž její
založení bylo finančně podpořeno i ze zdrojů EU.
Pracovní setkání na Univerzitě Pardubice pořádalo Regionál-
ní informační a kontaktní centrum Pardubice (RIKoC), které

působí při Univerzitě Pardubice a Výzkumném ústavu orga-
nických syntéz, a. s., Pardubice – Rybitví (VÚOS) již pátým
rokem. V průběhu setkání byla zhodnocena práce jednotli-
vých RKO a OKO v uplynulém roce, jejich průběžné zprávy
z řešení projektů a zrealizovaná oponentní řízení. Účastníci
byli rovněž informováni o zřízení celorepublikového Centra
mobilit Evropské unie při AV ČR v Praze a vytvoření zastou-
pení (Liaison Office) Technologického centra AV ČR v Bru-
selu. Pozvání na toto setkání přijali i hodnotitelé evropských
vědeckovýzkumných projektů, kteří se snažili předat své zku-
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šenosti a poznatky z hodnocení projektů podaných k finan-
cování z programů Evropské unie.
Ze strany RKO v Liberci došlo k pozvání všech účastníků na
následující pracovní setkání, které se uskuteční počátkem
měsíce června v Liberci. Příští setkání bude mít mezinárodní
rozměr, zúčastní se ho kolegové z dalších zemí Visegrádské
čtyřky (Slovenská republika, Polsko a Maďarsko) a bude obo-
haceno o dvoudenní prestižní workshop zaměřený na přípra-
vu a management mezinárodních vědeckovýzkumných pro-
jektů a vedený zkušeným školitelem irské firmy Hyperion
Ltd. Toto mezinárodní setkání bude spolufinancováno z pro-
jektu finančně podpořeného z Visegrádského fondu, na jehož
přípravě se podílely i pracovnice RIKoC na Univerzitě
Pardubice.

Více informací o jednotlivých pracovních setkáních, o činnos-
ti RIKoC Pardubice a o programech na podporu vědeckový-
zkumných aktivit Vám poskytnou pracovníci RIKoC
Pardubice:
Ing. Monika Vejchodová a Ing. Jitka Genserová,
Univerzita Pardubice, Oddělení mezinárodních vztahů,
international@upce.cz
Ing. Vratislav Černý, VÚOS, a. s., Pardubice – Rybitví,
vratislav.cerny@vuosas.cz.
Podrobnější informace o RIKoC Pardubice získáte na webo-
vé adrese http://rikoc.upce.cz/.

Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů UPa

TARED 2005
Oddělení mezinárodních vztahů Uni-
verzity Pardubice se tento akademický
rok opět, na základě pozvání Dolno-
slezského vojvodství (partnerský kraj
Pardubického kraje), ve dnech 9. - 11.
března zúčastnilo vzdělávacího veletrhu
v polské Wroclawi. Veletrh se, stejně
jako minulý rok, konal v prostorách nej-
většího a nejznámějšího wroclawského
výstaviště, v Hale Ludowe. Zástupci
vzdělávacích institucí na něm představili
nejnovější nabídku výukových programů především pro žáky
středních škol, kteří uvažují o studiu na vysoké škole. Za
Českou republiku se zde prezentovala naše univerzita, dále
Univerzita Hradec Králové a Technická univerzita v Liberci.
U polských studentů jsme se setkali s poměrně velkým zá-
jmem o studium v naší republice, přičemž nejvíce dotazů se
týkalo technických oborů – chemie, dopravní infrastruktury
a informatiky.
Při příležitosti konání tohoto veletrhu se uskutečnila oficiální
návštěva Wroclawské univerzity, za jejímž účelem přicestoval
do Wroclavi doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc., prorektor pro
vzdělávání, a jeho setkání s prof. dr. hab. Zdislavem Latajkou,
rektorem Wroclawské univerzity, prof. dr. Adamem J. Chmie-
lewskim, zástupcem rektora, prof. Dr. Jerzy P. Hawrankem, dě-
kanem Fakulty chemické, prof. dr hab. Elżbietou Kundera, ře-
ditelkou Ústavu práva, veřejné správy a ekonomie a Jagodou
Kraśniewskou, M.A., ředitelkou oddělení mezinárodních vzta-
hů. V průběhu setkání byly představeny obě dvě univerzity
a došlo k oboustrannému vyjádření zájmu o spolupráci. Po-
stupně byly specifikovány společné oblasti a nastíněny směry
a možnosti spolupráce.
Více informací o Wroclawské univerzitě lze získat na webo-
vých stránkách http://www.uni.wroc.pl/ a na Oddělení mezi-

národních vztahů Univerzity Pardubice, které Vás též ochot-
ně seznámí s podrobnostmi týkajícími se jak výše uvedeného
setkání, tak i možnostmi mezinárodní spolupráce.

Ing. Monika Vejchodová, Zuzana Mužíková
Oddělení mezinárodních vztahů UPa

prorektor doc. J. Janda na Wroclawské univerzitě

pracovnice Oddělení mezinárodních vztahů UPa Zuzana Mužíková na prezentačním
stánku univerzity
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fakulty a vysokoškolské ústavy

KONTAKT 2005
Ve čtvrtek 17. března proběhl na Univerzitě Pardubice již
čtvrtý ročník veletrhu pracovních příležitostí s názvem
KONTAKT 2005. Pro studenty univerzity, budoucí absolventy
VOŠ, studenty maturitních ročníků středních škol a ostatní ná-
vštěvníky jej připravily Fakulta chemicko-technologická a Fa-
kulta ekonomicko-správní.
Akci zahájil proděkan Fakulty chemicko-technologické doc. Ing.
Ladislav Svoboda, CSc. a děkan Fakulty ekonomicko-správní
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Studenty a zástupce firem přivítala
i prorektorka Univerzity Pardubice doc. Ing. Ivana Kraftová,
CSc.
Většina firem si již uvědomuje, že přijímat absolventy se jim
vyplatí. Získají zaměstnance čerstvé, plné elánu a nápadů a na-
víc nezatížené zlozvyky z jiných společností. A tak se letošního
ročníku zúčastnilo 24 firem působících v různých oblastech
hospodářství, ve veřejném i soukromém sektoru v Čechách
i na Moravě. Šestnáct z nich představilo své společnosti for-
mou krátkých prezentací v hlavním přednáškovém sále - Aule
Arnošta z Pardubic.
Kromě toho mohli studenti využít možnosti osobních poho-
vorů s personálními manažery zúčastněných firem u jednotli-
vých firemních stánků a zeptat se na požadavky firem, dozvě-
dět se o prostředí a zvyklostech firem, porovnat podmínky na-
bízených pracovních míst a získat tak přehled o svých
možnostech.
Pro všechny zúčastněné byl rovněž připraven katalog, který
byl souhrnem základních informací o zúčastněných společnos-
tech a studentům může pomoci při jejich rozhodování o volbě
budoucího povolání.
Organizátoři KONTAKTu 2005 očekávali větší zájem ze strany
studentů. Vždyť nalézt vhodné zaměstnání, které by splňovalo
představy o uplatnění právě dosaženého vzdělání, nemusí být
pro čerstvé absolventy vždy snadné. Poměrně nízká účast stu-
dentů, přestože studenti absolventských ročníků FES a FChT
dostali na tuto akci dokonce děkanské volno, zaskočila nejen
organizátory, ale hlavně zúčastněné firmy. V hodnotícím dotaz-
níku, které všechni zúčastnění partneři na závěr vyplnili, se
většinou shodli na tom, že očekávali větší zájem studentů.
Jak řekla prorektorka doc. I. Kraftová, Ph.D. při zahájení KON-
TAKTu: „Akce Kontakt přináší oboustranný užitek, a to jak bu-
doucím absolventům, tak zúčastněným firmám.” Proto se stu-
denti a budoucí absolventi mohou těšit na tuto akci i v příštím
roce. Již nyní se o účast zajímají další firmy. Některé nabízejí
i dlouhodobější spolupráci při získávání čerstvých absolventů
z řad informatiků, ekonomů, chemiků nebo z oblasti dopravy.
Organizátoři akce doufají, že se také zvýší zájem studentů
o tuto akci.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a zajištění této
akce podíleli, Ing. I. Ulbrichové, I. Veselé, Ing. M. Kuběnkovi, Ing.
J. Luxové, Ing. Ž. Mesíkové, Ing. T. Karlíkové, Ing. A. Tiché, stu-
dentům Katedry anorganické technologie FChT. Dík patří
i technikům Univerzitního konferenčního centra L. Báchorovi
a L. Šťastnému.

Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES

děkan FES prof. Čapek, prorektorka doc. Kraftová a proděkan
FChT doc. Svoboda zahajují KONTAKT 2005

zástupce firmy Tesco Stores v rozhovoru se studenty

zástupci firmy Siemens kolejová vozidla s. r. o. se studenty

KONTAKT 2005 - setkání studentů se zástupci firem
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Oponentní řízení Výzkumného záměru na DFJP

Dne 17. března se v zasedací místnosti děkanátu Dopravní
fakulty Jana Pernera uskutečnilo závěrečné oponentní řízení
k výzkumnému záměru „Interakce dopravních prostředků
a dopravní cesty”, který byl na DFJP řešen v letech 1999 –
2004 a jehož hlavním řešitelem byl prof. Ing. Jaroslav Čáp,
DrSc. Na řešení tohoto výzkumného záměru se podílely
všechny katedry DFJP, takže celkem bylo do prací zapojeno
přes 100 pracovníků od profesorů, docentů přes odborné
asistenty a asistenty po interní doktorandy a techniky. Celko-
vý finanční přínos tohoto výzkumného záměru představoval
na celé období řešení 20,8 mil. Kč.
Rok 2004 tak uzavřel pětileté řešení výzkumného záměru
„Interakce dopravních prostředků a dopravní cesty”, ke kte-
rému od roku 2002, na základě rozhodnutí hodnotící komise,
byl připojen výzkumný záměr „Kvalita dopravních a přeprav-
ních služeb”. Pro dodržení kompatibility bylo ovšem nutné
přepracovat jednotlivé etapy řešení tak, aby spojený úkol zís-
kal logické souvislosti.
Výzkumný záměr, resp. jeho dílčí řešení v jednotlivých letech
byl ve smyslu Usnesení České vlády č. 281/98 každoročně
oponován na úrovni organizace. Komise jmenovaná děkanem
fakulty a složená z význačných odborníků jak z vysokých škol,
tak i praxe posuzovala řešení z hlediska odborné úrovně,
koncepce dynamizace i světových trendů. Dílčí zprávy řeše-
ných oblastí byly oponovány odborníky z příslušných vědních
oborů.
Pro oponentní řízení za celé období (1999 – 2004) byla
zpracována závěrečná zpráva, ve které byly popsány výsledky
řešení jednotlivých řešených oblastí, kterými byly: vozidla, in-
frastruktura, diagnostika, elektrotechnická zařízení v dopravě,
ekonomika a management, technologie dopravy a informati-

ka. Výsledky řešení byly také publikovány na nesčetných kon-
ferencích, seminářích, ale i v domácích a zahraničních impak-
tovaných časopisech a monografiích.
Lze konstatovat, že cíle řešení byly splněny, ale výzkum na
DFJP tím zdaleka nekončí. Na výsledky výzkumného záměru
navazuje například i nově vzniklé Výzkumné centrum kolejo-
vých vozidel, jehož je dopravní fakulta spoluřešitelem. Řešení
dané problematiky bude dále využíváno k další vědeckový-
zkumné a publikační činnosti a může být použito i při řešení
bakalářských, diplomových a také disertačních prací.
Od roku 2005 bude na DFJP řešen nový výzkumný záměr
„Teorie dopravních sítí”, jehož hlavním řešitelem je prof. Ing.
Karel Šotek, CSc. A tím je kontinuita výzkumné činnosti
v oblasti teorie dopravy na dopravní fakultě zajištěna.

Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.
proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky DFJP

řešitel výzkumného záměru prof. J. Čáp s kolegy při závěrečné
obhajobě dosažených výsledků

Naši noví speditéři

Nejen absolventi řádného studia na Dopravní fakultě Jana
Pernera mají svoje promoce, při kterých dostávají diplomy
opravňující je užívat titul inženýra. Také účastníci kurzů
celoživotního vzdělávání mají svou zaslouženou chvíli slávy,
při které jsou jim předávány doklady o ukončení studia i do-
sažených znalostech.
Jako každoročně i letos ukončili své třísemestrální studium
posluchači V. běhu „spedičního experta”, zahajovaného v říj-
nu 2003 na Vzdělávacím a informačním pracovišti DFJP
v Praze. Studenti se každou druhou středu v měsíci sjížděli
do Prahy z celé republiky. Mezi podniky, které je vyslaly na
toto studium, byly jak velké organizace, jako je na příklad
OKD Ostrava, a. s., Panalpina Czech, s. r. o., DEZA Valašské
Meziříčí, a. s., tak i průmyslové školy, případně soukromí zá-
jemci o zvýšení své kvalifikace.

závěrečné slavnostní okamžiky ukončení studia „spedičních
expertů“ - vpravo děkan DFJP prof. K. Šotek
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Studium řady předmětů zaměřených jak na základní druhy
dopravy, tak i významné průřezové problémy, jakými jsou na
příklad pojištění, logistika, přeprava nebezpečného zboží, in-
formatika, skladování a distribuce, bylo završeno obhajobou
závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Obsah a skladba
předmětů odpovídaly požadavkům FIATA – mezinárodní fe-
derace spedičních svazů, která na základě dokladů o absolvo-
vání studia uděluje prestižní titul „spediční expert”.
Dne 8. února t. r. předal děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
osmi novým absolventům osvědčení o absolvování programu
s uvedením konkrétního hodnocení znalostí v jednotlivých
předmětech (hodnoceno bylo celkem 14 předmětů), tak i vý-
sledku obhajoby závěrečné práce, certifikát o absolvování

studia a těm, kteří se zúčastnili školení předepsaného kapito-
lou 1.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě ne-
bezpečných věcí, i příslušné osvědčení.
Slavnostnímu předání byl přítomen i výkonný předseda Svazu
spedice a logistiky pan Ing. Jiří Kladiva, CSc., gestor za DFJP
pan doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc., vyučující a tajemnice paní
Ing. Eva Kotíková. Jak je patrné z fotky, byla nálada u sklenky
šampaňského výborná a nikomu se nechtělo tento kolektiv
opustit. My, kteří se staráme o nabídku dalšího studia, jsme
přesvědčeni, že se s našimi absolventy brzy setkáme při
dalších příležitostech.

Ing. Milena Foglarová
vedoucí Vzdělávacího a informačního pracoviště DFJP v Praze

Rozvoj mezinárodní spolupráce na dopravní fakultě
Ve dnech 17. - 18. března navštívili Dopravní fakultu Jana Per-
nera v rámci mezinárodní spolupráce v programu Socra-
tes/Erasmus profesoři z Aristotel University of Thessaloniki
(prof. Aristotelis Naniopoulos, prof. Paraskevas Savvaidis
a doc. Aris V. Avdelas, vpravo na fotografii). Kromě zajíma-
vých přednášek pro studenty DFJP se zahraniční hosté také
setkali s děkanem DFJP prof. Ing. Karlem Šotkem, CSc. a Ing.
Alexandrem Chlaňem, Ph.D. (proděkan pro vědecko-výzkum-
nou činnost a zahraniční vztahy). Tohoto setkání se zúčastni-
la i delegace z Fakulty dopravní infrastruktury Dopravní uni-

verzity Todor Kableškov ze Sofie, vedená děkanem doc. Ing.
Dr. Detelinem Vasilevem.
Obě návštěvy byly spojeny s přípravou projektů ECTS – pří-
prava společné výuky v angličtině a European Network of
Virtual Education, kde projektovým koordinátorem celé akce
je Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. z katedry dopravní in-
frastruktury. První z uvedených projektů se již realizuje s TU
Vídeň.
Hosté měli možnost navštívit Východočeské divadlo v Pardu-
bicích.

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc.
Katedra dopravní infrastruktury DFJP

Přednáška ČTK

Ve spolupráci s PhDr. Josefem Duplinským, CSc. z Fakulty
ekonomicko-správní byla v pátek 1. dubna dopoledne uspo-
řádána v posluchárně B1 přednáška, při níž byla studentům
a pedagogům nejen z Fakulty ekonomicko-správní, ale i Fakul-
ty humanitních studií a Dopravní fakulty Jana Pernera před-
stavena činnost České tiskové kanceláře. V přednášce s ná-
zvem Agenturní zpravodajství hovořila paní Andrea
Chloupková z obchodního oddělení České tiskové kanceláře
v Praze o agentuře jako takové, jejích službách, o tom, jak se

tvoří zpravodajství, avíza zpráv a jaké informace lze nalézt
v databázích ČTK, které také on-line představila. Popsala je-
jich základní charakteristiky a informace v nich dostupné.

Název produktu ČTK
Všeobecné zpravodajství
Dokumentační databáze
Evropská unie
Zpravodajství v angličtině
Zpravodajské souhrny
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Deník ČTK
Prodata
Archivní zpravodajství
Média
Sportovní zpravodajství
Zvukový servis
Na konkrétních příkladech demonstrovala vyhledávání v jed-
notlivých zpravodajstvích, v archivu dokumentů, fotografií, au-
diovizuálních záznamů, zmínila se o dalších produktech a pla-
cených službách ČTK a nabídla možnost vyhledání, případně

zpracování informací z databází ČTK pro konkrétně řešenou
problematiku a otázky např. konkrétní zpracovávané závě-
rečné práce či projektu. I účelově, jednorázově zpracovávané,
vyhledávané informace či poskytnutí on-line přístupu k data-
bázím je službou placenou, nicméně v rámci nabídnuté spolu-
práce je možné takovou službu studentům či pedagogům
univerzity individuálně za určitých podmínek sjednat. V pří-
padě zájmu kontaktujte Andreu Chloupkovou,
chloupkova@mail.ctk.cz, telefon 222 098 312.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka - mluvčí UPa

Studenti FES na pardubickém magistrátu

V rámci studijního oboru Veřejná eko-
nomika a správa chodí již po několik let
posluchači Fakulty ekonomicko-správní
na pardubický magistrát, aby se sezná-

mili s jeho prací. Zatím poslední exkur-
ze se po studijních skupinách předmětu
Územní správa uskutečnily 22. a 23.
března letošního roku. Celkem se zú-
častnilo 165 studentů. Nejdříve se
shromáždili před radniční budovou na
Pernštýnském náměstí. Prezenci vždy
prováděla doktorandka Ing. Alena Tichá.
Posluchači byli po jednotlivých studij-
ních skupinách přijati pokaždé v nejre-
prezentativnější místnosti radnice, a to
v jejím historickém sále. Zajímavé infor-
mace o své práci jim podali pracovníci
magistrátu – na snímku vlevo – zleva

Bc. Hana Svobodová, Bc. Petr Víšek,
Mgr. Michal Zítko a Ing. David Tomiška.
Podle svých časových možností se stu-
denty hovořili ještě B.A. David Koppitz,
Ing. Petra Ulbrichová a Evžen Báchor,
který navíc pořídil i publikované snímky.
Poděkování patří též Jitce Hájkové, pra-
covnici kanceláře primátora, která ce-
lou akci organizačně již tradičně za-
jišťovala.

PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Ústav veřejné správy a práva FES

prezentace činnosti ČTK v posluchárně B1 pod patronací PhDr. J. Duplinského, vpravo Andrea Chloupková z ČTK
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Workshop „Strategie učení” a „Komunikační trénink”

Fakulta humanitních studií pořádala 15. a 16. března dva
workshopy hostující profesorky Tiny Claussen z Herderova
institutu Univerzity Lipsko. První workshop, pořádaný ve vi-
deomístnosti ve 12. patře 15. března v dopoledních hodi-
nách, byl určen především učitelům německého jazyka na zá-
kladních a středních školách a jeho obsahovým zaměřením
byla strategie učení. Cílem je tematizace strategie učení, její
uplatnění ve výuce, zprostředkování strategie učení ve slovní
zásobě, komunikační strategie a představení typů úkolů, kte-
ré podporují autonomní učení německému jazyku.
Druhý workshop 16.března, konaný od 12 do 16 hodin
v místnosti U5 v 9.patře, byl určen především studentům ně-

meckého jazyka pro hospodářskou praxi a jeho tématem
byly profesní telefonické rozhovory, pro které se v Německu
stejně jako v jiných zemích vytvořily určité rituály, jejichž
znalost a aktivní ovládání jsou důležité pro úspěšné zvládnutí
běžných služebních telefonických rozhovorů. Součástí
workshopu bylo představení těchto konvencí, jejich simulace
a následné zhodnocení. Stejným způsobem byl prezentován
i představovací rozhovor u potencionálního zaměstnavatele,
jehož příprava je stejně důležitá jako písemná žádost
o místo.

PhDr. Jan Čapek
vedoucí Katedry cizích jazyků FHS

konference, semináře

Komplexní logistické služby v přepravních řetězcích LOGI 2005

Problematika komplexních logistických služeb v přepravních
řetězcích se stala ústředním tématem 6. mezinárodní konfe-
rence LOGI 2005, která se konala pod záštitou náměstka mi-
nistra dopravy ČR Ing. Vojtěcha Kocourka, Ph.D. a generální-
ho ředitele a předsedy představenstva ČD, a. s. Ing. Petra
Kousala v hotelu Technik v Bohdanči ve dnech 15. a 16. úno-
ra. Zúčastnilo se jí na 65 vedoucích managerů logistických fi-
rem a dalších odborníků. Na konferenci odeznělo 15 pří-
spěvků vztahujících se k hlavnímu tématu konference a do
sborníku byly zařazeny více než tři desítky příspěvků od au-
torů z praxe, vysokých škol a výzkumných ústavů.
Hlavní referát přednesl náměstek ministra dopravy ČR Ing.
Vojtěch Kocourek, Ph.D. na téma „Koncept kombinované do-
pravy a veřejných center po našem vstupu do EU”. Uvedl, že
cílem dopravní politiky ČR je vymezení základních právních

a ekonomických podmínek uplatňovaných státem v dopravní
soustavě. Tím jsou položeny a dosaženy základy pro tvorbu
koncepcí jednotlivých druhů dopravy na ekonomických a eko-
logických principech. Podpořil rozvoj kombinované přepravy,
která rozvíjí logistické přepravní řetězce, a podotkl, že se
jedná o způsob přepravy, který minimalizuje negativní vliv
dopravy na životní prostředí. Dále uvedl, že vybudování kon-
kurenceschopné a požadavkům trhu odpovídající sítě kombi-
nované přepravy předpokládá určité technické podmínky,
jakož i doprovodné politické rámcové podmínky, které jsou
pro její zavedení a její dlouhodobou úspěšnost nezbytně nut-
né. Logistiku spatřuje jako hospodářský faktor, kdy rostoucí
dělba práce spolu se sílící tendencí financování průmyslu
a obchodu z veřejných zdrojů vyžadují moderní a inovované
logistické struktury v jednotlivých regionech, které se v pří-

LOGI 2005 (zleva) doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., odborný garant
konference, nám. ministra Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.,
prof. Ing. Vlastislav Mojžíš CSc., vedoucí Katedry technologie
a řízení dopravy DFJP, Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., proděkan
DFJP



21

konference, semináře

padě vhodných podmínek mohou koncentrovat do veřejných
logistických center (VLC). Hlavním smyslem VLC je zvýšit
kvalitu a efektivnost přepravy a služeb za současného organi-
zování toků zboží. Pro rozvoj integrovaných přepravních sys-
témů je kvalita služeb těchto center rozhodující. Pro defino-
vaní rozsahu VLC je rozhodující skutečnost, že vybrané úze-
mí musí splňovat předpoklady pro umístění všech staveb
a zařízení, umožňující integraci všech služeb, činností a funkcí,
čímž se dosáhne synergického působení na zvýšení výkon-
nosti a efektivity služeb a činností. V závěru uvedl návrh loka-
lit pro umístění 8 VLC, což vyplynulo z výzkumných projektů
a studií, doporučuje se mezi nimi vzdálenost cca 100 až 150
km a jejich umístění na páteřní dopravní infrastruktuře (sil-
niční, železniční, vodní a případně letecké dopravy jako např.
Brno Tuřany, Pardubice, Ostrava Mošnov, pozn. autora). Vý-
stavba VLC v ČR musí být plně v souladu s rozvojovými zá-
měry multimodálních koridorů a s Dohodou AGTC, jakož
i s rozvojovými záměry kombinované dopravy v EU.
Na závěr programový výbor a garanti konference z předne-
sených příspěvků a následné diskuse formulovali tyto závěry:
a) definovat význam a úlohu veřejného logistického centra

ve vztahu na poskytování komplexních logistických
služeb. Jejich umisťování na dopravní síti musí být řízeno
tržními vztahy založenými na ekonomické efektivnosti;

b) podporovat na všech úrovních výstavbu, případně moder-
nizaci dopravní infrastruktury jako nezbytné podpory lo-
gistických systémů. Pro rozvoj průmyslu, obchodu a logis-
tiky musí být vybudováno tranzitní paralelní propojení na
okolní státy. Je nutné se zaměřit i na propojení na vý-
chodní Evropu, prognózy upozorňují na významný nárůst
přepravních proudů s ohledem na ekonomický boom
v Asii (Čína, Malajsie a Singapur);

c) harmonizovat přístup jednotlivých druhů dopravy na do-
pravní infrastrukturu. Vytvářet úzké kooperativní vztahy
mezi podnikatelskými subjekty zapojenými do logistické-
ho řetězce s cílem dosáhnout sinergického efektu a snížit
produkci škodlivých látek především z dopravy;

d) podíl logistického servisu pro lehké průmyslové zóny
musí být koordinován s podporou vlády v přijatelném pa-
ritním zastoupení tuzemských a zahraničních poskytova-
telů logistických služeb;

e) zahrnout logistické operátory do programu investičních
pobídek a daňového zvýhodnění (např. za realizaci kombi-
nované přepravy, za vytvoření nezbytné infrastruktury
pro významnější zapojení železniční dopravy do logistic-
kých řetězců apod.).

doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
odborný garant konference

Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

6. odborný seminář Svařování v železniční dopravě

Česká Třebová již po šesté přivítala
účastníky odborného semináře s meziná-
rodní účastí „Svařování v železniční dopra-
vě”, který s dvouletou periodou pořádají
Dislokované pracoviště Dopravní fakulty
Jana Pernera, DOM - ZO 13 Česká Tře-
bová a Regionální středisko Institutu
Jana Pernera, o. p. s. ve spolupráci s De-
pem kolejových vozidel a Svářečskou
školou Českých drah v České Třebové.
Záštitu nad seminářem převzali děkan
DFJP prof. Ing. Karel Šotek, CSc. a vrch-
ní přednosta DKV Česká Třebová
Ing. Jiří Slezák. Odborníci, kteří se zabý-
vají svařováním v dopravě i mimo ni, se
sjeli do České Třebové, aby si zde vy-
měnili zkušenosti a diskutovali o novin-
kách v oboru.
Odborným garantem této rozsáhlé
akce byl Ing. Jaroslav Kec z Drážního
úřadu v Praze, organizačními garanty
doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc.
z českotřebovského Dislokovaného
pracoviště Dopravní fakulty Jana Perne-
ra, Ing. Jan Bureš a Ing. Rudolf Hejl ze

zkušební organizace DOM - ZO 13, s. r. o.,
Česká Třebová.
Seminář byl slavnostně zahájen 8. břez-
na v konferenčním sále SOŠ a SOU
technických oborů na Skalce. Vedoucí
českotřebovského Dislokovaného pra-
coviště DFJP doc. Ing. Jaromír Zelenka,
CSc. přivítal všechny účastníky a shrnul
jedenáctileté působení fakulty v České
Třebové, spojené i s pořádáním celé
řady konferencí, seminářů, kolokvií, ško-
lení a kurzů pro odbornou veřejnost.
Účastníky semináře jménem děkana
DFJP pozdravil prof. Ing. Rudolf Kaloč,
CSc. V zahajovacím projevu připomněl
akceschopnost, široký záběr a přede-
vším sepětí českotřebovského Disloko-
vaného pracoviště DFJP s průmyslový-
mi firmami v rámci celé ČR. K účastní-
kům semináře promluvila také mís-
tostarostka města Česká Třebová Ing.
Jaromíra Žáčková a náměstek vrchního
přednosty DKV Česká Třebová Ing. Jan
Vonka, který seznámil účastníky semi-
náře s organizačními změnami, realizo-

vanými v rámci Českých drah v roce
2004.
V odborné části semináře bylo předne-
seno 13 příspěvků. Mezi přednášejícími

účastníci semináře pozorně sledovali
vystoupení jednotlivých přednášejících
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byli zástupci předních firem (Českých
drah, ESABu Vamberk, společnosti Air
Products a dalších), České svářečské
společnosti, vědeckých ústavů, zkušeb-
ních organizací i Drážního úřadu, dále
pracovníci tří českých vysokých škol
(VŠB TU Ostrava, VUT Brno a pořáda-
jící DFJP) i zahraniční hosté - zástupci
Žilinské univerzity. Odborný program
byl určen především pracovníkům
z praxe, kteří se věnují problematice
svařování v souvislosti se železniční do-
pravou. Přednášející se během prvního
dne zabývali aktuálními změnami záko-
nů, předpisů a norem, odbornou způso-
bilostí svářečských technologů pro ří-

zení a kontrolu svářečských prací v do-
pravě, byly prezentovány nejnovější po-
znatky z výzkumu i praxe.
Přednášky doplněné diskusními bloky
trvaly až do večerních hodin. Po 19. ho-
dině se pak účastníci sešli ve velmi pří-
jemném prostředí konferenčního sálu
v rámci diskusního společenského ve-
čera.
Druhý den semináře byl věnován pro-
hlídce Svářečské školy a praktickým
ukázkám různých technologií svařování
kolejnic.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na organizaci celé akce, i těm, kteří jej
podpořili věnováním propagačních a in-
formačních materiálů pro účastníky (Uni-
verzitě Pardubice a DFJP, DOM -ZO 13
a Městskému úřadu Česká Třebová).
Celkový počet účastníků dosáhl sto
dvanácti; na seminář zavítali i představi-
telé místní kabelové televize - Orlické-
ho infokanálu, regionálního i odborné-
ho tisku (Orlických novin, Českotře-
bovského zpravodaje a Železničáře).
Podrobnější informace a fotografie
z průběhu semináře jsou dostupné na
http://ct.upce.cz/ctrebova/05svar.

Sedmý seminář „Svařování v železniční
dopravě” se bude kona t na jaře
roku 2007 opět v České Třebové.

doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc.
Katedra provozní spolehlivosti, diagnostiky

a mechaniky v dopravě DFJP

jedna z praktických ukázek svařování
kolejnic

na zahájení pozdravil všechny přítomné
jménem děkana DFJP prof. Ing. R. Kaloč,
CSc.

5. Transancionální konference programu PeriScop

Od 9. do 13. února se na univerzitě konala 5. mezinárodní
konference účastníků projektu Evropské unie PeriSCop.
PeriSCop je projektem v rámci programu EU Socrates/Co-
menius 2.1, jehož hlavním cílem je zlepšování kvality a posíle-
ní evropské dimenze ve školním vzdělávání, vytvoření
transnacionálních osnov, vydání publikace s názvem Evropská
učebnice a vytvoření vhodného materiálu pro další vzdělává-
ní učitelů základních a středních škol. Pracovní tým z Kated-
ry věd a výchově a Katedry cizích jazyků Fakulty humanit-
ních studií Univerzity Pardubice je do tohoto projektu zapo-
jen od roku 2003.
Koordinátorem projektu jsou německé instituce Ústav pro
další vzdělávání učitelů Hesensko, Ministerstvo školství
Hesenska a Univerzita Justuse Liebiga Giessen. Partnery pro-
jektu jsou Slovinsko – Univerzita Lublaň a Školský úřad Slo-
vinsko a za Českou republiku organizace Step by Step Praha
a Univerzita Pardubice.
Samotný název PeriSCop je akronymem a znamená v němec-
kém originále „Perspektivenwechsel in Schule und Curricu-
lum für ein europäisches Bildungsprofil in der Lehrer(aus)bil-
dung”, což lze přeložit jako „Záměna perspektiv ve škole
a osnovy pro evropský vzdělávací profil v (dalším) vzdělávání
učitelů”. Projektem prolíná od samého začátku myšlenka, že

připravovaný materiál pro interkulturní vzdělávání nemá
oslovovat pouze učitele, ale i žáky. Jedná se o přípravu textů
a vizuálního materiálu, které reflektují evropské integrační
procesy a přispějí k jejich lepšímu chápání. Rozšiřování vědo-
mostí učitelů novými formami umožní např. i odstraňování
nejrůznějších předsudků a současně rozšíří horizont vědo-
mostí a zkušeností pedagogických pracovníků.
Tématem projektu je „mládež v Evropě dnes a zítra” a těžiš-
těm pozornosti jsou např. individualita a sebepoznání, partici-
pace a účast, úvahy o budoucnosti a životní profesní dráze,
tradice a vzpomínky. Ke každému tématu byly během dosa-
vadního průběhu projektu zpracovány na německých, slovin-
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ských a českých školách koláže a texty, které byly potom
evaluovány, vytříděny, zařazeny do konečné redakce a autory
projektu didaktizovány. Tím vzniklo pestré spektrum nejrůz-
nějších materiálů pro cizí jazyky, dějepis, sociální obory a vý-
tvarnou výchovu. Projekt se momentálně nachází ve fázi zá-
věrečného ověřování a finální kompletace těchto materiálů,
které se děje na vybraných školách zúčastněných zemí a na
půdě participujících institucí.
Programem transnacionální konference v Pardubicích bylo
zhodnocení ověřovací 3. fáze projektu, tj. na základě zkuše-
ností ze zkušební aplikace materiálů na vybraných středních
a vysokých školách zhodnotit kvalitu vytvořených materiálů
včetně jejich metodických a didaktických návrhů tak, aby
mohlo být přistoupeno k přípravě finálního produktu celého
projektu - závěrečné publikace pro interkulturní vzdělávání
ve formě klasické učebnice s vizuálními materiály a k tomu
CD-ROM jako audiovizuální pomůcku a multimediální modul
pro učitele i studenty. Veškeré práce na této publikaci by
měly být ukončeny do června 2005, během prázdnin by měla

být graficky zpracována a dána do tisku tak, aby mohla v září
2005, kdy se bude konat závěrečná konference v Německu,
být již k dispozici ve všech třech jazykových mutacích. Účast-
níci konference konstatovali na základě průběžné evaluace,
že dosud vytvořené materiály jsou vhodné pro využití ve vý-
uce, že jejich používání vyžaduje metodickou různorodost
(interaktivní rozhovory, samostatnou, partnerskou i skupino-
vou práci) a obohacuje tradiční práci s učebnicí, že výuka
podle těchto materiálů působí autenticky a vzbuzuje zájem
o daná témata, ale že obsahuje málo informací o zúčastně-
ných zemích. Během třetí ověřovací fáze se podařilo vytvořit
i internetový portál, který umožnil přímou komunikaci mezi
participujícími školami všech zemí, bohužel však nebyl příliš
často využíván. I přes intenzívní pracovní náplň si našli
účastníci konference ze Slovinska, Německa, Polska i České
republiky čas na prohlídku pardubického zámku a starého
města, seznámili se s třebechovickým betlémem a stihli i ná-
vštěvu maturitního plesu v Přelouči.

PhDr. Jan Čapek
vedoucí Katedry cizích jazyků FHS

Veřejný a soukromý sektor

V současnosti nabývá na významu vztah mezi veřejným
a soukromým sektorem, a to jak v rovině partnerství, tak
konkurence. Právě proto si Katedra veřejné ekonomie Eko-
nomicko-správní fakulty v Brně vybrala danou problematiku
za náplň odborného semináře. Proběhl ve dnech 27. a 28.
ledna ve školícím středisku Masarykovy univerzity za účasti
téměř stovky zástupců především českých, ale i zahraničních
vysokých škol.
Během setkání vystoupili s příspěvky též zástupci pardubické
Fakulty ekonomicko-správní. Jeden z hlavních referátů před-
nesl doc. Ing. Radim Roudný, CSc. na téma „Partnerství a ja-
kost veřejné správy”. Pozornost vyvolalo též vystoupení prof.
PhDr. Karla Laciny, DrSc., který se zabýval implementací zá-
sad PPP v regeneraci brownfieldu na území měst a obcí. Zmí-
něné příspěvky stejně jako například Ing. Romany Provazní-
kové, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Pilného, CSc. a PhDr. Jany Vese-
lé, CSc. budou navíc publikovány v příslušném sborníku.
Kromě oficiálního jednání připravili organizátoři semináře
pro účastníky již tradiční společenský večer. Zúčastnila se ho

též členka vědecké rady pardubické fakulty prof. Ing. Yvonne
Strecková, CSc., na snímku Ing. Stanislava Klazara, Ph.D. v hor-
ní řadě druhá zleva.

PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Ústav veřejné správy a práva FES

Umíme spojit teorii s praxí?
Druhá studentská vědecká konference Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice

V pondělí dne 21. března se na Ústavu zdravotnických studií
konala 2. studentská vědecká konference s názvem „Umíme
spojit teorii s praxí?”
Na konferenci bylo prezentováno 12 prací studentek
2. a 3. ročníků studijního programu Ošetřovatelství, oboru
Všeobecná sestra a Porodní asistentka.

Publikum tvořili studentky, vyučující ÚZS a hosté z Krajské
nemocnice Pardubice. Slavnostního zahájení se ujala zástup-
kyně ředitele ÚZS paní Mgr. Jana Škvrňáková.
Program konference byl rozdělen do tří bloků. V prvním čás-
ti studentky prezentovaly odborné práce s názvem Práva pa-
cientů a jejich ochrana (Petra Wellendorfová, 2. ročník Všeo-
becná sestra), Bazální stimulace (Eva Valentová, 3. ročník Vše-
obecná sestra), Zdravý životní styl těhotné ženy (Veronika Jelín-



24

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 41

ková, 2. ročník Porodní asistentka), Postavení sester bakalářek
na praxi (Barbora Šimková, 3. ročník Všeobecná sestra).
V druhém bloku prezentací studentky odbornou komisi
a posluchače seznámily s pracemi na téma Výzkum prenatál-
ních vyšetřovacích metod (Barbora Nováková, 2. ročník Porod-
ní asistentka), Tinitus – psychické a sociální problémy pacienta
(Jitka Čermáková, 2. ročník Všeobecná sestra), Komunikace
a péče o nevidomé pacienty v průběhu hospitalizace (Jana Ha-
máková, 2. ročník Všeobecná sestra), Endoskopické vyšetřovací
metody GIT – edukační materiál pro pacienty (Lucie Vachková,
2. ročník, Všeobecná sestra).
Ve třetím bloku prezentací studentky představily odborné
práce na téma Obezita u dospívajících (Iva Ledvinková, 3. roč-
ník Všeobecná sestra), Informovanost žen o prevenci rakoviny
prsu (Lucie Skopalová, 2. ročník Porodní asistentka), Náhradní
hlasové mechanismy po totální laryngektomii (Radka Poláková,
2. ročník Všeobecná sestra), Vliv metody Snoezelen na osob-
nost handicapovaného dítěte (Martina Čecháčková, 2. ročník
Všeobecná sestra).
Všechny práce měly vysokou úroveň, studentky prokázaly te-
oretické znalosti a schopnosti orientovat se v problematice,
dovednosti prezentovat dané téma na veřejnosti, schopnosti
reagovat na dotazy poroty a posluchačů, diskutovat i převá-
dět teoretické poznatky do praxe.
Výběr tří nejlepších prací byl pro odbornou komisi náročný
a složitý úkol. Komise byla pětičlenná, složená z odborní-
ků Krajské nemocnice Pardubice a asistentky Ústavu zdra-
votnických studií. Členy odborné komise byli ředitelka ošet-
řovatelské péče Krajské nemocnice Pardubice paní Věra
Moserová, vrchní sestra Oddělení radiační a klinické onkolo-
gie Bc. Blažena Beránková, staniční sestra terénní ošetřova-
telské péče NIKÉ paní Gabriela Kohoutková, lékař Interní

kliniky Krajské nemocnice Pardubice MUDr. Marek Sychra
a Mgr. Světlana Beránková, asistentka ÚZS Univerzity Pardu-
bice. Komise hodnotila jednotlivé odborné práce podle
předem stanovených kritérií pomocí bodového hodnocení
(1 – 5 bodů). Kritéria pro hodnocení byla: teoretický základ
práce, zpracování pilotního výzkumu, stanovení závěrů, vý-
znam práce pro profesní zaměření a pro obor ošetřovatel-
ství, způsob prezentace před odbornou komisí a posluchači.
Studentky prezentovaly své odborné práce pomocí programu
PowerPoint.
Po ukončení prezentací odborná komise vyhodnotila tři nej-
lepší studentky. První místo obsadila studentka Veronika Je-
línková. Druhé místo odborná komise udělila studentce Jitce
Čermákové a třetí místo obsadila Barbora Šimková. Student-
ky byly odměněny odbornou literaturou z oboru Ošetřova-
telství, propagačními předměty univerzity a malou sladkou
odměnou. Všechny přednášející obdržely jako ocenění
propagační univerzitní drobnosti.
Také posluchači měli možnost vybrat studentku, která je
svou prezentací odborné práce zaujala nejvíce. V anketě
O nejlepší účastnici 2. studentské vědecké konference zvítě-
zila a byla odměněna Martina Čecháčková, studentka 2. roč-
níku oboru Všeobecná sestra.
Druhá studentská vědecká konference na Ústavu zdravotnic-
kých studií proběhla ve velice příjemné atmosféře a potvrdi-
la, že studentky dovedou spojit teorii s praxí. Všechny účast-
nice konference přesvědčily odbornou komisi i posluchače
o své vysoké profesionální úrovni a všem patří ocenění a po-
děkování.

Mgr. Markéta Moravcová, Mgr. Eva Hlaváčková
Ústav zdravotnických studií UPa

informační centrum

Databáze ekonomických informací

Březen už není měsícem knihy, ale měsícem Internetu.
V rámci této akce pořádala knihovna ve středu 23. března
v počítačové studovně seminář Elektronické informační
zdroje pro ekonomické vědy. Seminář byl určen jak akade-
mické obci univerzity, tak odborné veřejnosti z regionu.
Bohužel ohlas nebyl příliš velký. Semináře se zúčastnilo pou-
ze jedenáct zájemců. Proto jsme se rozhodli využít prostor
v univerzitním zpravodaji ke zvýšení informovanosti akade-
mické obce o možnostech, které nabízí Univerzitní knihovna
v oblasti získávání ekonomických informací jak z Internetu,
tak prostřednictvím svého CDS serveru.
Nejrozsáhlejším zdrojem informací o domácí ekonomice na
CDS serveru jsou analýzy společnosti EuroAnalysis.
EuroAnalysis, s. r. o. je společnost zajišťující kompletní analý-
zy odvětví a krajů v ČR s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji
makroekonomických veličin i k aktuální situaci daného od-

větví ve světě. Zájemce o služby společnosti EuroAnalysis
vyplní formulář na http://www.euroanalysis.cz a je kontakto-
ván reprezentantem společnosti, příp. jsou mu požadované
informace zaslány e-mailem.
Prvním produktem je Analytický servis, materiál mapující
současný stav daného odvětví v ČR a čítající cca 150 – 200
stran. V komentářích je hodnocena minulá událost, popisován
výhled a očekávání sektoru do budoucnosti a celé odvětví je
zde srovnáváno v rámci celé Evropy. Hodnocení minulé udá-
losti obsahuje vývoj produkce, tržeb, zahraničního obchodu,
cen, produktivity práce, přidané hodnoty, tvorby HDP, za-
městnanosti, investic, legislativního prostředí, zahraničního
kapitálu a dopady vstupu ČR do EU na dané odvětví. Část
analýz tvoří i finanční hodnocení významných společností od-
větví (důležité finanční ukazatele, rating, finanční výsledky za
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několik posledních let, základní informace o společnosti,
SWOT analýza apod.).
Druhým produktem jsou Sektorové analýzy, ucelené ana-
lýzy o více než 500 nejvýznamnějších českých společnostech
v rozmezí 10 – 25 stránek. Mapují a podávají informace o 30
odvětvích v ČR a 25 odvětvích v SR. Mimo jiné obsahují vždy
úvod do vývoje celého odvětví, očekávaný vývoj životního
cyklu odvětví v příštím období, analýzu silných a slabých
stránek daného odvětví jak v ČR, tak ve světě.
A třetím produktem jsou Analýzy krajů, které sledují jak
významná odvětví daného regionu a podnikovou sféru, tak
i možné příležitosti a rizika pro dané území. Obsahují hospo-
dářský rozvoj dané oblasti (detailní popis podnikatelské zá-
kladny), ekonomické situace, vývoj trhu práce, hospodaření
municipalit, rozvoj cestovního ruchu a průmyslových zón
a v neposlední řadě i podrobnou analýzu nejvýznamnějších
firem.
Na našem CD serveru lze čerpat z analýz let 2003 a 2004.
Za rok 2003 je zpřístupněn analytický servis pro stavebnictví,
sklářský průmysl, finanční sektor a energetiku, dále analýzy
12 krajů a 30 odvětví v ČR a 26 v SR. Za 1. čtvrtletí roku
2004 je to 30 sektorových analýz. Všechny sektorové analýzy
jsou dostupné v české i anglické verzi.
Ze zahraničních zdrojů dostupných na Internetu, ale pouze
na počítačích univerzitní sítě, chceme představit databáze fi-
nancované z programu 1N - Informační infrastruktura výzku-
mu (grantový program MŠMT ČR na podporu výzkumu a vý-
voje). Jsou to DSI Campus Solution, EconLit, EIU ViewsWire
a ExpressExec. Komunikačním jazykem všech databází je ang-
ličtina, výjimečně němčina (DSI – German Statistical Office
a German FED).
DSI Campus Solution obsahuje aktuální i retrospektivní
faktografické statistické údaje pro oblast sociálních a ekono-
mických věd, které produkují vládní a mezinárodní organiza-
ce celého světa. Producentem databází je DSI Data Service
& Information, nezávislá společnost se sídlem v Německu.
Soubor databází tvoří sedm informačních zdrojů.
Producenty World Statistics jsou UNIDO – Organizace
OSN pro průmyslový rozvoj a IMF – Mezinárodní měnový
fond. UNIDO vytváří Industry Statistics (údaje z jednotli-
vých zemí světa o počtu průmyslových podniků, které vyrábí
a zpracovávají určitě druhy komodit, údaje o zaměstnanosti
v jednotlivých průmyslových odvětvích, výši platů a mezd
nebo o celkovém objemu produkce), a Industry Demand
– Supply Balance Statistics (světová analýza nabídky
a poptávky jednotlivých zemí světa - údaje o domácí produk-
ci zboží nebo vývozu a dovozu dané země). IMF vytváří In-
ternational Financial Statistics (údaje o jednotlivých ze-
mích světa z finančního hlediska - údaje o státních závěreč-
ných účtech, státních dluzích, počtu populace, importu a ex-
portu, zaměstnanosti, produkci zboží, o spotřebních cenách).
OECD Statistics poskytují základní makroekonomický
přehled o ekonomikách členských zemí OECD. Statistiky
jsou rozděleny do tematických skupin (rozvoj a podpora,

všeobecné ekonomické problémy, ekonomické indikátory,
národní rozpočty, trh práce a sociální problematika, fiskální
politika, průmysl, věda a technologie, zahraniční obchod,
zemědělství).
Intra – Extra - OECD Trade jsou statistiky mezinárodní-
ho obchodu rozčleněné podle komodit na základě „Harmo-
nizovaného systému popisu a označování zboží” a dále je
tvoří přehledy celkového vývozu a dovozu jednotlivých zemí
světa.
Eurostat Statistics jsou tvořeny statistickými údaji zemí
EU (přes 1 mil. časových řad s měsíčními, čtvrtletními a roč-
ními údaji). Najdeme zde statistiky krátkodobých ekonomic-
kých indikátorů, obecných makroekonomických indikátorů,
údajů o národním hospodářství, průmyslové výrobě, finanční
a sociální situaci, zahraničním trhu, demografii, dopravě,
spotřebě elektrické energie, životním prostředí apod.
Intra - and Extra - EU Trade Statistics je databáze mo-
nitorující aktuální tok zboží (cca 9500 druhů produktů) mezi
členskými zeměmi EU a přibližně dalšími 200 zeměmi světa.
Součástí jsou roční statistické přehledy s retrospektivou od
r. 1988 a od r. 2000 také měsíční přehledy EU jako celku
i jednotlivých členských zemí.
German Statistical Office (Německý statistický spolkový
úřad) dodává statistické údaje z Německa o populaci, vol-
bách, zaměstnanosti, obchodu a podnikání, zahraničním ob-
chodu, cestovním ruchu, dopravě, bankovnictví, vzdělání
a kultuře, zdravotnictví, platech, daních a cenách zboží,
národním rozpočtu atd.
German FED (Německá spolková banka) poskytuje měsíč-
ní zprávy o činnosti Deutsche Bundesbank Frankfurt, ban-
kovní statistiky, statistiky zahraničního obchodu, prodeje cen-
ných papírů, platební bilance a dále statistiky očištěné od
sezónních výkyvů.
EconLit je databáze s více než 521 000 bibliografických zá-
znamů a vybraných abstraktů světové ekonomické literatury
s retrospektivou od r. 1969. Produkuje ji American Economic
Association a vydává Ovid Technologies Ltd. Pokrývá více
než 600 titulů významných časopisů, knih, disertací, předná-
šek z konferencí o historii ekonomiky, ekonomických teori-
ích, mezinárodní, regionální a municipální ekonomice a souvi-
sejících oborech. Zahrnuje publikace Journal of Economic Li-
terature, Index of Economic Articles a Abstracts of Working
Papers in Economics. EconLit je důležitou pomůckou při
vyhledávání literatury relevantní tématu výzkumných prací
a při přípravě materiálů pro výuku.
EIU ViewsWire nabízí denní obchodní zpravodajství
o rychle se měnících světových trzích ve více než dvou stov-
kách zemí světa a regionech. Dodavatelem je The Economist
Intelligence Unit (EIU) – analytická a prognostická skupina
zpracovávající plnotextové analytické studie. ViewsWire den-
ně přináší 250 důležitých zpráv o ekonomickém a politickém
vývoji a o vývoji trhů ve světě a poskytuje stručné analytické
přehledy oblastí světa s jejich důsledky pro obchod. Tyto
zprávy jsou spojeny s průběžně aktualizovanou databází
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V druhé půlce loňského roku vzniklo
v budově DB v prostorách pod poslu-
chárnou B1 Kopírovací a internetové
centrum. Jeho součástí jsou 3 multi-
funkční zařízení značky Konica Minolta,
která pracují jako kopírovací stroje, la-
serové tiskárny (2 černobílé a 1 barev-
ná) i skenery, vše do formátu A3. Zde si
můžete za poplatek vytisknout a okopí-
rovat vaše materiály a nechat je svázat
do kroužkových hřbetů. Můžete také

skenova t dokumenty a pos í la t je
e-mailem.
Nová služba je založena na možnosti
samoobslužně, bezhotovostně a pře-
devším bezpečně tisknout, kopírovat
a skenovat. Specializovaný softwarový
produkt, který je instalován na tisko-
vém serveru, umožňuje reprografické
služby (kopírování, tisk, skenování)
s jednoznačnou identifikací uživatele
pomocí autorizačního terminálu.

Součástí Kopírovacího a internetového
centra je také 11 počítačových míst
sloužících studentům pro přístup k in-
ternetu a pro tisk na multifunkční
zařízení.
Kopírovací a internetové centrum je
otevřeno v pracovních dnech od 8 do
17 hodin.

Ing. Olga Klápšťová
ředitelka Informačního centra UPa

Kopírovací a internetové centrum – nová služba pro studenty a zaměstnance

místních informací, ekonomických prognóz a finančních in-
formací o každém trhu. V případě významné události s dopa-
dem na mezinárodní obchod ViewsWire reaguje analytickým
přehledem do 48 hodin. Uživatelé získávají přímý přístup
k prognózám a rizikovým odhadům a k plnému rozsahu fi-
nančních a ekonomických indikátorů EIU i komplexní zpra-
vodajství o daních, investičních a obchodních předpisech pro
daný trh. Jedná se o jedinou on line službu, která poskytuje
pravidelně aktualizovanou databázi analýz a přehledů o otáz-
kách týkajících se regulačních podmínek ekonomických trendů
v rozvinutých a perspektivních trzích.
ExpressExec je plnotextová faktografická databáze součas-
ného myšlení v oblasti managementu a vnitropodnikové or-
ganizace určená pro podnikový management a podnikovou
ekonomiku. Veškeré informace jsou zpracovány čelnými od-
borníky z jednotlivých oborů. Producentem je Wiley Inter-
science (společnost zpřístupňující na internetu databázi pub-
likací z vydavatelství John Wiley & Sons Ltd.). ExpressExec je
pravidelně aktualizovaný zdroj současné obchodní a podnika-

telské praxe, obsahuje manažerské obory, různé kurzy a tré-
ninkové programy. Je rozdělena do 12 tématických modulů
tvořených celkem přes 1 200 kapitol (Inovace, Podnikání,
Strategie, Marketing, Finance, Provozní činnost, Organizace,
Vedení, Lidé, Život a práce, Vzdělávání a rozvoj, Prodej).
Každý modul je dále strukturován do 10 knih (užších témat),
z těchto témat je přístup na 10 kapitol (plnotextové
odborné statě).
Všechny výše uvedené informační zdroje obsahují obrovské
množství dat, bohužel zatím málo využívaných. Studenti i
akademičtí pracovníci se často uchylují ke sběru informací
pouze na volně přístupných internetových stránkách. Tyto
informace jsou ovšem buď zastaralé, málo relevantní nebo
neúplné. Proč tedy nevyužít aktuální, kvalitní a ucelená data
zpracovaná či vytvořená odborníky? Pro další zájemce semi-
nář můžeme kdykoliv zopakovat. Srdečně zveme všechny,
kdo by se chtěli dozvědět něco víc o možnostech databází
nabízených knihovnou!

Ing. Blanka Jankovská
Univerzitní knihovna

Probíhající změny na počítačích v univerzitní síti

Většina z vás v posledních měsících určitě zaznamenala, že
technici z Oddělení správy výpočetní techniky Informačního
centra navštěvují jednotlivá pracoviště a společně s uživateli
rekonfigurují a reinstalují počítače a uživatelské účty.
Zmíněné změny, které se bezprostředně dotýkají každého
uživatele, jsou jedním z nezbytných kroků vedoucích ke zvý-

šení kvality servisu poskytovaného koncovým uživatelům,
a tedy i ke zvýšení jejich spokojenosti.
Hlavní body celého projektu mají za cíl řešit zejména tyto
problémy:
– množství různých přihlašovacích jmen a hesel do používa-

ných aplikací,
– sdílení, publikaci dokumentů a dat v týmu,
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– viry, nevyžádaná pošta a další bezpečnostní rizika,
– bezpečné uložení dat, pošty a dokumentů,
– garance spolehlivého servisu a kvality provozované tech-

niky včetně software.
Realizace celého projektu je rozložena do několika etap,
v současné době probíhá třetí etapa projektu – rekonfigura-
ce klientských stanic a uživatelských účtů.

Celý proces vytvoří základ pro další rozvoj aplikací a služeb,
který je založený na jednotné adresářové a doménové struk-
tuře univerzity.

Ing. Petr Švec
vedoucí Oddělení správy výpočetní techniky a software UPa

studenti

SRUPa se sešla s vedením univerzity

V úterý 22. února se v klubu B vysokoškolských kolejí sešli
v podvečer zástupci studentů k jednání s představiteli Uni-
verzity Pardubice.
Jednou až dvakrát do roka se takto setkávají studentští sená-
toři přímo s vedením univerzity, aby mohli sdílet svoje před-
stavy o studijních záležitostech a všech souvisejících téma-
tech života studentů na vysoké škole a v univerzitním kam-
pusu s těmi nejpovolanějšími, prodiskutovat s představiteli
školy problémy, které je tíží, seznámili se s plány dalšího roz-
voje univerz ity. Setkání jsou oboustranně přínosná
a umožňují přímo řešit a dávat odpovědi na konkrétní pro-
blémy či témata.

V úvodní části hovořil o univerzitě prorektor pro vnitřní
záležitosti doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., poté se přímo ze služební
cesty připojil a slova se ujal rektor univerzity prof. Ing. Miro-
slav Ludwig, CSc. Různá témata doplňovali informacemi další
přítomní: prorektor pro vzdělávání doc. Ing. Jaroslav Janda,
CSc., prorektorka doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., ředitelka In-
formačního centra Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Správy kolejí
a menzy Eva Skokanová a kancléřka Ing. Valerie Wágnerová.
Studenti byli spíše posluchači, otázek na vedení univerzity
měli jen několik. Probíraná témata a informace byly zřejmě
přínosem zejména pro nově zvolené mladé senátory, kteří
zastupují studentskou obec teprve krátkou dobu.

(vw)

Studentský ples dvakrát

V ABC klubu na Olšinkách se v sobotu 26. února a v pátek
4. března vysokoškoláci i pedagogové a příznivci univerzity
bavili a tančili za tradičního hudebního doprovodu Hvězdářů.
Plesy zahajoval po oba večery prorektor pro vnitřní
záležitosti univerzity - neboť studentský ples je jistě význam-
nou záležitostí univerzity - doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. Předtanče-
ní taneční školy manželů Mičjanových, při němž prokázali své
taneční vlohy i někteří studenti univerzity, zpestřilo svou kva-
litou program večera, během něhož se pak ostatní snažili in-
spirovat předvedenými krokovými variacemi. Někteří marně.
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Vysokoškolský majáles 2005

Ti, kterým více svědčí rytmy diskotéky, si jí hojně užili v dru-
hém sále. Ceny drobnější i hodnotné čekaly na ty šťastnější
při slosování vstupenek (není prokázáno, zdali na ony šťast-
livce platí pravidlo: „štěstí ve hře, neštěstí v lásce”…). Stu-
dentské plesání se vydařilo. Uvidíme, zda při vzrůstajícím po-

čtu studentů a zaměstnanců univerzity, natož příznivců, bu-
dou do budoucna dva taneční večery v plesové sezoně
stačit…

(vw)

Jen někteří dnešní vysokoškoláci jsou starší než tradice má-
jových rockových koncertů pod širým nebem v areálu vyso-
koškolských kolejí. Studentský MAJÁLES se koná na vysoké
škole v Pardubicích již od roku 1979! Tradice nebyla naruše-
na ani letos. Majáles začal již v pátek večer hudebními párty
na studentských klubech na pavilonech A a B - s DJ Václavem
a DJ Marou.
V sobotu 7. května začal program v 10 hodin v centru města,
tentokrát - vzhledem k akcím města spojeným s připomíná-
ním 60 let od ukončení 2. světové války - nikoliv na Pern-
štýnském náměstí, ale na náměstí Čs. legií před Fakultou che-
micko-technologickou. A jak se ukázalo, byla to docela pří-
jemná změna v místě vysokoškolákům-chemikům důvěrně
známém a prostředí až domácím.
Studentský král Majálesu, letos Michal I. Spravedlivý, převzal
symbolicky od prorektora univerzity prof. Jiřího Málka a pri-
mátora města Ing. Jiřího Stříteského na jeden den vládu nad
městem a univerzitou. Oba předali králi klíče od univerzity
i města na 24 hodiny s důvěrou i přáním navrácení svěřených
statků ne-li v lepším stavu, tedy alespoň v původním.
Projev krále Majálesu zásadního významu, který následoval,
tu předkládáme čtenářům v plném znění:

„Přátelé, zhrzeni žalem, stojíme nad hrobem starého mocná-
ře. Ale netruchleme déle, než je nezbytně nutné. S novým
králem přichází nový čas, nové jaro, kdy raší pupeny a veške-
rá lesní zvěř vyvádí své mladé. Tímto nechci říct, že by se nás
snad tento májový svátek netýkal. I my, někdy též zvaní
>PÁNOVÉ TVORSTVA<, bychom měli první slunečné dny
oslavit tak, abychom měli na co ve dnech mrazu a nepohody
vzpomínat.
A proto Vám já, táta Masaryk a spolu s námi i vysokoškolský
Bůh v čase i prostoru udělujeme privilegium nevázaného ve-
selí této prvomájové doby.
Přesto však nezapomínejme v zájmu svém i univerzitní říše
v následujícím roce dodržovat Královské osmero, které praví:
1. Neber jméno mé a rektorovo zadarmo!
2. Nesesmilníš, není-li to nezbytně nutné!
3. Nepokoříš pokorného!
4. Nezhudebníš organickou syntézu!
5. Není-li třeba, nerozkrádej erární materiál!
6. Nezakážeš!
7. Nebuď neuctivý na členy ubytovací kanceláře!
8. Pozor na maminku, dívá se!
A proto, mějte se rádi, milujte se a bavte se!!!!!!!!!!!!!!

král Michal I. Spravedlivý”
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Královskou družinu - a nejen ji - až do půl dvanácté bavili
svými kousky šermíři, mažoretky, tanečníci. Poté se vydala
skrovná královská družina na cestu z centra města do areálu
vysokoškolských kolejí v Polabinách, kde májová veselice po-
kračovala v podstatně množstevně bohatším provedení, co
se počtu účastníků, bohatosti i hlasitosti hudební produkce
i hojnosti občerstvení týče.
Po celé sobotní odpoledne až do večerních hodin probíhal
mezi pavilony B a C hudební maratón. Hvězdou letošního
ročníku Majálesu byla skupina DIVOKEJ BILL, která hrála na

pardubickém Majálesu již v roce 2003. Druhým lákadlem byla
skupina WOHNOUT, kterou pravidelní návštěvníci Majálesu
také dobře znají. K majálesovým nováčkům naopak patřili
100°C a Deset Očí. Nezklamali ani CHOCOLATE JESUS,
DUKLA VOZOVNA, NUKLEÁRNÍ VOKURKY, V.P.R., Ú.S.P.,
PROMILE. A protože ani nepřízeň počasí a déšť neodradily
nejen ty nejvytrvalejší účastníky, noční program pokračoval
na vysokoškolských klubech a v rockovém klubu Žlutý pes.

(vw)

Komise J. W. Fulbrighta v Praze
Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2005
získají alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta
možnost vládního stipendia pro pokračování ve studiu nebo
výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se
uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maxi-
málně 18 tisíc dolarů, životní náklady, zdravotní pojištění
a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku
a dodat další podklady pro výběrové řízení do uzávěrky
1. září 2005.
Každý rok Fulbrightovo stipendium podpoří 10 až 15 stu-
dentů a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 40
kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na
úspěch,” říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.
Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního
programu a získání titulu Master nebo Ph.D. na americké uni-
verzitě (kategorie “degree”) nebo pouze jednoroční hosto-
vání (kategorie “non-degree”). Zájemce může rovněž zvolit

kategorii “visiting research student”, určenou pro práci na
samostatném výzkumném projektu, např. disertační práci.
V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.
Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech
s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají zájemci,
kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.
Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky bě-
hem studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR.
Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů
požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku
TOEFL s minimálním skóre 213, případně také test studijních
předpokladů GRE). Kromě elektronické přihlášky patří mezi
nejdůležitější požadované dokumenty kopie studijních vý-
sledků a tři doporučující dopisy. Pro výběr je rozhodující
hlavně kvalita uchazeče a jeho přihlášky.
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Máte pocit, že svět se neubírá správ-
ným směrem a jsou věci, které by se
měly změnit?! Každý človíček může po-
moci. Ať už sám či v kolektivu. A proto
jsme se rozhodly být něčeho součástí.
Kromě náročného studia na Fakultě
ekonomicko-správní jsme členky Hu-
manistického hnutí Dialog, občanského
sdružení.
V rámci Humanistického hnutí jsou
prováděny různé druhy projektů.
V České republice se pořádají kurzy
pro dobrovolníky, festivaly a Ples Afrika,
který se konal 1. dubna v Lucerně. Ples
sbližuje lidi různých kultur a národností
a výtěžek z něj bude použit na výstavbu
sirotčinců v rozvojových zemích.
V Africe probíhají kurzy alfabetizace
a tradičních řemesel. Jsou zde centra
pro „děti ulice”, program prevence
AIDS, centra základní lékařské péče
a prevence, program prevence ženské
obřízky, projekty v zemědělství atd.
Kromě aktivit probíhajících v Africe
a České republice existuje také projekt
Adopce afrických dětí – projekt pomo-
ci na dálku. Je realizován ve státech
Keni, Guineji a Beninu. Cílem projektu
je zprostředkovat přístup ke vzdělání
dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci
si nemohou dovolit hradit školné a vý-
daje spojené s výukou. Dítě nadále žije
se svou rodinou v Africe, ale „adoptivní
rodič” z Evropy (jednotlivec, skupina
lidí, rodina, organizace nebo firma) mu
hradí školné, učební pomůcky a povin-
nou školní uniformu. Částky se liší dle
ekonomické situace dané země. V Gui-
nej i činí příspěvek na jedno dítko
460,-/měsíc. V Keni 600,-/ měsíc a v Be-
ninu 500,-/měsíc. Minimální období, na

které je dítě možné adoptovat, je jeden
rok. Tímto projektem se právě my
zabýváme.
Tereza (20) – „Studuji 2. ročník. Do
projektu jsem se zapojila před třemi
lety. V tuto dobu mám na starost 56
dětiček, z toho 52 adoptovaných.
Účastním se kurzů pro dobrovolníky
a v září se chystám do Guiney.“
Mirka (21) – „I já zde studuji druhým
rokem. S adopcí jsem začala před něko-
lika měsíci. Tudíž mám v péči zatím
>pouze< 19 dětí, ale 14 z nich už adop-
tovaných. I já bych se časem ráda podí-
vala do Guiney, ale prozatím chybí
finanční prostředky.“
Společně jsme též v prosinci minulého
roku v areálu univerzity pořádaly sbír-
ku zdravotnických potřeb pro Afriku.
Tato akce byla zaměřena na pomoc
zdravotnickým střediskům v Konakry.
Lidí, kteří se zabývají touto problemati-
kou, je bohužel velmi málo. Proto, po-
kud Vás tyto aktivity zaujaly, na stránce
www.humanisti.cz získáte více informa-
cí společně i s informacemi, jak se po-
případě do projektu zapojit. Nebo se
můžete obrátit přímo na nás
tereza@humanisti.cz,
mirka.machova@centrum.cz.
Také bychom chtěly uspořádat schůzku,
na které bychom o projektech mohly
více informovat a dát prostor pro disku-
zi. Termín schůzky a upřesnění prostor
jejího konání bude vyvěšen v celém areá-
lu na nástěnkách a na stránkách huma-
nistů. Budeme se těšit na Vaši návštěvu
a podporu.
Tereza Kvasničková a Miroslava Machová

studentky 2. ročníku
Fakulty ekonomicko-správní

Studentky Univerzity Pardubice a jejich pomoc Africe

studentky FES Tereza Kvasničková
a Miroslava Machová

guinejská holčička

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popi-
su programu najdete na http://www.fulbright.cz v sekci
Fulbrightova stipendia.
Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace
založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za úče-
lem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou
republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipen-
dia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další sti-
pendijní a grantové programy. Zároveň poskytuje bezplatné

poradenství a informační služby všem zájemcům o studium
a výzkum v USA, a to včetně informací o amerických stan-
dardizovaných jazykových a přijímacích testech, jako je
TOEFL, GMAT a GRE.
V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte
na programovou referentku Andreu Semancovou,
Komise J. William Fulbrighta, Táboritská 23, 130 87 Praha 3,
tel. 222 718 452, fax 222 729 868,
e-mail: semancova@fulbright.cz.
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37. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

JIŘÍ ŠČERBAKOV JOFF - OBRAZY

V úterý 5. dubna se konala vernisáž
37. výstavy Galerie Univerzity Pardubi-
ce. Až do 19. května vystavoval na aka-
demické půdě své OBRAZY králové-
hradecký výtvarník JIŘÍ ŠČERBAKOV.
Jiří Ščerbakov studoval v letech 1945 -
48 na Střední odborné škole pro umě-
lecký průmysl v Jablonci nad Nisou
a v letech 1948 - 53 na Vysoké škole
umělecko-průmyslové v Praze u prof.
Emila Filly. Od roku 1955 realizoval na
padesát samostatných výstav ve výcho-
dočeském regionu, Praze, na Moravě
atd. Je členem Unie výtvarných umělců

a svými obrazy je zastoupen ve sbírkách
doma i v zahraničí.
Jan Baleka k výstavě Jiřího Ščerbakova
uvedl: „V jeho obrazech se zrcadlí on
sám a jeho osud, zrcadlí se v nich však
i doba, v níž žil své mládí s důvěrou
a nadějemi, které se ukázaly iluzí a kla-
mem. Grafické, kreslířské a malířské
dílo dokládá, že prošel k poznáním
a pravdám, jež mládí jen stěží mohlo
rozpoznat.”
Zejména prezentovaná série „osudo-
vých” dam byla vskutku okouzlující.

(vw)

Pilotova žena Dáma s psíčky Učitelka kočkování

Dáma s krtkem Na první pohled Stehlíkova s kozlem
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V úterý 24. května byla zahájena 38. vý-
stava na akademické půdě.
Miloš Petera, královéhradecký rodák,
žije a působí ve Dvoře Králové nad La-
bem. Vystudoval umělecko-průmyslo-
vou školu v Brně u prof. Karla Jílka.
Realizoval řadu samostatných výstav
a účastnil se skupinových výstav v Čes-
ké republice, v zahraničí vystavoval ve
Frankfurtu n. M., Curychu, Varšavě, Bu-
dapešt i , He ls inkách , Hannoveru ,
Brémách, Halmstadu a Lausanne.
PhDr. Karel Jaroš k jeho životní tvorbě
shrnuje: „V 60. letech se Peterova tvor-
ba vydala cestou materiálových objektů,
asambláží a frotáží v duchu arte povera
a informelu, ovlivněna tehdejší civilizač-
ní hypertrofií. Od 70. let je pro následu-
jící dvě dekády jeho práce typické

ztvárnění tématu konfliktu civilizace
a přírody, kde využil bohaté zkušenosti
z frotáží, jejichž rukopis aplikoval na
malbu. Originální pracovní postup mu
při kombinaci malířských technik dovo-
loval organizovat plochu jako záznam
novodobého osudového střetu do for-
my ekologických apelů. V polovině 80.
let dochází ke zklidnění v dramatické
ploše jeho obrazů. Tlumená barevnost,
lyrický tón i poetické ladění a časté in-
timní téma zátiší svědčí o proměně ma-
lířova prožívání světa. Obrazy z jeho
tvorby 90. let přinášejí zpět témata
a materiály jakoby dříve odložené - ost-
ré, plné a syté barevné tóny, kde se geo-
metrické prvky prolínají s abstraktními
poli a z plochy opět prostupují struktu-
ry. Vznikají další variace na jeho základ-

ní témata - civilizační konflikt, lyrickou
a poetickou povahu všedního lidského
života a intimní časové reminiscence.
Obrazům posledních 10 let dominují
otisky ve strukturách, jejichž podíl na
celkové ploše obrazu roste. Roste také
skepse, se kterou autor pohlíží na náš
svět.”
Výstavu obrazů Miloše Petery mohou
návštěvníci zhlédnout do poloviny
července ve vestibulu Univerzitní
knihovny, kde je komorní Galerie Uni-
verzity Pardubice umístěna, od pondělí
do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu
od 8 do 12 hodin (od 1. července pou-
ze v pondělí - pátek 8 - 15 hodin).

(vw)

38. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

MILOŠ PETERA - obrazy - kresby - frotáže

o hudební doprovod se postarali Hönigovi na flétny a cemballovernisáž doprovodil úvodním slovem PhDr. Karel Jaroš.

texty z malířových deníků četl sám autor
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Volejbalový turnaj O pohár USK

Ve dnech 8. a 10. února zorganizovala katedra tělovýchovy
a sportu ve spolupráci s Univerzitním sportovním klubem
pro zaměstnance univerzity 5. ročník turnaje ve volejbalu
„O pohár USK”.
Tentokrát se přihlásilo pouze 6 družstev, když nejpočetněji
byla zastoupena Fakulta chemicko-technologická s třemi ko-
lektivy, Fakulta humanitních studií, Fakulta ekonomicko-správ-
ní a rektorát dodaly po jednom družstvu. Velkým překvape-
ním pro všechny byla neúčast vítěze předchozího ročníku
družstva Dopravní fakulty Jana Pernera. Reprezentanti fakult
byli vylosováni do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý
s každým s tím, že do finále o pohár USK postupovala prvá
dvě družstva.
Po celý turnaj si velmi dobře vedlo A družstvo FChT, které
suverénně zvítězilo již počtvrté. Dobrými výkony se též pre-
zentovalo družstvo FES.
Po oba soutěžní dny provázela sportující družná pohoda
v duchu: „i když jsme nevyhráli, hlavně že jsme se zúčastnili”.

Mgr. Petr Filip
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Výsledky:

Skupina “A”
FChT “Turist” - FHS
FChT “A” - FChT “Turist”
FChT “A” - FHS

0 : 2
2 : 1
2 : 0

Skupina “B”
FChT “Boženka” - FES
Rektorát - FChT “Boženka”
FES - Rektorát

0 : 2
2 : 0
2 : 1

Semifinále
FChT “A” - Rektorát
FES - FHS

2 : 0
2 : 0

O 3. místo
Rektorát - FHS 3 : 0
Finále
FChT “A” - FES 3 : 1
Konečné pořadí
1. FChT “A”
2. FES
3. Rektorát
4. FHS

Body do Standarty
6
4
-
2

Překvapivý maratón 16. března

Proč překvapivý? Protože dívek, které se ho zúčastnily, bylo
142!!! Takový počet nás mile překvapil a povzbudil do pří-
prav dalšího Víkendu s aerobikem na KTS. Už úvod byl velice
příjemný. Choreografie sestav dívek pod vedením HELENY
UNZEITIGOVÉ (FES 5. roč.) uspěla snad u všech děvčat. Dis-
co rytmy rozproudily krev a mohla začít první hodina. LIA
VONŠOVSKÁ (FES 1. roč.) se jí ujala tanečně a mile a hodi-
na utekla velice rychle. Druhou hodinu měla připravené pře-
kvapení ZUZKA VAVŘINCOVÁ (FHS 3. roč.) v podobě Tae-
bo. Dynamické cvičení nikoho neodradilo, což nás velmi po-
těšilo. Třetí hodina byla ve znamení Miss pardubického kraje
KATKY HÁJKOVÉ (FES 2. roč.). Taneční provedení hodinou
a veselá choreografie byla „tatam”, než jsme se nadály. Lehce
znavený dav přivítal SILVU VACKOVOU (FES 4. roč.), která si
úspěšně pohrála s prostorem a mátla děvčata. Ta se ale ne-

dala a sestavu zvládla skvěle. Finálovou sestavu měla připra-
venou JANA MARTINCOVÁ (FChT 4. roč.) a zdaleka necvi-
čila s prázdným sálem. Na pátou hodinu zůstalo a s nadšením
ji odcvičilo 78 dívek. Zdánlivě jednoduchá sestava jakoby vlila
do žil novou krev a po únavě ani stopy!
Jaká je vlastně statistika? Celkový počet cvičenek byl 142.
Celý maratón v aerobiku vydrželo cvičit 42 dívek! Co chybě-
lo? Aspoň jeden kluk!
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem cvičitelkám za
předvedený výkon a vytvoření příjemné sportovní atmosféry.
A Heleně Unzeitigové za přípravu a perfektní předtančení
jejích holčiček.
DĚKUJEME........

Mgr. Pavla Kadeřávková
Katedra tělovýchovy a sportu UPa
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Jak bylo na horách?

Oba výcvikové kurzy, jak v Rokytnici nad Jizerou, tak v Peci
pod Sněžkou, se mimořádně vyvedly. Počasí, které nemohlo
ani lépe vyjít, než vyšlo, vytvořilo fantastické podmínky pro
lyžování a jiné zimní hrátky. Jen v Rokytnici jednodenní
vichřice prověřila naše tvrdé nátury. Obstáli jsme, nevzdali
jsme to a naplánovanou túru na běžkách dokončili. Jinak se
na nás každodenně usmívalo sluníčko a pod nohama nám
praskal prašan. Sněhové krystaly zářily ve slunci, vytvářely ro-
mantickou atmosféru. Stopy vyříznuté jak podle pravítka zva-
ly ke sklouznutí. Měli jsme štěstí i na jízdu v hlubokém sněhu,
neboť neustále sněžilo. Pro zpestření jsme si zařádili na
snowtubinku. Přemrzlý sníh a upravená trať nám dopřály ve-
likou rychlost a adrenalin stoupal. Naštěstí se vše obešlo bez
úrazu.
V Peci bylo ještě krásněji. Mrazy povolily a nefoukalo. Sjez-
dovky nepřelidněné, fronty malé. Parta lidí skvělá. Lyžování
bylo absolutně příjemné. Nebyli jsme odkázáni jenom na Pec,

ale jezdili jsme i v Jánkách na nové sjezdovce Protěži. Úrazy
a nemoci se nám vyhnuly i zde.
Těšíme se, že příští rok pojedete s námi!

Mgr. Pavla Kadeřávková
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Oblastní přebor ve florbale

Katedra tělovýchovy a sportu pořádala ve středu 23. března
ve sportovní hale v Chlumci nad Cidlinou oblastní přebor VŠ
ve florbale. Nehrálo se v Pardubicích, protože hala požadova-
ných parametrů zde dosud není. Do turnaje se přihlásili re-
prezentanti Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec
Králové a studenti naší univerzity, jmenovitě:
Janošík Jan, Rambousek Lukáš, Černohorský Jan, Hoffman Fi-
lip, Holeček Jaroslav, Vichr Ondřej, Stohschneider Miroslav,
Diblík Ondřej, Sucharda Stanislav, Brychta Karel, Hodr Zde-
něk, Haňák Radim, Čučotka Ladislav, Cibere Radek.
Průběh turnaje byl velmi dramatický a měl vysokou sportov-
ní úroveň, o které svědčí skutečnost, že mezi účastníky bylo
mnoho hráčů hrajících nejvyšší naši soutěž a o postupujícím

bylo rozhodnuto až v samém závěru střetnutí mezi TU Libe-
rec a UPa, kdy štěstí se přiklonilo na stranu našeho soupeře,
který těsným vítězstvím v poměru 4 : 3 postoupil na České
akademické hry, které se konali v Olomouci ve dnech 1. – 7.
května 2005.
Naši reprezentanti skončili na druhém místě.

Výsledky jednotlivých utkání :
Univerzita Pardubice - Univerzita Hradec Králové 9 : 3

TU Liberec - Univerzita Hradec Králové 4 : 2

Univerzita Pardubice - TU Liberec 3 : 4

PhDr. Josef Kořínek
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

osobnosti

Letos v únoru oslavil své významné
životní jubileum v plné síle a pracovním
nasazení jeden z našich nejvýznamněj-
ších makromolekulárních chemiků prof.
Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.
Je absolventem VŠCHT Praha, kterou
ukončil v roce 1953 v oboru organická
chemie. Po ukončení studií krátce pra-
coval jako technolog ve Východočes-
kých chemických závodech v Pardubi-
cích - Rybitví a v letech 1953 – 1957

působil jako odborný asistent na Vyso-
ké škole chemicko-technologické v Par-
dubicích. V roce 1957 odešel na Ústav
makromolekulární chemie ČSAV, kde
ukončil vědeckou aspiranturu a od roku
1960 pracoval jako vědecký pracovník.
Od roku 1968, kdy dosáhl vědecké
hodnosti doktora věd, působil jako ve-
doucí vědecký pracovník. V letech 1990
– 1998, tedy po dvě funkční období, za-
stával funkci ředitele Ústavu makromo-

lekulární chemie AV ČR. Vědecká práce
ho stále baví a zaměstnává i nadále
v Ústavu makromolekulární chemie
AV ČR.

Profesor Pavel Kratochvíl
- jubileum doktora honoris causa Univerzity Pardubice
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Svoji badatelskou práci profesor Krato-
chvíl zaměřil na oblast fyzikální chemie
makromolekulárních látek, zejména na
studium molekulárních parametrů poly-
merů rozptylem světla. Výsledky publi-
koval ve více než 200 původních pra-
cích v mezinárodních vědeckých časo-
pisech i v monografiích. Přednesl téměř
250 vyžádaných přednášek a sdělení na
mezinárodních konferencích a symposiích
a přednášek na zahraničních univerzi-
tách a institucích. Ohlasy na jeho práce
podle SCI čítají více než 2000 citací.
Profesor Kratochvíl je světově proslu-
lým vědcem, který je zván zahraničními
univerzitami a institucemi. Jako hostují-
cí profesor nebo “research professor”
pracoval na univerzitách a výzkumných
ústavech v Německu, Mexiku, USA
i Rusku. Uskutečnil více než 100 krát-
kodobých studijních a přednáškových
pobytů v Evropě, Americe a Asii.

Jako významný vědec byl nebo je čle-
nem řady mezinárodních výborů mezi-
národních konferencí, redakčních rad
zahraničních vědeckých časopisů i člen
názvoslovné komise IUPAC. Je “Fellow
of The Royal Society of Chemistry”
a zakládajícím členem Učené společ-
nosti České republiky. Působil a působí
jako předseda komise pro obhajoby
doktorských disertačních prací v oboru
makromolekulární chemie.
Jako pedagog působil profesor Krato-
chvíl v letech 1953 – 1957 i na bývalé
Vysoké škole chemicko-technologické
v Pardubicích, později na VŠCHT Praha.
Dále byl zodpovědný za vědeckou vý-
chovu na Ústavu makromolekulární
chemie AV ČR a byl, jak bylo již výše
uvedeno, hostujícím profesorem na ně-
kolika zahraničních univerzitách.
Profesor Kratochvíl je vědec světového
významu, který má úzký vztah k Uni-
verzitě Pardubice a zejména k Fakultě

chemicko-technologické, na níž začínal
svoji odbornou kariéru. Trvale udržuje
s fakultou kontakty pracovní i osobní, je
dlouholetým členem vědecké rady bý-
valé VŠCHT a nynější Univerzity Pardu-
bice. Je členem dalších tří vědeckých
rad vysokých škol v Praze, Zlíně a Brně.
V roce 2000 byla jeho práce oceněna
Univerzitou Pardubice udělením čest-
ného titulu Dr.h.c. „za zásadní přínos
k rozvoji oboru makromolekulárních
látek zvláště v oblasti fyzikální chemie
polymerů”. Dále byl za svou vědeckou
práci oceněn i řadou státních cen
a medailí.
Jubilantovi s úctou a radostí přejeme
vše dobré, hodně zdraví a sil v pracov-
ním i osobním životě.

prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc.,
prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.

Katedra obecné a anorganické chemie
Fakulty chemicko-technologické

S hlubokým zármutkem jsme přijali
zprávu, že nás dne 1. března 2005 ve
věku nedožitých 84 let navždy opustil
vážený kolega, spolutvůrce při zakládání
Dopraví fakulty Jana Pernera a dlouho-
letý člen Vědecké rady Univerzity Par-
dubice prof. Dr. Ing. Jaroslav Němec,
DrSc., doctor honoris causa Univerzity
Pardubice.
Prof. Němec se narodil 15. března 1921
v Horažďovicích jako syn tamního ředi-
tele školy. V dospívajícím věku chtěl
studovat malířství na akademii, ale na-
konec v důsledku zavření vysokých škol

v průběhu 2. světové války po maturi-
tách na gymnáziu a průmyslovce na-
stoupil do podniku ČKD v Libni. Zde
prošel praxí a rozvinul svoje teoretické
znalosti tak, že hned po válce v letech
1946 - 47, tedy za pouhé dva roky a při
zaměstnání, absolvoval Fakultu strojní-
ho a elektrotechnického inženýrství
ČVUT Praha a v zápětí získal titul dok-
tora technických věd (1948). V ČKD
zastával řadu vedoucích funkcí, kde pod
jeho vedením byly zkonstruovány první
dieselelektrické lokomotivy, nové těžní
stroje, kompresory a velká chladírenská
zařízení i nové trakční motory. V roce
1953 zahájil svoji činnost akademické-
ho pracovníka, která ho provázela po
celý život, byť byl profesně spojen s ce-
lou řadou průmyslových podniků v Če-
chách i v zahraničí. V tomto roce se
stal docentem a byl jmenován děkanem
nově vytvořené strojní fakulty Vysoké
školy železniční v Praze. O dva roky
později, v roce 1955, byl jmenován pro-
fesorem a získal vědeckou hodnost
doktor věd (DrSc.). Do roku 1959 pů-

sobil jak prorektor Vysoké školy želez-
niční. V roce 1960 byla Vysoká škola
železniční z Prahy převedena na Sloven-
sko do Žiliny jako Vysoká škola doprav-
ní. V tomto roce profesor Němec školu
opustil a přešel do Škodových závodů
v Plzni, kde se věnoval materiálovým
a pevnostním problémům naší první
atomové elektrárny. Ve Škodových zá-
vodech v Plzni realizoval unikátní expe-
rimentální výzkum zaměřený na zkouš-
ky reaktorové nádoby a pod jeho vede-
ním zde vznikl výzkum křehké pevnosti
svařovaných rozměrných těles. V roce
1973 se stal členem korespondentem
ČSAV a o dva roky později akademi-
kem. Po dobu 9 roků byl ředitelem
Ústavu teoretické a aplikované me-
chaniky ČSAV, kterému vtiskl širší
zaměření, mj. do oboru biomechaniky.
Profesor Němec byl autorem 30 mo-
nografií, vydaných u nás i v zahraničí,
dále pak více než 400 článků v odbor-
ných časopisech a sbornících. Za svoje
celoživotní dílo byl prof. Němec opako-
vaně uváděn v americkém přehledu vý-

Rozloučení
Vzpomínka na prof. Dr. Ing. Jaroslava Němce, DrSc., dr.h.c. Univerzity Pardubice
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znamných odborníků vědy a techniky
“Who is Who” a v jeho domácí podo-
bě i v přehledu nejvýznamnějších osob
současné světové vědy. Za práci pro
průmysl dostal řadu ocenění, medailí,
dvě státní ceny za vědu, řadu medailí
akademických a vysokoškolských.
Zejména významná je medaile za záslu-
hy o vědu a lidstvo. Rovněž tak byla
oceněna jeho činnost pedagogická a or-
ganizátorská ve vysokoškolské pedago-
gice Komenského medailí. Ve spoluprá-
ci s dalšími pedagogy byl zakladatelem
celé řady studijních oborů: aplikované

mechaniky, aplikované matematiky
a materiálového inženýrství. Za mimo-
řádné výsledky v oblasti vědy a techni-
ky obdržel prof. Němec v listopadu
2004 národní cenu Česká hlava 2004.
Nevídanou univerzálnost osobnosti
prof. Němce - inženýra, vědce, pedago-
ga - dotvářela jeho záliba v umění. Byl
známým malířem, své obrazy - hlavně
krajiny z oblastí Šumavy a západních
Čech - vystavoval na více než 20 výsta-
vách doma i v zahraničí.
Prof. Němec byl nezapomenutelnou
osobností a vzácným člověkem. Svoji

životní moudrost předával nezištně
svým žákům a spolupracovníkům. Jeho
životním krédem byla víra ve vědu
a pokrok lidstva.

Ztráta každé osobnosti a jejího tvůrčí-
ho ducha je vždy těžká a nenahraditel-
ná, o to více člověka, jenž zasvětil svůj
život vzdělávání a bádání a předávání
svých znalostí a zkušeností mladé gene-
raci a tak významným způsobem ovliv-
ňoval svým lidským rukopisem a profe-
sionálním duchem rozvoj české vědy.
Čest jeho památce.

kolektiv Dopravní fakulty Jana Pernera

Jaroslav Teplý 2. část

historie

Pohled do husitských válek.
Vraťme se však ještě k onomu terénnímu bloku. Byl zřejmě
součástí opevňovacího systému jako vysunuté opevnění,6)

protože nebýt jeho vtažení do obrany hradu, nebylo by jádro
hradu z této strany kryto vůbec; byv volný, umožňoval by
totiž tento terénní blok přisunutí obléhacích zařízení k jádru
hradu a tím střelbu na krátkou vzdálenost. Nicméně stopy
zdiva na blocích patrny nejsou, takže, bylo-li tu ohrazení, bylo
buď vybráno beze zbytku, nebo bylo pouze srubové.
Taková představa by do jisté míry mohla korespondovat
s trojitým opevněním čela předhradí, a sice v tom smyslu, že
jak opevnění bočního bloku, tak zpevnění předhradí dalšími
dvěma valy vzniklo dodatečně, vynuceno jsouc okolnostmi
válečnými, nejspíše asi nebezpečím za husitských válek. Je
sice toto dodatečné zpevňování hradu domněnkou, má však
dobrou oporu v pramenné zprávě, jíž je text B Starých leto-
pisů českých. Nechme však hovořit přímo Staré letopisy,
s nimiž se ovšem - po způsobu Matěje Broučka - musíme vy-
dat do měsíce února roku 1421.

Staré letopisy české.
(B.) A potom prvú neděli v puostě [9. února 1421] vytáhli
z Chrudimě s vozy a puškami k klášteru sv. Jakuba u Stradova
a tu šturmovali a zapálil klášter a tu jich zbito (a kteříž skákali
ze zdi), na 28 pacholkuov braných, silných.7)

Převeden do novočeštiny, zní citovaný passus následovně: Po-
tom v první neděli v postu [9. února 1421] vyrazili z Chrudimě
s vozy a s děly ke klášteru sv. Jakuba u Stradova, klášter dobyli
a zapálili a pobili (včetně těch, kteří seskákali se zdí) asi osma-
dvacet statných mládenců.8)

� � �

Klášterem svatého Jakuba míní Starý letopisec proboštství
Podlažického kláštera benediktinů u kostela sv. Jakuba nad
Svídnicí. Kostel je zmíněn listinně k roku 1349 a nepochybně,
že u kostela bylo také obydlí plebánova, kostel byl farní. Snad
byla u kostela i obydlí další.
Obec, v níž kostel sv. Jakuba stojí, se však dnes jmenuje Prá-
čov. Toto místní jméno přichází však v pramenech až v roce
1789, kdy tu jako osada obce Svídnice byl kostel a čtyři po-
pisná čísla, z nichž jedním byla lokalie. Ještě Berní rula z roku
1654 zná pouze kostel sv. Jakuba, nikoliv ale místní jméno
Práčov.9)

Zda slovo Práčov jest původním jménem návrší, či případně
původním jménem osídlení okolo kostela, nevíme. Nejstarší
archeologicky doložené osídlení těchto míst však je prastaré,
pochází z počátku prvního tisíciletí před Kristem; dnešní Prá-
čov i s kostelem stojí totiž na místě hradiště lidu popelnico-
vých polí, snad ze starší slezské fáze slezsko-platěnické kultu-
ry, jež patrně mělo mladšího následovníka.10)

Pokud se raného a vrcholného středověku týká, jsme co do
nálezů hmotných pramenů zatím odkázáni na ne příliš přes-
nou zprávu z let osmdesátých devatenáctého století. Místo
patrně osídleno bylo, soudě alespoň podle nálezu křížku.
Vzhledem k poloze kostela sv. Jakuba na návrší je to dosti
pravděpodobné a původ zdejší svatyně by potom byl starší,
než je první zmínka o ní v pramenech, což jest rok 1349;
myslit snad lze na přelom rané a vrcholné fáze středověku.
Sama dnešní budova kostela sv. Jakuba na Práčově je pozoru-
hodnou stavbou vrcholné gotiky, budována byla pro zmíněné
benediktinské proboštství před rokem 1371; stavebníkem
kostela byl Jaroš ze Strádova.11)

HRAD STRÁDOV
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Areál proboštství se nedochoval a není zatím doložen archeo-
logickým výzkumem. Osobně bych proboštství kladl na mír-
ně vyvýšené místo uvnitř dnešní obce, je to asi sedmdesát
metrů západoseverozápadně od kostela.
Od hradu Strádova je kostel sv. Jakuba vzdálen vzdušnou ča-
rou asi kilometr, při čemž ale oba objekty, kostel a hrad, jsou
odděleny údolím řeky Chrudimky. Dnes ovšem také lesem
obory, o němž však důvodně můžeme předpokládat, že zde
v roce 1421 nebyl.
Tou nevelikou vzdáleností ale snáze vysvětlíme, proč autor
textu Starých letopisů klášterec označuje slovy klášter sv. Ja-
kuba u Strádova. A ještě o něčem toto označení lokality vy-
povídá, totiž o tom, že hrad Strádov v roce 1421 nebyl bez-
významnou tvrzkou ztracenou v lesích - jak bychom podle
jeho dnešní odlehlosti v oboře, po většinu roku uzavřené
a nepřístupné - mohli snad soudit. Ve své době byl zřejmě
hrad Strádov objektem dosti významným.

� � �

Hradní jádro:
Vraťme se však z patnáctého století a od kostela svatého Ja-
kuba ještě do areálu hradu, protože až dosud jsme nebyli
v hradním jádru. Překonavše rozlehlý příkop, vstoupili jsme
do hradního jádra a ocitli jsme se tváří v tvář stavu, pro nějž

August Sedláček užil na jednom místě Hradů novozákonního
obratu „ohavnost spuštění”.12) Pro současnou mluvu počíta-
čového věku jest to pravda archaismus málem nesrozumitel-
ný, ale pro to, co vidíme v hradním jádru zříceniny hradu
Strádova, jest to obrat nad jiné výstižný. V jádru hradu Strá-
dova není vskutku než spoušť.
Naštěstí lze v této spoušti ještě celkem dobře zjistit alespoň
vnější obrys hradního jádra, přizpůsobivšího se skalnatému
výběžku, na němž jádro stojí, obrys spíše zploštěného, ne
zcela pravidelného kruhu. Na severním boku jádra týčí se
torso mohutné konvexní, na živé skále založené hradby,
z vnějšku na jednom místě ještě dobře nejméně deset až je-
denáct metrů vysoké; díváme se na plášťovou hradbu.13) Na
jižní straně jádra však tato plášťová hradba patrna není.
Ona spoušť uvnitř dovoluje zástavbu hradního jádra zjistit
pouze v hlavních obrysech, podrobnější poznání je znesnad-
něno tím, že část vnějšku kamenné masy hradu se zčásti sice
zřítila ven, do příkopu a ze svahů, ale veliká část masy zdiva
se zavřela rovněž dovnitř hradu.
Za tohoto stavu věci je tudíž možno říci pouze to, že vý-
chodní část jádra byla vyplněna stavbou v podstatě hranolo-
vou, jež vzhledem k ochraně vstupu do hradního jádra byla

Hrad Strádov. Cesta ke hradu od Nasavrk. Mezník, patník, nebo
náhodný tvar kamene na náhodném místě? Současný stav.

Hrad Strádov. Příkop mezi předhradím vlevo a hradním jádrem
vpravo. Pohled od východu. Současný stav. Snímek Jaroslav Teplý.

Hrad Strádov.
Půdorys hradu
a předhradí.
Současný stav.
Tomáš Durdík - Pavel
Bolina: Středověké
hrady v Čechách a na
Moravě.

Hrad Strádov.
Půdorys hradu
a předhradí.
Stav z přelomu
sedmdesátých
a osmdesátých let
devatenáctého
století. August
August Sedláček:
Hrady, zámky
a tvrze.
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patrně věžovaté povahy; rozdělena byla zdí. Směrem ke
předhradí stojí tato hranolová stavba na hraně příkopu a je
zároveň čelní stěnou hradního jádra. Její severní polovina byla
zjevně vstupním traktem do hradního jádra, protože vnější
zeď v sobě má dveřní otvor se segmentovým klenutím. Ot-
vor je z větší části v zásypu, podle výšky nad terénem nachá-
zel se v přízemí. Jižní strana hranolové stavby je rovněž v zá-
sypu a je ještě méně čitelná.
Protože na jižní straně hradního jádra plášťová hradba zcela
chybí, zdá se, že v její roli vystupovala (alespoň pro poslední
podobu hradní stavby to lze míti za jisté) vnější stěna hrano-
lové stavby, jež ovšem není konvexní, ale rovná. Zda jde
o stav původní, či o stav vzniknuvší až s (námi) předpokláda-
ným pozdějším vznikem hranolové stavby, za dosavadního
stavu znalosti zříceniny říci nelze.
Západní část hradního jádra není za daného stavu dobře či-
telná. Nejspíše tu bylo nevelké nádvoří, ale vyloučit nelze ani
zděnou stavbu; pokud by tu taková stavba byla, silně by toto
složení připomínalo dvoupalácovou disposici, poněkud snad
miniaturisovanou.
Dvě věci v jádru hradu Strádova však k sobě zřejmě nepatří,
totiž vnější konvexní plášťová hradba a hranolová stavba
uvnitř pláště, ať již touto hranolová stavbou byl (dvoj)palác,
nebo (obytný) donjon. Sama o sobě je každá ta část logická,
nicméně zdá se, že každá je svědkem jiné doby, a to tak, že
vnější plášťová hradba je starší, zatímco hranolová stavba je
mladší. Interpretujeme-li konvexní hradbu správně jako
plášťovou, lépe by se k ní hodil bergfrit se vstupem na úrovni
nadpřízemního podlaží, za ním pak, v místě možného západ-

ního nádvoří, nevelký palác. S onou plášťovou hradbou však
hranolová věžovitá stavba v čele jádra, nota bene přístupná
z přízemí, příliš nekoresponduje.
Tím obhlídka - obhlídka pouze vnější, nikoliv stavebně histo-
rický průzkum - vyvolává otázku, zda jádro hradu Strádova
neprošlo přestavbou, zda do staršího pláště nebyla vložena
mladší hranolová stavba, v jedné polovině v přízemí vstupní,
ve druhé polovině obytná. Z toho pak vyplývá otázka, přizná-
váme, že poněkud odvážná: Otázka, zda se nedíváme na hrad
z počátku čtrnáctého století či snad dokonce starší, hrad
s plášťovou hradbou, za níž stál bergfrit, ve čtrnáctém století
nahrazený dvoudílným hranolovým donjonem, určeným - na
rozdíl od založení hradu na způsob orlího hnízda na skalním
výběžku - spíše k pohodlnému bydlení.
Dosavadní literatura uvažuje však střízlivěji: Hrad Strádov je
z první poloviny století čtrnáctého. Jádro tvořil hranolový
donjon, leč jako variantu nelze vyloučit ani dvoupalácovou
disposici.14)
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Poznámky:
6) Vysunuté opevnění, viz Durdík, Tomáš - Bolina, Pavel: Středověké

hrady v Čechách a na Moravě. Praha 2001, s. 69.
7) Staří letopisové čeští, ed. Palacký, František. Praha 1829. Text B.) Je

však citována reedice díla, a to: Staří letopisové čeští in: Dílo Fran-
tiška Palackého II (+ Censura a Dílo Františka Palackého, Praha
1945). Ed. Charvát, Jaroslav. Praha 1941-1945, s. 57. (Dešifrováním
tohoto místa textu B Starých letopisů i další problematikou okolo

Puška
(či malorážové
dělo) z počátku
patnáctého století.
Hlaveň je originální,
lafeta je
rekonstrukcí podle
jiných vzorů; zbraň
je ve sbírkách
Městského musea
ve Znojmě.

Pěší bojovníci z přelomu čtrnáctého a patnáctého století.
Eduard Wagner, Jan Durdík, Zoroslava Drobná: Kroje, zbroj
a zbraně doby předhusitské a husitské.

Práčov. Terénní
náčrt osady
a dochovaných
částí hradiště.
Stav v letech
osmdesátých
devatenáctého
století.
Václav Diviš:
Pračov, staré
hradiště.
In: Památky
archeologické.

Práčov. Kostel sv. Jakuba. Severní stěna lodi. Současná stav.
Jan Sommer: Kostel v Práčově.
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hradu Strádova zabývá se připravovaná studie Teplý, Jaroslav: Forti-
fikace a osídlení mezi horní Oslavou a Chrudimkou (pracovní titul).
Oba další editované rukopisy Starých letopisů českých, rukopis
Vratislavský (text R) a rukopis Křižovnický (text G), tento passus,
týkající se šturmování kláštera svatého Jakuba u Strádova, neuvádě-
jí. - Staré letopisy české. Ed. Šimek, František. Praha 1937; Staré le-
topisy české. Edd. Šimek, František - Kaňák, Miloslav. Praha 1959.

8) Ze Starých letopisů českých, ed. Kašpar, Jaroslav - Porák, Jaroslav.
Praha 1980, s. 77.

9) Profous, Antonín - Svoboda, Jan - Šmilauer, Vladimír: Místní jména
v Čechách III, s. 451.

10) Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan: Encyklopedie českých
klášterů. Praha 1997, s. 656, heslo Svídnice - Práčov; Diviš, Václav:
Pračov, staré hradiště. Památky archeologické XIV/1889, ss. 45 - 50;
Pleiner, Radomír a kol.: Pravěké dějiny Čech. Praha 1978, ss. 510,

524; Sklenář, Karel a kol.: Archeologické památky. Čechy, Morava,
Slezsko. Opava 1993, ss. 23, 175; Čtvrtek, Vladimír - Lutovský, Mi-
chal - Slabina, Miloš - Smejtek, Lubor: Encyklopedie. Hradiště v Če-
chách. Praha 2003, s. 306.

11) Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia I - V. Edd.
Jenšovský, Bedřich - Klicman, Ladislav - Novák, Jan Bedřich - Krofta,
Kamil - Stloukal, Karel. Praha 1903 - 1954, zde MVB IV, č. 349,S.195;
MVB V/1 č. 658, S. 371; Sommer, Jan: Kostel v Práčově - zapomenu-
tý klenot lucemburské gotiky. Zprávy památkové péče 61/2001, ss.
204 - 212.

12) V originálu jazyka Vulgaty jsou to slova Cum videritis abominatio-
nem desolationis... - (Když uzříte ohavnost spuštění...).
- Matouš 24, 15 - 35; Římský missál. Praha 19474, s. 748.

13) Plášťová hradba: Speciální typy hradeb (plášťové, štítové) se rovněž
mohly vyznačovat značnou výškou. - Durdík, Tomáš - Bolina, Pavel:
Středověké hrady v Čechách a na Moravě,
ss. 15 - 16.

14) Dvoupalácová disposice, viz Durdík, Tomáš: Encyklopedie českých
hradů. Praha 1995, ss. 270 - 271, heslo Strádov;
Durdík, Tomáš - Bolina, Pavel: Středověké hrady v Čechách a na
Moravě, ss. 130 - 135.

pokračování příště
doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.
Katedra historických věd FHS

Hrad Strádov. Hradní jádro, hranolová stavba, pohled od
jihovýchodu. Situace na kresbě je přizpůsobena posunutím
skaliska, aby mohlo být zvýrazněno popředí a západní rovná zeď
hranolové stavby, kdežto plášťová hradba v pozadí je poněkud
potlačena. Kresba umělcova poskytuje o zřícenině plastičtější
představu než fotografie. Stav na přelomu let sedmdesátých
a osmdesátých devatenáctého století. Kresba Karla V. Liebschera.
August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze.

Hrad Strádov. Hradní jádro, hranolová stavba, pohled od
jihovýchodu. Situace na fotografii ukazuje, jak vypadá skutečnost.
Skalisko má jinou polohu a jiný tvar, rovná zeď hranolové stavby
vlevo je sotva rozeznatelná, hranolová stavba je v zásypu, vpravo
vyniká torso plášťové hradby. Současný stav. Snímek Jaroslav Teplý.

(nahoře)
Hrad Strádov.
Pohled na hradní
jádro od východu.
Vlevo čelní stěna
hranolové stavby,
vpravo torso
plášťové hradby,
zakotvené do
prudkého svahu.
Současný stav.
Snímek
Jaroslav Teplý.

(vlevo)
Hrad Strádov.
Torso plášťové
hradby. Detail
způsobu
konstrukce zdiva.
Pohled od západu.
Současný stav.
Snímek
Jaroslav Teplý.
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