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Poradci Evropské komise pro implementaci evropského kreditního
systému a dodatku k diplomu na Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice byla vybrána letos jako jediná vysoká
škola České republiky (a jedna z padesáti v Evropě) pro
dvoudenní pracovní návštěvu poradců Evropské komise, di-
rektoriátu pro vzdělávání a kulturu. Ve dnech 4. - 5. května se
uskutečnila na půdě univerzity velice intenzivní a inspirativní
jednání a diskuse se dvěma poradci Evropské komise, paní
Marií Edlinger z Rakouska a panem Matti Isokallio z Finska,
jejichž cílem bylo zmapovat situaci a diskutovat o zavádění
a využívání evropského kreditního systému (ECTS - Euro-
pean Credit Transfer System) ve vzdělávacím systému vysoké
školy a o kompatibilitě a uznávání studia v mezinárodním
prostředí a při mobilitách studentů. Předmětem diskuse byly
i zkušenosti z vydávání dodatku k diplomu (tzv. Diploma Sup-
plement), který od loňského roku získávají všichni absolventi
univerzity vedle samotného diplomu jako další základní do-
klad o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké
škole v rámci Evropy jako podrobnější informace o realizova-
ném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplo-
mu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém
jazyce.

Zavádění jednotného kreditního systému a dodatku k diplo-
mu patří mezi hlavní prvky naplňování Boloňské deklarace ve
vysokoškolském vzdělávání, směřující k vytvoření jednotného
evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru, k uznání
získané kvalifikace a ve svém důsledku - zjednodušeně řeče-
no - k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu
práce a k posílení konkurenceschopnosti Evropy vůči
okolnímu světu.
V rámci dvoudenního jednání poradci diskutovali uvedenou
problematiku s představiteli univerzity a fakult, proděkany
pro pedagogickou činnost, univerzitními a fakultními koordi-
nátory pro mezinárodní spolupráci a výměnu studentů, aka-
demickým sborem i pracovníky odborných referátů. Všech
jednání se účastnili univerzitní ECTS koordinátor prof. Ing.
Tomáš Wágner, CSc. a Socrates/Erasmus koordinátorka Bc.
Zdeňka Kulhánková.
Poradci navštívili tři vybrané fakulty univerzity - Fakultu re-
staurování, Fakultu chemicko-technologickou a Fakultu eko-
nomicko-správní. S představiteli fakult, děkany, proděkany,
akademickými i administrativními pracovníky projednávali

rektor prof. Málek a poradce EK pro ECTS paní Maria Edlinger
při úvodním setkání a zahájení jednání na UPa

Maria Edlinger z Rakouska a Matti Isokallio za pomocí
tlumočení Mgr. Linhartové z ÚCJ (vlevo) vysvětlují standardy
systému ECTS a DS při závěrečném otevřeném setkání v aule
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skutečnou situaci a zkušenosti se zavádění jednotného kre-
ditního systému na konkrétní fakultě, velice detailně vysvět-
lovali podmínky implementace a využívání ECTS a aplikace
DS v souvislosti s mezinárodními standardy ve vzdělávacím
procesu a mobilitami v rámci evropského vysokoškolského
prostoru, doporučili potřebné úpravy a změny, které by měly
fakulty a univerzita učinit.
V rámci velice nabitého dvoudenního programu proběhlo
také samostatné setkání poradců se studenty, a to jak s těmi,
kteří studují standardní studijní programy na fakultách uni-
verzity, tak těmi, kteří měli možnost strávit část studia na za-
hraničních vysokých školách v rámci výměnného programu
Evropské unie Socrates/Erasmus. Diskuse se zúčastnili i za-
hraniční studenti, kteří v letním semestru na univerzitě
studovali.
V pátek dopoledne (5. května v 9 hodin v posluchárně A2
univerzitní auly) pak proběhlo závěrečné setkání, otevřené
jak studentům, akademickým pracovníkům, tak odborným
pracovníkům univerzity, shrnující strategii evropské vysoko-
školské vzdělávací politiky a stav, případně doporučení a vy-
světlení některých pojmů pro řádnou a plnou implementaci
evropských standardů na univerzitě.
Z absolvovaných diskusí a závěrečné zprávy, kterou univerzi-
ta obdržela po jejím zpracování jako zpětnou vazbu a dopo-
ručení pro vedení dalších kroků a která je určena také pro
příslušný direktoriát Evropské komise a skupinu zabývající se
implementací ECTS a dodatku k diplomu (Diploma Supple-
ment) v Evropě, vyplynulo např., že veškeré základní studijní
informace, studijní předpisy, studijní předpoklady a informace
o přijímání do studijních programů, informace o vlastních
studijních programech a oborech, jejich obsahu i cíli, tj. o vě-
domostním profilu absolventa, studijní plány, harmonogram
akademického roku atd. (tzv. informační balíček včetně kata-
logu kurzů), a to v kompletní podobě podle doporučení EK,
musí být jak studentům českým, tak zahraničním, ale i široké
odborné veřejnosti k dispozici nejen v předepsané struktuře
v českém jazyce, ale i v anglickém, a vše zveřejněno
a uživatelsky vlídně dostupné na webových stránkách
a v informačních studijních systémech univerzity;

– při koncipování, zavádění a užívání ECTS – jednotného
kreditního systému - je nutné zvažovat zejména doporu-
čenou studijní zátěž studentů (max. 1 800 hodin za akade-
mický rok), a z toho pohledu koncipovat studijní předmě-
ty (kurzy) jako „velké” nebo je kumulovat do modulů, jimž
je přiřazen určitý počet kreditů (5-6). Je doporučeno od-
stranit velké množství předmětů s alokovaným malým po-
čtem kreditů (1-3), při čemž 1 kredit představuje cca 30
hodin práce studenta - studia včetně samostudia, přípravy,
seminárních prací apod.;

– je třeba oddělovat lokální známkovací systém a evropský
klasifikační systém užívající hodnocení studia stupnicí A –
E, spjatého se statistickým vyhodnocováním studijních vý-
sledků v rámci předmětu z dat nakumulovaných za delší
období např. 2 - 3 let. Tato problematika byla asi nejvíce
diskutována a lze konstatovat, že byla objasněna v poně-
kud jiné rovině, než jsme ji dosud na univerzitě chápali;

– při mobilitách studentů a uznávání předmětů, kurzů, se-
mestrů a částí programů studovaných na zahraničních vy-
sokých školách přihlížet zejména k získání potřebných
rámcových dovedností příslušné odbornosti, nikoliv rigid-
ně lpět na dokonalé kompatibilitě a obsahové srovnatel-
nosti všech detailů a rozsahu lokálně koncipovaného
předmětu – kurzu, pokud cíl studia a získané dovednosti
odpovídají definovanému profilu absolventa daného před-
mětu či kurzu. To platí recipročně pro vyjíždějící i při-
jíždějící studenty a jedná se o základní filozofický přístup
umožňující mezinárodní mobilitu studentů, získávání za-
hraničních studijních zkušeností, jejich uznání pro získání
větších kvalifikačních výhod pro uplatnění absolventů na
mezinárodním trhu práce. Lze si představit, že odborníky
připravující akreditační podklady pro studijní programy
a obory hned napadne, zda zde nedochází k rozporu mezi
oběma koncepcemi. Domníváme se, že již příprava samot-
ných oborů by měla vycházet z vědomí jejich další exis-
tence v evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru,
tj. i z určité míry zohlednění jejich „kompatibilnosti” při
uzavírání bilaterálních smluv s partnerskými univerzitami
v rámci programu Socrates/Erasmus, abychom zahraniční

poradci Evropské komise vyslaní na UPa direktoriátem pro
vzdělávání a kulturu

závěr intenzivních diskuzí a jednání s poradci EK proběhl
v pátek 5. 5. v aule
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studijní zkušenost mohli studentům standardně nabízet
a stala se nedílnou součástí jejich studia;

– o vydávání dodatku k diplomu (DS) je třeba rovněž dosta-
tečně zřejmě informovat, opět dvojjazyčně, na veřejně do-
stupném serveru s explicitním uvedením, že je vydáván
absolventům automaticky a zdarma (což v ČR vyplývá ze
zákona o vysokých školách), jako veřejně dostupnou
informaci studentům, ale i zaměstnavatelům;

– kromě nutnosti určitých specifických změn v procesu
uznávání studia v zahraničí je třeba provést dílčí úpravy
některých formálních, ale i obsahových náležitostí a uvá-
děných informací v dodatku k diplomu tak, aby univerzita
mohla požádat o vydání mezinárodního osvědčení, tzv. DS
Label;

– při smluvním zajištění mezinárodních mobilit, uzavírání bi-
laterálních smluv a výměně formálních dokumentů dopro-
vázejících uznání části studia absolvovaného na zahraniční
vysoké škole, případně informujících o již absolvovaném
studium na mateřské vysoké škole (zejména tzv. „Learning
Agreement”, „Transcript of Records”) je doporučeno
postupovat zcela podle evropských standardů a na-
vržených postupů.

Pokud bychom chtěli shrnout hlavní myšlenky, resp. podněty
pro naši univerzitu – a možná i pro ostatní české univerzity
– pak jde pravděpodobně o 3 hlavní teze:

1. nastolit přívětivou a komplexní informovanost o veške-
rých vzdělávacích aktivitách univerzity dvojjazyčně
(s využitím dynamických informací) – určenou pro ucha-
zeče o studium, studenty, absolventy, akademické pracov-
níky, potenciální zaměstnavatele, odbornou veřejnost;

2. tvořit studijní programy a obory metodou „top-down” se
zohledněním začleňování do evropského vysokoškolské-
ho vzdělávacího prostoru, tj. jednak vhodně koncipovat
předměty a moduly s převoditelnými kredity, jednak dát
určitou vůli modifikaci studijního plánu studenta odliše-
ním základního učiva/předmětů od rozšiřujícího a prohlu-
bujícího;

3. to, co Matti Isokallio nazval jako „změna paradigmatu ve
vnímání pozice studenta”: ten je ústředním momentem
vzdělávací činnosti a studijní programy a obory musí být
utvářeny tak, aby v potřebné míře vybavily studenta defi-
novanými vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, záro-
veň je i garantovaly absolventovi, který s nimi půjde na
trh práce a bude je chtít uplatnit ve svém dalším životě.

Dvoudenní intenzivní diskuse s poradci Evropské komise na
půdě Univerzity Pardubice byla velice otevřená, tvůrčí a in-
spirativní, oboustranně zajímavá a podnětná a velkým příno-
sem pro další směřování univerzity k evropskému vysoko-
školskému vzdělávacímu prostoru.

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.,
prorektorka pro studium a pedagogickou činnost,

a Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka

Správní rada Univerzity Pardubice zasedala v Litomyšli
na Fakultě restaurování

V pátek 28. dubna odpoledne jednala Správní rada Univerzity
Pardubice, tentokráte v místě sídla nejmladší fakulty univerzi-
ty - na Fakultě restaurování v Litomyšli.
Výjezdní zasedání správní rady mělo kromě oficálního jedna-
cího programu i naplánovanou návštěvu závodu na výrobu
autobusů společnosti Karosa, a. s. ve Vysokém Mýtě. Na pro-
hlídku moderních výrobních hal prosperující společnosti, jed-
né z nejvýznamnějších v Pardubickém kraji, pozval členy
správní rady univezity její místopředseda - generální ředitel
a předseda představenstva a. s. Karosa Ing. Rudolf Černý.
Poté se členové správní rady přemístili do Litomyšle, sídla
nejmladší fakulty univerzity, kde si se zájmem prohlédli její
ateliéry restaurování kamene a výtvarné přípravy a katedry
chemických technologií v sídle fakulty v Jiráskově ulici,
po ukončení zasedání pak ateliéry restaurování nástěnné
malby a sgrafita a restaurování uměleckých děl na papíru
v Piaristické koleji.
Vlastní zasedání se uskutečnilo v odpoledních hodinách
v prostorách kanceláří Smetanovy Litomyšle na litomyšlském
zámku, v sousedství fakulty. Správní rada Univerzity Pardubi-
ce projednala výroční zprávu o činnosti univerzity za uplynu-
lý rok, výroční zprávu o hospodaření za rok 2005. Členové
správní rady diskutovali rovněž k rozpočtu Univerzity Pardu-

bice na rok 2006 a dalším záležitostem vysoké školy, o nichž
je rektor informoval. Jako významný dozorčí orgán univerzity,
jehož členy nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké
školy, vydala souhlas k zamýšleným majetkovým změnám,
které univerzita plánuje a které souvisejí s nákupem budovy
na náměstí Čs. legií v centru Pardubic, kde doposud sídlí Fa-
kulta chemicko-technologická. Ta po přestěhování do nové-
ho areálu, který se pro ni nyní staví v univerzitním kampusu
v Pardubicích - Polabinách, uvolní kapacitu a objekt pro
činnosti Ústavu elektrotechniky a informatiky.
Rektor univerzity prof. Málek členy správní rady informoval
o dalších činnostech a aktivitách univerzity, jako např. že:
– univerzita hodlá propojit univerzitní pracoviště v různých

lokalitách v rámci Pardubic sítí optických kabelů a na ser-
verové centrum univerzity. K tomu účelu podepsala
smlouvu s Českým Telecomem, a. s., o odprodeji části op-
tických tras pro UPa. Jedná se o unikátní řešení, které vy-
tvoří základ metropolitní sítě;

– na základě úspěšného výsledku soutěže v rámci 1. výzvy na
projekty v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů, opatření Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu
a vývoje, které jsou financovány z ESF, jsou realizovány dva
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projekty univerzity – Centrum manažerského vzdělávání ve
vědě a výzkumu CENMAD a Jazykové centrum;

– s účinností od 1. března 2006 rektor jmenoval na základě
volby v akademickém senátu fakulty nového děkana Do-
pravní fakulty Jana Pernera na léta 2006 – 2010 prof. Ing.
Bohumila Culka, CSc.;

– na konci března se uskutečnila inaugurace Fakulty restau-
rování v Litomyšli, kterou byl konstitutivně dovršen pro-
ces zahájení akademické činnosti nejmladší fakulty;

– univerzita vede kroky k transformaci Ústavu zdravotnických
studií na Fakultu zdravotnických studií, a to k 1. lednu 2007;

– pokračuje realizace výstavby Fakulty chemicko-technolo-
gické a tělovýchovných zařízení, která byla zahájena v říjnu
2005 v areálu univerzitního kampusu v Pardubicích - Pola-

binách. Finanční zdroje pro letošní rok jsou vyčleněny
a umožní její zdárné zajištění;

– jsou připravovány projekty pro Operační program Výzkum
a vývoj pro inovace (VaVpI) v souvislosti s přípravou ČR
pro čerpání strukturálních fondů EU pro léta 2007 - 2013.
Univerzita připravuje projekty zaměřené na posilování ka-
pacit výzkumu a vývoje a rozvoj infrastruktury v oblasti
zdravotnických a elektrotechnických disciplín;

– je v závěrečné části přípravy předložení projekt Technolo-
gického parku Pardubice, který bude předkládán pro finan-
cování ze strukturálních fondů v nejbližších dnech k napl-
nění činností založené komanditní společnosti na podporu
zavádění inovačních a nových technologií, v níž je univerzi-
ta jako společník - komanditista.

(vw)

Jmenována nová Vědecká rada Univerzity Pardubice
Rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. jmenoval v měsí-
ci květnu po projednání v akademickém senátu univerzity
novou Vědeckou radu Univerzity Pardubice, která bude ve
funkčním období 2006 – 2010 pracovat v následujícím
složení:

interní členové
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

rektor, Katedra fyzikální chemie FChT
- předseda VR UPa z titulu své funkce

prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
ředitel Ústavu elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.
prorektor, Katedra chemického inženýrství FChT

prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
děkan, Katedra dopravních prostředků DFJP

prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.
Katedra dopravních prostředků DFJP

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
děkan, Ústav systémového inženýrství a informatiky
FES

prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc.
Katedra obecné a anorganické chemie FChT

doc. Ing. Milan Graja, CSc.
prorektor, Katedra dopravních prostředků DFJP

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
prorektorka, Ústav ekonomiky a managementu FES

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
děkanka, Katedra historických věd FF

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
prorektor, Katedra organické chemie FChT

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
děkan, Katedra chemického inženýrství FChT

doc. Jiří Novotný, akad. sochař
děkan, Ateliér restaurování kamene FR

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
proděkanka, Ústav veřejné správy a práva FES

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
ředitel Ústavu zdravotnických studií

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
Katedra organické chemie FChT

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.,
proděkan, Katedra věd o výchově FF

externí členové
doc. Pharm. Dr. Alexander Hrabálek, CSc.

děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové

prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
rektor Technické univerzity v Liberci

prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, dr.h.c. UPa

doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
rektorka Univerzity Hradec Králové

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
místopředseda AV ČR, dr.h.c.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
náměstek ministra pro místní rozvoj ČR

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

PhDr. František Šebek
ředitel Východočeského muzea Pardubice

prof. Ing. František Vejražka, CSc.
prorektor ČVUT v Praze

prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

(vw)
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Z činnosti Akademického senátu Univerzity Pardubice
Shromáždění akademické obce univerzity
Zasedání akademického senátu v úterý dne 11. dubna před-
cházelo shromáždění akademické obce univerzity, které se
konalo v kongresovém sále rektorátu. Bývalý rektor UPa
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. na něm vystoupil s hodnotící
zprávou o činnosti vysoké školy v roce 2005. Předseda aka-
demického senátu v roce 2005 doc. Ing. Jiří Kulhánek, CSc.
přednesl shrnující zprávu o činnosti akademického senátu
v uplynulém roce.

Zasedání senátu 11. dubna
1. Schválen nový Studijní a zkušební řád univerzity.
2. Schválena Výroční zpráva o činnosti univerzity za rok

2005 a hodnocení činnosti vysoké školy.
3. Schválena Výroční zpráva o hospodaření univerzity za

rok 2005.
4. Schválena změna Pravidel hospodaření Univerzity

Pardubice.
5. Schválena změna Pravidel pro vkládání peněžitých a nepe-

něžitých vkladů do právnických osob Univerzitou
Pardubice.

6. Schválen rozpočet univerzity na rok 2006.
7. Schváleny změny Vnitřního mzdového předpisu univerzity.
8. Schváleno složení nové vědecké rady univerzity pro

funkční období 2006 - 2010.
9. Schválen nákup budovy č. p. 565 na nám. Čs. legií.
10. Schválena pravidla pro přijímací řízení pro ak. rok

2006/2007 do 1. r. navazujícího magisterského studijního
programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelství
ve vybraných klinických oborech.

11. Schváleny změny ve složení Vědecké rady Ústavu zdra-
votnických studií.

12. Schválen Jednací řád umělecké rady Fakulty restaurování.
13. Různé:
Rektor prof. Málek informoval o podepsání smlouvy s Českým
Telecomem, týkající se odkoupení tras pro připojení pracovišť

univerzity optickým kabelem, čímž bude položen základ met-
ropolitní sítě v Pardubicích, a o přípravě transformace Ústavu
zdravotnických studií na fakultu, a to k 1. lednu 2007.
Studentský senátor Jan Vlastník informoval o zasedání stu-
dentské reprezentace na Ostravské univerzitě a o plánu
uskutečnit další setkání na půdě Univerzity Pardubice; o dal-
ších aktivitách a námětech studentů vyplývajících z pokračo-
vání spolupráce čtyř univerzit v rámci společného projektu
UniHelp Slezské, Ostravské a Západočeské univerzity a UPa;
o záměru sestavit návrh rozpočtu SRUPa, coby dílčího roz-
počtu akademického senátu, pokrývajícího plánované
činnosti studentské reprezentace v roce 2006.

Zasedání senátu 23. května
1. Schváleny podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních

programech Informační technologie a Elektronika a infor-
matika pro akademický rok 2007/2008.

2. Schváleny podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních
programech Ošetřovatelství pro akademický rok
2007/2008.

3. Schválena změna Jednacího řádu Vědecké rady Ústavu
zdravotnických studií UPa.

4. Schváleno rozšíření akreditace doktorského studijního
programu P5345 Specializace ve zdravotnictví.

5. Schválena změna Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera.
6. Schválen Statut Fakulty restaurování.
7. Různé:
Prorektor doc. Graja informoval o činnostech komanditní
společnosti TechnoPark Pardubice.
Předseda AS UPa Ing. Drdla podal informace ze zasedání
Rady vysokých škol.
Byla diskutována otázka kouření před budovou Dopravní fa-
kulty Jana Pernera.
Byla podána aktuální informace k výstavbě Fakulty chemic-
ko-technologické a tělocvičen.

(vw)

Jmenování nových profesorů prezidentem republiky

V úterý 2. května odpoledne se ve Velké aule Karolina v Praze
uskutečnila tradiční slavnostní ceremonie, při níž prezident
České republiky Václav Klaus předal profesorské dekrety 91
novým profesorům českých vysokých škol.
Za účasti rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka,
DrSc. byl slavnostně jmenován profesorem také jeden nový
profesor Univerzity Pardubice – prof. Ing. Radim Hrdi-
na, CSc., a to pro obor Technologie organických lá-
tek.
Profesor Radim Hrdina působí na Katedře technologie orga-
nických látek Fakulty chemicko-technologické. Zabývá se

zejména oblastí organických a textilních barviv, novými barvi-
vy pro barvení živočišných a syntetických polyamidů, vývo-
jem originálních reaktivních skupin a zaváděním nových tech-
nologií a výrobků do praxe, kde jsou využívány především
v medicíně a biochemické praxi. Orientuje se také na výzkum
a rozvoj nových metod odbourávání barviv s ohledem na šet-
ření životního prostředí.

(vw)
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Zapojení Univerzity Pardubice do Rozvojových programů MŠMT
v roce 2006

V rámci výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k předložení projektů pro rok 2006, orientovaných na rozvoj
v oblasti studijních programů, celoživotního vzdělávání, mobi-
lity studentů, informačních a komunikačních technologií
a tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek, předložila
Univerzita Pardubice ve třech etapách 37 návrhů projektů
s celkovou požadovanou částkou ve výši 35 725 tis. Kč, jež
byly začátkem roku 2006 přijaty.
Cílem rozvojových programů je motivovat veřejné vysoké
školy ke zpracování integrovaných projektů podle priorit
obsažených v aktualizaci dlouhodobého záměru ministerstva
pro oblast vysokých škol. Projekty mají vycházet z analýzy
činnosti vysokých škol a napomáhat k odstranění anebo ale-
spoň snížení negativních důsledků slabých stránek a k posíle-
ní silných stránek v oblasti rozvoje studijních programů,
celoživotního vzdělávání, mobility studentů, informačních
a komunikačních technologií, spolupráce škol s regionem
a průmyslem a tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek.
Následující projekty se dotýkají téměř všech uvedených
oblastí.

Rozvojové programy vyhlášené MŠMT pro rok 2006
Č. 1 Program na podporu rozvoje struktury a modulární

skladby studijních programů.
Č. 2 Program na přípravu a rozvoj studijních programů pro

učitele.
Č. 3 Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů.
Č. 4 Program na rozvoj moderních technologií.
Č. 5 Program na podporu zdravotně handicapovaných

studentů a uchazečů ze znevýhodněných sociálních
skupin.

Č. 6 Program na podporu vytváření společných struktur
mezi vysokými školami a odběratelskou sférou.

Č. 7 Program na podporu rozvoje internacionalizace.
Č. 8 Program na podporu zvýšení kvality řízení veřejných

vysokých škol.
Č. 9 Program na podporu zvýšení zájmu nadané mládeže

o studium technických a přírodovědných oborů.

Přidělené finanční prostředky a počet řešených
projektů v roce 2006

Fakulta Počet
projektů

Přidělené finanční
prostředky (v tis. Kč)

DFJP 3 730

FES 4 1 000

FF 9 5 667

FChT 5 10 183

FR 2 2 193

ÚEI 3 1 458

ÚZS 3 1 340

Útvary rektorátu 8 13 154

Počet řešených projektů a přidělených finančních
prostředků v roce 2006 podle programů

Program č. Počet podaných
projektů

Přidělené finanční
prostředky (v tis. Kč)

1 9 2 102

2 4 680

3 5 4 975

4 10 24 560

6 3 610

7 4 1 648

8 1 650

9 1 500

Projekty řešené v roce 2006 přijaté v 1. etapě

Číslo
proj.

Pro-
gram

Část Fakulta Řešitel Název projektu Přidělené
prostředky
na rok 2006
v tis. Kč

315 1 DFJP Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpora kombinované formy studia Bc.
a nav. Mgr. programu Dopravní technologie
a spoje.

260

316 1 FES Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Příprava navazujícího Mgr. studijního
programu Ekonomika a management,
kombinovaná forma.

240

317 1 FES doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. Příprava navazujícího Mgr. studijního
programu Ekonomika a management,
prezenční forma.

230

318 1 FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Příprava dvouoborového bakalářského studia
Slavistika Evropské unie – historie.

250

319 1 FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Příprava dvouoborového bakalářského studia
Archeologie – historie.

250
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320 1 FF doc. ThDr. Ivan Štampach Příprava jednooborového bakalářského
studia Filosofie výchovy.

250

321 1 ÚZS prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. Příprava nelékařského studijního oboru. 250

322 1 ÚZS MUDr. Michal Černý Rozšíření nabídky kombinované formy studia
v oblasti zdravotnictví-ošetřovatelství.

150

323 1 FR Ing. Markéta Prokešová Příprava navazujícího Mgr. programu
Výtvarná umění.

222

324 2 FChT prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Příprava a další vzdělávání učitelů středních
škol.

70

325 2 FF doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. Optimalizace podpory profesního rozvoje
studentů učitelství.

220

326 2 FF prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Příprava jednooborového navazujícího Mgr.
studia Management výchovy a vzdělávání.

140

327 2 FF doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. Kulturní diverzita v přípravě učitelů
anglického jazyka pro ZŠ.

250

328 3 a rektorát doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Zvyšování odborné a pedagogické úrovně
akademických pracovníků.

1 880

329 3 b rektorát doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Zvyšování jazykové úrovně akademických
pracovníků.

2 660

330 3 c FChT prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Zvyšování pedagogické úrovně začínajících
akademických pracovníků FChT.

75

331 3 e DFJP prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Programy celoživotního vzdělávání v oblasti
dopravy.

210

332 3 f FF Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. Univerzita volného času. 150

333 4 a rektorát
IC

Ing. Olga Klápšťová Rozvoj celouniverzitních informačních
a komunikačních technologií.

7 982

334 4 b FF Ing. Andrea Koblížková, Ph.D. Rozvoj Jazykového centra se zaměřením na
distanční a certifikační studia.

1 000

335 4 c FChT doc. Ing. Stanislav Krejčí, CSc.

prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.

Laboratoř komunikační a řídicí techniky
(Vybudování moderních technologických
pracovišť pro akreditované studijní programy
ÚEI a FChT).

841

336 4 c FES Ing. Petr Urbanec Rozvoj IT a prezentační techniky. 600

337 4 c FR Ing. Markéta Prokešová Rozvoj programu Výtvarná umění
modernizací a inovací přístrojového
vybavení.

1 593

338 4 c ÚZS Mgr. Jana Škvrňáková Využití moderních technologií a přístrojové
techniky podporující rozvoj studijních
programů Ošetřovatelství.

1 010

339 6 DFJP doc. Ing. Jan Kout, CSc. Podpora praxí studentů stud. oboru Provozní
spolehlivost dopravních prostředků
a infrastruktury.

210

340 6 FChT prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Program na podporu a zajištění studentských
praxí realizovaných v rámci strukturovaného
studia oboru Klinická biologie a chemie.

200

341 6 ÚEI prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. Spolupráce s průmyslem při výuce v oborech
Komunikační a mikroprocesorová technika,
Elektrická zařízení v dopravě a IT.

200

342 7 a ÚEI prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. Rozvoj spolupráce se zahraničními
univerzitami v oblasti výuky informačních
technologií.

598

343 7 a FES prof. Ing. Jan Čapek,CSc. Joint degree consortium. 580

344 7 a FF PhDr. Jan Čapek Příprava interdisciplinárního kurzu
Interkulturní komunikace.

280

345 7 c rektorát
(OMV)

Ing. Monika Vejchodová Mezinárodní mobilita studentů Univerzity
Pardubice.

190

346 8 rektorát
(OLZ)

Bc. Zdenka Kortanová Zvyšování profesionality managementu
a pracovníků obslužných útvarů
a administrativy Univerzity Pardubice.

650
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532 4 b rektorát
(UKC)

Mgr. Eliška Čásenská Tvorba evropské sítě pro vzdělávání
s využitím inteligentních technologií pro
vzdálenou komunikaci.

3 000

533 4 d rektorát
(EkO)

Ing. Milan Bukač Aplikace novely zákona o veřejných
zakázkách do informačního systému VŠ.

1 469

Projekty řešené v roce 2006 přijaté ve 2. etapě
650 4 c ÚEI prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. Virtuální laboratoř pro výuku komunikačních

a informačních technologií.
2 000

651 4 c FChT prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Výuková laboratoř nanotechnologií
a nanodiagnostiky.

5 065

Projekt podaný ve 3. etapě (k 8. květnu 2006)
9 rektorát doc. Ing. Milan Graja, CSc. Vytváření příležitostí k uspokojení

a zvyšování zájmu nadaných studentů
středních škol o studium technických
a přírodovědných oborů Univerzity
Pardubice.

500

Mgr. Ivana Švecová
vedoucí Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa

Fond rozvoje vysokých škol v roce 2006

V roce 2005 bylo podáno univerzitou celkem 59 projektů
v celkové požadované částce 16 032 tis. Kč. Pro řešení
v roce 2006 bylo přijato 29 projektů v částce 7 067 tis. Kč.

Počty přijatých projektů FRVŠ a přidělené finanční
prostředky v roce 2006
(v tis. Kč)

Tematický
okruh

Počet
přijatých
projektů

Přidělené fin. prostředky v tis. Kč

Kapitálová
dotace

Běžná
dotace

Celkem

A 4 4 297 4 297

B

C

E 1 278 278

F 22 2 307 2 307

G 2 185 185

Celkem 29 4 297 2 770 7 067

Tematické okruhy nebo skupiny tematických okruhů:
A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro prak-

tickou výuku včetně knihoven a informačních technologií
ve vysokoškolském vzdělávání

B - Vzdělávání učitelů
C -Poradenská a informační centra
D -nevyhlašuje se
E - Vysokoškolské knihovny
F - Inovace studijních předmětů
G -Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací

činnosti

Počty podaných a přijatých projektů podle
jednotlivých útvarů univerzity
(v tis. Kč)

Počet
podaných
projektů

Nárokované
finance

Počet
přijatých
projektů

Přidělené
finance

DFJP 15 4 894 5 735

FES 9 1 093 4 665

FF 12 1 512 6 563

FChT 20 6 787 12 4 628

Rektorát 3 1 746 2 476

UPa
celkem

59 16 032 29 7 067

FINANCOVANÉ PROJEKTY FRVŠ 2006
Číslo
proj.

Tem.
okruh

Řešitel Název projektu Dotace
(tis. Kč)

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA
1784 F1 a prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Inovace předmětu Řízení a kontrola jakosti v dopravě a jeho využití

pro Univerzitu třetího věku.
57

3143 F1 a Ing. Radek Píša Inovace předmětů s environmentálním zaměřením. 120

914 F1 b RNDr. František Machalík Softwarová podpora výuky předmětů zaměřených na počítačovou
grafiku.

177

1462 F1 b doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D. Tvorba laboratorní výuky v předmětech zaměřených na automobilní
techniku.

308
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289 F5 b Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Zavedení nového předmětu Projektový management. 73

Celkem DFJP 735

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
2322 A b Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. Inovace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky procesního

řízení.
403

2393 F5 a Ing. Libuše Čekanová, Ph.D. Inovace cvičení předmětu Daňový systém ČR. 95

1838 F5 b Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. Tvorba nového předmětu Malé a střední podnikání a příprava
studijních materiálů a distanční opory.

78

939 F5 d doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D. Multimediální podpora předmětu Teorie systémů I. 89

Celkem FES 665

FILOZOFICKÁ FAKULTA
1774 F5 a PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. Multimediální zpracování přednášek o křesťanství. 90

2205 F5 a PhDr. Šárka Ježková, Ph.D. Inovace předmětu Syntax anglického jazyka zařazením korpusové
lingvistiky.

86

3004 F5 c Mgr. Jitka Nováková Přednáškový pobyt britského lektora Paula Emmersona - inovace
a nové trendy v Business English.

124

1008 F5 d Mgr. Jiří Kubeš Inovace studijního předmětu Dějiny každodennosti II. 70

1394 F5 d Mgr. Jiří Studený Tvůrčí psaní na webu. 75

2825 F5 d prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IV. 118

Celkem FF 563

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
683 A a doc. Ing. Jan Fischer, CSc. Modernizace laboratoří Analytická chemie III. a Laboratoř oboru I. 1 340

976 A a doc. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Inovace posluchačské laboratoře organické chemie. 1 411

1125 A a doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře Univerzitního
ekologického centra.

1 143

590 F1 a doc. Ing. Jitka Šrámková, CSc. Inovace výuky předmětu Analytická chemie I. 105

644 F1 a doc. Ing. Milan Nádvorník, CSc. Inovace obsahu předmětu Laboratorní cvičení z obecné a anorganické
chemie II.

90

1015 F1 d doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr. Multimediální podpora seminářů Obecné a anorganické chemie. 56

185 F3 d doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Správná laboratorní praxe pro magisterské studium. 82

145 F5 d Ing. Marie Bednaříková, CSc. Multimediální podpora výuky managementu. 76

1158 F5 d Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D. Multimediální text pro podporu výuky předmětu Finanční
management.

48

27 F6 a Ing. Libor Dostál, Ph.D. Inovace předmětu Laboratoře z chemie organokovů. 92

1135 G1 Mgr. Hana Paláčková Experimentální, teoretické a biologické studium cytostaticky aktivních
vanadocenových komplexů.

108

1341 G1 Ing. Jaroslav Pospíšil Rozvoj termoanalytických metod studia procesů krystalizace skel pro
přípravu skelně-krystalických biokeramických materiálů.

77

Celkem FChT 4 628

OSTATNÍ SOUČÁSTI UPa
178 E a Ing. Jitka Říhová (UK) Akvizice a zpřístupnění elektronických knih z oblasti filozofie,

religionistiky a teologie.
278

3397 F1 b prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
(ÚEI)

Zavedení praktické výuky do předmětů zaměřených na návrh
elektronických zařízení.

198

Celkem ostatní součásti 476

Celkem UPa 7 067
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Vývoj přijatých projektů FRVŠ v letech 1997 – 2006 (v tis. Kč)

Rok přijaté projekty/přidělené
fin. prostředky

DFJP FES FF FChT VŠÚ/UK UPa celkem

1997 počet přijatých projektů 2 3 0 7 1 13 z 32 podaných

přidělené fin. prostředky 103 191,5 0 3 148 225 3 667,50

1998 počet přijatých projektů 0 2 0 7 0 9 z 24 podaných

přidělené fin. prostředky 0 118 0 1 550 0 1 668

1999 počet přijatých projektů 1 1 1 9 0 12 z 31 podaných

přidělené fin. prostředky 38 470 96 1 423 0 2 027

2000 počet přijatých projektů 3 1 1 5 1 11 z 29 podaných

přidělené fin. prostředky 967 40 57 641 325 2 030

2001 počet přijatých projektů 4 1 2 9 1 17 ze 41 podaných

přidělené fin. prostředky 1 349 850 238 2 512 301 5 250

2002 počet přijatých projektů 6 4 4 11 1 26 z 50 podaných

přidělené fin. prostředky 2 421 597 342 2 050 1 275 6 685

2003 počet přijatých projektů 3 1 6 12 1 23 ze 74 podaných

přidělené fin. prostředky 453 252 762 981 728 3 176

2004 počet přijatých projektů 4 2 2 12 2 22 ze 48 podaných

přidělené fin. prostředky 1 036 141 522 1 285 774 3 758

2005 počet přijatých projektů 9 5 3 12 0 29 ze 64 podaných

přidělené fin. prostředky 1 165 1 575 701 4 073 0 7 514

2006 počet přijatých projektů 5 4 6 12 2 29 z 59 podaných

přidělené fin. prostředky 735 665 563 4 628 476 7 067

Vzhledem k tomu, že koncem května bylo uzavřeno podávání návrhů projektů pro rok 2007, pro informaci uvádíme i tabulku
následující:

Vývoj podávaných projektů univerzity v letech 2001 - 2007 (v tis. Kč)

Rok Podané projekty/
finanční prostředky

DFJP FES FF FChT FR Rektorát UPa celkem

2001 počet podaných projektů 6 4 10 20 1 41

požadované fin. prostředky 2 066 2 634 1 413 5 141 301 11 555

2002 počet podaných projektů 8 5 14 20 3 50

požadované fin. prostředky 2 659 1 560 1 966 3 353 2 800 12 338

2003 počet podaných projektů 9 9 23 29 4 74

požadované fin. prostředky 3 192 1 665 2 456 5 474 4 796 17 583

2004 počet podaných projektů 10 6 6 24 2 48

požadované fin. prostředky 3 169 1 358 1 103 7 743 777 14 150

2005 počet podaných projektů 19 9 11 24 1 64

požadované fin. prostředky 4 860 1 986 2 033 7 567 1 746 18 192

2006 počet podaných projektů 15 9 12 20 3 59

požadované fin. prostředky 4 894 1 093 1 512 6 787 1 746 16 032

2007 počet podaných projektů 15 4 24 16 2 3 64

požadované fin. prostředky 4 553 291 4 020 7 495 2 496 736 19 591

Petra Voženílková
Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa

fakulty a vysokoškolské ústavy

Časopis PERNER´S CONTACTS je na světě. Je věnován
otázkám technologie, techniky a logistiky v dopravě. Myšlen-
ka jeho založení vznikla na základě úspěšných a obsahově
velmi bohatých konferencí Perner´s Contact, které se konaly
v období 2000 - 2004. Konference pořádala Katedra techno-

logie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera ve spo-
lupráci s Institutem dopravy Fakulty strojní Vysoké školy
Báňské – Technické univerzity v Ostravě, a zde také vznikla
myšlenka navázat na tuto konferenci vydáváním časopisu.

Elektronický odborný časopis
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Nejen samotná konference, ale i časopis by měl být věnován
především zájemcům z řad studentů doktorského studia
a mladých vědeckých pracovníků, kteří se otázkami techno-
logie a logistiky v dopravě zabývají. Ka-
tedra technologie a řízení dopravy se
rozhodla založit toto periodikum jako
určitou možnost výměny poznatků, in-
formací a řešení různých problémů
souvisejících s jednotlivými druhy do-
pravy ve vazbě na logistické pojetí do-
pravy. Je možno očekávat, že tento ča-
sopis najde odezvu i u široké odborné
veřejnosti a nabídne prostor pro publi-
kování odborníků z praxe, kteří mohou
př inést svů j pohled na problémy
každodenní reality a konfrontovat je s teoretickými pohledy.
Elektronický časopis Perner´s Contacts bude vycházet tři-
krát ročně.
Jeho název navazuje nejen na zmíněné konference, ale též na
odkaz slavného dopravního inženýra Jana Pernera, který byl
spolubudovatel první železnice v Rusku a první stavitel
železnic u nás. Měl ve své době nesmírné zásluhy o rozvoj

železniční dopravy a dosud je vzorem nejen mladým železni-
čářům a technikům svým nadšením pro rozvoj železnic
a svou houževnatostí a pracovním elánem.

Vydává:
Katedra technologie a řízení dopravy,
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
tel. + 420 466 036 199
http://pernerscontacts.upce.cz/

Ing. Jaromír Široký, Ph.D., šéfredaktor
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

Dny dopravní bezpečnosti na dopravní fakultě

V rámci odborné praxe studentů prvního ročníku Katedry
dopravních prostředků Dopravní fakulty Jana Pernera se ve
dnech 15. a 16. května na půdě fakulty konaly „Dny dopravní
bezpečnosti”. V letošním roce probíhaly za finančního při-
spění Krajského úřadu, který zastupovala Mgr. Jana Smetano-
vá, odpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělává-
ní a zaměstnanosti.
Podobně jako v loňském roce byly na programu odborné se-
mináře na téma „Zásady bezpečné jízdy” a „Činnost Integro-
vaného záchranného systému při dopravní nehodě”. Jednotli-
vé semináře vedli odborníci z praxe. O své zkušenosti s do-
pravními nehodami se tak přišli podělit ředitel územního

střediska zdravotnické záchranné služby MUDr. Dušan Libjak
a zástupce Záchranného hasičského sboru Pardubického kra-
je Ing. Ivo Oprchalský. Jak správně zajistit místo dopravní ne-
hody pro potřeby Dopravní policie přednesl pprap. Miroslav
Vápeník. Zásady bezpečné jízdy představil učitel autoškoly
Essa Ing. Aleš Hruška. Prezentace všech přednášejících byly
doplněny obrázky z dopravních nehod, které na zúčastněné
velice zapůsobily a vyvolaly diskuzi, která pokračovala i po
skončení seminářů.
Kromě seminářů byla připravena také praktická část Dnů do-
pravní bezpečnosti. V letošním roce si měli všichni studenti
a pedagogové Univerzity Pardubice a žáci středních škol

trenažer nárazu na vnitřním nádvoří dopravní fakulty děkan DFJP prof. Culek se připravuje na zkušební nárazový
test
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V rámci programu Socrates/Erasmus proběhly na konci zim-
ního a na počátku letního semestru výměnné pobyty peda-
gogů na Univerzitě Istanbul a Fakultě filozofické Univerzity
Pardubice. Účastníci se seznámili se studijními programy
oboru Germanistika a podmínkami studia na příslušných uni-
verzitách a dále došlo k výměně odborných zkušeností ve
formě přednáškových cyklů a prezentaci pracovišť.
První návštěva proběhla na konci zimního semestru 2005.
Existující smlouvu o mobilitě studentů využili prozatím jen
posluchači programu Religionistika, což je škoda, protože
úroveň germanistiky na nejstarší univerzitě v Turecku je vel-
mi dobrá, zvláště pak proto, že se na výuce podílejí rodilí
mluvčí nebo vyučující, kteří žili a studovali řadu let v Němec-
ku. Vysoká odborná úroveň Fakulty výchovy a vzdělávání,
v jejímž rámci se obor Germanistika nabízí, není jediným dů-
vodem, proč studovat v Istanbulu. Ruch v téměř dvacetimili-
onovém městě neutichá ani v noci. Istanbul tvoří geograficky
i kulturně most mezi Evropou a Asií, což dokazuje velké
množství památek. Studentům pardubické univerzity by stu-
dijní pobyt kromě studia umožnil i poznávání interkulturních
rozdílů, atmosféry a reálií města na Bosporu. Také počet stu-
dentů istanbulské univerzity ve srovnání s relativně malou
Univerzitou Pardubice překvapí. V široké škále studijních
oborů univerzita nabízí studium pro bezmála 50 tisíc studen-
tů, což je zhruba polovina obyvatel Pardubic. Pro zajímavost
uvádíme několik konkrétních dat a údajů z historie:

nejstarší a největší univerzita v Turecku,
založena 1453
až 50 000 studentů,
poloha: centrum starého města (čtvrť Beyazit – v blízkosti
nejvýznamnějších památek),

Výměna zkušeností germanistů mezi Univerzitou Pardubice
a Univerzitou Istanbul

pohled na Univerzitu Istanbul

možnost vyzkoušet účinky nárazu vozidla do pevné překážky
a ověřit si význam a funkci bezpečnostních pásů ve vozidle.
K tomuto účelu byl Ústředním automotoklubem ČR zapůj-
čen trenažér nárazu. Této možnosti kromě studentů využila
i řada pedagogických pracovníků univerzity a tuto zkušenost
získal mimo jiné i profesor Ing. Bohumil Culek CSc. - děkan
DFJP.
Podle reakcí účastníků bylo k nasednutí do „horkých křesel”
třeba trochu odvahy. Síla nárazu je překvapila, i když se jedna-
lo o relativně nízkou rychlost 12 km/h.
Bohužel druhý bod praktické části připravovaný pro studenty
KDP letos nebylo možné uskutečnit. Záměrem bylo převést
poznatky získané na semináři „Zásady bezpečné jízdy” do
praxe na pardubickém autocvičišti ÚAMK, které však bylo
v době konání Dnů bezpečnosti v rekonstrukci.

Ing. Pavel Svoboda
Katedra dopravních prostředků DFJPIng. Oprchalský - zástupce Záchranného hasišského sboru

Pardubického kraje - přednáší na Dnech dopravní bezpečnosti
na UPa
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základy k vytvoření univerzity položily tradiční školy zvané
medrese,
http://www.istanbul.edu.tr.

Studium na univerzitě trvá 4 roky (s výjimkou medicíny)
a průběh semestru je srovnatelný s naším. Vyučovacím jazy-
kem je turečtina, v některých případech angličtina.
Zkušenosti z pobytu v rámci učitelské mobility na Univerzitě
Istanbul představily studentům a zaměstnancům Univerzity
Pardubice Mgr. Lenka Matušková a Mgr. Helena Jaklová na
prezentaci, která se konala 29. března.
Druhá návštěva proběhla na počátku letního semestru 2006
na Katedře cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardu-
bice v rámci přednáškového cyklu Odborný jazyk a interkul-
turní vztahy. Přednášející hostující kolegyně Dr. Sevinc Hati-
poglu a Dr. Birsen Sayinsoy Özünal informovaly studenty
oboru Německý jazyk pro hospodářskou praxi o možnos-
tech a podmínkách studia na Univerzitě Istanbul a vedly
workshopy a semináře v předmětu Odborný jazyk.
Tato prvotní výměna zkušeností byla pro obě strany velkým
přínosem, protože germanistická pracoviště mimo Německo

řeší i v podmínkách odlišné kultury podobné problémy. Tím-
to počinem se otevřely možnosti navázání nových vědeckých
kontaktů a jejich prohlubování v budoucnosti.

Mgr. Lenka Matušková a Mgr. Helena Jaklová
Katedra cizích jazyků FF

pardubičtí a istanbulští germanisté na Katedře cizích jazyků
Fakulty filozofické UPa (zleva: Mgr. Matušková, Mgr. Jaklová,
Dr. Özünal a Dr. Hatipoglu)

Členové správní rady přednášeli na Fakultě ekonomicko-správní
Pro posluchače Fakulty ekonomicko-správní je jistě přínosné,
když si vedle ryze teoretických přednášek mohou vyslech-
nout také přednášky, ve kterých se klade větší důraz na reali-
zaci obecných předpokladů. Právě na tento aspekt jsou za-
měřena vystoupení hostů. Shodou okolností během dubna
vystoupili před studenty předmětu Státní správa dva členové

správní rady naší univerzity - JUDr. Miloslav Výborný (ústavní
soudce ČR) a Ing. Jiří Stříteský (primátor města Pardubic).
Atmosféru jejich pobytu na vysokoškolské půdě nám
přibližuje fotoreportáž.

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

Přednáška ústavního soudce JUDr. Miloslava Výborného,
předsedy Správní rady Univerzity Pardubice, se konala 7. dubna,
tedy v pátek. Navzdory tomu posluchači volitelného předmětu
Státní správa Fakulty ekonomicko-správní zaplnili posluchárnu
B1 v překvapivě velkém počtu, přestože to pro většinu z nich
byla v tento den jediná výuka.

Poznámky z přednášky si dělal i garant předmětu, aby mohl její
obsah zapracovat do závěrečného testu pro udělení
klasifikovaného zápočtu posluchačům.
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Předseda správní rady využil volného času před zahájením
přednášky k tomu, aby se seznámil s činností kopírovacího
a internetového centra. Odcházel z něj spokojený, i když právě
za jeho pobytu bylo pro poruchu krátkodobě mimo provoz.

Posluchárna B1 má sice dobrou akustiku, nicméně
JUDr. Výborný přednášel téma Postavení obecných soudů
a Ústavního soudu v soustavě orgánů státní správy s pomocí
mikrofonu. V neformálních částech svého vystoupení ho však
odkládal.

Před zahájením přednášky byl Ing. Stříteský seznámen s tím,
že Fakulta ekonomicko-správní připravuje na září letošního
roku mezinárodní konferenci k 15. výročí svého založení.
Přislíbil, že projedná, aby se město částečně spolupodílelo na
jejím financování.

Při příjezdu na přednášku 14. dubna přivítal Ing. Jiřího
Stříteského, primátora Pardubic a senátora její organizátor.

Během přednášky na téma „Výkon státní správy na území
členěného statutárního města” primátor Pardubic k přesvěd-
čení auditoria využíval i výraznou gestikulaci.

Po skončení přednášky byl prostor pro dotazy a komentáře.
Ing. Stříteský je poslouchal s velkou pozorností.
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Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII.

V předvelikonočním období 12. - 13. dubna pořádala Katedra
analytické chemie a Katedra biologických a biochemických
věd Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci s Univer-
zitou obrany v Brně seminář „Monitorování cizorodých látek
v životním prostředí”. Letošní již osmý ročník semináře se
konal v atraktivní lokalitě Orlických hor na Chatě na Adamu
(objekt Letecké vojenské základny Čáslav, Mladkov). Seminář
je tradičně určen studentům doktorských studijních progra-
mů, kteří mají možnost vyzkoušet si zde prezentaci výsledků
své vědecké práce formou krátkých přednášek. Ve čtyřech
přednáškových blocích přednesli doktorandi z uvedených
pracovišť 36 přednášek. Na semináři vystoupili také pracov-
níci oddělení řízení radiační ochrany Jaderné elektrárny Du-
kovany a seznámili přítomné s problematikou monitorování
radiační situace v jaderné elektrárně a jejím okolí.
Příspěvky prezentované na semináři jsou každoročně uveřej-
ňovány v plné textové verzi ve sborníku (editoři prof. Ing.
Karel Vytřas, DrSc., doc. J. Kellner, doc. Ing. Jan Fischer, CSc.),
který vydává Univerzita Pardubice a jehož vytištění zajišťuje

katedra polygrafie a fotofyziky. Letošní vydání bude k dispo-
zici v druhé polovině roku v Univerzitní knihovně.

Ing. Petr Česla
Katedra analytické chemie FChT

konference, semináře

pohled na účastníky semináře

Odborný seminář na téma Daň z příjmů fyzických osob

Ústav ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správ-
ní pořádal ve středu 29. března seminář na téma Daň z pří-
jmů fyzických osob. Cílem semináře bylo jeho posluchačům
připomenout daňové povinnosti za rok 2005, upozornit na
termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a infor-
movat o změnách pro fyzické osoby od roku 2006. Po úvodu
byl účastníkům semináře vysvětlen pojem poplatník daně
z příjmů fyzických osob. Připomenutí směřovalo na skuteč-
nost, že poplatníkem daně je osoba, která má bydliště na úze-
mí ČR nebo se zde obvykle zdržuje. Tyto fyzické osoby mají
daňovou povinnost na příjmy plynoucí jim z ČR, ale i ze za-
hraničí. Znamená to, že i naši studenti nebo akademičtí pra-
covníci, pokud měli příjem (mzdu, odměnu apod.) za práci
v zahraničí, jsou poplatníky daně z příjmů. Mají za povinnost
podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v ČR,
ve kterém uvedou i příjmy ze zahraničí, přestože byly tyto je-
jich příjmy v zahraničí zdaněny daní z příjmů. Pro účely daně
z příjmů se pojem příjem vždy rozumí jako tzv. hrubý (brut-
to) příjem. V praxi se často tento pojem zaměňuje se zákla-
dem daně. Podrobně bylo vykládáno o situacích, kdy fyzická
osoba má příjem, přesto však nemá povinnost podávat daňo-
vé přiznání k dani z příjmů. Nebyly opomenuty ani příjmy,
které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, ale
jsou zde zákonem stanovené podmínky, jako např. podmíně-
ná doba vlastnictví osobních motorových vozidel, nemovité-

ho majetku, bytu i držení cenných papírů apod. Významné
změny v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2005 spočívaly
v daňovém zvýhodnění anebo daňovém bonusu za zrušenou
nezdanitelnou část základu daně z příjmů za tzv. nezaopatře-
né dítě. Další pozitivní změna spočívala ve zvýšení procenta,
pokud osoba samostatně výdělečně činná uplatňuje výdaje
procentem z dosažených příjmů. Změna ovlivnila samozřej-
mě i zdanění příjmů autorských honorářů. Tato informace
velmi zaujala přítomné, jakož i nový přístup společného zda-
nění příjmů manželů, které je však podmíněné tím, že pečují
o nezaopatřené dítě. Jako zásadní změny pro letošní rok byly
uvedeny další okruhy daňového zvýhodnění za zrušené ne-
zdanitelné části základu daně, zejména na poplatníka a dále
snížení sazby daně z 15 % na 12 % a z 20 % na 19 %. Před zá-
věrem semináře jeho účastníci zhlédli projekci praktických
příkladů vyplněných tiskopisů daňových přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005,
které byly doplněny potřebným komentářem přednášející.
Závěr semináře byl jeho posluchači využit i k dotazům.
Seminář tohoto zaměření se konal poprvé a získal si ocenění,
přestože se uskutečnil těsně před termínem pro podání
daňového přiznání.

Ing. Libuše Čekanová, Ph.D.
Ústav ekonomiky a managementu FES
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Seminář interkulturních konfliktů v Drážďanech
Ve dnech 9. – 12. března se konal česko-německý seminář KIK
v Drážďanech. Pod zkratkou KIK se skrývá celý název seminá-
ře: Konflikty při interkulturních setkáních, jehož hlavní náplní
byla práce s interkulturními konflikty. Seminář se konal pod
vedením dvou školitelek pedagogiky setkávání Iny Gamp-Läm-
mer a Michaely Johnové. Po celou dobu bylo konsekutivně tlu-
močeno. Ačkoli většina účastníků ovládala oba dva jazyky (čes-
ký a německý), tlumočilo se z jednoho jediného důvodu, a to
proto, aby nikoho neomezovaly jeho jazykové schopnosti
v druhé řeči ve vyjádření názorů a pocitů.
Kurz se konal pod záštitou nadace Brücke/Most-Stiftung
založené v roce 1997. Svoji práci nadace financuje z vlastních
zdrojů, z prostředků získaných na podporu projektů, z účast-
nických příspěvků a darů. Nedisponuje žádnými stálými stát-
ními prostředky. Sídlo nadace naleznete v Drážďanech
v „Brücke-Villa” ve čtvrti Blasewitz. Jedná se o zrekonsturo-
vanou secesní vilu, která nabízí moderní konferenční techni-
ku. Vila slouží jako místo pro konání mezinárodních seminá-
řů, konferencí a zasedání. Nadace provozuje pobočky ve Frei-
burgu a Praze. Je nezávislá, nadstranická a nedotčena vlivy zá-
jmových skupin. Ve své práci sleduje výhradně věřejně pro-
spěšné cíle. Prostřednictvím svých akcí nadace nabízí otevře-
né fórum každému, kdo vyhledává bez předsudků a bez sta-
novování podmínek interkulturní setkávání Čechů s Němci.
Nadace si klade za cíl spolupracovat s Českou republikou
a dalšími reformními státy střední a východní Evropy a začle-
nit je do Evropské unie. Zaměřuje se na tyto čtyři oblasti:
vzdělávání a setkávání, kulturu, komunikaci a vědu. Svou čin-
nost prezentu je také na internetových stránkách
www.bruecke-most-stiftung.de.
Do oblasti vzdělávání a setkávání se řadí i seminář interkul-
turních konfliktů, který probíhal ve výše zmiňovaném termí-
nu. Dne 9. března jsme odcestovaly — Hana Horáková
a Lenka Kolářová (studentky oboru Německý jazyk pro hos-
podářskou praxi) — společně s Mgr. Jindrou Černou do ba-
rokní perly Německa — Drážďan, které letos slaví výročí
800 let od svého založení.
Seminář byl zahájen v „Brücke-Villa” společnou večeří. Aby
se všech dvacet účastníků navzájem lépe poznalo, připravil
čtyřčlenný organizační tým interaktivní seznamovací hry. Bě-
hem těchto her se nám podařilo nejen zapamatovat si jména
těch, se kterými jsme strávily tento prodloužený víkend, ale
také se společně pobavit a zasmát. Práce probíhala v semi-
nární místnosti, která byla uzpůsobena ke skupinové práci.
Podle potřeby se pracovalo buď v jedné velké skupině, nebo
ve třech menších skupinách. Alternativní způsob výuky - ve
kterém jsou teoretické poznatky doprovázeny praktickým
řešením modelových situací - byl velice přínosný. Tyto situa-
ce byly z didaktického hlediska velmi dobře připraveny. Jejich
řešení pomocí zážitkových metod demonstrovalo skutečné
příčiny vzniku konfliktů. Takovéto netradiční metody pomá-
hají lépe si osvojit danou problematiku. Každé „cvičení” bylo

završeno diskuzí, ve které jsme mohli vyjádřit naše pocity
a připomínky. Reflexe právě řešené problematiky nám
umožnila uvědomit si různost názorů, které se v konfliktu
střetávají. Měli jsme možnost vyzkoušet si naše reakce v kon-
fliktních situacích, jak v rámci jedné národnosti, tak i mezi ji-
nými národnostními skupinami. Také jsme se seznámili s po-
hledem ostatních na roli konfliktu v životě a s jejich pohle-
dem na konflikt jako takový. Zajímavou formou jsme se do-
zvěděli, co je podstatou vzniku konfliktu a čeho se má člověk
při jeho řešení vyvarovat a co si má naopak uvědomit. Cviče-
ní byla vedena odbornými školitelkami, které usměrňovaly
naši diskuzi správným směrem. Vyústěním každé modelové
situace bylo shrnutí a zevšeobecnění řešeného problému. Na
základě našich prakticky získaných poznatků nám tým
školitelek pedagogiky setkávání vysvětlil teorii související
s daným tématem.
Všechny teorie, se kterými jsme byli na semináři seznámeni,
vycházejí ze všeobecného pojetí konfliktu. Jeho podstatu tvo-
ří tři navzájem propojené aspekty. První aspekt zahrnuje
osobní rovinu konfliktu, tzn. něco, co se týká člověka jako
osoby, čím se cítí zraněn. Další aspekt je ovlivňován struktur-
ním rámcem, tedy pravidly, prostorem, časem a zákony. Třetí
aspekt konfliktu tvoří a legitimuje kultura jednotlivce a spo-
lečnosti.
Na závěr celého semináře proběhla reflexe a hodnocení or-
ganizace programu a týmu. Účast na tomto semináři nás
obohatila o nové zkušenosti a v každodenním životě nám jis-
tě pomůže při řešení konfliktů v osobních situacích. Jsme
rády, že jsme se ho mohly zúčastnit, protože byl opravdu za-
jímavý a přínosný. V neposlední řadě to byla dobrá zkušenost
a příležitost k seznámení se zajímavými lidmi a zdokonalení
se v německém jazyce.

Hana Horáková, Lenka Kolářová
studentky 1. ročníku oboru

Německý jazyk pro hospodářskou praxi FF

vpravo studentka Hana Horáková při praktickém cvičení
k tématu překonávání konfliktu



konference, semináře

17

15 let bádání v dějinách gender - 4. PARDUBICKÉ BIENÁLE

Ve dnech 27. až 28. dubna se konalo v prostorách pardubic-
kého zámku a na univerzitě IV. pardubické bienále. Tématem
letošní mezinárodní konference, která proběhla pod záštitou
Katedry historických věd Filozofické fakulty Univerzity Par-
dubice, Slovenské akademie věd, Polské a Maďarské akade-
mie věd a Východočeského muzea v Pardubicích, byly tzv. dě-
jiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století
v zajetí historiografie, dějepisců, mravokárců a feministů, pří-
padně feministek.
Tato mezinárodní konference se již stává tradicí. Koná se jed-
nou za dva roky, a to vždy koncem dubna. Letošního jednání
se zúčastnilo celkem 90 účastníků, s příspěvkem vystoupilo
50 referentů. Konferenci navštívilo i mnoho zájemců z řad
veřejnosti a studentů.
Zahájení se uskutečnilo ve čtvrtek v 9 hodin v přednáško-
vém sále pardubického zámku za přítomnosti děkanky Filo-
zofické fakulty prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc., rektora
Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. a ředitele
Východočeského muzea PhDr. Františka Šebka. Poté byl dán
prostor vlastním referentům. Nejprve zazněly příspěvky za-
měřené na konceptuální otázky a příspěvky shrnující stav
současné historiografie zaměřené na tuto problematiku. Mgr.
Alice Velková, Ph.D. představila výsledky a možnosti bádání
o venkovské ženě v různých historických odvětvích. O pro-
blémech konceptu dějin a gender history jsme měli možnost
se dozvědět v referátech Mgr. Daniely Tinkové, Mgr. Jany
Ratajové a PhDr. Hany Havelkové.
Kromě češtiny zazněly v prostorách pardubického zámku
a univerzity, kde se konference konala, také další jazyky. V an-
gličtině přednesli své příspěvky prof. Gábor Gyáni, DrSc.
z Maďarské akademie věd, který promluvil o ženské identitě
v 19. století, a jeho kolega Ph.D. Árpád Tóth z Univerzity Mis-
kolc, referující o roli ženy v soukromé a veřejné sféře. Polský
referát doc. Dr. hab. Magdaleny Micińské z Historického ústa-
vu Polské akademie věd představil většině účastníků dosud
neznámé téma – tzv. Létající univerzitu, která v Polsku konce
19. století znamenala pro ženy ojedinělou možnost získání
vysokoškolského vzdělání. Dr. Katarzyna Sierakowska pak

shrnula stav polské historiografie zaměřené na genderovou
problematiku.
Vzhledem ke značnému počtu zájemců byl program rozdělen
do tří souběžně probíhajících bloků. První, který se věnoval
spíše historiografickým a konceptuálních otázkám a proble-
matice pramenů, se konal v hlavním přednáškovém sále par-
dubického zámku. Ve druhé sekci s názvem Status – profese
– aktivity byl dán prostor příspěvkům věnujícím se konkrét-
ním tématům gender history, a to od problémů postavení
ženy ve středověku a ženské svatosti až po roli konkrétních
žen v totalitních režimech a společnosti 20. století. Tento
blok referátů zazněl ve videomístnosti ve 12. patře Filozofic-
ké fakulty univerzity. Třetí sekce, věnovaná výsledkům
a možnostem dalšího výzkumu v oblasti bádání o ženách, se
konala ve sloupovém sále pardubického zámku.
Bienále znamenalo pro odbornou veřejnost možnost setkání
a diskuse nad aktuálními tématy výzkumu v oblasti gender
history. V průběhu letošního roku vyjde sborník, v němž bu-
dou uveřejněny příspěvky všech referentů.

Mgr. Martina Halířová
Katedra historických věd FF

zleva prof. Gábor Gyáni, Dr. Katarzyna Sierakowska
a PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

I. pardubické ošetřovatelské dny a I. celostátní studentská vědecká
konference bakalářského studijního programu Ošetřovatelství

V Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice se 28. a 29.
dubna konala historicky poprvé konference zaměřená na
ošetřovatelství s názvem I. pardubické ošetřovatelské dny
a I. celostátní studentská vědecká konference bakalářského
studijního programu Ošetřovatelství. Na organizaci konfe-
rence se podílely Ústav zdravotnických studií Univerzity Par-
dubice a Krajská nemocnice Pardubice.
Během dvou dnů bylo na I. pardubických ošetřovatelských
dnech prezentováno 43 přednášek rozdělených celkem do
sedmi bloků a 9 posterů zaměřených na onkologickou

a traumatologickou problematiku v klinických oborech oto-
rinolaryngologie, stomatochirurgie a oftalmologie včetně dal-
ší mezioborové spolupráce v oblasti anesteziologicko-resus-
citační péče, léčby bolesti, zajištění výživy apod.
Na I. celostátní studentské vědecké konferenci bakalářského
studijního programu Ošetřovatelství bylo prezentováno
9 prací studentů 2. a 3. ročníků bakalářského studijního pro-
gramu Ošetřovatelství studijních oborů Ošetřovatelství, Vše-
obecná sestra a Porodní asistentka z pěti vysokých škol Čes-
ké republiky. Univerzitu Pardubice reprezentovaly tři stu-
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dentky, jež se umístily na prvních třech místech 3. studentské
vědecké konference Ústavu zdravotnických studií, která se
konala v březnu tohoto roku. Dalšími účastníky byli tři stu-
denti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jedna stu-
dentka Univerzity Palackého v Olomouci a dvě studentky
Masarykovy univerzity v Brně.
Odborná komise byla složena z odborníků v oboru medicíny
a ošetřovatelství (předseda odborné komise doc. MUDr. Jiří
Neuwirth, CSc. a Mgr. Hana Burkertová, Ph.D. z Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, Mgr. Hana Pinkavová
z Masarykovy univerzity v Brně a za Univerzitu Pardubice
Mgr. Jana Škvrňáková a MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.). Komise
hodnotila práce studentů z hlediska teoretického základu,
výzkumu, závěru a významu práce pro profesní zaměření.
Nedílnou součástí hodnocení byl i způsob prezentace před
odbornou komisí a posluchači a schopnost reagovat na
dotazy vztahující se k tématu.

Přednášky byly rozděleny do dvou bloků. V prvním bloku
přednášek byly prezentovány bakalářské práce na téma Počí-
tačová gramotnost u studentů bakalářského studijního pro-
gramu Ošetřovatelství oboru Ošetřovatelství a všeobecná
sestra (Bc. Jana Uhrová, Univerzita Palackého v Olomouci),
Zhodnocení výsledků o GTT u těhotných starších 25 let (Ve-
ronika Hainišová, Univerzita Pardubice), Problematika zavá-
dění ošetřovatelského procesu na resuscitační stanici ARO
(Věra Homolková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovi-
cích), Význam haptiky pro nemocného člověka (Jindra Pospí-
šilová, Masarykova univerzita v Brně) a pátou přednáškou
byla prezentace na téma Problematika onkologického
pacienta s chemoterapií (Štěpánka Suberová, Univerzita Par-
dubice).
V druhém bloku přednášek studenti seznámili odbornou ko-
misi a publikum s přednáškami na téma Ošetřovatelská péče
u komunity mormonů (František Dolák, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích), Tinitus – psychické a sociální pro-
blémy pacienta (Jitka Čermáková, Univerzita Pardubice), Mo-
derní materiály v léčbě kožních defektů (Ivana Radecká, Ma-
sarykova univerzita v Brně) a poslední přednáškou student-
ské vědecké konference byla prezentace na téma Kvalita
života u klientů s akutní a chronickou myeloidní leukemií
(Pavel Scholz, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).
Odborná komise v závěru I. celostátní studentské vědecké
konference bakalářského studijního programu Ošetřovatel-
ství vyhodnotila tři nejlepší práce a studenti byli odměněni
věcnými dary a propagačními materiály Univerzity Pardubice.
Na prvním místě se umístila studentka Masarykovy univerzi-
ty v Brně Jindra Pospíšilová. Druhé místo obsadila studentka
rovněž Masarykovy univerzity v Brně Ivana Radecká. Na tře-
tím místě se umístila studentka Ústavu zdravotnických studií
Univerzity Pardubice Jitka Čermáková.
I. celostátní studentská vědecká konference bakalářského
studijního programu Ošetřovatelství byla bezesporu mimo-
řádnou možností pro budoucí bakaláře Ošetřovatelství
v České republice vyzkoušet si prezentaci výsledků své od-
borné přípravy před vědeckou komunitou a zároveň i před
studenty jiných vysokých škol se stejným zaměřením. Doufá-
me, že se opět za rok setkáme v Pardubicích na ošetřovatel-
ské konferenci zaměřené na problematiku vybraných klinic-
kých oborů a zároveň přivítáme studenty studijního progra-
mu Ošetřovatelství, aby změřili své schopnosti se svými
kolegy.

Mgr. Markéta Moravcová a Mgr. Světlana Beránková
Ústav zdravotnických studií UPa

ze zahájení 1. pardubických ošetřovatelských dnů v univerzitní
aule

na 1. celostátní studentské vědecké konferenci bakalářského
studijního programu Očetřovatelství bylo prezentováno
9 prací

XXIII. International Colloquium

V malebném prostředí německého příhraničního městečka
Kollm (Oberlausitz), nedaleko česko-polské hranice a poblíž
města Görlitz, proběhlo ve dnech 10. až 12. května již XXIII.
mezinárodní kolokvium s podtitulem „Advanced Manufactu-
ring and Repair Technologies in Vehicle Industry”.

Jednalo se o další z řady pravidelných setkání akademických
pracovníků z pěti evropských zemí (Polsko, Německo, Maďar-
sko, Slovensko a Česká republika), jehož se od samého začát-
ku aktivně účastní i zástupci naší republiky, resp. (v současné
době) Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.
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Letos se za naši univerzitu do jednání v šesti sekcích zapojili
tři pracovníci DFJP - doc. Dr. Ing. Libor Beneš (člen organi-
začního výboru), Ing. Pavel Švanda, Ph.D., Mgr. Věra Záhorová
a jako host, a nedávno ještě zaměstnanec DFJP, také pan doc.
Ing. Břetislav Till, CSc., díky jehož iniciativě celá tato tradice
před více než dvěma desítkami let vznikla.
Jedná se o velice užitečná pracovní setkání především mla-
dých vědeckých pracovníku, na něž ve většině případů při-
jíždějí především doktorandi v doprovodu svých školitelů.
V přípravě kolokvia, která zahrnuje jak odborné, tak i organi-
zační zabezpečení, přípravu a tisk sborníku příspěvků atd., se
jednotlivé univerzity (a tedy jejich země) cyklicky střídají.

V živé odborné diskusi (v anglickém nebo německém jazyce),
doplněné řadou příjemných společenských akcí je vždy mno-
ho příležitostí, jak navázat užitečné kontakty s kolegy „z obo-
ru”. Jako příklad lze uvést výměnné pobyty pedagogů či dok-
torandů mezi jednotlivými univerzitami nebo též připravova-
nou monografii, vznikající společně na pracovištích naší univer-
zity a polské polytechniky v městečku Czestochowa.
Příští rok je pro nás velkým závazkem, neboť další kolokvium
proběhne právě pod patronací naší strany, tedy Dopravní fa-
kulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

doc. Dr. Ing. Libor Beneš
proděkan pro rozvoj a vnitřní záležitosti

Katedra dopravních prostředků DFJP

delegace z dopravní fakulty na jednání v odborných sekcích

28. mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2006

Ve dnech 22. – 26. května pořádaly Společná laboratoř che-
mie pevných látek Univerzity Pardubice a ÚMCH AV ČR, Ka-
tedra obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-tech-
nologické Univerzity Pardubice a Odborná skupina chemické
termodynamiky ČSCH společně s Ústavem ekologie lesa
SAV ve Zvolenu 28. mezinárodní slovenský a český kalorime-
trický seminář.

Toto setkání pracovníků z oboru termické analýzy a kalorime-
trie se letos konalo na Slovensku v horském hotelu Poľana
u Hriňové, v překrásném prostředí Chráněné krajinní oblasti
Poľana, která byla UNESCO vyhlášena biosférickou rezervací.
Organizační výbor (Ing. E. Černošková, CSc., SLCHPL; doc.
Ing. Z. Černošek, CSc., doc. RNDr. J. Holubová, Ph.D., KO-
AnCh FChT; prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc., Ing. Vladimír Pe-
kárek, CSc., OSChT ČSCH; Ing. M. Kuklová, CSc., Ing. J. Kukla,
CSc., ÚEL SAV Zvolen) připravil setkání 70 odborníků nejen
z vysokých škol a ústavů akademie věd, ale také například
z elektrárenských a důlních společností. Samozřejmostí je
i účast zástupců firem nabízejících potřebnou experimentální
techniku.
Pětidenní jednání bylo rozděleno do tematických okruhů:
termodynamika a termická analýza, biologické materiály, ne-
krystalické materiály a stavební materiály. Protože spolupo-
řadatelem semináře byl Ústav ekológie lesa SAV ze Zvolena,
byl seminář zahájen velmi zajímavou plenární přednáškou
„Lesní ekosystémy Vysokých Tater versus člověk“.
V následující odborné části bylo předneseno 48 přednášek,
jejichž společným jmenovatelem bylo využití a aplikace nej-
různějších kalorimetrických, termomechanických a termoe-
lektrických metod v celé řadě vědních a technických oborů.

z jednání kalorimetrického semináře konaného ve slovenském
Zvolenu

delegace z dopravní fakulty na jednání v odborných sekcích
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Stalo se již dobrou tradicí, že na přelomu května a června má
akademická obec Univerzity Pardubice - ale i veřejnost - je-
dinečnou možnost nahlédnout do aktuální nabídky pres-
tižních světových vydavatelství odborné a vědecké literatury.
Od 30. května do 1. června pořádala Univerzitní knihovna
prodejní výstavu nejnovější anglické odborné literatury z ob-
lasti chemie, biochemie, fyziky, matematiky, informatiky
a ekonomických věd pod názvem „Scientific Books for
Professionals and Students“.
Akce se konala ve spolupráci s vydavatelstvím a knihkupec-
tvím Malé centrum v Brně. Na výstavě se prezentovalo 12
významných vydavatelství z celého světa, jako jsou Blackwell
Science, Cabi, Cambridge Universtiy Press, CRC Press, Else-
vier, Marcel Dekker, Oxford University Press, Pearson, Rout-
ledge, Royal Society of Chemistry, Springer, Wiley.
Vystaveno bylo více než 600 titulů. Mezi novinkami se objevi-
ly i velmi zajímavé encyklopedie, např. pětisvazková Encyclo-
pedia of Chemical Processing z vydavatelství Marcel Dekker
nebo třetí vydání šestisvazkové encyklopedie Instrumental
Data for Drug Analysis z vydavatelství CRC Press.
Tradiční a mezi vědeckými a pedagogickými pracovníky uni-
verzity velice oblíbená akce se konala ve velké zasedací míst-
nosti Fakulty chemicko-technologické na nám. Čs. legií v Par-
dubicích. Zájemci nejen z akademické půdy si mohli vystave-
né zahraniční učebnice a monografie prohlédnout, ale
i objednat k zakoupení, a to se speciální výstavní slevou.

Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny UPa

informační centrum/univerzitní knihovna

Výstava zahraniční odborné literatury

Chvála katedrových webů
Na okraj jednoho akademického fenoménu

Žijeme ve staronové éře neosobnosti, tentokrát pro změnu
elektronické. Dlouhá staletí znevolňujících a odcizujících vli-
vů nejrůznějších nezpochybnitelných doktrín byla v době his-

toricky docela nedávné vystřídána několika ošemetnými svě-
tonázory, mezi nimiž dominuje konzumerismus. Ten ovšem
vládne s nemalou podporou byrokratismu, respektive scien-

Témata přednášek se pohybovala od termických vlastností
skel a kinetiky krystalizace podchlazených tavenin přes tepel-
né vlastnosti stavebních materiálů až po akumulaci energie
v rostlinách a tepelné bilance hospodářských zvířat. Přednáš-
ky doplnili zástupci předních světových firem v oboru
kalorimetrie představením a ukázkami nejnovějších přístrojů
a technik.
Semináře se v nemalé míře aktivně účastní i studenti doktor-
ských studijních programů. Velkým přínosem pro všechny

účastníky je bohatá neformální diskuse po celou dobu
semináře.
Kolegové z Ústavu ekológie lesa SAV zajistili pro účastníky
prohlídku Zvolenského zámku s nádhernou kolekcí gotické-
ho a renesančního umění.
Příští rok se 29. mezinárodní český a slovenský kalorimetric-
ký seminář bude konat v Liblicích u Prahy.

za kolektiv organizátorů
Ing. Eva Černošková, CSc.,

SLCHPL ÚMCH AVČR a Univerzity Pardubice
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tismu a politismu, jak nazývám současné ovládnutí našich
každodenních životů stranickými ideologiemi a aparáty bez
rozdílu vyznání. Nástup internetové komunikace byl proto
mnohými oprávněně vítán jako začátek nového emancipační-
ho procesu, v němž se budeme moci díky základní, v pravém
slova smyslu fundamentální otevřenosti tohoto globálního
média z výše zmíněných zakletí naší neukotvené postmoder-
ní mysli postupně vymaňovat, abychom se od nich nakonec
slavně osvobodili.
Jenomže ouha, žádná snadná a instantní spása, ostatně jako
tolikrát v dějinách, se nekoná a my jsme překvapivě spoutá-
váni znovu. Tentokrát přímo na internetu a samotným inter-
netem, lépe řečeno těmi, kdo se jej hbitě chopili, aby s pří-
značnou macluhanovskou mžikovou rychlostí prosadili své
partikulární zájmy, o kterých se však navzdory proklamované
demokratičnosti našich institucí nikde nediskutuje. O tech-
nologickém a informačním pokroku, reprezentovaném
v tomto případě nejvýznamnějšími světovými výrobci počíta-
čového hardwaru a softwaru, se přece žádné debaty neve-
dou, před ním se nanejvýš uctivě stojí v pozoru a ani se ne-
dutá. Co na tom, že jedna nejmenovaná nadnárodní společ-
nost udává prostřednictvím svého vyhledavače jednomu rov-
něž nejmenovanému polovojenskému a celototalitnímu
režimu své naivní uživatele, vždyť v posledku jde také v tom-
to případě o tolik kýžený růst všeho a všech. Snad kromě té
naší starodávně křehké a zranitelné, nejednoznačné a obtížně
uchopitelné, tudíž tak lehce manipulovatelné přirozenosti.
Takhle nevesele a truchlivě to v akademickém světě zatím
nevypadá, ale už se nám možná také tady blýská na horší časy.
Na nejedné fakultě nejedné univerzity se jinak nepříliš aktiv-
ní a samostatně pracující studenti konečně nemusejí
obtěžovat složitým, díky kontaktu se svéráznými vědeckými
a pedagogickými typy nezřídka podnětným dojednáváním
termínů zkoušek, vše je báječně ovladatelné z domova po-
mocí několika algoritmizovaných kroků. Ani vyučující si ne-
musejí pamatovat žádná data svých zápočtů a zkoušek, neboť
všechno lze, a kdo z nás by toho alespoň občas nevyužil, za-
psat do jediného seznamu, ke společnému datu, které se pak
zpětně vepisuje do indexu, neboť když hora nemůže vzhle-
dem ke své nehybnosti a stabilitě jít k Mohamedovi, musí dy-
namický a flexibilní Mohamed přijít k hoře. Univerzity a jed-
notlivé fakulty už nepotřebují téměř žádné reprezentativní
publikace, všechno je v tom nejaktuálnějším, rozuměj
nejmódnějším designu vyvedeno v příslušných normalizova-
ných a unifikovaných virtuálních formátech, ze kterých bolí
oči nejenom proto, že monitor počítače svítí a svítí a svítí.
Životadárným osvěžením v této nevábné a nepřehledné in-
formační bázi jsou nedisciplinovaně nejednotné a výtvarně
svébytné katedrové weby, které tak představují v moři infor-
mační neosobnosti ostrůvky jakési mizející domáckosti až in-

timity. Fotografie všech členů katedry, mnohdy v nejrůzněj-
ších žertovných modifikacích nepublikovatelných na kamen-
ných stránkách, podobně zábavné a poučné snímky z exkurzí
a výletů pořádaných pracovníky a studenty oborů katedrou
zřizovaných, pružně doplňované, obsahově a formálně inovo-
vané publikační souhrny vyučujících, podrobné sylaby všech
předmětů včetně rozsáhlé literatury, která se na oficiální
stránky nevejde, tentokrát, jak jinak, pro svou detailnost. Na-
víc řada užitečných odkazů a spojení, tematické okruhy ke
státním závěrečným zkouškám, informace o odborných pra-
xích a katedrové aktuality. Určitě toho není málo, co nám
svými správci pečlivě editované katedrové stránky v přímém
kontrastu s odosobněnými prostorami oficiálních interneto-
vých prezentací nabízejí, přesněji řečeno čím tyto oficiální
prezentace doplňují a vyvažují. Ještěže je máme, ty naše
katedrové weby, opravdu nevím, co bychom si bez nich
počal i , kdybychom je musel i pod praporem dalš ího
rozšiřování centrálně produkovaných informací opustit nebo
omezit.
Na závěr podotýkám, že svou prostořekost zde nepozvedám
proti standardizovaným informačním systémům jako tako-
vým. Spíše mi jde o to upozornit na jejich nereflektovanou
hypertrofii, včetně nezamýšlených důsledků nadměrného
soustředění pozornosti k možnostem, které nabízejí. Žádný
dlouhodobě funkční a životaschopný systém, jak o tom svěd-
čí bádání v oblasti kybernetiky, ale též biofyziky a biochemie,
případně psychologie, ekologie a ekonomie, se neobejde bez
negativní zpětné vazby. Její nedostatek nebo dokonce absen-
ce způsobuje nejprve přehřívání, v konečné fázi pak vyhoření
a zkázu daného systému. Stačí se zeptat kteréhokoliv zvuka-
ře, jemuž zkolabovala v tu nejnevhodnější chvíli celá aparatu-
ra jen proto, že neopatrný zpěvák položil mikrofon přímo na
reprodukční zařízení, také nomenklaturní mocipáni více
pasivně než aktivně činní na všech úrovních bývalého
komunistického režimu by o tom mohli vyprávět své.
Systémy žijí zpětnou vazbou a nejrůznějšími nepředvídatel-
nými inovacemi, které však často mohou na první pohled vy-
hlížet jako nesystémové, bezmála nežádoucí anomálie. Jsem
osobně přesvědčen o tom, že právě katedrové weby jsou ve
vztahu k odosobňujícímu kontextu oficiálních informačních
kanálů univerzit takovouto vysoce produktivní, na samém
okraji institucionalizovaného rámce spontánně se strukturu-
jící, sebeorganizující entitou, pro jejíž další rozvoj je třeba vy-
tvářet odpovídající tvůrčí podmínky. Kupříkladu tím, že se
bude jejich disponibilní elektronický prostor nadále zvětšo-
vat, a to dokonce i v případě, že by se tak mělo dít na úkor
těch nejméně užitečných a málo podnětných složek součas-
ných univerzitních sítí.

Mgr. Jiří Studený
Katedra historických věd FF
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Dvě tisíciletí v jedno odpoledne
Mladí pardubičtí historici po stopách Římanů a Čechů v Regensburgu

Pardubičtí germanisté chtějí dát svému studiu novou orienta-
ci na interkulturní témata. Tato nová náplň studia by se měla
teď vztahovat i na studenty historie, pro něž je německý ja-
zyk důležitý. Doc. Dr. Winfried Baumann se ujal úkolu při-
blížit této mladé generaci interkulturní souvislosti ve střední
Evropě. V tomto ohledu se jako ideální případ jeví návštěva
starobylého Řezna nad Dunajem. Studenti však musí
překonat velkou vzdálenost cca 450 km.
Stalo se 22. dubna, že 25 zvědavých „objevitelů” vyrazilo za
Šumavu a Český les. Posledním pozdravem z Čech byla šikmá
věž města Domažlice, známá bašta věrných Chodů. Shora
zdravil Čerchov, zatímco doc. Baumann ukazoval na dům
„posledního Čecha” před hranicemi v České Kubici. A již po
několika zatáčkách uháněl vlak do sousedního Bavorska. Pří-
jemným překvapením byla pasová kontrola pohraniční policií,
víceméně jen symbolická.
O půl druhé už jsme přejeli Dunaj a vystoupili z vlaku na
hlavním nádraží. Zde nás „náš průvodce” upozornil na hřbi-
tov řezenské římské legie, který byl právě pod nynějšími ko-
lejemi. Na cestě do centra města už jsme viděli i zbytky zdi
římského tábora. A dostali jsme se k hlavní dominantě Řezna
– chrámu sv. Petra, postaveném v gotickém slohu. Tento kos-
tel je menší než náš chrám sv. Víta v Praze, ale dochovala se
zde původní barevná okna. Na jednom z nich je sv. Václav
jako symbol pozdravu Čechům.
Za chrámem jsme učinili rozhodující krok do římského ob-
dobí branou Porta Praetoria IV. legie z časů Marca Aurelia
z roku 176 po Kr. Pak jsme už stáli u Dunaje před nejstarším
hostincem, v němž se tolik Čechů zastavilo při své cestě do
jižního Německa. Příkladem může být student Jan Hodějov-
ský z Hodějova ze 16. století. Zvláštním kulminačním bodem
byl pro nás tzv. český roh před Kamenným mostem. Tento
roh byl pro české cestovatele důležitým orientačním
ukazatelem – směr hostinec.
Přes Kamenný most! Div světa ve střední Evropě ve středo-
věku. Vzor pro náš Juditin i Karlův most. A už jsme stáli na

nábřeží Dunaje a za námi všechny důležité dominanty staro-
bylého Řezna – velký moment pro naše fotografy.
Po degustaci bavorských pokladů (pivo, klobásy) v zahradě na
ostrůvku Dunaje jsme se vrátili do středu města za účelem
holdu císaři Karlu V. a jeho tajné lásce – krásné Barboře
Blomberger. Plodem jejich milostné aféry byl Don Juan de
Austria, vítěz bitvy u Lepanta.
Regensburg, Řezno, jméno podle řeky, která opouští české
území u Železné Rudy. Partnerské město Plzně. Nejdůležitěj-
ší turistické materiály jsou v Řezně běžné také v češtině, na-
příklad „Regensburg jedním pohledem” a „Chrám sv. Petra”.
A na závěr, zámek šlechty Thurn-Taxisů, která kdysi měla svůj
majetek také v blízkosti Chotišova nedaleko Plzně. Řezno,
odkud přišlo římské křesťanství k Čechům v období prvních
Přemyslovců. Nekonečná historie česko-bavorských vztahů.

doc. PhDr. Winfried Baumann, Katedra cizích jazyků FF
Pavla Cvanová, studentka 3. ročníku Kulturních dějin,

Katedra historických věd FF

toto určitě nejsou poslední pardubičtí studenti v Řezně nad
Dunajem

Studentka FES Jana Baťková první vicemiss soutěže MISS Academia

Velkým úspěchem se může pochlubit
sympatická studentka druhého ročníku
Fakul ty ekonomicko-správn í Jana
Baťková, která byla zvolena v dubnu
2006 druhou nejhezčí dívkou soutěže
MISS ACADEMIA.
Jana nebyla v soutěži tohoto typu úpl-
ným nováčkem. Zúčastnila se již v roce
2001 soutěže Královna českých věn-
ných měst, kterou vyhrála . Jak mi

v osobním rozhovoru potvrdila, na sou-
těžích tohoto typu se jí líbí, že je kla-
den důraz i na intelekt a osobní kouzlo
soutěžících dívek.
V desátém ročníku soutěže o tu nej...
vysokoškolačku České republiky, dívku
krásnou, chytrou, vtipnou, zajímavou,
která nejen krásou a šarmem, ale pře-
devším svým osobním kouzlem a inteli-
gencí předčí všechny ostatní, bylo letos

osloveno téměř 300 fakult veřejných
i soukromých univerz i t a vyšš ích
odborných škol.
Na semifinále, které proběhlo v únoru
tohoto roku, odborná porota vybrala
10 finalistek, které se 5. dubna zúčast-
nily finálového večera ve zlínském Vel-
kém kině. Kromě titulu Miss Academia
2006 děvčata bojovala také o korunky
Miss PRESS a Miss ON-LINE. Vítězkou
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letošního ročníku MISS Academia se

stala studentka VŠE Praha Eva Čerešňá-
ková. Druhou vicemiss je Barbora Mo-
šová z Faku l ty tě lesné ku l tur y
Univerzity Palackého v Olomouci.
Během soutěžního večera musely dívky
přesvědčit porotu o svých kvalitách ve
čtyřech disciplínách: módní přehlídka
jeansového oblečení, volná disciplina,
přehlídka šatů z dílen studentů ateliéru
oděvu a promenáda v plavkách. Ve vol-
né disciplině předvedly dívky nejen své
herecké vlohy, ale také taneční umění
standardních a latinsko-amerických tan-
ců. Jana Baťková jako jediná zvolila však
něco netradičního. Vybrala si text od
J. Préverta na téma láska, z kterého vy-

tvořila krátkou dramatickou etudu.
Dívky také zodpověděly nepředvídatel-
né otázky od herce a moderátora veče-
ra Tomáše Krejčíře. Další z disciplín byl
i všeobecný vědomostní test.
Soutěž MISS ACADEMIA probíhá celá
v režii studentů Fakulty multimediál-
ních komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně v rámci předmětu Komu-
nikační agentura. Posláním všech roční-
ků soutěže MISS ACADEMIA je ukázat,
že i inteligentní a vzdělaná dívka může
být krásná.

Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES

Jana Baťková,
foto: Peťan Willert a Jan Krejčí

opět vysokoškolský majáles

V sobotu 6. května se v Pardubicích konal tradiční vysoko-
školský MAJÁLES. Tak jako každý rok začal již v pátek večer
hudebními párty na studentských klubech na pavilonech

A a B vysokoškolských kolejí. V sobotu 6. května - kdo si při-
vstal – stihl v 10 hodin v centru města na Pernštýnském ná-
městí první část programu. Ze studentské obce jich mnoho
po klubových párty nebylo. Studentský král Majálesu převzal
vládu nad univerzitou a městem na jeden den od prorektora
docenta Milana Graji a náměstka primátora Jiřího Razskazo-
va. Královskou družinu a přítomnou veřejnost pak pobavili
svými kousky šermíři, mažoretky, tanečníci a další umělci, aby
se nakonec před polednem královská družina vydala na cestu
z centra města do areálu vysokoškolských kolejí v Polabi-
nách. Královský kočár by přes rekonstruovaný most Pavla
Wonky neprojel, tak musela družina v čele s králem a král-
kou pěšky. Celé odpoledne a večer si pak všichni, kdo přišli,
užívali koncertů mezi pavilony kolejí B a C. Diváci vypadali
spokojeně, ať už hrála skupina Wohnout, Ready Kirken,
Horkýže Slíže či Dukla Vozovna, Face of Dali, Lety mimo,
Vražda pana Reimonta, Volant, Ú.S.P. atd. Noční program
končil v rockovém klubu Žlutý pes.

(vw)
předání vlády nad městem od primátora Ing. Stříteského a od
prorektora (v pozadí) nad univerzitou

královská družina na cestě z centra města na koleje, tentokrát
pěšky

koncerty pod širým nebem mezi kolejemi se konají již
od r. 1979
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43. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

MARTIN JANDA
– sochy

V úterý 6. června byla v Galerii Univer-
zity Pardubice otevřena 43. výstava.
Kurátor univerzitních výstav Mgr. Lubo-
mír Netuši l autora a jeho tvorbu
představil:
„Jedním z důležitých úkolů, které si ve
výběru autorů klade za cíl Galerie Uni-
verzity Pardubice, je upozorňování na vý-
razné osobnosti spojené s naším krajem.
K takovým osobnostem patří i akade-
mický sochař Martin Janda. Narodil se
22. listopadu 1970 v umělecké rodině.
Matka - akademická malířka Ludmila
Jandová a otec - akademický sochař
František Janda usazení v krásném ven-
kovském stavení v Osíku u Litomyšle
provázeli jeho první kroky, tvořili a tvo-
ří pevný svorník spojující rodinným ci-
tovým poutem umělcovy doteky
širšího světa se světem přírody a ven-
kova, odkud vyšel.
Jandova umělecká studia vedou přes
Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Turnově, kde absolvoval obor umě-
lecký kovář a zámečník. V roce 1990
byl přijat na Vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze do ateliéru profe-
sorů Jiřího Harcuby a Vratislava Karla
Nováka v oboru kov a šperk. Během
roku byl na VŠUP otevřen nový ateliér
Sklo v architektuře, vedený pardubic-
kým rodákem Marianem Karlem, kam
Martin Janda přestoupil. Ačkoli ateliér
Mariana Karla byl ateliérem skla, věno-
val se Janda se souhlasem svého učitele
převážně kovu. Pro tolerantního Maria-
na Karla nebyl materiál tak důležitý,
j ako snaha docí l i t jednoduchými
prostředky monumentálního účinku
a maximálního výrazu díla. Martin Janda
promoval v jeho ateliéru roku 1996.
Martin Janda rozvíjel souběžně se stu-
diem od roku 1990 i svoji podnikatel-
skou činnost v oboru zpracování kovů.
Šlo zejména o práce restaurátorské.
Od roku 1997 je jeho výsadním klien-
tem Kancelář prezidenta republiky. Jan-

dova firma je dodavatelem kovových
částí při rekonstrukcích, jako je např.
rekonstrukce zádveří Katedrály sv. Víta,
nebo i restaurátorských prací děl mo-
dern ích autorů 20. sto let í Jos ipa
Plečnika a Otto Rothmayera.
Jandovi se daří spojovat podnikatelskou
činnost s vlastní autorskou tvorbou. Se
zdarem se snaží vnášet do konkrétních
zakázek vlastní výraz a nepodléhat tla-
ku investora. Jako dobrý příklad spolu-
práce na tomto poli lze uvést plastiku
před Krajským úřadem Kraje Vysočina
v Jihlavě.
Svobodněji se autor přirozeně cítí ve
své volné sochařské tvorbě, kde se i dí-
ky svému materiálnímu zázemí může
vyjadřovat v definitivním a jemu nej-
bližším materiálu - kovu. Galerie Uni-
verzity Pardubice vystavuje z rozsáhlé-
ho autorova díla pouze segment jeho
tvorby.
Nyní několik poznámek k vlastním so-
chám. Pro autora je důležitý pocit
oproštění sochy od všeho nepodstatné-
ho a celkový pocit monumentality bez
ohledu na vlastní rozměr díla. Snaží se
o klasickou sochu v klasickém materiá-
lu a rád s úctou vys lovuje jméno
sochaře Constantina Braneusiho.
Martin Janda vychází z kresby. Snaží se
vždy na počátku o kresebný návrh.
Kresba je u něho v počátcích domi-
nantní. U některých sochařských prací
autor úmyslně a záměrně vynechává ja-
koby třetí rozměr a prořezává kresbu
do těžkého ocelového plátu. Volná mís-
ta nabývají tak stejné důležitosti a účinu
jako kov. Jinak řečeno: sochař využívá
pozitivního a negativního obrysu. Kon-
trast , , chybě j íc ího“ prostoru je
podtržen ,,pozitivem“ kovu.
To je i případ řešení plastiky dočasně
umístěné před vchodem do Galerie
Univerzity Pardubice a Univerzitní
knihovny.
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Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice je stále v jednom kole

To doslova a do písmene. Dne 18. května se uskutečnil tra-
diční Májový koncert, jehož součástí byl i křest nového kom-
paktního disku „Ecce homo”. Oproti minulému chrámovému
CD Te Deum je Ecce homo zaměřeno na populárnější re-
pertoár, na své si tedy přijdou příznivci swingu, jazzu, muziká-
lů i popu. Pohodlná polstrovaná křesla univerzitní auly v Po-
labinách poskytla posluchačům dostatečný komfort, a ti si
tedy mohli nerušeně vyslechnout dvouhodinovou přehlídku
ducha povznášející hudby a náladu povzbuzující narážky prů-
vodního slova Ladislava Marka, dnes již bakaláře Fakulty eko-
nomicko-správní Univerzity Pardubice. Koncert začal
tematicky – skladbou Ecce homo od Howarda Goodalla,
znělkou nesmrtelného Mistra Beana, která dala jméno
novému CD.
Premiérou bylo uvedení renesanční skladby Ptačí zpěv od
Clementa Jannequina, kterou sbor kvůli letošní soutěži v Itálii
nastudoval pod vedením dirigenta Jaromíra Michaela Krygela.
Mezi hosty nechyběla folková skupina Pouta, která spolupra-
covala i na natáčení skladby Salmo 150 argentinského autora
Ariela Ramireze. Křest CD přišla uctít houslistka a absol-
ventka Konzervatoře Pardubice Zdeňka Krebsová a dokonce
i smyčcové kvarteto Corvus Quartet, hráči Komorní filhar-
monie Pardubice, kteří na téma ústřední melodie CD zahráli
westernovou úpravu Jaromíra Michaela Krygela.
Novorozeněti požehnaly dvě osobnosti: Ing. Jiří Motl, ředitel
společnosti Metrostav pro oblasti Pardubice – Hradec Králo-
vé, který na otázku moderátora: Co motivovalo jeho šéfa
(generálního ředitele) k „uzavření registrovaného partner-
ství“ s Jiřím Kožnarem, odpověděl nečekaně vážně, ale
upřímně – přijde mu samozřejmé sponzorovat kulturu. Dru-
hou „sudičkou” byl rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří
Málek, DrSc.

Než však CD spatřilo světlo světa, užilo si jako nemluvně
v lůnu matky spoustu útrap. Jednou z nich byl výběr obrázku
titulní stránky. První návrh byl jednohlasně smeten ze stolu,
druhý byl kvůli nedostatku času přijat. Ale to nebylo zdaleka
vše. I korektury textů se dodělávaly v den uzávěrky, neboť
heslo našeho šéfa zní jasně: Co můžeš udělat zítra, odlož na
pozítří (no, ne že bychom se tímto přímo řídili, ale mnohdy
nám nic jiného nezbývá… pán poručí psovi, pes ocasu, pes si
lehne a ocasem ani nehne.)
Dalším z hudebních počinů VUS Pardubice bylo nastudování
děl současného génia - skladatele a dirigenta Miloše Boka –
Snové koledy a Credo fis moll. Nácvik byl završen víkendo-
vým nahráváním CD, které vyjde před Vánocemi 2006 a na
němž VUS Pardubice participuje s pražským VUS Univerzity
Karlovy. Čeští symfoničtí sólisté - stočlenný orchestr, který
upoutal silně zastoupenou dechovou sekcí, dal dohromady
sám autor a dramaturg ze špiček současného hudebního svě-
ta. Bok je pověstný svým znechucením nad dnešním drsným
a falešným světem, a tento jeho životní postoj z díla Credo
fis-moll přímo sálá. Nahrávání probíhalo v Mostě, v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je známý tím, že byl v roce
1975 z důvodu likvidace starého Mostu převezen (závratnou
rychlostí 80 cm/h) o 840 metrů dál, na kraj Mostu nového.
Vyvrcholením natáčení bylo koncertní provedení Creda
fis-moll v chrámu sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. VUS
Pardubice plánuje Snové koledy zařadit do programu vánoč-
ního koncertu, který se uskuteční ve Východočeském divadle
v Pardubicích 21. prosince a kde bude provedena i tradiční
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby s doprovodem cimbálu
místo varhan.
Léto tohoto roku bude pro VUS tím, čím mu jsou ostatní
dny – spoustou práce. Po loňských koncertech v Kanadě se

Důležitost dominantního postavení
kresby v sochařství si Martin Janda uvě-
domoval i v době, kdy ve druhé polovi-
ně devadesátých let učil kresbu a mo-
delování na Vyšší odborné škole re-
staurování a konzervačních technik
v Litomyšli, na škole, která se nedávno
stala nejmladší fakultou Univerzity
Pardubice, Fakultou restaurování.
Mezi důležité výrazové prostředky pat-
ří i povrchové úpravy soch. Autor vy-
znává teorii, že sochy by měly žít svůj
vlastní život a podléhat přirozenému
procesu stárnutí . Neměly by tedy
v běžném provozu vyžadovat nějakou
zvláštní údržbu. Jednou z cest je i přímá
koroze, regulovaná tak, aby vytvářela
souvislý odstín. Je také jednou z cest
nejpřirozenějších.

Problematikou přirozeného a krásného
stárnutí sochařské formy bych rád
ukončil svých několik poznámek k tvůr-
čímu úsilí mladého autora akademické-
ho sochaře Martina Jandy a popřál mu
jménem Univerzity Pardubice mnoho
zdraví a úspěchů v jeho zvolené životní
dráze. Jeho sochám pak při stárnutí jen
tolik koroze, kolik autorem řízený stav
degradace materiálu vyžaduje.”

Výstava potrvá na univerzitě do 6. září.
Otevřena je v červnu od pondělí do
pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8
do 12 hodin a o prázdninách od pondě-
lí do pátku od 8 do 15 hodin. Od 15.
července do 15. srpna je Galerie Uni-
verzity Pardubice uzavřena.

(topo)
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letos soubor přihlásil na další festival na mezinárodní úrovni,
tentokrát v jižní Evropě. Bude tak reprezentovat univerzitu
a město Pardubice, Pardubický kraj i celou Českou republiku
sborovým zpěvem na soutěži i během koncertních vystoupe-
ní. Přihlásil se na dva festivaly v Itálii a pozvání obdržel na
oba (Gorizia a Arezzo), avšak všeho moc škodí, proto zvolil
jeden, a sice FONDAZIONE GUIDO D’AREZZO 24. až 27.
srpna. Projet se na čtyřdenní festival a zpět by však byla veli-
ce chabá akce. Proto cestou tam soubor zabrousí do alpské-
ho a lázeňského města Merano. Tady se zdrží dva dny a vy-
stoupí v meranském Kurhausu. Kromě univerzity a města je
dobrým kamarádem VUSu i Pardubický kraj. Bylo by tedy
smutné nezavítat do jeho italského partnerského regionu
Abruzzo. Region Abruzzo s hlavním městem L´Aquila se na-
chází na východním pobřeží ve středu Apeninského polo-
ostrova. V L´Aquile je partnerská univerzita naší univerzity.
Jedná se o Universitá degli Studi dell´ Aquila, se kterou se
v brzké době seznámí i někteří naši studenti zařazení do
programu Socrates/Erasmus. VUS vystoupí i v přímořském
městě Vasto.
Po návratu z Itálie soubor čeká intenzivní nácvik Requiem
d moll W. A. Mozarta. Pro všechny, kteří to doposud nepo-
střehli - panu Mozartovi je letos 250 let. Půjde o spolupráci
v rámci našeho regionu. Kromě VUS se ho zúčastní Leto-
hradský smíšený sbor a Komorní orchestr Jaroslava Kociána
z České Třebové s dirigentem Mgr. Bohuslavem Mimrou.
Protože nácvik se bude konat i v Pardubicích, uskuteční se
veřejná generální zkouška v pardubickém Husově sboru
v sobotu 14. října. Šňůra koncertů je připravena na 20. října -
Ústí nad Orlicí; 21. října - Česká Třebová; 22. října -
Lanškroun a 27. října - Letohrad.
Posuďte sami. VUS je v jednom kole. Zveme všechny další
zájemce s pěveckými ambicemi ke členství ve VUS Pardubice.
Hledáme hráče na basovou kytaru. Najde se na Univerzitě
Pardubice student či studentka, kteří se nebojí ani náročných
basových linek? Nástroj, aparatura i skvělý kolektiv čeká na
zájemce každé pondělí a čtvrtek od 19:00 do 20:00 v poslu-
chárně H2 Fakulty chemicko-technologické. Volat lze na 466
037 069 nebo napsat na: vus@upce.cz.

Eva Kudynová
členka VUS Pardubice

kontaktní osoba, překladatelka a moderátorka
a také studentka UHK

dirigent a umělecký šéf Jiří Kožnar v čele VUS

vlastním zpěvem rozpohybovaní VUSáci
a jejich hosté v hudebním soustředění

Vysokoškolský umělecký soubor křtí nové CD za přítomnosti
rektora UPa a ředitele Meterostavu, a.s. obl. Pce - HK,
partnerů VUS
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Britský dostihový den

Dne 27. května proběhl na pardubic-
kém dostihovém závodišti Britský do-
stihový den. V ložích 303 a 304 tribuny
D se sešli představitelé univerzity, fa-
kult a vysokoškolských ústavů v dopro-
vodu svých manželek. Návštěvou uni-
verzitní lóže poctili i někteří rektoři
a děkani z jiných vysokých škol.
První kvalifikační dostih na podzimní
116. ročník Velké pardubické České po-
jišťovny, nejstaršího a nejtěžšího konti-
nentá ln ího dost ihu , steeplechase
crosscountry Velkou cenu města Par-
dubic na 5 800 metrů vyhrál polský
kůň Iraklion v sedle s žokejem Lukášem
Kaslem.

Jako šestý dostih se startem v 17:00
hodin byl steeplechase crosscountry IV.
kategorie na 3 300 metrů - Cena Uni-
verzity Pardubice, která se běžela již
posedmé. Výsledek: 1. Baggio (ž. Faltej-
sek), 2. Archea (ž. Andrés), 3. Theoden
(ž. Stromský). Cenu vítězi předal rektor
univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Počasí se nakonec umoudřilo, všem
hostům se dostihy líbily a malá Věruška
Málková (dcera pana rektora) zachra-
ňovala čest přítomných dam, poněvadž
měla jako jedna z mála na hlavě růžový
klobouček a moc jí to slušelo. Pardon...
paní prorektorce Kraftové také...

(topo-vw)

vítězný kůň dostihu Ceny Univerzity Pardubice v cílové
rovince

rektor UPa prof. Málek předává poháry vítězi 6. dostihu
Ceny Univerzity Pardubice

sport

15. ročník Memoriálu Zdeňka Skřivánka

Tradičním turnajem na počest bývalého vynikajícího ligového
hráče a učitele na Katedře ekonomiky tehdejší VŠChT Par-
dubice jsme symbolicky ukončili basketbalovou sezonu. Jako
již tradičně se zúčastnila družstva basketbalových veteránů
z Hradce Králové, Jaroměře, USK Pardubice a studentské
družstvo UPa. Hrálo se korektně a určitě by se to Zdenkovi
líbilo. Čest jeho památce.
Termín: sobota 25. března.
Účastníci: BK Jaroměř, BKV Hradec Králové, USK „A”, USK „B”.
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Večeřa.
Organizační zajištění: Ing. Jiří Kašpar, PaedDr. Jan Vašíček.

USK „A” - USK „B” 44 : 81 (26 : 48)
Nejvíce bodů: Široký 15, Pokorný 9, Elvenová 8, Bušovská 6,
Blovská 4, Mohout 2 - Tomáš 19, Špindler T. 16, Petr 13,
Dlouhý 12, Tregler 9, Bartošek 8, Tesař 4. Fauly: 7:3. Trojky
1:4.

BK Jaroměř - BKV Hradec Králové 50 : 49 (18 : 37)
Nejvíce bodů: Cejnar J. 11, Cejnar R. 11, Kovařík 11, Hašek
11, Hejzlar 6 - Machut 20, Prokeš 10, Slawisch 10, Burgr 7,
Horáček 2. Fauly: 5:8. Trojky 4:1.
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České akademické hry

Pro rok 2006 bylo hostitelským městem ČAH Brno, a tak se
i studenti naší univerzity vydali na Moravu bojovat o akade-
mické tituly. Jako již tradičně probíhají celé hry jeden týden
v roce a tento rok se uskutečnily v termínu od 1. do 5. květ-
na. Vzhledem k pestrosti a velké nabídce sportů bylo téměř
nemožné vyrazit společně, a tak se naši studenti v Brně míje-
li a soutěžili v různých dnech a na různých sportovištích.
Jméno naší univerzity se objevilo celkem na 13 startovních
listinách, a to jmenovitě těchto sportů: aerobik, atletika, bad-
minton, basketbal, florbal, horská kola, judo, karate, orientační
běh, plážový volejbal, plavání, stolní tenis, veslování. A jaké
byly úspěchy našich studentů?

VÝSLEDKY ČESKÝCH AKADEMICKÝCH HER
2006 STUDENTŮ UNIVERZITY PARDUBICE
AEROBIC
Hájková Katka postoupila do semifinále
Vacková Silva postoupila do semifinále
Kňavová Zuzana nepostoupila do finále
Hájková Markéta nepostoupila do finále

Baďurová Eva nepostoupila do finále

ATLETIKA
Cejnar Zdeněk vrh koulí 2. místo 16.24
Netolický Tomáš 800 m 5. místo 1:58,43
Kvaček Lukáš 200 m 11. místo 0:24,57
Bauer Jindřich desetiboj 12. místo 1981 b
Kvaček Lukáš 400 m 9. místo 0:52,76
Kostelecký Jakub 400 m 13. místo 0:54,25
Hromek Jakub 400 m 16. místo 0:55,84
Kvaček Lukáš 100 m nepostoupil do finále
Kostelecký Jakub 100 m nepostoupil do finále
Hromek Jakub 100 m nepostoupil do finále

BADMINTON
Šteinfeld Filip dvouhra 9. - 16. místo
Nenutil Kamil dvouhra 33. - 64. místo
Šteinfeld-Šťovík UHK čtyřhra 5. - 8. místo

BASKETBAL
Ženy UPa 5. místo

USK „B” BKV HK Jaroměř USK „A” Skóre Umístění

USK „B” xxx 53 : 51 74 : 65 81 : 44 208 : 160 1. místo

BKV HK 51 : 53 xxx 49 : 50 67 : 44 167 : 147 3. místo

Jaroměř 65 : 74 50 : 49 xxx 68 : 48 183 : 171 2. místo

USK „A” 44 : 81 44 : 67 48 : 68 xxx 136 : 216 4. místo

USK „A” - BKV Hradec Králové 44 : 67 (22 : 29)
Nejvíce bodů: Elvenová 10, Bušovská 10, Pokorný 6, Blovská
6, Bříza 6, Mohout 4, Široký 2 - Prokeš 26, Burgr 17, Machut
9, Menšík 8, Slawisch 4, Horáček 3. Fauly: 10:1. Trojky 0:3.

USK „B” - BK Jaroměř 74 : 65 (37 : 37)
Nejvíce bodů: Dlouhý 25, Tomáš 24, Špidlen C. 10, Tregler 10,
Bartošek 5, Tesař 2 - Cejnar R. 20, Hašek 19, Hejzlar 9, Kova-
řík 8, Tichý 4, Formánek 3, Havrda R. 2. Fauly: 14:17. Trojky 5:4.

USK „A” - BK Jaroměř 48 : 68 (24 : 37)
Nejvíce bodů: Mohout 12, Bušovská 8, Elvenová 8, Pokorný 6,
Bříza 6, Široký 4, Mejstřík 2, Blovská 2 - Hašek 17, Hejzlar 14,
Tichý 13, Cejnar 13, Havrda J. 8, Havrda R. 3. Fauly: 5:2. Trojky
0:10.

USK „B” - BKV Hradec Králové 53 : 51 (27 : 24)
Nejvíce bodů: Tomáš 22, Dlouhý 11, Špidlen C. 10, Tregler 4,
Bartošek 3, Špidlen T. 3 - Machut 18, Prokeš 13, Horáček 10,
Menšík 8, Burgr 2. Fauly: 4:8. Trojky 2:5.

PaedDr. Jan Vašíček
Katedra tělovýchovy a sportu UPa
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V pondělí 24. dubna se v tělocvičně univerzity pořádal volej-
balový turnaj smíšených družstev. Do turnaje se přihlásilo
celkem 6 družstev studentů, jedno družstvo zaměstnanců
univerzity a jedno družstvo postavila katedra tělovýchovy
a sportu. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po
čtyřech, kde si zahrála systémem každý s každým na dva hra-
né sety do 25 bodů. Podle umístění ve skupinách si jednotlivá
družstva zahrála o konečné pořadí systémem na dva vítězné
sety do 25 bodů. Tyto zápasy se nestihly z časových důvodů
odehrát, proto byl turnaj dohrán ve středu 26. dubna. Tento
den se však družstvo FES/DFJP nesešlo, proto prohráli kon-
tumačně. Vítězem celého turnaje se tak stalo družstvo
FF/ÚEI, které od nás obdrželo diplom a věcnou cenu. Tímto
gratulujeme vítěznému týmu a děkujeme za sportovní nadše-
ní. Všechna družstva podala vynikající výkon a ukázala svou
bojovnost. Tento volejbalový turnaj byl posledním ve
stávajících tělocvičnách a doufáme, že se tato tradice obnoví
i v nově postavených tělocvičnách.

Přihlášená družstva:
DFJP: Petrová, Lakomá, Šerá, Žofčín, Turovský, Tomas
FChT: Klusáček, Šustek, Trčková, Přibylová, Hyková,

Kavan, Cífka
FF/ÚEI: Adresová, Fatrdlová, Adámiková, Šábrt, Vrána
FChT/FES: Folta, Váňa, Válka, Ježková, Medáčková, Kettner
FES/DFJP: Kocková, Chlubnová, Valenta, Holan, Raszka,

Filipová
Směs: Vohnout, Filipová, Svoboda, Malínská
KTS: Friedrich, Čaladi, Filip, Kadeřávková, Němec,

Záveský, Kulhánková
Zaměstnanci: Vohnout, Široký, Morongová, Šlampa, Schwarz,

Jiránek, Stránská, Běhalová

Výsledky turnaje:
1. FF/UEI 5. FChT
2. FES/DFJP 6. Zaměstnanci
3. FChT/FES 7. - 8. DFJP, Směs
4. KTS

Mgr. Pavla Kadeřávková
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Přebor univerzity ve volejbale - smíšená družstva

FLORBAL
Muži UPa 5. místo

HORSKÁ KOLA
Křenek Jan 43. místo

JUDO
Aim Jaroslav 73kg 5. místo

ORIENTAČNÍ BĚH
Komanec Václav H21middle 4. místo
Veverka Tomáš H21middle 32. místo
Řehák Pavel H21middle 40. místo
Komanec Václav H21klasika 7. místo
Veverka Tomáš H21klasika 25. místo

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Konvalinová Renata nepostoupila z kvalifikace
Blažková Klára nepostoupila z kvalifikace
Trčková Jarmila nepostoupila z kvalifikace

PLAVÁNÍ
Holub Jan 100 m vz 10. místo 0:55,50

50 m vz 15. místo 0:25,55
100 m motýlek 10. místo 1:05,94

Prášek Michal 100 m znak 11. místo 1:09,54
50 m motýlek 18. místo 0:28,09
50 m znak 12. místo 0:29,41
100 m pol. záv. 14. místo 1:04,44

STOLNÍ TENIS
Šubčík, Obrdlík čtyřhra 9. - 16. místo
Obrdlík, Klusáčková mix 9. - 16. místo

VESLOVÁNÍ
Pazderková Markéta 1 ž LV 1. místo 08:34,2

POŘADÍ ŠKOL V BODOVÁNÍ ČAUS
Univerzita Pardubice 21. místo 14,0 b
Celkem se zúčastnilo 34 škol.

Všem studentům děkujeme za podané výkony a za reprezen-
taci Univerzity Pardubice. Doufáme, že si nejen zasportovali,
ale odvezli i krásné zážitky a zkušenosti . Gratulujeme
k dosaženým výkonům.

Mgr. Petra Stránská
Katedra tělovýchovy a sportu UPa
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Turnaj ve stolním tenise

Na 20. dubna pozvala Katedra tělovýchovy a sportu UPa po-
sluchače všech fakult UPa na turnaj dvouher ve stolním teni-
se, jehož výsledky za započítaly do Standarty rektora. Pre-
zentovalo se 20 mužů, kteří byli rozděleni do čtyř skupin po
pěti a 6 žen. Ve skupinách se hrálo každý s každým s tím, že
první dva postoupili do čtvrtfinále. Vítězové hráli samostatně
každý s každým na 3 vítězné sety a poražení taktéž mezi se-
bou. Ženy obdobně. Po sehrání všech střetnutí byli stanoveni
vítězové obou kategorií.

Muži
1. Lamr Martin, FES/5. ročník
2. Šubčík Jiří, FChT/5. ročník
3. Obrlík Štěpán FChT/4. ročník

Ženy
1. Klusáčková Zdenka, FChT/1. ročník
2. Heinclová Jindra, DFJP/1. ročník
3. Cyrusová Katka, FF/5. ročník

PhDr. Josef Kořínek
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Standarta rektora – turnaj ve florbalu
V akademickém roce 2005 - 2006 uspořádala Katedra tělo-
výchovy a sportu UPa již 8. ročník dlouhodobého turnaje ve
florbalu, jehož výsledky se započítávají do soutěže Standarta
rektora. Zaregistrovalo se 13 družstev, která byla rozdělena
do dvou skupin (8 + 5) a hrála systémem každý s každým. Po
skončení základní části, v níž bylo sehráno 38 utkání, postou-
pila z každé skupiny 4 družstva, která se utkala systémem
play off o prvenství. Po sehrání celkem 46 střetnutí byly
určeny kolektivy, které získaly body do soutěže Standarty
rektora.

Umístění:

1. DFJP – „Košumberk”
Brychta Karel, Cibere Radek, Červený Jan, Vichr Ondra, Hoff-
man Filip, Nešetřil Vladimír, Černohorský Antonín, Toth
Tomáš.

2. DFJP – „Jarošík”
Jarošík Jan, Štěpán Júza, Bartoš David, Kusák Marek, Krol Ladi-
slav, Škvařil Michal

3. DFJP – „Růžoví”
Essender Pavel, Havelka Lubomír, Štefan Aleš, Utínek Pavel,
Čečotka Vladislav, Strohschneidar Miroslav, Sucharda Stani-
slav, Egber Jakub.

PhDr. Josef Kořínek
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Jarní turnaj ve squashi

Datum: 19. dubna 2006
Místo konání: IXI club Pardubice, pronájem 4 kurtů na 2 hod.
Kategorie:
MUŽI – přihlášeno 11 studentů + 1 zaměstnanec
ŽENY – přihlášeny 4 studentky

Systém turnaje:
MUŽI – Hráči byli rozděleni do tří skupin po čtyřech, hrán
byl jeden set do 9 bodů se ztrátami. První dva ze skupiny
hráli o 1. až 6. místo. Zde se již hrálo na dva hrané sety do
9 bodů. Vítězové si zahráli každý s každým a poražení také.
Třetí a čtvrtý ze skupiny hráli stejný způsobem o umístění
na 7. až 12. místě.
ŽENY – Hráčky odehrály turnaj každá s každou v jedné
skupině. Hrály na dva vítězné sety do 9 bodů se ztrátami.
Výsledky turnaje - muži
1. Prusek Ondřej zaměstnanec UPa
2. Langer Zdeněk DFJP 5. ročník 3 body
3. Kolman Viktor FChT 5. ročník 2 body
4. Valenta Radek DFJP 3. ročník 1 bod
5. Vinkler Stanislav FES 4. ročník
6. Míšenský Martin FChT 3. ročník

7. Svítil Jakub FES 3. ročník
8. Dundáček Ondřej FES 3. ročník
9. Lašek Martin DFJP 5. ročník
10. Bilka Michal FES 3. ročník
11. Svozil David DFJP 5. ročník
12. Vrbas Aleš FES 4. ročník

Výsledky turnaje - ženy
1. Čechová Šárka FES 4. ročník 3 body
2. Jakubšová Barbora FES 5. ročník 2 body
3. Hrabovská Hana FChT 2. ročník 1 bod
4. Chromčáková Lenka DFJP 4. ročník

Turnaj proběhl za velice přátelské atmosféry, bez protestů
i zranění. Studenti i studentky byli odměněni malou pozor-
ností a doufáme, že tento turnaj proběhne i v příštím akade-
mickém roce. Děkuji všem zúčastněným a těším se na vás
i na dalších akcích pořádaných katedrou tělovýchovy
a sportu.

Mgr. Pavla Kadeřávková
Katedra tělovýchovy a sportu UPa
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Vzpomínka na pana prof. Ing. Hynka Šertlera, DrSc., dr. h. c.

Ve středu dne 3. května zemřel po těžké nemoci ve věku
73 let vynikající vědec a vysokoškolský učitel pan prof. Ing.
Hynek Šertler, DrSc., dr. h. c.
Prof. Šertler se narodil 17. dubna 1933 ve Zvoli u Zábřehu
na Moravě. Jeho mládí bylo poznamenáno 2. světovou válkou
a tím, že obec Zvole patřila jako součást Sudet do Velkoně-
mecké říše. Právě v tomto těžkém období se zřejmě zrodila
jeho touha a úcta ke vzdělání a později vědecké práci.
Po 2. světové válce vystudoval gymnázium v Zábřehu s před-
stavou, že dále bude studovat oblíbenou filosofii nebo zvolí
studium na lesního inženýra, k němuž ho předurčoval hlubo-
ký vztah k přírodě. Nakonec z rozhodnutí tehdejší státní
moci začal v roce 1952 studovat Vysoké učení technické
v Brně, Fakultu stavebního inženýrství, specializaci mosty.
Po skončení vysokoškolského studia v roce 1957 pracoval
v následujících čtyřech letech u mostního obvodu v Přerově
jako mostní specialista. Prošel všemi řemeslnými profesemi
mostaře, poznal práci řemeslníků a techniků.
V roce 1961 započal svoji pedagogickou a vědeckou činnost
jako odborný asistent na Vysoké škole dopravní v Žilině. Ve
své vědecké činnosti se zabýval zejména teorií ocelových
mostních konstrukcí, globální a lokální stabilitou plošných
mostních prvků a jejich spolehlivostí. Postupně ve svém pro-
fesním růstu obhájil disertační práci na téma Teorie kroucení
komorových nosníků, získal titul docenta v oboru Teorie
a konstrukce inženýrských staveb a v témže oboru získal
v roce 1987 titul doktora technických věd a následně titul
univerzitního profesora.
V průběhu svého působení v Žilině zastával několik význam-
ných funkcí. Byl vedoucím katedry stavebních konstrukcí
a mostů, v letech 1990 – 93 zastával funkci děkana Fakulty
provozu a ekonomiky dopravy a později Fakulty stavební,
k jejímuž znovuobnovení svými silami výrazně přispěl. Za
celoživotní vynikající vědecko-odborné a pedagogické výsled-
ky a za nepřetržitou vědeckou spolupráci s Vysokou školou
dopravní v Žilině (později Žilinskou univerzitou) byl prof.
Šertlerovi udělen titul doktor honoris causa.
Po rozpadu Československa považoval za svoji povinnost po-
moci při budování vysokého dopravního školství v České re-
publice, jmenovitě Dopravní fakulty Jana Pernera. Tvůrčím
způsobem se ujal jejího vedení jako děkan v letech 1994 - 97
a stejně tak i katedry dopravní infrastruktury, v jejímž čele
stál po celou dobu svého působení na fakultě. V posledních
deseti letech byl také trvalým členem Vědecké rady Univer-
zity Pardubice. Za zásluhy o rozvoj vysokého školství v Par-
dubicích mu byla v roce 2002 udělena stříbrná Medaile za zá-
sluhy o Univerzitu Pardubice.
Přes všechny pedagogické a vědecké úspěchy a pocty, kte-
rých v životě dosáhl, zůstal pan profesor Šertler citlivým člo-
věkem, který měl rád přírodu a lidi kolem sebe.

Pro jeho přístup k rozvoji vědy a vzdělanosti, pro jeho pevné
charakterové vlastnosti nám zůstane trvalým vzorem.

za všechny kolegy z fakulty i univerzity
prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

děkan Dopravní fakulty Jana Pernera

Dne 18. 6. 2003 se v obřadní síni Staré radnice v Žilině konalo
slavnostní zasedání Vědecké rady Žilinské univerzity a Vědecké
rady Stavební fakulty Žilinské univerzity. Na něm byl předán
prof. Šertlerovi čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA
(na obrázku vlevo). Diplom spolu s medailí mu předal rektor
Žilinské univerzity prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. za celoživotní
vynikající vědeckou práci a vynikající pedagogické výsledky
a rovněž za dlouholetou vědeckou spolupráci se Žilinskou
univerzitou.

Dne 15.11. 2002 při příležitosti oslav univerzity ke Dni boje
studentů za svobodu a demokracii udělil prof. Ing. Miroslav
Ludwig, CSc. prof. Šertlerovi stříbrnou Medaili za zásluhy
o Univerzitu Pardubice, za významný přínos při budování
Dopravní fakulty Jana Pernera UPa a za vědecký a pedagogic-
ký přínos v oboru Dopravní infrastruktura.
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