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Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně a kolegové,
celá akademická obci,
vstupujeme do dalšího akademického roku, ten letošní je na
počty již padesátým sedmým v historii pardubického vysoké-
ho školství.
Univerzita Pardubice je sice svým názvem mladá, vstoupila
teprve do svého druhého desetiletí, navazuje však na tradici
vysokoškolské instituce více než padesátileté. Rozrůstající se
škála pěstovaných disciplín a pestrá nabídka studijních pro-
gramů a oborů posledních let z ní vytváří univerzální vzdělá-
vací pracoviště s ambicemi úspěšné mezinárodní univerzity,
která obstojí v evropském vzdělávacím prostoru, a to i díky
vám a vašemu zapojení.
Na akademickou půdu, na univerzitu, která by chtěla být
svým studentům dobrým studentským domovem a zároveň
je připravit na budoucí náročná povolání, nastupuje téměř
3 tisíce vysokoškolských nováčků. Zbývajících pět tisíc vyso-
koškoláků se do našich poslucháren vrací, snad jako domů,
a po jistě příjemném prázdninovém odpočinku plni energie
a elánu pokračovat v načatých studiích.
Chtěli bychom – a to věřím, že mohu hovořit za všechny své
kolegy pedagogy i ostatní zaměstnance, jejichž práce není
vždy při výuce patrná – aby vám naše univerzita pomohla
získat znalosti, vypěstovat a osvojit si dovednosti, které bu-
dete potřebovat pro výkon profesí, které v měnícím se mezi-
národním prostředí budou vyžadovat jejich širokou škálu.
Milí studenti, věřím, ze nikdo nebude litovat svého rozhod-
nutí a volby zrovna pro naši univerzitu – až budete za něko-
lik let naši univerzitu opouštět – budete sebevědomí absol-
venti připravení použít a zhodnotit vše, co se při vysokoškol-
ském studiu u nás naučíte. Naši akademičtí pracovníci jsou
připraveni vám být inspirativními průvodci.
Domnívám se, že náš stále se rozvíjející univerzitní kampus
poskytuje dobré zázemí a podmínky pro studijní, sportovní
i kulturní aktivity. Třebaže letošní rok bude trochu složitější
na množství stavební činnosti, která se odehrává v srdci sa-
motného kampusu díky intenzivní výstavbě areálu nových
objektů Fakulty chemicko-technologické, věřím, že toto urči-
té nepohodlí bude vyváženo výsledkem, o němž se budete

moci přesvědčit hned v akademickém roce následujícím.
Snažíme se o to, abychom vytvořili pro naše studenty, peda-
gogy i vědce takové zázemí, které bude srovnatelné s tím,
které nabízejí evropské univerzity na počátku 3. tisíciletí,
které umožňují studentům věnovat se jak studiu a využívat
špičková zařízení a technologie, ale také příjemně a účelně
trávit volný čas.
Přeji vám, abyste tento akademický rok i celé vaše další stu-
dium strávili v tvůrčí atmosféře, poctivě a vytrvale plnili své
studijní povinnosti v harmonické rovnováze s radostmi, které
vás jistě čekají i mimo akademickou půdu, naše univerzitní
pracoviště, posluchárny a laboratoře.
Kolegům pak v dalším akademickém roce přeji trpělivost
a radost z předávání svých zkušeností dalším generacím a od-
hodlání i nadále aktivně přispívat svojí prací, tvůrčí invencí
a pracovitostí k rozvoji vzdělanostní společnosti, ku prospě-
chu naší univerzity a k šíření jejího duševního bohatství
a dobrého jména.

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
váš rektor
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Vysokoškolští nováčci dostali průvodce prvními měsíci studia
– časopis Lodivod.
Tradiční průvodce prvními dny a měsíci na univerzitě i ve
městě Pardubicích vznikl ve spolupráci s vysokoškolským
studentským informačním serverem PaSt (PArdubičtí STu-
denti) a je určen pro všechny nově nastupující studenty
univerzity Pardubice. Obsahuje všechny důležité či potřebné
informace z fakult a studijních oddělení počínaje, přes dobré
rady jak se chovat a co kde najít na kolejích, v knihovně, jaké
služby, zázemí, zařízení a kluby lze nalézt v univerzitním kam-

pusu i mimo něj, až po kulturní, sportovní a společenské
vyžití v univerzitním kampusu i ve městě Pardubicích. V malé
publikaci nechybí ani orientační mapy, kontakty, adresy, tele-
fony, které by se mohly studentům hodit, ale i například vyty-
pované a vyhlášené pardubické hospůdky či místa, která
mohou nasytit studenty i jejich ducha.
Na Univerzitě Pardubice, jejích pěti fakultách a dvou vysoko-
školských ústavech, bude letos studovat téměř 9 tisíc vyso-
koškoláků.

Ve středu 27. září byla zahájena série imatrikulací letošních
nových studentů Univerzity Pardubice na nejmladší fakultě.
První slavnostní akademické obřady proběhly na Fakultě re-
staurování, tedy v Litomyšli, kde se zapsalo17 adeptů re-
staurování, a v pátek 6. října v Aule Arnošta z Pardubic, kde
slavnostní akademický slib složilo 87 letošních nováčků v ba-
kalářském studijním programu Ošetřovatelství, který je vyu-
čován na Ústavu zdravotnických studií.

IMATRIKULACE:
– 27. září Fakulta restaurování v Litomyšli,
– 6. října Ústav zdravotnických studií,
– 12. října Fakulta filozofická,
– 20. října Fakulta ekonomicko-správní,
– 26. října Dopravní fakulta Jana Pernera,
– 27. října Fakulta chemicko-technologická,
– 2. listopadu Ústav elektrotechniky a informatiky.

Zájem uchazečů o studium na UPa v akademickém roce 2006/07 (k datu uzávěrky)

Součást UPa Podaných
přihlášek

Přihlášených Uspělo u přijímací
zkoušky

Přijatých Zapsaných

Dopravní fakulta Jana Pernera 1 296 1 293 1 107 1 137 954

Fakulta ekonomicko-správní 3 963 3 968 1 879 1 879 1 057

Fakulta filozofická 2 720 2 232 1 037 1 041 674

Fakulta chemicko-technologická 1 162 1 162 813 813 483

Fakulta restaurování 62 68 11 11 14

Ústav elektrotechniky a informatiky 753 688 454 471 273

Ústav zdravotnických studií 577 467 166 166 135

Univerzita Pardubice – celkem 10 533 9 878 5 467 5 518 3 590

Počet studentů UPa v akademickém roce 2006/07 (k datu uzávěrky)

Typ studia
Celkem

bak. mag. – n mag. dokt.

Dopravní fakulta Jana Pernera 1 496 437 49 140 2 122

Fakulta ekonomicko-správní 2 026 424 69 34 2 553

Fakulta filozofická 1 211 147 161 10 1 529

Fakulta chemicko-technologická 1 003 81 226 244 1 554

Fakulta restaurování 62 0 0 0 62

Ústav elektrotechniky a informatiky 573 0 0 0 573

Ústav zdravotnických studií 226 79 0 0 305

Univerzita Pardubice – celkem 6 597 1 168 505 428 8 698

Na Univerzitě Pardubice zahájilo studium také 65 zahranič-
ních studentů, kteří přijeli na fakulty univerzity na zimní se-
mestr z 20 partnerských univerzit z 9 zemí Evropy v rámci
programu EU Socrates/Erasmus.
V pondělí 2. října a ve středu 4. října zvlášť na Fakultě ekono-
micko-správní proběhlo jejich úvodní setkání zahajující jejich

studium na univerzitě. Studenti z Turecka (29), Litvy (4), Ně-
mecka (8), Portugalska (3), Polska (9), Řecka (4), Itálie (6),
Slovinska (1) a Rumunska (1) se dozvěděli podrobné infor-
mace, které se týkají jejich studia na univerzitě, ale také řadu
dalších užitečných informací pro pohyb na kampusu a ve
městě.

Zahájení akademického roku 2006/2007



Oddělení mezinárodních vztahů univerzity pro ně rovněž
připravilo řadu dalších aktivit, které by měly zpestřit jejich
studijní pobyt a seznámit je blíže s městem a Českou repub-
likou. S organizování volného času významně pomáhá nově
vzniklá studentská aktivita, tzv. „Buddy Programme“ (systém
dobrovolných studentských tutorů, kteří pomáhají zahranič-
ním studentům překonávat jazykové a kulturní bariéry).
Univerzitu Pardubice navštěvuje rok od roku více zahranič-
ních studentů. Markantní nárůst univerzita zaznamenala po
vstupu ČR do EU. V uplynu lém akademickém roce
2005/2006 se počet zahraničních studentů v rámci programu
Socrates/Erasmus blížil již stovce studentů (95). Počet 65
studentů v právě zahajovaném zimním semestru naznačuje,
že letos bude na univerzitě studovat opět více tzv. „sokra-
tovských“ zahraničních studentů než vloni (pravděpodobně
až 150), protože jich na letní semestr přijíždí do Pardubic již
tradičně více.
Zájmem univerzity je nejen vytvářet dobré podmínky pro při-
jíždějící zahraniční studenty v rámci jedno- až dvousemestrál-
ních studijních pobytů, ale nabízet ucelené studijní programy
tak, aby zahraniční studenti mohli absolvovat celé studium
v Pardubicích až k získání příslušného akademického titulu.
V akreditovaných ucelených studijních programech studuje
cca 130 zahraničních studentů, přičemž více než polovinu
tvoří studenti ze Slovenské republiky, po jednotlivcích pak ze
zemí Evropy, Afriky, Asie i Jižní Ameriky.
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imatrikulace Fakulty chemicko-technologické

slavnostní akademický obřad na Fakultě restaurování v Litomyšli

imatrikulace Dopravní fakulty Jana Pernera

Aula Arnošta z Pardubic

slavnostní sliby studentů Fakulty ekonomicko-správní

rektor UPa a děkanka při imatrikulaci Fakulty filozofické
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Fakulta ekonomicko-správní má akreditován jeden studijní
obor s výukou zcela v anglickém jazyce – Regional and Infor-
mation Management (Regionální a informační management
v rámci studijního programu Systémové inženýrství a infor-
matika – obdoba stejnojmenného oboru akreditovaného
a tradičně nabízeného pro výuku v češtině).
Druhá nejpočetnější skupina zahraničních studentů studuje
na Fakultě chemicko-technologické – částečně v bakalář-
ských programech, desítka studentů v doktorském studiu.

Počty zahraničních studentů

studenti
ČR

z toho
cizinci

studenti
celkem

Dopravní fakulta Jana Pernera 2 103 19 2 122

Fakulta ekonomicko-správní 2 467 86 2 553

Fakulta filozofická 1 509 20 1 529

Fakulta chemicko-technologická 1 511 43 1 554

Fakulta restaurování 58 4 62

Ústav elektrotechniky a informatiky 569 4 573

Ústav zdravotnických studií 304 1 305

Univerzita Pardubice – celkem 8 521 177 8 698

Na Univerzitě Pardubice bude v tomto akademickém roce
studovat přibližně 250 zahraničních studentů:
– polovina v rámci různých programů na jeden nebo dva se-

mestry,
– a druhá polovina v ucelených akreditovaných studijních

programech (kde cca 75 % tvoří studenti ze Slovenska
a zemí východní Evropy).

Lze očekávat, že otevíráním se mezinárodnímu prostředí, což
je jedním z dlouhodobých záměrů univerzity, počty zahranič-
ních studentů dále porostou.
Univerzita Pardubice považuje mezinárodní spolupráci ve
vzdělávání i ve vědě a výzkumu za jednu z klíčových oblastí
svého rozvoje. Otevřít univerzitu mezinárodní odborné ko-
munitě, rozšířit nabídku cizojazyčných studijních programů,

případně vytvářet společné studijní programy s partnerskými
univerzitami v zahraničí, podporovat zapojení pracovníků
a studentů univerzity do rámcových programů Evropské unie
apod. patří rovněž k hlavním prioritám funkčního období
rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka univerzity

zahájení zimního semestru pro zahraniční studenty

Fakulta ekonomicko-správní oslavila 15 let od svého založení

Dnes na studenty nejpočetnější fakulta Univerzity
Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní – si v září
připomněla 15 let od svého založení.
Fakulta prošla za tuto poměrně krátkou dobu velkým vývo-
jem. Před 15 lety začalo na fakultě – tehdy Fakultě územní
správy – studovat v jednom studijním oboru 50 studentů,
v letošním roce studuje ve 3 studijních programech a 8 stu-
dijních oborech 2 600 studentů. Je potěšující, že o studium
na Fakultě ekonomicko-správní je mezi uchazeči ze středních
škol stále velký zájem. V letošním roce si podalo přihlášku
ke studiu v prezenční nebo kombinované formě přes 3 000
studentů. Fakultu za patnáct let existence opustilo 3 296
kvalifikovaných absolventů s bakalářským titulem nebo titu-
lem „inženýr” při absolvování magisterského studia. Fakulta
rovněž nabízí těm nejzdatnějším studentům dva programy

v doktorském studiu, nevyšším stupni vysokoškolského
vzdělávání.
Patnáctileté výročí si Fakulta ekonomicko-správní Univerzity
Pardubice připomněla mimo jiné ve středu 20. září slav-
nostním akademickým shromážděním. Prorektor prof.
Ing. Miroslav Ludwig, CSc., statutární zástupce rektora, a dě-
kan fakulty prof. Ing. Jan Čapek, CSc. vzpomněli krátkými
projevy nejen připomínané výročí, ale zejména dosažený
a plánovaný rozvoj druhé nejstarší fakulty univerzity. Během
slavnostního akademického obřadu děkan Fakulty ekonomic-
ko-správní rovněž předal příležitostné medaile fakulty z dílny
akademického sochaře Zdeňka Kolářského dlouholetým
spolupracovníkům, kteří se zasloužili o rozvoj a stabilizaci fa-
kulty. Na závěr slavnostního odpoledne v Aule Arnošta
z Pardubic se uskutečnil koncert souboru Linha Singers.
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příprava představitelů fakulty na slavnostní akademický obřad

v první řadě představitelé partnerských vysokých škol a fakult

slavnostní shromáždění moderoval prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
vlevo se svými pedely prorektor UPa prof. Ludwig a děkan FES
prof. Čapek

projev děkana FES prof. Ing. Jana Čapka, CSc.

Slavnostnímu odpoledni ve středu 20. září předcházela me-
zinárodní konference, kterou k patnáctiletému výročí po-
řádala Fakulta ekonomicko-správní ve spolupráci s Magistrá-
tem města Pardubic a Krajským úřadem Pardubice pod ná-
zvem VEŘEJNÁ SPRÁVA 2006. Konference se zúčastnílo
na 90 účastníků z Čech, Slovenska, Polska, Velké Británie, Ru-

munska a Rakouska a konala se v úterý 19. září a dopoledne
ve středu 20. září v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi (blíže
viz ve zpravodaji dále).

Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES

zdravice doc. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. z Univerzity
Hradec Králové

hejtman Pardubického kraje Ing. Michal Rabas krátce pozdravil
fakultu i přítomné shromáždění
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prof. Čapek s autorem příležitostných medailí fakulty k jejímu
patnáctému výročí ak. sochařem Zdeňkem Kolářským

koncert souboru Linha Singers v Aule Arnošta z Pardubic,
uzavírající slavnostní odpoledne 20. září

Na sklonku léta roku 2006 rozšířila Uni-
verzita Pardubice spektrum svých kul-
turně-uměleckých aktivit vydáním tří
příležitostných medailí. Tyto ražby vyvo-
laly poměrně velký zájem jak v rámci
univerzity, tak u širší veřejnosti. Proto
jsme považovali za vhodné stručně shr-
nout genezi jejich vzniku i účel, zvláště
proto, že nové „malé příležitostné me-
daile“ (tímto označením se nové ražby
odlišují od starší reprezentační univer-
zitní ražby z roku 2000) jsou koncipová-
ny jako otevřená řada, umožňující bu-
doucí rozšíření o další exempláře.
Prvotní podnět k přípravě příležitost-
ných medailí vzešel z Katedry historic-
kých věd Filozofické fakulty, která v le-
tošním roce nesla hlavní tíži organizace
celostátního IX. sjezdu českých histori-
ků. (o konferenci více na str. 25)
Tato významná vědecká akce s meziná-
rodním dosahem měla být připomenuta
i příležitostnou ražbou, která by se sta-
la trvalou hmotnou památkou. V dnešní
době virtuálních informačních medií
může taková snaha vyznívat jako ana-
chronismus, nicméně historická zkuše-
nost říká něco jiného. Právě drobná
plastika (tento výtvarný obor zahrnuje
i medailové ražby) má vysokou vypoví-
dací hodnotu o kultuře a zvyklostech
každé doby a navíc – narozdíl od psa-
ných, tištěných či virtuálních nosičů
informací – zůstává díky své hmotné
podstatě zachována po staletí.
Prvotní nápad se setkal u vedení uni-
verzity s pochopením a zvláště díky ak-

tivnímu přístupu paní kancléřky Ing. Va-
lerie Wágnerové se realizace tohoto
projektu dostala na podstatně vyšší re-
prezentační a uměleckou úroveň, než
jakou by bylo schopno zajistit samo
historické pracoviště.
Autorskou spoluprací s tradičním umě-
leckým příznivcem univerzity, předním
českým medailérem a mistrem
reliéfní plastiky, akademickým so-
chařem Zdeňkem Kolářským ,
vznikla série malých příležitostných
medailí univerzity:
– pro IX. sjezd českých historiků

(oboustranná medaile),
– pro výročí 15 let Fakulty ekono-

micko-správní (oboustranná me-
daile)

– a jednostranná příležitostná
medaile univerzity.

Dílo mistra Kolářského je s Univerzi-
tou Pardubice spjato již po řadu let.
V roce 2000 vytvořil pro univerzitu vel-
kou bronzovou Pamětní medaili Uni-
verzity Pardubice a velkou stříbrnou
Medaili za zásluhy o Univerzitu Pardu-
bice, které jsou udělovány rektorem
univerzity. S prací Zdeňka Kolářského
se mohou setkávat i studenti, a to pra-
videlně v hlavní univerzitní aule –
v roce 2004 se mistr ujal ztvárnění prv-
ního pražského arcibiskupa, kancléře
Univerzity Karlovy v Praze, rádce, di-
plomata a přítele krále a císaře Karla IV.
a patrona města Pardubic a pro univer-
zitu vytvořil ojedinělý monumentální
bronzový reliéf znázorňující poprsí Ar-

nošta z Pardubic, umělecké dílo, jež
zdobí vstupní foyer velkého přednáško-
vého sálu univerzitní auly, která byla
přejmenována na Aulu Arnošta z Par-
dubic. Od listopadu 2006 do ledna
2007 budeme mít možnost také obdi-
vovat výběr z díla mistra Kolářského
a jeho tvorbu pro vysoké školy na vý-
stavě v Galerii Univerzity Pardubice
v Univerzitní knihovně, jíž se završí sé-
rie letošních výstav k jeho životnímu
jub i leu 75 let (v Rychnově nad
Kněžnou, v Galerii České pojišťovny
v Praze, Galerii Univerzity Pardubice
a muzeu v Lanškrouně, které otevřelo
trvalou výstavu jeho dosavadní tvorby).

Základem nové řady příležitostných
univerzitních medailí se stala lícní stra-
na s motivem univerzity, kterou je
možné užít buď k ražbě jednostranných
medailí univerzitních, nebo v kombinaci
s jiným razidlem jako dvoustranné
ražby příležitostné, fakultní či jiné.
K této lícní straně byla zároveň vytvo-
řena první rubová strana pro ražbu
medaile k výše zmíněnému IX. sjezdu
českých historiků a druhá rubová stra-
na, vytvořená u příležitosti 15. výročí
vzniku Fakulty ekonomicko-správní.
Návrhy razidel pro příležitostné univer-
zitní medaile vytvořil mistr Kolářský na
jaře roku 2006. Z nich byly v průběhu
srpna 2006 raženy tři druhy medailí, je-
jichž výrobu zajistila společnost TRIGA
– K Praha – výrobna šperků a medai-
lérství následujícím způsobem:

Malé příležitostné medaile Univerzity Pardubice 2006
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a) Malá jednostranná univerzitní
medaile – lícní strana Univerzita
Pardubice:
Dominantou medaile je nový kruhový
znak univerzity. Okolo tohoto loga jsou
stylizovány hlavice insignií jednotlivých
fakult a vysokoškolských ústavů, tvořící
abstrahovaný květ jako symbol rozkvě-
tu univerzity. Centrálně je umístěn pr-
vek rektorský, univerzitní. Pod tímto
hlavním motivem medaile je horizontál-
ně vkomponována budova univerzitní
auly a knihovny. Tuto kompozici uzavírá
v opisu odshora doleva a dolů text
„UNIVERZITA PARDUBICE”. Vpravo
od stylizované budovy se nachází znač-
ka autora (spojená písmena „ZK” mezi
dvěma lipovými lístky na svislé ose
otočenými vně).
K její ražbě použito pouze lícní razidlo,
rubová strana je hladká. Průměr 30 mm,
hmotnost 13,40 g; raženo ve světlé
bronzové slitině (tombaku) v počtu
100 ks. Budoucí doražba i vyššího po-
čtu exemplářů je pravděpodobná.
Ražba bude využívána vedením univer-
zity k reprezentačním účelům či jako
pamětní dar univerzity při různých pří-
ležitostech. Je možné, že bude též na-
bídnuta studentům jako univerzitní
absolventská medaile.

b) Příležitostná medaile, vydaná
k IX. sjezdu českých historiků
– rubová strana č. 1:
Autor vycházel z loga Sdružení histori-
ků České republiky, které tvoří stylizo-
vané písmeno „h”. Toto logo umístil
spo lu se znakem města Pardubic
a svazkem listin jako tři dominantní
prvky plastiky. Pod nimi, v dolní části, je
umístěn jednořádkový horizontální ná-
pis „6. – 8. 9. 2006”. Kompozice je uza-
vřena kruhovým opisem textu rozděle-
ného tečkou: nahoře doprava
„PARDUBICE” a ve spodní části od
levé strany doprava „ IX. S JEZD
ČESKÝCH HISTORIKů”. Vpravo pod
štítem znaku Pardubic , podél jeho
okraje, je vyznačeno drobnými písmeny
jméno autora („KOLÁŘSKÝ”).
K ražbě této medaile je použita kombi-
nace lícního razidla s rubovým razidlem
č. 1. Průměr 30 mm, hmotnost 17,54 g;
raženo ve světlé bronzové slitině (tom-
baku) v počtu 150 ks. S doražbou se
nepočítá. Právo k odběru medaile získa-
li pouze řádní účastníci sjezdu a vý-
znamná muzea pro veřejné sbírky.
Vážným zájemcům z řad sběratelské
veřejnost bylo vyhrazeno jen několik
exemplářů.

c) Příležitostná medaile, vydaná
k 15. výročí vzniku Fakulty
ekonomicko-správní Univerzity
Pardubice – rubová strana č. 2:
Motiv křídla jako symbol rozkvětu vystu-
puje v celé ploše reliéfu medaile. Na pěti
perech ze sedmi je dělený nápis „EKO -
NOMIE INFOR - MATIKA SPRÁVA”.
Kompozice křídla objímá zeměkouli, kte-
rá je ve svých kontinentech propojena
sítí abstrahovaných spojů s dominantním
motivem pěstovaných oborů fakulty. Pod
globem a křídlem se nachází dvojřádkový
horizontální nápis „1991 – 2006”, určující
15 let existence fakulty. Odshora doprava
přechází neuzavřený kruhový opis textu
„FAKULTA EKONOMICKO – SPRÁVNÍ”.
Vpravo od prvního horního pera je umís-
těna značka autora (stejná jako na lícní
straně).
K ražbě použita kombinace lícního razi-
dla s rubovým razidlem č. 2. Průměr 30
mm, hmotnost 19,97 g; raženo ve svět-
lé bronzové slitině (tombaku) v počtu
150 ks. S doražbou se nepočítá. Medaile
má pamětní a reprezentační funkci. Dě-
kan Fakulty ekonomicko-správní prof.
Ing. Jan Čapek, CSc. ji udělil akademic-
kým pracovníkům, spolupracovníkům
a příznivcům fakulty a dalším osobnos-
tem, které ovlivnily vznik a utváření fa-
kulty a jejích aktivit a nadále se podílejí
na jejím rozvoji či k němu přispívají,
a to při příležitosti akcí, jimiž si fakulta
na podzim připomínala 15 let od svého
vzniku v roce 1991.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
proděkan pro vědu a vývoj FF
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Počátkem října složilo slavnostní akademický slib 87 nových
posluchačů bakalářského studijního programu Ošetřovatel-
ství, který je vyučován na Ústavu zdravotnických studií. Obor
Porodní asistentka si vybralo 33 studentek a obor Všeobec-
ná sestra 54 studentek.
Nově nastupující studenti však neukončí své studium na vy-
sokoškolském ústavu, ale na fakultě univerzity.
Přeměnu vysokoškolského ústavu na Fakultu zdravotnických
studií k 1. lednu 2007 schválil v návaznosti na souhlasné sta-
novisko akreditační komise z června tohoto roku – dne
3. října na svém prvním poprázdninovém zasedání Akade-
mický senát Univerzity Pardubice.
V právě začínajícím akademickém roce budou na vysokoškol-
ském ústavu a od ledna na nové, šesté fakultě univerzity stu-
dovat tři stovky posluchačů.
Nabízen je bakalářský obor Všeobecná sestra a Porodní asis-
tentka, v navazujícím magisterském studiu obor Ošetřovatel-
ství a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. No-
vinkou je akreditovaný doktorský studijní program Speciali-
zace ve zdravotnictví s oborem Prevence, náprava a terapie
zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů,
který bude realizován ve spolupráci se Zdravotně sociální
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Bakalářský program, pěstovaný na univerzitě od roku 2002,
byl koncipován jako interdisciplinární a v souladu s požadav-
ky Evropské unie na vysokoškolskou úroveň znalostí a do-
vedností zdravotnických pracovníků. Studenti jsou vedle stu-
dia anatomie, fyziologie, psychologie, ošetřovatelství, ma-
nagementu, ekonomiky, legislativy a studia klinických před-
mětů vzděláváni i v oblasti výpočetní techniky, komunikač-
ních a jazykových dovedností a procházejí rovněž značnou
praktickou průpravou. Navazující magisterský program zamě-
řený na klinickou péči a administrativu by měl do budoucna
zvýšit kvalitu ošetřovatelské péče i kompetence sester v ří-
dící struktuře týmu zdravotníků.
Při výuce jak tříletého bakalářského, tak dvouletého navazují-
cího magisterského studia Ošetřovatelství spolupracuje uni-
verzita s Krajskou nemocnicí Pardubice.
Ve spolupráci s ní byla vytvořena tři klinická pracoviště – kli-
nika interní, klinika chirurgická a klinika otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, která se – kromě léčebně-preventiv-
ní péče – významnou měrou podílejí na uskutečňované
výuce a vědeckovýzkumné činnosti.
Fakulta zdravotnických studií vzniká transformací Ústavu
zdravotnických studií, který byl založen k 1. lednu 2002 jako
výraz společného zájmu tří subjektů – Univerzity Pardubice,
Nemocnice Pardubice (nyní Krajské nemocnice Pardubice)
a Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy v Par-
dubicích.

Postavení a poslání fakulty v terciární sféře vzdělávání vychází
ze současných potřeb výchovy odborníků v oblasti zdravot-
nické, zaměřené zejména na ošetřovatelství, záchranářství
a další související a interdisciplinární obory.
Fakulta bude upevňovat svou pozici i v návaznosti na Dlou-
hodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací sou-
stavy Pardubického kraje.
Kromě spolupráce s nejbližšími pracovišti (jakými jsou Kraj-
ská nemocnice Pardubice, Střední zdravotnická škola v Par-
dubicích) hodlá fakulta pokračovat v navázaných pracovních,
vědeckých i společenských kontaktech s dalšími obdobnými
pracovišti, a to především se Zdravotně sociální fakultou Ji-
hočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální
fakultou Ostravské univerzity v Ostravě i partnerskou Fakul-
tou zdravotníctva na Prešovské univerzitě v Prešove.
Významným momentem je i rozvíjení vztahů s Eberhard
Karls Universität v Tübingenu (SRN) a s Turku University of
Applied Science (Finsko) a dalšími pracovišti zahraničních vy-
sokých škol, a to jak v oblasti vzdělávací činnosti, tak v rámci
vědeckovýzkumných aktivit.
Fakulta předpokládá zapojení do mezifakultních projektů,
zejména v rámci rozvojových programů vyhlašovaných
každoročně MŠMT.
Fakulta bude podporovat rovněž pořádání vědeckých konfe-
rencích a seminářů, stejně jako účast svých akademických
pracovníků, resp. studentů na takovýchto akcích.
V Dlouhodobém záměru rozvoje univerzity je uvedeno jako
cílové číslo počtu studentů Fakulty zdravotnických studií 700
v roce 2010. Rozvoj stávajícího ÚZS je možné považovat za
předzvěst naplnění tohoto cíle. Ruku v ruce však musí být
rozvíjeno personální, materiálně technické a prostorové za-
bezpečení činnosti nové fakulty. V podmínkách adekvátních
rozvojovým trendům se pak bude jistě dařit plnit cíle jak na
vzdělávacím, tak na vědeckovýzkumném poli v žádoucím
rozsahu a na vysoké kvalitativní úrovni.

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

Počet podaných přihlášek a počty uchazečů
o studium v letech 2002/2003 – 2006/2007
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2002/03 109 75 0 184

2003/04 186 143 0 329

2004/05 309 175 0 484

2005/06 327 135 43 505

2006/07 315 182 80 577

Od ledna bude mít univerzita šest fakult
– přibude Fakulta zdravotnických studií
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Společně s rektorem Univerzity Pardubice prof. Málkem
jsme na přelomu září a října letošního roku realizovali dlou-
ho plánovanou a několikrát odloženou návštěvu University
of Michigan, kterou jsme spojili s návštěvou Harvard Univer-
s ity a Massachusetts Inst i tute of Technology (MIT)
v Cambridge. Impulsem k této návštěvě byla dohoda s profe-
sorem University of Michigan a čestným doktorem Univerzi-
ty Pardubice profesorem Ctiradem Uhrem. V žádném přípa-
dě se nejednalo pouze o návštěvu zdvořilostní, ale o pobyt
plný setkání s představiteli univerzit a jejich součástí. U tako-
vé návštěvy je čas naplánován po čtvrthodinách a vyžaduje
dlouhodobou přípravu a koordinaci. Zaslouží si poděkovat
slečně Zuzaně Mužíkové z Oddělení mezinárodních vztahů,
která naši cestu do detailů připravovala, a také Marku Tessle-

rovi více-provostovi University of Michigan pro mezinárodní
vztahy. Nemohu vyjmenovat všechny osobnosti, se kterými
jsme se setkali, ale rád bych se zmínil o těch setkáních, která
považujeme za nejvýznamnější.
Předem bych však chtěl říci, že řízení amerických univerzit
se od řízení univerzit českých odlišuje. Ani schémata řízení
amerických univerzit nejsou stejná, liší se stát od státu, liší se
podle toho, zda se jedná o univerzitu soukromou, nebo ve-
řejnou. University of Michigan je sice školou veřejnou, ale její
financování má mnoho prvků školy soukromé, Harvard Uni-
versity a MIT jsou školy soukromé. Všechny tři univerzity,
které jsme navštívili, patří mezi ty nejlepší v USA a na celém
světě.

Pracovní návštěva v USA

Počet přijatých studentů do 1. ročníku v letech
2002/2003 – 2006/2007
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2002/03 58 54 0 112

2003/04 65 59 0 124

2004/05 56 66 0 122

2005/06 61 53 36 150

2006/07 55 35 45 135

Předpokládané počty studentů přijímaných
do 1. ročníku podle typu studijních programů

Akademický
rok

Bakalářské
studijní
programy

Navazující
magisterské
studijní
programy

Doktorské
studijní
programy

Celkem

2007/2008 90 50 0 140

2008/2009 150 50 3 203

2009/2010 180 50 3 233

2010/2011 235 76 3 314

Vývoj počtu studentů ÚZS v letech 2002 – 2006

rok Bakalářské studijní
programy

Navazující magisterské
studijní programy

Celkem

2002 85 0 85

2003 158 0 158

2004 231 0 231

2005 225 35 260

2006 226 79 305

Předpokládané celkové počty studentů podle typu
studijních programů
Akademický
rok

Bakalářské
studijní
programy

Navazující
magisterské
studijní
programy

Doktorské
studijní
programy

Celkem

2007/2008 240 100 0 340

2008/2009 300 100 3 403

2009/2010 390 100 6 496

2010/2011 565 126 9 700

Předpokládané počty absolventů podle typu
studijních programů
Akademický
rok

Bakalářské
studijní
programy

Navazující
magisterské
studijní
programy

Doktorské
studijní
programy

Celkem

2006/2007 83 34 0 127

2007/2008 90 50 0 140

2008/2009 90 50 0 140

2009/2010 150 50 0 200

areál Fakulty zdravotnických studií a Střední zdravotnické školy
v Průmyslové ulici
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Kampus University of Michigan leží v příjemném prostředí
města Ann Arbor, které je vzdálené asi 20 mil od mezinárod-
ního letiště v Detroitu. Organizace naší návštěvy byla ze stra-
ny University of Michigan perfektně připravená, veškerá jed-
nání začínala přesně podle harmonogramu, což znamenalo
i to, že přesuny mezi jednotlivými budovami, které byly často
dosti vzdálené, byly logisticky promyšlené. S panem rektorem
jsme však velmi ocenili zejména příjemnou atmosféru
jednání, snahu vysvětlit nám vše, co nás zajímalo, ale také
zájem o naši univerzitu.
University of Michigan má více než 50 tisíc studentů, z čehož
je okolo 40 tisíc přímo v kampusech v Ann Arbor. Je vlastní-
kem mnoha budov, veliké univerzitní nemocnice a několika
výzkumných ústavů. Rozpočet univerzity je z našeho hlediska
obrovský a příjmy činí bez příjmů univerzitní nemocnice
téměř dvě a půl miliardy dolarů. Mezi ta nejpříjemnější setká-
ní patřilo jistě jednání s prezidentkou University of Michigan
Mary Sue Coleman, která stojí v čele univerzity a zastupuje ji
navenek. Původem je profesorkou biochemie a od roku 2002
je třináctou prezidentkou univerzity. Velmi zajímavá byla i se-
tkání s jednotlivými vice-prezidenty University of Michigan,
mezi kterými má zvláštní výkonné postavení „provost“ uni-
verzity Teresa A. Sullivan. Její pravomoci jsou široké, dalo by
se možná říci, že rektor v našem pojetí v sobě slučuje pravo-
moci prezidenta a provosta. Teresa A. Sullivan, se kterou
jsme diskutovali zejména systém řízení univerzity a jejích
součástí, je profesorkou sociologie. S výkonným vice-prezi-
dentem pro finance Timothy P. Slottowem jsme se samozřej-
mě soustředili na financování University of Michigan. Mezi
hlavní zdroje rozpočtu patří federální, státní a lokální granty
(29 %), studentské poplatky (26 %) a příspěvek státu Michi-
gan (16 %). Například dary soukromých osob činí víc než 100
milionů dolarů (4 %). S vice-prezidentem pro výzkum Ste-
phenem R. Forrestem jsme se například zabývali systémem
získávaní špičkových vědeckých pracovníků a systémem pod-
pory vědecké práce. Prof. Forrest je významným vědcem
v oblasti materiálového výzkumu. Jednání s vice-prezidentem
pro rozvoj Jerry A. Mayem bylo pro nás přímo fascinující.
Jako vice-prezident je totiž zodpovědný zejména za všechny

„fundraisingové“ aktivity univerzity. Řídí více než 400 lidí, kte-
ří se na různých úrovních starají o to, aby maximalizovali pří-
jmy (dary) od bývalých studentů, různých nadací a korporací.
Prostředky získávané University of Michigan touto cestou
jsou pro nás stěží uvěřitelné a jejich velikost se stále zvyšuje.
Za posledních pět let byly například získány dvě miliardy do-
larů. Filantropie je vůbec v USA velmi významný fenoménem,
což dosvědčuje, že ve všech univerzitách, které jsme navštívi-
li, stojí budovy, které byly celé postaveny z prostředků, jež na
jejich výstavbu darovaly fyzické osoby, zejména z řad alumni
– absolventů univerzity.
Mimo management univerzity jsme v Ann Arbor navštívili
School of Nursing (schools odpovídají naším fakultám).
S představitelkou této fakulty Carol Lovelan-Chery jsme do-
hodli možnosti spolupráce s naším Ústavem zdravotnických
studií. Velmi zajímavý byl náš pobyt v University of Michigan
Transport Research Institute, kde jsme během jednoho do-
poledne vyslechli prezentaci šesti vedoucích jednotlivých od-
dělení ústavu v čele s jejich ředitelem Peterem F. Sweatma-
nem. Zajímavá byla i prohlídka jejich pracovišť. Veškeré kon-
takty a poznatky budou samozřejmě předány naší dopravní
fakultě. Setkali jsme se i s ředitelem University of Michigan
Centre of European Studies Michalem D. Kennedym. Samo-
zřejmě jsme si nenechali ujít prohlídku laboratoří profesora
Uhra, která byla zvláště pro pana rektora, jenž se vědecky za-
bývá podobnou problematikou, velmi zajímavá. Navštívili
jsme i nádhernou univerzitní knihovnu a snažili se nasát at-
mosféru univerzitního kampusu. Velmi příjemná byla i společ-
ná „česká“ večeře v americké restauraci s prof. Ctiradem
Uhrem a prof. Janem Švejnarem, který na University of Michi-
gan působí jako profesor (Business Administration a Econo-
mics) na Michigan Ross School of Economics.
Na závěr se velmi krátce zmíním i o návštěvách na dalších
dvou univerzitách. Historie Harvard University začala v roce
1636. V současnosti patří tato univerzita s nádherným kam-
pusem ve městě Cambridge, které je v podstatě součástí
Bostonu, k nejprestižnějším univerzitám na světě. S Jackie
O´Neill (University Marshal – tedy osobou zodpovědnou za
vnější vztahy) jsme diskutovali o systému řízení univerzity
a o jejím financování. Rozpočet Harvard University je obrov-
ský a odpovídá její prestiži. Prohlédli jsem si univerzitní areál
a navštívili krásnou a velkou univerzitní knihovnu.
Naše návštěva v Massachusetts Institute of Technology byla
podobná. Setkali jsme se s panem Phillipem Clayem (Chan-
cellor) a zajímali se například o řízení MIT a o spolupráci
se špičkovými průmyslovými podniky. MIT totiž nemá velké
množství studentů (asi deset tisíc), ale prestiž této školy je
ohromná. Rozpočet univerzity, která je velikostí srovnatelná
s naší školou, činí více než dvě miliardy dolarů a například jen
dary od bývalých absolventů činily v minulém roce 33,5 mili-
onů dolarů, což téměř odpovídá celému rozpočtu Univerzity
Pardubice v témže roce.

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost UPa

setkání rektora prof. Málka (vpravo) a prorektora prof. Ludwiga
s prezidentkou University of Michigan paní Mary Sue Colemann
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Univerzita jednala s představiteli Taiwanské univerzity o možné spolupráci

V úterý 5. září se na půdě univerzity
uskutečnilo jednání mezi představiteli
univerzity a Národní taiwanské univer-
zity pro vědu a technologie (National
Taiwan Universi ty of Science and
Technology) v Taipei.
Za domácí univerzitu se jednání účast-
nili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor;
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., prorek-
torka pro studium a pedagogickou čin-
nost; prof. Ing. Jan Čapek, CSc., děkan
FES, doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.,
proděkanka pro vědeckovýzkumnou
činnost a vnější vztahy FES; doc. Ing. Ta-
tiana Molková, Ph.D., proděkanka pro
vědeckovýzkumnou činnost a zahranič-
ní styky DFJP; doc. Ing. Jiří Kulhánek,
Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
FChT; prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.,
ředitel ÚEI; doc. Ing. Simeon Karama-
zov, Dr., zástupce ředitele ÚEI, a Ing.
Monika Vejchodová, vedoucí Oddělení
mezinárodních vztahů.
Za National Taiwan University of
Sc ience and Technology v Taipe i :

Dr. Ching-Jong Liao, Vice President,
Dr. Tuan-Chi Liu, Chief Executive Offi-
cer, International Affairs Office, Dr. Ro-
bert E. Johanson, Director, International
Affairs Office, Dr. Sou-Sen Leu, Chair-
man, Department of Construction En-
gineering, Dr. Tom M. Y. Lin, Associate
Professor, Department of Business Ad-
ministration, a Radim Kupka, Ph.D. stu-
dent, Department of Information Ma-
nagement.
Jednání se zaměřilo na možnosti obou-
stranné spolupráce jak v oblasti vzděláva-
cí, tak vědeckovýzkumné a bylo završeno
podepsáním smlouvy o spolupráci mezi
oběma univerzitami. Na ni pak navážou
dílčí smlouvy mezi jednotlivými fakultami
s podobným, zejména technicky oriento-
vaným a technologickým zaměřením.
Hosté si rovněž prohlédli univerzitní
kampus, koleje, knihovnu a přednáškové
sály univerzitní auly.

Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů

UPa

jednání dne 5. 9. 2006 v zasedací
místnosti rektora

taiwanská delegace z Taipei na univerzitě

Navázání spolupráce s dalším japonským partnerem
Při příležitosti SSC 2006 – 7. konference k chemii pevných
látek v Pardubicích – se dne 26. září uskutečnilo jednání rek-
tora prof. Málka s prof. Hajime Hanedou, výkonným ředite-
lem Centra materiálového výzkumu pro senzorové aplikace,
které je součástí National Institute for Materials Science
(NIMS) v japonské Cukubě. Společný oběd a následné jedná-
ní v pracovně rektora za účasti Dr. Mitsuhashi (NIMS), pro-

rektora pro vědu a tvůrčí činnost UPa, prof. Ludwiga a prof.
Wágnera (FChT) se zaměřilo na diskusi o směrech budoucí
spolupráce obou institucí v oblasti materiálového výzkumu.
Dalším krokem by mělo být podepsání Memoranda o spolu-
práci Univerzity Pardubice a NIMS při krátké pracovní cestě
rektora do Japonska koncem října.

Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů UPa

Ve dnech 13. a 14. června se univerzita účastnila veletrhu vzdě-
lávání s názvem „Study Abroad Fair“ na Friedrich-Schiller-Uni-
versität v Jeně ve Spolkové republice Německo.
Univerzita Pardubice byla jednou z 15 evropských partner-
ských univerzit, které se veletrhu zúčastnily. Další univerzity
byly například z Norska, Švédska, Finska, Lotyšska, Polska, Slo-
venské republiky, Maďarska, Bulharska a Rumunska.
Cílem veletrhu bylo nejenom motivovat studenty místní uni-
verzity ke studiu v zahraničí, ale taktéž prohloubit partner-
ství mezi jednotlivými institucemi.
Vzdělávací veletrh na FSU Jena je obdobou informačního od-
poledne, které každoročně pořádá pro pardubické studenty
oddělení mezinárodních vztahů univerzity k programu Socra-
tes/Erasmus.

Program Evropské komise Socrates/Erasmus podporuje mo-
bilitu studentů a jejich studium na zahraničích vysokých ško-
lách. Univerzita Pardubice je do tohoto programu zapojena
již od roku 1997 a v rámci něho absolvovalo část svého stu-
dia v zahraničí již přes 500 pardubických vysokoškoláků.
FSU Jena je jednou z 21 německých univerzit, s nimiž má uni-
verzita uzavřeny bilaterální smlouvy na výměnu studentů
a akademických pracovníků. V končícím akademickém roce
2005/2006 měla Univerzita Pardubice uzavřeno celkem na
122 takových smluv s 87 vysokými školami ve 23 státech Ev-
ropy a na realizovanou mobilitu studentů a pedagogů získala
finanční podporu z evropských fondů ve výši téměř
8,5 mil. Kč.

Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů UPa

Univerzita Pardubice na veletrhu vzdělávání v německé Jeně
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Univerzita Pardubice měla své zastoupení na Evropském týdnu regionů
a měst „Open Days 2006“ v Bruselu

Ve dnech 9. až 12. října se konal v Bru-
selu Evropský týden regionů a měst
s názvem OPEN DAYS 2006. Na 5 000
účastn íků čeka lo 180 seminářů ,
workshopů, výstav a kavárna pro inves-
tory. Jednalo se o největší letošní udá-
lost v oblasti regionální politiky Evrop-
ské unie, jíž se zúčastnilo na 135 regio-
nů a měst Evropy, která si získala pod-
poru Evropského parlamentu, finského
předsednictví EU, Evropské investiční
banky, Evropské banky pro obnovu
a rozvoj, Evropské bankovní federace
a Evropského hospodářského a sociál-
ního výboru.
Hlavním tématem byla nová evropská
politika soudržnosti a nová regionální
politika, jejichž prostřednictvím jsou
podporovány možnosti pro vznik part-
nerství mezi místními a regionálními
správními orgány a institucemi a sou-
kromými podniky, partnerství, která
mají pozitivně ovlivňovat růst a zaměst-
nanost.
Akce se kromě představitelů Pardubic-
kého kraje zúčastnili i zástupci Univer-

zity Pardubice. Prorektor univerzity pro
vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Miroslav
Ludwig, CSc. přednesl příspěvek k té-
matu ve středu 11. října odpoledne
v rámci semináře Rozvoj regionálního
výzkumu a inovační potenciál.
Spolu s vedoucí oddělení mezinárod-
ních vztahů a koordinátorkou evrop-
ských projektů na univerzitě Ing. Moni-
kou Vejchodovou navštívil též některé
další odborné semináře z nabízených
111, které se týkaly např. spolupráce
v rámci Evropského sociálního fondu,
plánování a řízení inovačních a nadná-
rodních projektů, spolupráce mezi vy-
sokoškolskými institucemi a podnika-
telskými subjekty a role univerzit pro
vytvoření znalostní společnosti.
Na bruselské OPEN DAYS 2006 navá-
zaly další akce ve vlastních krajích –
v Pardubicích dne 13. října beseda s ná-
zvem „Jak dál s odpady?“ o likvidaci od-
padů a projektu spalovny EVO Opato-
vice, která se konala v Aule Arnošta
z Pardubic Univerzity Pardubice.

(vw)

Po 10 letech mají vysokoškolské koleje nového ředitele
aneb Jak tráví prázdniny kolektiv Správy kolejí a menzy

Investors´ Café, oficiální zahájení, budova
Výboru regionů v Bruselu, 9. 10. 2006
Ing. Jiřina Vyštejnová, odborný konzultant
EVO Opatovice; p. Miloslav Macela, radní
Pardubického kraje; prof. Ing. Miroslav
Ludwig, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí
činnost UPa; Ing. Roman Línek,
I. náměstek hejtmana Pardubického kraje

prezentace prof. Ing. Miroslava Ludwiga,
CSc. v rámci panelu Rozvoj regionálního
výzkumu a inovačního potenciálu,
prostory zastoupení irských regionů
v Bruselu, 11. 10. 2006

K 1. červenci byl na základě výběrové-
ho řízení jmenován do funkce ředitele
Správy kolejí a menzy RNDr. Pavel
Ďurovec.

RNDr. Pavla Ďurovce, ředitele
Správy kolejí a menzy UPa, jsme
se zeptali:

Co Vás přivedlo k práci a řízení vy-
sokoškolských kolejí.
Původní profesí jsem učitel matematiky
a geografie, většina mého dosavadního
profesního života však byla svázána
s výkonem hospodářských nebo
manažerských funkcí. Možnost ucházet
se o funkci ředitele SKM Univerzity
Pardubice byla pro mne velice motivují-
cí výzvou. A nyní po třech měsících ve
funkci mohu konstatovat, že jde sku-
tečně o zajímavou a zároveň náročnou
práci. Ve funkci mohu plně využít pře-
dešlých znalostí a zkušeností, mám po-
třebný prostor k samostatnému rozho-
dování a navíc pracuji v kontaktu s mla-
dou generací.

Jaké bylo Vaše první léto na
kolejích?
Mé první léto ve funkci ředitele SKM
mělo jednoznačně pracovní charakter.
Jednak jsem musel jako každý nový pra-
covník velice rychle nastudovat řadu
informací, pravidel a předpisů vztahují-
cích se k nové práci. V tomto mi v prů-
běhu prvního měsíce působení byla ve-
lice nápomocna bývalá ředitelka SKM
paní Eva Skokanová. Současně s tímto
studiem jsem se od prvního dne inten-
zivně zapojil do řízení realizace prázd-
ninové rekonstrukce a opravy kolejí.

Jak vůbec vypadají „prázdniny“
na kolejích?
Prázdniny pro kolektiv pracovníků sprá-
vy kolejí představují období s hlavním
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pracovním vytížením. Po celou dobu
prázdnin zajišťují servis pro hosty, kteří
se ubytovávají v rámci hotelového pro-
vozu. Ten se v období prázdnin rozšiřu-
je na téměř celou kapacitu kolejí a vy-
značuje se větší potřebou zajišťovaných
služeb a zvýšenými nároky na personál.
Prázdninové hotelové ubytování je však
nezbytným zdrojem pro dosažení vy-
rovnaného rozpočtu Správy kolej í
a menzy a pomáhá významnou měrou
i financování obnovy a rekonstrukce
kolejí. Za samozřejmost považují pra-
covníci kolejí i studenti, že po celou
dobu prázdnin navíc probíhá ubytování
všech zájemců z řad studentů.
Nejvíce byly ubytovací kapacity obsaze-
ny v červenci, kdy probíhá v Pardubi-
cích řada společenských a sportovních
akcí, pro které koleje zajišťují ubytovací
kapacity. K největším letos patřil Mezi-
národní festival akademických sborů
(IFAS), již tradiční Mezinárodní šachový
turnaj Czech Open, ale také hokejové
školy pana Martince a pana Krupince.
V srpnu a září byla naopak velká část
kolejí pro ubytování uzavřena z důvodu
realizace stavebních a rekonstrukčních
prací.

Jak vypadá letos ubytování
na kolejích?
Koleje univerzity nabízejí i letos nece-
lých 2 000 lůžek pro ubytování svých
studentů (přesně 1 968).
Přijali jsme na 2 500 žádostí, což je
o něco více než vloni touto dobou (cca
o 200) – to souvisí patrně s celkovým
nárůstem počtu studentů, kteří budou
na UPa v tomto ak. roce studovat. Kri-
téria pro ubytování na kolejích zůstala
v rámci 1. kola ubytovávání v podstatě
stejná jako v minulém roce. Jedním
z těch nejdůležitějších kritérií je samo-
zřejmě dojížďková vzdálenost studenta
z trvalého bydliště do místa vysoké
školy – do Pardubic. Změnou v systé-
mu ubytování bylo však zrušení pořad-
níku po realizaci 1. kola ubytovávání.
Nově byl zaveden rezervační poplatek
a od 4. září je praktikován volný režim
obsazování lůžek zájemci. Tyto změny
výrazně pomohly tomu, že v polovině
října máme, s výjimkou 10 lůžek na
dívčích pokojích, plně obsazené koleje.

Co bychom mohli ještě vědět
o kolejích, co třeba není na první
pohled hned patrné?
Akce se v letošním létě soustředily na
rekonstrukci přípojek sítí k jednotlivým
pavilónům. Tyto rekonstrukční práce
byly nezbytné pro bezporuchový pro-
voz kolejí v letošní zimě a dalších
letech.
Od září je přívod pitné vody pro všech-
ny pavilony na Stavařově zajišťován
přes nový hlavní vodovodní přivaděč
a nové přípojky. Na Stavařově byla sou-
časně provedena výměna 70 oken, je-
jichž špatný stav ohrožoval bezpečnost
ubytovaných i zaměstnanců kolejí. Rea-
lizaci akcí na Stavařově ztěžovala sku-
tečnost, že město Pardubice v této lo-
kalitě provádí rozšíření parkovišť a vý-
měnu povrchů všech komunikací.
V Polabinách na pavilonu D byla prove-
dena výměna celé elektroinstalace. Tep-
lovodní přípojky a rozvod tepla byly vy-
měněny od výměníku u klubu Dýdyba-
ba až k pavilónům A, B a C. Tato akce
po určitou dobu způsobila omezení do-
dávky tep lé vody a projevi l a se
i snížením zájmu o ubytování. Součástí
této akce byla i výměna ventilů u radiá-
torů ústředního topení. Studenti ubyto-
vaní na pavilonech A, B, C a D nyní bu-
dou mít konečně možnost regulace
teploty radiátoru podle jejich potřeby.
Vzhledem k tomu, že náklady za teplo
vzrostly za 1. pololetí 2006 oproti stej-
nému období 2005 o 5 %, očekáváme,
že tato akce by měla přinést minimálně
zastavení růstu nákladů za teplo nebo
v optimálním případě i snížení nákladů.
O tom, zda se tento předpoklad naplní,
budou svým chováním rozhodovat
všichni studenti ubytovaní na uvede-
ných pavilonech.
Poslední rozsáhlou prázdninovou akcí
bylo vymalování a navazující úklid všech
pokojů na třech pavilonech.
Vlastní realizaci jednotlivých akcí za-
jišťovali externí dodavatelé, ale všechny
ostatní související dokončovací, stěho-
vací a úklidové práce museli zvládnout
pracovníci Správy kolejí a menzy.
Ve finanční oblasti představují zmíněné
akce zajišťované externími firmami
hodnotu více než 9 mil. Kč, větší část

byla kryta z rozpočtu kolejí, dalšími
zdroji financí byla státní dotace (rekon-
strukce topné soustavy) a malým pří-
spěvkem i univerzitní rozpočet.

Po loňské rozsáhlé rekonstrukci
bylo v menze klidněji?
V letošním létě se v menze skutečně
neprováděly žádné větší opravy a změ-
ny. Zásadní stavební rekonstrukce ku-
chyně menzy je plánována až na rok
2007. A jak si jistě alespoň zaměstnanci
všimli, až na 14 dní jsme vařili a vydávali
obědy vlastně celé léto.

A jaké jsou Vaše nejbližší či další
plány?
V současné době je projednáván zásad-
ní návrh na změnu financování jídel
v menze. Základním motivem návrhu je
oddělení rozpočtu menzy od rozpočtu
kolejí a vytvoření dvou samostatných
vyrovnaných rozpočtů. Tím by byl do-
končen proces změny financování kole-
jí, který byl započat v loňském roce
zrušením dotací pro koleje při součas-
ném zavedení ubytovacích stipendií pro
studenty. Ukončení částečného financo-
vání menzy i z výnosů kolejí nebude
lehké prosadit, neboť změna má nega-
tivní dopad na cenu jídel pro studenty
i zaměstnance. Pochopení nezbytnosti
navržených změn si jistě vyžádá časově
náročné období projednávání a vysvět-
lování na úrovni řady univerzitních or-
gánů. Doufám však, že změny se nám
podaří nejpozději do konce roku reali-
zovat.

Děkujeme za rozhovor
a přejeme hodně zdaru!

pro redakci zpracovala
Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka
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Řešení mezinárodního výzkumného projektu „Simulační modely osobní
železniční stanice“

V letošním roce vstupuje výzkumný tým Katedry informatiky
v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera do druhé poloviny
řešení mezinárodního výzkumného projektu podporovaného
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republi-

ky: 1P05ME727 – Simulační modely osobní železniční stanice
(2005 – 2007), na němž spolupracuje s Výzkumným ústavem
Čínských drah (TDJ System Research Centre) z čínského
Harbinu.
Současné výzkumné aktivity se soustřeďují zejména na vývoj
metodologií rozhodování v rámci simulačních modelů osob-
ních železničních stanic. Pro potřeby projektu byl vybudován
komplexní demonstrační simulační model osobní železniční
stanice Harbin, který slouží jako testovací platforma
navržených řešení vybraných problémů.
V roce 2006 se uskutečnila jedna návštěva čínských partnerů
na Univerzitě Pardubice a dvě pracovní návštěvy řešitelů
z Dopravní fakulty Jana Pernera na partnerském pracovišti
v Číně, v jejichž rámci byly jednak realizovány výzkumné prá-
ce a jednak byly představeny aktuální výsledky výzkumu na
mezinárodní výstavě The First Harbin International Science
& Technology Exhibition (21. až 24. srpna), kde byla rovněž
prezentována Univerzita Pardubice.

doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
zodpovědný řešitel projektu

Katedra informatiky v dopravě DFJP

fakulty a vysokoškolské ústavy

Výjezdní zasedání Fakulty ekonomicko-správní

prof. Šotek (uprostřed) a doc. Kavička (vpravo) z DFJP se
spolupracovníky z výzkumného ústavu Čínských drah v Harbinu

Na dny 27. a 28. června zorganizovalo vedení Fakulty ekonomicko-správní pro všechny zaměstnance výjezdní pracovní zase-
dání v Seči u Chrudimě. V jeho průběhu byly projednány tři základní obsahové okruhy: vnitřní záležitosti a rozvoj fakulty; pro-
blematika vědy, výzkumu a zahraničních vztahů; oblast studijních záležitostí.

Někteří z účastníků se do místa konání výjezdního zasedání
vydali svými auty, někteří dokonce i na kolech, většina z nich však
volila cestu autobusem.

Po příjezdu do hotelu Jezerka podávala první organizační
informace Ivana Veselá, referentka poradenského a informačního
centra FES.
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Celkové hodnocení práce fakulty ve všech sledovaných oblastech
přednesl v hlavním referátu děkan prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Nešlo pouze o obecná konstatování. Například v publikační
činnosti byly předloženy zcela konkrétní údaje o tom, jak si
v dané oblasti vedou nejen příslušné ústavy, ale i jejich jednotliví
pracovníci. Po děkanově referátu následovalo vystoupení
proděkanky doc. Ing. Ilony Obršálové, CSc. (na snímku).
Ta v něm kromě jiného ukázala na problémy v grantové činnosti.

Účastníci zasedání poslouchají proděkanku doc. Ing. Liběnu
Tetřevovou, Ph.D., která se kromě jiného kriticky zabývala
přístupem některých pracovníků k tvorbě akreditačních
materiálů. V závěru prvního pracovního bloku byli přítomní
Ing. Ivou Svobodovou seznámeni s tím, jaké jsou cíle Institutu
rozvoje evropských regionů, působícího při fakultě.

V průběhu výjezdního zasedání došlo k separátnímu školení
ke spisové službě. Příslušnému kolektivu nové postupy při její
realizaci objasňovala Ing. Dana Chvojková z Informačního centra
Univerzity Pardubice.

Mnozí pracovníci FES projevili rovněž zájem o změny, kterými
v poslední době prošel informační systém STAG. Na dotazy jim
po úvodním výkladu odpovídali pracovníci Informačního centra
Ing. Miroslav Koblížek a Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.

Jak se dá soudit z fotoreportáže pořízené Ing. Táňou Karlíkovou, na odpočinkovou relaxaci již příliš času nezbylo. Až večer
k ní mohli pracovníci FES využít bohatých nabídek moderního hotelu.

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

Pracovní setkání v rámci VUPA
Řešitelský tým Ústavu veřejné správy a práva Fakulty ekono-
micko-správní ve složení prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.,
doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. a Ing. Jan Stejskal se zúčastnil
ve dnech 30. března až 2. dubna pracovního setkání partner-
ských zemí v projektu VUPA – Virtuální univerzita pro
veřejnou správu.
Cílem projektu je – za pomoci všech partnerů ze Španělska,
Řecka, Polska a České republiky – vytvořit kvalitní jednotnou

e-learningovou platformu pro vzdělávání úředníků veřejné
správy v evropských zemích.
Setkání se uskutečnilo na atlantickém pobřeží Španělska ve
městě Vigo. Program jednání byl zaměřen na zprávy o činnos-
ti jednotlivých týmů, přípravy školitelů a přípravu dvou jazy-
kových mutací e-learningových opor. Ty jsou v souladu s vý-
sledky průzkumu vzdělávacích potřeb, který byl uskutečněn



16

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 47

v partnerských zemích, zaměřeny na „řízení lidských zdrojů
ve veřejné správě“ a „projektový management“.
V závěru setkání byl také dohodnut harmonogram na další
období. Z něj vyplývá pro pardubický řešitelský kolektiv ne-

malý úkol – na začátku roku 2007 by se Pardubice měly stát
hostitelským městem dalšího společného setkání.

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

pardubičtí zástupci poslouchají referát prof. J. Kota z Polskaprof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. a Ing. Jan Stejskal prezentují
dosavadní výsledky Fakulty ekonomicko-správní v rámci projektu
VUPA

Pilotní vzdělávací kurz „Learning Community“ ve Stuttgartu

Ve dnech 10. až 14. května se v německém Stuttgartu usku-
tečnil pilotní zkušební vzdělávací kurz „Learning Communi-
ty“. Tento kurz byl pořádán v rámci evropského programu
Socrates – Gruntvig. Pilotní kurz byl zaměřen na aplikaci tzv.
místní agendy – „Local Agenda 21“ a na aktivní účast občanů
na správě svého města – „Participatory Budget“. Mezi účast-
níky kurzu byli zástupci německých školících center; fran-
couzského centra pro demokracii, pedagogové a odborníci
z Polska, Španělska a rovněž autor tohoto příspěvku.
Cílem projektu bylo vyzkoušet v praxi připravený vzdělávací
modul, odstranit případné nedostatky a chyby, zhodnotit tým
lektorů po stránce odborné, pedagogicko-didaktické i réto-
rické. Posuzování se odehrávalo za přítomnosti dvou nezávis-
lých hodnotitelů, kteří zastupovali dohledový orgán Evropské
unie.
V současné době je tento kurz již akreditován a jeho účast-
níci se v něm mohou dozvědět mnoho zajímavých a užiteč-
ných informací o „místní agendě 21“ a o nově vznikajícím
proudu aktivní účasti občanů na správě města. Pro účastníky

je jistě užitečné, že kurz předpokládá výuku pomocí interak-
tivních metod.

Ing. Jan Stejskal
Ústav ekonomiky a managementu FES

účastníci pilotního kurzu při jedné z interaktivních činností

Pardubičtí germanisté na hranicích s Bavorskem
V srpnu se každoročně konají Domažlické slavnosti a v part-
nerském městě Furth im Wald Skolení draka (Drachenstich).
Tyto slavnosti letos připadly na 13. srpna. Je to příklad toho,
jak spojit dohromady dva sousední národy a státy. Letos byli
na návštěvě ve „městě draka“ jako hosté města Furthu
(pozn. – česky Brod nad Lesy) doc. PhDr. Winfried Baumann
a Mgr. Lenka Matušková. Tento studijní pobyt byl zajímavý
z několika důvodů:

zjistili jsme, že se český jazyk přes hranice rozšiřuje stejně
jako rozvoj příhraniční spolupráce, lidé v Bavorsku umějí
pozdravy a ovládají jednoduchou komunikaci v češtině,
obyvatelé Domažlicka a okolí v hojné míře navštěvují tyto
historické slavnosti,
také čeští policisté jsou viděni v ulicích Furthu a pomáhají
při různých akcích,
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skolený draknádraží Fürth im Wald

bavorské speciality germanisté z ČR na návštěvě ve Furth im Wald

byli jsme osloveni různými představiteli města, kteří mají
zájem o spolupráci a rozvoj česko – německých vztahů,
v posledních letech se stalo již zcela obvyklým jevem, že
při historických a jiných městských slavnostech v Bavorsku
spoluúčinkují jako ochotníci také Češi,
neméně zajímavá je také literární situace v pohraničí, na
kterou nás upozornila naše spolucestující Mgr. Viktorie
Hanišová, absolventka Univerzity Karlovy v Praze.

Tyto skutečnosti ukazují na to, že se v posledních letech
vztahy mezi Čechy a Němci změnily, což my z vnitrozemí ne-
máme možnost tak dobře pocítit na vlastní kůži. V budoucnu
by tyto česko – německé vztahy mohly být obsahem studia
různých oborů (vedle germanistiky např. antropologie, socio-
logie, historie). Výzkumem pohraničí by mohla Univerzita

Pardubice získat dobrou pověst jako vysoká škola, která
reaguje na globalizaci a evropské styky.
Proč vlastně Skolení draka? To napovídá motto ze hry:
„Wenn die Zeiten so sind, dass der Mensch zum Menschen
schlechter ist als das Vieh zu Vieh, dann hat der Drache seine
Zeit…“
Je to výrok starého poustevníka v historické hře, ale soused-
ské národy Bavoři a Češi dnes dokazují, že překonali toho
pomyslného i skutečného draka – tj. rozepře, války a nesváry.
Způsob, jakým to dělají každý den, jak se formuje soužití
v pohraničí, to jsou aktuální témata dneška, která jsou
zajímavá i pro Univerzitu Pardubice.

doc. PhDr. Winfried Baumann a Mgr. Lenka Matušková
Katedra cizích jazyků FF

Kurz obchodní angličtiny v Jazykovém centru
Ústav cizích jazyků při Filozofické fakul-
tě pořádal ve dnech 11. až 15. září kurz
obchodní angličtiny (Business English)
pod vedením britského lektora Paula
Emmersona. Kurz proběhl v Jazykovém
centru, které Ústav cizích jazyků zřídil

a je financováno převážně z projektu
ESF.
Kurz obchodní angličtiny je zaměřen na
rozvoj slovní zásoby, komunikačních,
prezentačních a dalších dovedností
v oblasti managementu, marketingu, ří-

zení, financí, lidských zdrojů a výpočetní
techniky. Jeho účastníci měli jedinečnou
příležitost seznámit se s nejnovějšími
trendy v obchodní angličtině pod vede-
ním předního světového odborníka.
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Paul Emmerson, MA, MSc pochází
z Londýna a zabývá se výukou, přípra-
vou a implementací kurzů v oblasti Bu-
siness English. Je nezávislým lektorem

a autorem uznávaných učebnic, které
se používají v mnoha zemích světa
(např. Business Builder, Business Gram-
mar Builder, Email English, Business En-
glish Frameworks, Five Minute Activi-
ties for Business English). Pro pracovní-
ky Ústavu cizích jazyků bylo velkou ctí,
že přijal jejich pozvání a uspořádal kurz
právě na naší univerzitě.
Účastníci kurzu z řad studentů a za-
městnanců univerzity i odborné veřej-
nosti velmi příznivě hodnotili vysokou
profesionalitu Paula Emmersona, jeho
maximální flexibilitu a ochotu přizpůso-
bit se specifickým podmínkám kurzu.
Kromě toho ocenili i tvůrčí a zároveň
velmi přátelskou atmosféru, kterou
v průběhu kurzu dokázal vytvořit.
Kurz měl velice příznivou odezvu a pra-
covníci Ústavu cizích jazyků věří, že bu-
dou mít možnost využít Jazykové cent-
rum pro podobnou příležitost i v bu-
doucnu.

V průběhu akademického roku Jazyko-
vé centrum nabízí všem studentům
i zaměstnancům univerzity možnost in-
dividuálně pracovat na rozvoji své vlast-
ní úrovně znalostí anglického, německé-
ho, případně ruského jazyka nebo pří-
lež i tost s lož i t zde některou
z mezinárodně uznávaných jazykových
zkoušek.
Program dalších akcí Jazykového centra
pro zimní semestr a doby, kdy zájemci
mohou přijít do centra pilovat své do-
vednosti v angličtině a němčině, jsou
zveřejněny na webových stránkách
Ústavu cizích jazyků Fakulty filozofické
Univerzity Pardubice www.upce.cz/fa-
kulty/ff/ff-katedry/ff-ucj/.
A kdo ještě do jeho jazykové laborato-
ře nenašel cestu, nachází se v prvním
podlaží křídla poslucháren DB ve Stu-
dentské ulici 95.

PhDr. Jitka Hloušková
Ústav cizích jazyků FF

Paul Emmerson, MA, MSc

Kanadský profesor přednášel na Fakultě chemicko-technologické

V týdnu od 2. do 6. října se uskutečnila
na Fakultě chemicko-technologické sé-
rie přednášek hostujícího profesora
S. O. Kasapa z kanadské University
of Saskatchewan (sídlící ve městě Sas-
katoon kanadské centrální provincie
Saskatchewan).
Profesor Safa O. Kasap je světově uzná-
vaný vědec a pedagog, který se věnuje
studiu fyziky amorfních a nekrystalic-
kých materiálů na katedře elektrotech-
niky saskatchewanské univerzity, kde
vede oddělení materiálového výzkumu.
Je autorem mnoha vědeckých prací, pa-
tentů a dvou významných studijních
textů pro univerzitní studenty, zaměře-
né na materiálové inženýrství, perspek-
tivní materiály pro optiku a optoelek-
troniku a zařízení na zkoumání souvise-
jících fyzikálně-chemických vlastností
sledovaných materiálů, jako jsou citlivé
snímače rentgenového záření určené
např. pro mamologii. Soustřeďuje se na
výzkum jevů , které ve vazbě na
high-tech materiály, jako je např. vysoce
čistý selen, dnes patří mezi velice per-
spektivní pro praktické aplikace v řadě
oblastí, kde jsou požadovány špičkové
technologie a miniaturizace do úrovně

nano-struktur (jako např. v medicíně,
v komunikačních a informačních techno-
logiích, při záznamu a předávání signálů
a informací apod.), a které mají i strate-
gický význam jak z ekonomických, tak
obranných či bezpečnostních důvodů.
Přednášky kanadského hostujícího pro-
fesora Safy O. Kasapa se konaly od pon-
dělí do pátku v učebně Katedry anor-
ganické technologie Fakulty chemic-
ko-technologické po celý týden vždy
dopoledne mezi 9:30 – 11:30 a odpo-
ledne 13:00 – 15:00 hodinou. Byly sa-
mozřejmě vedeny v angličtině a byly ur-
čeny všem studentům, zejména studen-
tům doktorského studia a zájemcům
z řad pedagogických a vědeckých pra-
covníků. Přednášek se zúčastnila dvacít-
ka doktorandů a řada pedagogů kated-
ry obecné a anorganické chemie a ka-
tedry fyziky. Studenti kladně hodnotili
vysokou úroveň přednášek a srozumi-
te lnost výkladu, a to přes velkou
složitost problému mikrooptiky a opto-
elektroniky, hraničního oboru mezi
fyz ikou a chemi í pevných látek .
Profesor Kasap v průběhu výkladu
odpověděl i na řadu dotazů svých po-
sluchačů.

prof. S. O. Kasap, DSc. vysvětluje teorii
vedení světla v optických vláknech
a ve vlnovodech

studenti i pedagogové se zaujetím sledují
poutavý výklad
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Přednášky zahraničních odborníků –
hostujících profesorů jsou vždy nejen
vítaným doplňkem vysokoškolského
studia, ale v současnosti již nutným

předpokladem toho, aby naši absolventi
získali informace o dění v daném oboru
na špičkové světové úrovni a byli do-

sta tečně př ipraven i na působení
v mezinárodním prostředí.

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Katedra obecné a anorganické chemie

FChT

Ocenění katedry řízení procesů a výpočetní techniky
Ve dnech 6. až 8. září se ve Zlíně konalo
tradiční, již 29. setkání zástupců kateder
kybernetiky, automatizace a příbuzných
oborů Principia Cybernetica 2006. Or-
ganizátorem a hostitelem tohoto setká-
ní byla nově zřízená Fakulta aplikované
kybernetiky Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně. Setkání se zúčastnily delegace 29
kateder technických univerzit, vyso-
kých škol a fakult z České a Slovenské
republiky. Delegace naší katedry se se-
tkání zúčastnila ve složení prof. Ing. Ivan
Taufer, DrSc., doc. Ing. Jiří Macháček,
CSc., Ing. Milan Javůrek, CSc. a Ing. Da-
niel Honc, Ph.D.
Cílem setkání byla:

vzájemná výměna informací a zkuše-
ností,
vyvolat zájem a najít možnosti pro
spolupráci na společných projektech,
prezentace výsledků řešených vědec-
kých úkolů,
analýza problémů spojených s výcho-
vou studentů na vysokých školách,
zhodnocení současného postavení
a perspektiv absolventů vysokých
škol v praxi.

O těchto otázkách se jednalo na dvou
plenárních zasedáních. Součástí odbor-
ného programu byla i posterová sekce
s prezentací některých výsledků vědec-
kovýzkumné činnosti. Tyto příspěvky
byly vydány ve sborníku na CD ROM.
Kromě toho si účastníci prohlédli pra-
coviště a laboratoře ústavů aplikované

informatiky, automatizace a řídicí tech-
niky, elektrotechniky a měření a řízení
procesů. Potěšitelné bylo pro nás zjiš-
těn í , že ředi te lem Ústavu ř ízen í
procesů je absolvent naší katedry
prof. Dostál.
Setkání bylo organizačně připraveno na
vysoké úrovni a proběhlo ve tvůrčí
přátelské atmosféře. Mimo jiné byla
konstatována nezastupitelná úloha ka-
teder kybernetiky a automatizace na
všech typech vysokých škol a fakult
jako předpoklad komplexního vzdělání
všech jejich absolventů.
Ve společenské části programu byla or-
ganizována návštěva zámku a vinných
sklepů v Kroměříži.
Děkan fakulty prof. Ing. Vladimír Vašek,
CSc. ocenil dlouhodobou spolupráci
naší Katedry řízení procesů a výpočetní
techniky Fakulty chemicko-technologic-
ké s dřívější Katedrou automatizace
a řídicí techniky, dnes Ústavem řízení
procesů a Ústavem automatizace a řídi-
cí techniky a předal našim zástupcům
pamětní medaili Fakulty aplikované
kybernetiky.
Organizace dalšího setkání v roce 2007
se při příležitosti 300. výročí založení
Českého vysokého učení technického
v Praze ujal Ústav přístrojové a řídicí
techniky Strojní fakulty této vysoké
školy.

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
Katedra řízení procesů a výpočetní

techniky FChT

Víte, co je SOČ?
Středoškolská odborná činnost, ve zkratce SOČ, je dobro-
volná zájmová činnost studentů všech typů středních škol,
kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zaříze-
ních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je samo-
statně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je
předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajo-
vána před odbornou porotou. Vyhlašovatelem soutěže SOČ
je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Posláním Středoškolské odborné činnosti je:

a) vyhledávat talentované studenty na všech typech střed-
ních škol,

b) všestranně rozvíjet a podporovat jejich odborné zájmy
a podporovat tak jejich další odborný růst,

c) vést je k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu
řešení úloh,

d) prohlubovat a rozšiřovat jejich odborné a komunikační
znalosti, dovednosti a zkušenosti,

e) přispívat k účelnému využívání jejich volného času.
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Středoškolská odborná činnost je soutěž s dlouholetou a vý-
znamnou tradicí. Její 1. ročník se uskutečnil v roce 1978/1979
(společně se Slovenskem), poslední, již 28. ročník, se konal le-
tos. Za dobu existence prošlo soutěží několik desítek tisíc
studentů, po oddělení Slovenska je to každoročně několik
set studentů. V České republice se letošního 28. ročníku zú-
častnilo přes 600 studentů. Ve Slovenské republice má SOČ
trvale větší podporu, což se projevuje i na počtu soutěžících
(letos zhruba dvojnásobek v porovnání s Českou republi-
kou).
V rámci SOČ se soutěží v přírodovědných, zdravotnických,
technických, ekonomických a dalších humanitních oborech,
celkem rozdělených do 17 kategorií. V rámci SOČ jsou orga-
nizována školní, okresní a krajská kola a vrcholové kolo celo-
státní, kde soutěží vítězové krajských kol.
SOČ je v porovnání s jinými národními i mezinárodními ta-
lentovými soutěžemi unikátní zejména v tom, že výsledky
mnohaměsíční (někdy i několikaleté) práce studenti prezen-

tují jak písemnou, tak i ústní formou, přičemž obhajoba práce
probíhá veřejně před odbornou porotou, jež je s prací pře-
dem seznámena. Prestiž SOČ je dána dlouholetou tradicí, ši-
rokým odborným záběrem a vysokou úrovní soutěžních pra-
cí. Prestiž je rovněž dána celostátní působností, pozorností
a podporou ze strany státu, orgánů samosprávy, vědeckých
a odborných institucí a v neposlední řadě i podnikatelských
subjektů.
Je potěšitelné, že na vedení prací SOČ se podílejí i pedagogo-
vé naší univerzity a práce vypracované pod jejich vedením
bývají v celostátních kolech úspěšné. V posledních několika
ročnících se nejlépe umístili studenti Lukáš Hozák (2004,
1. místo v oboru Chemie, vedoucí prof. Ing. Miroslav Trojan,
CSc., Katedra anorganické technologie FChT), Jakub Obršál
(2005, 2. místo v oboru Chemie, vedoucí doc. Ing. Jiří Kulhá-
nek, Ph.D., Katedra organické chemie FChT) a Milan Trojá-
nek (2006, 1. místo v oboru Zdravotnictví , vedoucí
doc. MVDr. Jaroslava Mazurová, CSc., Katedra biologických
a biochemických věd FChT). Neméně potěšitelné je, že SOČ
neopomíjejí ani představitelé fakult naší univerzity. Cenu dě-
kana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
prof. Ing. Bohumila Culka, CSc. získal vítěz celostátního kola
SOČ v oboru Doprava a děkan Fakulty chemicko-technolo-
gické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
udělil Cenu za nejlepší práci zaměřenou na analýzu potravin
v oboru Chemie. Protože účastníci celostátní přehlídky patří
nepochybně mezi špičku středoškolské mládeže, jsou aktivity
naší univerzity v rámci SOČ velmi důležité. Dnešní „sočkaři“
mohou (či spíše by měli být) našimi příštími studenty.
Letošní celostátní kolo SOČ se konalo v Karlových Varech
ve dnech 9. až 11. června a zúčastnilo se jej 272 soutěžících
z celé České republiky. Hostitelem bylo První české gymná-
zium v Karlových Varech a nutno říci, že se svého nelehké-
ho úkolu zhostilo dokonale, a to nejen organizačně, ale i za-
jištěním vysoké společenské úrovně. Zahájení proběhlo v ho-
telu Thermal. Z řady významných zúčastněných hostů je tře-
ba jmenovat ředitelku odboru mládeže MŠMT Ing. Bartoňo-
vou v zastoupení ministryně školství a předsedu Akademie
věd ČR prof. Pačesa. Vyhlášení výsledků a zakončení celo-
státního kola ve známém sálu Grandhotelu Pupp se mimo
dalších významných hostí zúčastnil předseda Úřadu pro hos-
podářskou soutěž Ing. Pecina, který před dvaceti lety sám
v SOČ soutěžil.
Jedna osobní poznámka nakonec. Po mnoho let jsem se
mimo Chemickou olympiádu angažoval také v SOČ (zde
s přestávkami od 6. ročníku soutěže). V žádném případě to
pro mě nebyl ztracený čas, neboť odbornou péči o talentova-
nou středoškolskou mládež považuji za důležitou součást své
práce vysokoškolského učitele.

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
předseda ústřední poroty SOČ

Katedra organické chemie FChT

předseda ústřední poroty SOČ – prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
(autor článku)

ze zahájení celostátního kola SOČ v hotelu Thermal v Karlových
Varech dne 9. června
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Mezinárodní vědecká konference Nové výzvy pro dopravu a spoje

konference, semináře

Ve dnech 14. a 15. září se na Dopravní fakultě Jana Pernera
uskutečnil 4. ročník mezinárodní vědecké konference pod
názvem „Nové výzvy pro dopravu a spoje“.
Záštitu nad touto akcí převzal rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. a ministr dopravy České republiky
Ing. Milan Šimonovský.
Konferenci v Aule Arnošta z Pardubic oficiálně zahájil děkan
Dopravní fakulty Jana Pernera prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
V krátkosti představil aktivity fakulty a popřál více než 260
účastníkům z 13 zemí Evropy a USA úspěšný průběh konfe-
rence. Pan prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro
vědu a tvůrčí činnost univerzity, jménem rektora přivítal
všechny účastníky a popřál j im tvořivou a úspěšnou
atmosféru.
Konference dále pokračovala společným plenárním jednáním,
na kterém byla prezentována klíčová témata konference.
Jako první vystoupil náměstek ministra dopravy České re-
publiky Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., který v souladu s přija-
tou dopravní politikou zvýraznil význam železniční dopravy
pro udržitelný rozvoj. Dalším přednášejícím byl prof. Günter
Hertel, ředitel pro výzkum a technologie Daimler-Chrysler,
který v duchu motta konference analyzoval globální trendy
v automobilovém průmyslu, zejména z hlediska příležitostí
pro budoucí technický a technologický rozvoj. Generální ře-
ditel Českých drah, a. s. Ing. Josef Bazala se ve svém vystou-
pení zaměřil na perspektivy dalšího rozvoje železniční dopra-
vy nejen v národním, ale i mezinárodním kontextu. V závěru
svého vystoupení zvýraznil význam a nutnost spolupráce od-
borníků z praxe s vysokými školami. Ředitel FAV Berlín
doc. Wolfgang Steinicke zdůraznil význam intenzivního roz-
voje a následné aplikace telematiky do dopravy. Propojení in-
formačních a komunikačních technologií je významným ná-
strojem pro rozvoj evropského dopravního systému. Ředitel
Správy železniční dopravní cesty, s. o., Ing. Jan Komárek svůj
příspěvek orientoval na problematiku rozvoje a aplikace prv-
ků interoperability železniční dopravy z hlediska potřeb
manažera infrastruktury. Ve svém vystoupení také zvýraznil
nutnost úzkého propojení výzkumných pracovišť při řešení
nejen aktuálních problémů, ale i koncepčních záměrů ve
zkvalitňování dopravního systému. Děkan Fakulty dopravní
Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Petr
Moos, CSc. své vystoupení zaměřil do oblasti budování systé-
mů znalostního managementu jako efektivního nástroje pro
vyhledávání informací a jejich následného využívání ve vědec-
kém bádání. Dr. Jon Shaw z Univerzity v Plymouthu analyzo-
val dopravní politiku ve Skotsku a potřebu objektivního
stanovení potřeb rozvoje dopravní infrastruktury, které není
ovlivňováno politickými cíly. V posledním vystoupení
plenárního zasedání, které probíhalo v anglickém jazyce,
odezněl příspěvek prof. Ing. Jaroslava Menčíka, CSc.

zahájení plenárního zasedání v Aule Arnošta z Pardubic

za Univerzitu Pardubice účastníky konference pozdravil prof.
Ludwig (zleva – prof. Hertel, doc. Molková, prof. Culek,
prof. Ludwig)

zasedání sekce Ekonomika a technologie poštovního provozu
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z pořádající fakulty na téma Moderní nástroje pro hodnocení
bezpečnosti mostů a optimalizaci údržby.
Konference dále pokračovala jednáním v 15 sekcích, kde byl
vytvořen dostatečný prostor pro odbornou diskusi i na úzce
specializovaná témata. Oproti předcházejícím ročníkům byla
konference obohacena o novou samostatnou sekci Ekonomi-
ka a technologie poštovního provozu. Samozřejmě nechyběly
tradiční sekce, které odrážejí celou vědeckovýzkumnou čin-
nost fakulty: Management, marketing a logistika v dopravě
a spojích; Ekonomika dopravy a dopravní politika; Technolo-
gie a řízení dopravy; Interoperabilita v dopravě; Krizové stavy
v dopravě a spojích; Aplikovaná informatika v dopravě a spo-
jích; Železniční stavitelství; Silniční stavitelství; Spolehlivost,
bezpečnost a diagnostika dopravní techniky; Řídící systémy;
silniční dopravní prostředky; Kolejové dopravní prostředky;

Elektrotechnika v dopravě a spojích; Vzdělávání, věda a vý-
zkum v dopravě a spojích. V sekcích zaznělo více než 150 vy-
soce kvalitních a erudovaných vystoupení.
Na závěr prvního dne se v historických prostorách pardubic-
kého zámku uskutečnil společenský večer, který umožnil ne-
formální pokračování odborných diskusí i navázání nových
kontaktů.
Účastníci konference se mohli zúčastnit i workshopu
ETRA.CC, pořádaného ve spolupráci s Žilinskou univerzitou
v Žilině.
Závěr konference se uskutečnil opět formou společného
jednání. Děkan dopravní fakulty prof. Ing. Bohumil Culek,
CSc. poděkoval všem účastníkům za jejich aktivní účast, kte-
rou přispěli ke zdárnému průběhu konference. Dále konsta-
toval, že základní cíl konference, tj. seznámit vědeckou a od-
bornou veřejnost s novými trendy vědeckých poznatků
v dopravě a spojích, jak vyplynulo z jednání v plénu a sekcích,
se podařilo naplnit. Výměna názorů a poznatků mezi přední-
mi zahraničními a domácími vědeckými odborníky, manažery
a odborníky z praxe přispěla k precizování nových a apliko-
vatelných trendů v dopravě a spojích. Závěrem všechny
účastn íky konference pozva l na 5. , jub i le jn í ročník
mezinárodní vědecké konference Dopravní fakulty Jana
Pernera, který se uskuteční v září 2009.
Závěry z konference, stejně jako abstrakty všech publikova-
ných příspěvků spolu s programem a dalšími podrobnostmi
z konference , jsou přístupné na internetové adrese
http://isc.upce.cz.

doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
proděkanka pro vědeckovýzkumnou činnost

a zahraniční styky DFJP

zasedání sekce Elektrotechnika v dopravě a spojích

7th International Conference on Solid State Chemistry – SSC 2006
7. mezinárodní konference o che-
mii pevných látek se konala 24. až
29. září ve všech prostorách uni-
verzitní auly.
Konference se zúčastnilo 210
účastníků a 10 doprovodných
osob. Přijeli z 28 zemí celého svě-
ta, nejpočetnější byly delegace

z Německa, Francie, Ruska, Japonska, Španělska, Velké Británie
a USA. Přijeli účastníci i z tak vzdálených zemí, jako je např.
Kanada, Argentina, Brazílie, Mexiko, Indie, Čína. Naše pozvání
přijala řada špičkových vědců z univerzit a odborníků
z pracovišť zaměřených výhradně na vědu a aplikace.
Konference byla věnována velmi důležité oblasti chemie a fy-
ziky pevných látek, výzkumu nových anorganických sloučenin
a „high-tech“ materiálů, jejich přípravě, novým chemickým
postupům, ale i aplikacím, dále experimentálním a teoretic-
kým aspektům modelování chemických reakcí v pevné fázi,
výpočtům elektronové a atomové struktury, vibračním vlast-
nostem a dalším tématům, jako modelování, molekulové
dynamice i strukturním teoriím a „nanostruktuře“ materiálů.

Současné či budoucí praktické využití těchto sloučenin a ma-
teriálů, které jsou mimo jiné důležité pro své kontrolované
a cílené chemické a fyzikální vlastnosti, lze vidět např. v medi-
cíně, kde slouží k odhalování rakovinových zárodků nebo
rentgenografii, dále jako urychlovače (opticky-aktivovaných)
chemických reakcí, v (nano-)elektronice i (nano-)optoelek-
tronice, kde pracují jako paměti, optická vlákna, vlnovody, in-
fračervené a chemické senzory, zesilovače světla, nelineární
optické prvky, ultrarychlé spínače, materiály vhodné pro
komplexní zpracování optického signálu a v budoucnu jako
stavební prvky nových a rychlejších (optických) počítačů,
dále jako zdroje elektrické energie a baterie apod.
Většina těchto aplikací má strategický význam jak z ekono-
mických, tak obranných či bezpečnostních důvodů. I když
tyto materiály jsou již využívány v praxi, nebo se jejich aplika-
ce připravují, řada z nich je stále předmětem intenzivního vý-
zkumu, zejména jejich struktura a fyzikální a chemické vlast-
nosti. Stejně tak některé aplikace nepracují na vrcholu
možností těchto materiálů a je třeba další výzkum.
V průběhu konference zaznělo 35 zvaných přednášek, 60 ple-
nárních a sekčních přednášek, dále bylo prezentováno 150 vý-
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věskových sdělení ve dvou posterových sekcích, které tématic-
ky pokrývaly současné trendy v chemii pevných látek ve vědec-
ké i aplikační sféře.
Příspěvky prezentované na konferenci budou po oponent-
ním řízení publikovány jako zvláštní číslo časopisu Journal of
Chemistry and Physics of Solids, vydavatelství Elsevier,
Holandsko.
Kromě přednášek a posterových sekcí proběhly neformální
a intenzivní diskuse i mimo přednáškové prostory, které byly
pro účastníky neméně důležité.
Delegáti konference měli i společensko-kulturní zážitky, mezi
něž patřil koncert Vysokoškolského uměleckého souboru
a vystoupení Corvus quartetu Pardubice, dále navštívili měs-
to Litomyšl a strávili příjemný večer na tamním i pardubic-
kém zámku. O veškeré občerstvení účastníků se starala Lab-
ská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliš-
tě Pardubice.
7. ročník mezinárodní konference SSC2006, její vědecký ob-
sah i organizační zajištění se dočkaly řady kladných meziná-
rodních ohlasů.
Tuto významnou mezinárodní odbornou akci pořádalo Vý-
zkumné centrum Perspektivní anorganické materiály a Ka-
tedra obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-tech-
nologické ve spolupráci se Společnou laboratoří chemie pev-
ných látek Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární
chemie Akademie věd České republiky a Českou společností
chemickou. V mezinárodní poradním výboru konference
pracovali světově proslulí odborníci a vědci.

slavnostní zahájení konference SSC2006

z 1. konference SSC před 20 lety – Karlovy Vary 1986

profesor Helmutt Fritzsche ze společnosti Ovonic Devices, USA

profesor Steven Elliott z University of Cambridge, UK

pohled do publika v průběhu přednášek – Taibi-Benziada
(Alžírsko), Safa O. Kasap (Kanada), Miroslav Vlček (UPa),
Sigmund Schroeter (Německo), Koichi Shimakawa a Keiji Tanaka
(Japonsko)
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posterová sekce se 150 odbornými sdělenímikonferenční koncert zajistil VUS a jeho host Corvus Quartet

výlet po Litomyšli se konal i na kočáře profesoři Fritzsche, Popescu (Rumunsko) a Paesler (USA)

společná fotografie účastníků konference SSC 2006

SSC 2006 – nová i stará přátelství – SSC 1986
(uprostřed dole nejradostnější poskok
v r. 1986 předvádí současný rektor UPa
prof. Málek)
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Ve dnech 6. až 8. září se v Pardubicích uskutečnil IX. sjezd
českých historiků. Toto vrcholné celostátní oborové setkání
spolupořádaly Sdružení historiků České republiky (SH ČR),
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice (FF UPa) a Historic-
ký ústav Akademie věd ČR. O zajištění technického zázemí
a všech záležitostí souvisejících s organizací akce se starali
pracovníci a studenti Katedry historických věd FF UPa.
V tomto rozsahu se česká historická obec neschází příliš
často. Od vzniku České republiky se podobné akce konaly
jen dvakrát, a to v roce 1993 v Praze (VII. sjezd) a v roce
1999 v Hradci Králové (VIII. sjezd). Hlavním svolavatelem
a koordinátorem obsahové náplně sjezdů je sice celostátní
výbor SH ČR, ale břemeno organizační realizace vždy nese
hlavní spolupořádající instituce. V těchto souvislostech
považujeme za vhodné připomenout, že zatímco v době
předchozího sjezdu (1999) pardubické historické pracoviště
ještě neexistovalo (ani jako katedra, ani jako fakulta), po pěti
letech od vzniku samostatné katedry historických věd
(2001) se již v rámci oboru dokázalo plně prosadit a bylo
schopno převzít všechna rizika s konáním celostátního
sjezdu související.
Počátkem září tohoto roku se do Pardubic sjelo na 300 his-
toriků a historiček z celé republiky. Sjezdová jednání probí-
hala v univerzitní aule a částečně též na Fakultě filozofické.
Novinkou v rámci konání českých historických sjezdů byla
též oficiální účast zahraničních hostí – tedy historiků-bohe-
mistů, kteří se zabývají českými dějinami.
Ve středu 6. září (první jednací den) se uskutečnilo plenární
zasedání všech účastníků a hovořilo se na téma historie
v České republice na přelomu 20. a 21. století. Zazněly zde
bilanční referáty o tom, jak se vyučuje historie na univerzi-
tách, jak se univerzitní učitelé historie prosazují na vědeckém
poli a jakými změnami prochází obor historie v muzeích,
archivech a akademických ústavech.
Ve čtvrtek 7. září (druhý jednací den) byla jednání rozdělena
do tří hlavních sekcí a zvláštního jednání, které organizovali
studenti doktorských programů na vysokoškolských
historických pracovištích.
Sekce A se zabývala dějinami českých zemí v mezinárodních
souvislostech a její účastníci se pokoušeli odpovědět na
otázku, zdali již česká historická věda ve větší míře překonala
úzký obzor české kotliny a dokázala studovat české dějiny
minimálně ve středoevropském kontextu. Právě zde zazněly
i referáty zahraničních hostů, kteří poskytli cennou reflexi
výsledků české historiografie, posuzovanou z Francie (Ma-
rie-Elizabeth Ducreux), Německa (Winfried Eberhard, Volker
Zimmermann), Polska (Stanisław Bylina), Slovenska (Dušan
Kováč) a Velké Británie (Robert J. W. Evans). Účastníci jedná-
ní této sekce se shodli na názoru, že je žádoucí podpořit
prezentaci výsledků českého základního historického výzku-
mu na mezinárodní úrovni, a to především publikováním
hlavních poznatků také ve světových jazycích.

Sekce B se zabývala výukou dějepisu v současném školském
systému a její reformou. To je téma již několik let velmi dis-
kutované a zaznívá v něm celá řada různých názorů z úst
středoškolských i vysokoškolských pedagogů a zástupců Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednání celý
problém bilancovalo a naznačilo, jak by reforma mohla v bu-
doucnu vypadat. Ve sjezdovém usnesení pak zazněla všeo-
becná shoda na tom, že současný stav výuky dějepisu na
českých školách není vyhovující.
Sekce C se pak zabývala historií v kontextu ostatních věd-
ních disciplín. Účastníci se pokusili dokázat, že interdisciplina-

IX. sjezd českých historiků

sjezdové předsednictvo při zahájení ve středu 6. září. – zleva:
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., proděkan FF UPa a předseda SH ČR
(od r. 2005); prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., děkanka FF UPa
(vítající účastníky); prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.,
místopředseda Akademie věd ČR a předseda SH ČR v letech
1996 – 2002; doc. Ing. Milan Graja, CSc., prorektor UPa pro
vnější vztahy a rozvoj; Ing. Roman Línek, 1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje; Ing. Jiří Stříteský, primátor města Pardubic
a senátor; prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., ředitelka
Historického ústavu Akademie věd ČR; prof. PhDr. Jiří Pešek,
CSc., IMS FSV UK Praha a předseda SH ČR v letech 2002 –
2005

slavnostní večer na pardubickém zámku ve středu 6. září,
spojený s předáváním příležitostných medailí univerzity z dílny
akademického sochaře Zdeňka Kolářského – zleva: Ing. Jaroslav
Folprecht, ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje;
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., děkanka FF UPa;
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor UPa
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rita ve výzkumu historie je více než žádoucí. Kromě historiků
zde vystoupili se svými referáty archeologové, umělečtí his-
torikové, etnologové, literární historikové, historikové práva,
klimatologové, antropologové, astronomové či lékaři.
V pátek 8. září (třetí a poslední jednací den) byl celý sjezd za-
končen generální diskusí v plenárním zasedání a krásným zá-

věrečným proslovem mezinárodně uznávaného historika
středověku prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc.
Sjezdová jednání byla věcná a produktivní, a to také díky kva-
litnímu technickému zázemí a dobře promyšlené organizaci
sjezdu. Bylo to možné jen díky vysokému pracovnímu nasa-
zení zaměstnanců katedry (zvláště Mgr. Zbyňka Vydry, Ph.D.
a Mgr. Jiřího Kubeše, Ph.D.), všech doktorandů a řady studen-
tů magisterských a bakalářských programů, kteří se na orga-
nizaci sjezdu významnou měrou podíleli a naše pracoviště
také náležitě reprezentovali.
K historickým sjezdům také neodmyslitelně patří doprovod-
ný společenský program. I v Pardubicích bylo postaráno
o společenský večer (první jednací den), který se díky vstříc-
nosti Východočeského muzea v Pardubicích a hotelu Zlatá
štika (poskytl „společenský servis“ vysoké úrovně) mohl ko-
nat v reprezentačních prostorách pardubického zámku.
Druhý sjezdový večer byl využit k oficiálnímu jednání České-
ho národního historického komitétu, který zasedl společně
s hosty z Polska a ze Slovenska a projednal hlavní zásady
společného postupu těchto tří národních historiografií při
přípravě programu XXII. mezinárodního kongresu historic-
kých věd, který se bude konat v roce 2010 v nizozemském
Amsterodamu.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
proděkan pro vědu a vývoj FF

Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Katedra historických věd FF

zasedání sekce A ve čtvrtek 7. září – zleva: doc. PhDr. Jiří
Mikulec, CSc., vedoucí oddělení Dějin raného novověku HÚ AV
ČR (hovořící); prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., místopředseda
Akademie věd ČR; prof. Dr. Hab. Stanisław Bylina, Instytut Historii
Polskiej Akademii Nauk Warszawa; prof. Robert J. W. Evans, M.A.,
Ph.D., Modern History Faculty, University of Oxford, UK

Mezinárodní konference Veřejná správa 2006

Fakulta ekonomicko-správní pořádala ve spolupráci s Magis-
trátem města Pardubic a Krajským úřadem ve dnech 19. až
20. září mezinárodní konferenci „Veřejná správa 2006“. Cí-
lem konference bylo vytvořit prostor pro propojení po-
znatků ekonomické, informační a správní teorie a praxe.
Na konferenci, která se konala v hezkém prostředí Sečské
přehrady v hotelu Jezerka, přijelo 90 účastníků z Čech, Slo-
venska, Polska, Velké Británie, Rumunska a Rakouska. Jednání

zahájil primátor města Pardubic a senátor Ing. Jiří Stříteský,
děkan Fakulty ekonomicko-správní prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
a prorektorka Univerzity Pardubice doc. Ing. Ivana Kraftová,
CSc. Průběh konference řídil prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
Hlavními tématy jednání byly kvalita a efektivnost ve veřejné
správě. Jednotlivé příspěvky byly rozděleny do bloku o ma-
nagementu v soudobé veřejné správě; regionalistiky a bloku
týkajícího se informací a veřejné správy.

prof. Ing. Dušan Halásek, CSc. přednáší na téma veřejná správa
a sociální ekonomika

konferenci zahájil primátor města Pardubic a senátor Ing. Jiří
Stříteský



konference, semináře

27

Konference byla inspirativním setkáním pracovníků vědecko-
výzkumných, vědecko-pedagogických i odborníků – praktiků.
Ve středu 20. září na ni navázalo slavnostní zasedání konané

při příležitosti 15. výročí založení Fakulty ekonomicko-správ-
ní v Aule Arnošta z Pardubic.

Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES

CZ INTERMODAL – EUROKOMBI opět v Lázních Bohdanči

Po dvou letech se v hotelu Technik v Lázních Bohdanči opět
sešli přední odborníci na intermodální přepravu ze 7 zemí,
aby ve dnech 13. a 14. června diskutovali o jejích perspekti-
vách na 6 . konferenc i s mez inárodní účast í CZ
INTERMODAL – EUROKOMBI. Tentokrát bylo nosné téma
„Trendy intermodality v Evropě“. Záštitu nad ní přijal náměs-
tek ministra dopravy Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. Odborným
garantem byl prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc., vedoucí Kated-
ry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera
a současně prezident České intermodální asociace (ARIP).
Dalším pořadatelem byla Fakulta prevádzky a ekonomiky do-
pravy a spojov Žilinské univerzity v Žilině.
Na úvod přivítal všechny účastníky konference prof. Ing. Vlas-
tislav Mojžíš, CSc. Vyjádřil přání, aby tato konference pomoh-
la při řešení problémů, které při rozvoji intermodální přepra-
vy vznikají v oblasti technologie, infrastruktury či legislativy.
Mezinárodní charakter konference dal jasně najevo, že všech-
ny oblasti intermodální přepravy je potřeba řešit na nadná-
rodní úrovni a v co nejširším evropském kontextu. Nosné
příspěvky konference přednesli: prof. Mojžíš, prof. Rainer Kö-
nig – TU Dresden, Ing. Kocourek – Ministerstvo dopravy ČR
a doc. Kováč – Žilinská univerzita v Žilině. Všichni ve svých
vystoupeních vyzdvihli budoucí úlohu intermodální přepravy
jako prostředku ke snižování rozsahu silniční nákladní dopra-
vy a ke zkvalitnění logistických řetězců. Velmi zajímavé a pří-
nosné pak byly příspěvky dvou účastnic z Bulharska (Dr.
Džaleva-Chonkova, doc. Slavova-Noševa), které hovořily o zku-
šenostech v oblasti intermodální přepravy v Bulharsku, kde je
intermodalita zatím na nižším stupni vývoje, než je tomu ve
střední Evropě. Nechyběly ani referáty z praxe, které pouká-
zaly na praktické problémy provozovatelů intermodální pře-

docentka Hansenová během svého vystoupení na konferenci i přes vysoké teploty vládl mezi účastníky zájem a soustředěnost

padesátka účastníků konference

v předsednictvu zasedli mimo jiné prof. Mojžíš (DFJP),
Ing. Zdražil (CARU, s. r. o.) či Ing. Kačala (MDPT SR)



28

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 47

pravy, speditérů či zástupců ministerstev dopravy České re-
publiky a Slovenské republiky. Po každém z bloků přednášek
následovala velmi živá diskuse, která pokračovala večer prv-
ního dne konference u kulatého stolu. Druhý den konferen-
ce se nesl především v duchu ekonomického chápání pojmu
intermodální přeprava a analýzám přání zákazníka na provo-
zovatele intermodální přepravy. Cenným byl v tomto bloku
příspěvek doc. Hansenové z Ekonomické univerzity v Brati-
slavě.

Na závěr konference poděkoval odborný garant prof. Mojžíš
všem účastníkům jak za aktivní vystoupení, tak za věcné při-
pomínky a postřehy v diskusi a vyjádřil přání, aby příští kon-
ference pod názvem EUROKOMBI – INTERMODAL, která
se bude v roce 2007 konat v Žilině, byla stejně podnětná
a úspěšná jako konference letošní.

Ing. Petr Nachtigall
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

Seminář „Šíření elektromagnetických vln pro UWB systémy“
Každoroční květnový seminář pořádaný Katedrou elektro-
techniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě
(KEEZ) Dopravní fakulty Jana Pernera se tentokrát konal na
téma „Šíření elektromagnetických vln pro UWB systémy“.
Přivítání účastníků složených z řad výzkumníků, akademiků
a odborníků z praxe provedl vedoucí katedry prof. Ing. Vladi-
mír Schejbal, CSc. Poté se již rozběhl dopolední seminář
s přednáškami prof. Ing. Pavla Bezouška, CSc. na téma „Ultra-
širokopásmové radary a rádiové komunikace“, v nichž na po-
čátku vysvětlil, co UWB signály vlastně jsou. V dalším bloku
došlo k podrobnému vysvětlení vlastností UWB signálů, a to
zejména se zaměřením na zborcení mýtů, které je předchází.
Zejména:
– spolehlivé pronikání signálu překážkami,
– snadné potlačení vlivu vícecestného šíření,
– nízká spotřeba,
– obtížné rušení přenosu a zachycení dat,
– vysoká kapacita přenosu,
– možnost přesné lokalizace vysílače a přijímače.
Poté následoval popis přijímačů a radarů UWB (koherentní,
nekoherentní). V následujícím shrnutí byli vysvětleny před-
nosti a nevýhody UWB systémů a nástin dalších možných
aplikací.
V odpoledním programu vystoupil s příspěvkem na téma
„Antény a šíření UWB signálů“ prof. Ing. Vladimír Schejbal,
CSc., který na počátku seznámil přítomné m. j. s výhodami
a využitím ultra širokopásmových a extrémně krátkých sig-
nálů. Další část semináře byla věnována anténám pro UWB
radary, popisu vlastností a porovnání jednotlivých typů antén.
Byly představeny:
Frekvenčně nezávislé antény založené na principu invariance
jednotlivých částí:
– logaritmicko – periodická anténa (log per),
– spirálová anténa,
– fraktálová anténa.
Elektricky malé antény založené na principu realizace ideální-
ho Hertzova dipólu:
– kónické antény,
– monopóly.
Magneticky malé antény tvořené fyzikální realizací ideálního
magnetického Hertzova dipólu:
– smyčkové antény,
– trychtýřové antény (TEM trychtýř),

– reflektorové antény.

Další příspěvek na téma „Interference UWB signálu v dů-
sledku odrazů od země (podlahy)“ uvedl prof. Ing. Vladimír
Schejbal, CSc. Během příspěvku seznámil přítomné s výhoda-
mi použití širokopásmových signálů, a to zejména omezení
(či dokonce využití) vícecestného šíření, které je dáno nezá-
vislostí cest (šíření) jednotlivých složek signálu a umožňuje
tak vhodným zpracováním signálu potlačit únik. Díky velice
malé délce signálu (jednotky ns) nedochází k ovlivnění vysíla-
ného a odraženého paprsku, jak bylo předvedeno na výsled-
cích simulace v prostředí Matlab.
Poslední příspěvek napsaný Ing. Dušanem Čermákem, z dů-
vodu jeho nepřítomnosti přednesl prof. Ing. Vladimír Schej-
bal, CSc. na téma „Průchod UWB signálu zdí“, kde poslucha-
če seznámil s výsledky simulace průchodu UWB signálu zdí
o různých parametrech (tloušťka zdi, druhy materiálů atd.)
a vysvětlil výhody použití UWB radarů oproti klasickým
radarům.
Pro účastníky semináře byl vytvořen CD-ROM obsahující
příspěvky všech přednášejících. Po skončení přednášek pro-
bíhala velmi zajímavá a podnětná diskuse k daným tématům.
Další seminář, věnovaný tématu „Šíření vln a elektromagne-
tická kompatibilita“, proběhne v květnu 2007.

Ing. Jan Pidanič
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky

v dopravě DFJP

program pro výpočet spekter v prostředí Matlab
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Mezinárodní konference ŘÍP 2006

Již posedmé organizovala Katedra řízení procesů a výpočetní
techniky Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci
s Ústavem počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha, Ústa-
vem informatizace, automatizace a matematiky STU Bratisla-
va a Katedrou informačních technologií MITChT Moskva
mezinárodní konferenci Řízení procesů. Konference se kona-
la v době od 13. do 16. června v hotelu Dlouhé Stráně
v Koutech nad Desnou (Jeseníky). Na organizaci konference
se dále podílely Česká společnost průmyslové chemie při
Univerzitě Pardubice a Společnost průmyslové chemie STU
Bratislava. Patronát nad konferencí převzal děkan Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr
Mikulášek, CSc.
Program konference byl rozdělen do šesti tématických
celků:
A – Metody řízení systémů,
B – Modelování a identifikace,
C – Umělá inteligence,
D – Informační a komunikační technologie v řízení procesů,
E – Průmyslové řídicí systémy
a F – Technické a programové prostředky řízení procesů.
V rámci tohoto programu byly předneseny dvě plenární
přednášky – Veselý, Kozáková a Grman (Katedra automatizo-
vaných systémů řízení STU Bratislava): „Robust Control in
the Frequency Domain“ a Strnad (Emerson Process Manage-
ment Praha): „New Generation of the Coriolis Mass Flow
Meter“. Přehled o počtu přednášek, vývěsek a příspěvků do
sborníku bez účasti v jednotlivých sekcích je uveden v tabul-
ce (viz dále).
Všechny prezentované příspěvky byly na požadované odbor-
né nebo aplikační úrovni. Je proto nesnadné vyzvednout ně-
který z nich. Jeden společný rys je však třeba připomenout.
Automatizace, resp. řízení procesů má svoji společnou teore-
tickou bázi na jedné straně a aplikační charakter specifický
pro různé oblasti použití na straně druhé. Potvrdila se známá
skutečnost, že automatizace patří neodmyslitelně ke
každému oboru technické činnosti, k chemické technologii,
ke strojírenství, k elektrotechnice nebo k stavebnictví.
A v každém z těchto oborů má své nezastupitelné místo.
Nové programové produkty výpočetního systému MATLAB
prezentovala firma Humusoft Praha.
Do programu konference byly zařazeny i dvě odborné ex-
kurze – na vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně a
do pivovaru Hanušovice, která byla spojena s degustací piva.
Na konferenci bylo přihlášeno celkem 231 účastníků. 174
účastníků s aktivní účastí (118 z České republiky, 42 ze Slo-
venska, 2 z Bulharska, po jednom z Německa, Polska a Ru-
munska a 9 z Ruské federace), 42 účastníků přispělo příspěv-
kem do sborníku bez účasti a 15 se zúčastnilo jako doprová-
zející osoby.
Potěšující byla skutečnost, že se konference zúčastnila ve
značném počtu i mladá generace – doktorandi (celkem 50).

Byl tak splněn jeden ze základních cílů konference, umožnit
nastupující generaci se veřejně prezentovat se svými výsled-
ky badatelské práce.
Sborník konference byl vydán ve dvou formách – jako tištěný
sborník anotací v angličtině, jehož kvalitní tisk zajistilo tiskař-
ské středisko univerzity, a plné texty na CD ROMu, zpraco-
vané pracovníky pořádající katedry.
Zpestřením konference byl večerní koncert žáků ZUŠ Rýma-
řov s programem, který byl sestaven v rámci mozioborového
projektu Baroko. Tradičně byli pardubickým perníkem odmě-
něni jubilanti, kteří měli v době konání konference narozeni-
ny. Perníkové srdce bylo odesláno i nestorovi české a sloven-
ské automatizace prof. Hanušovi, který letos oslaví 85. naro-
zeniny a který se z účasti na konferenci omluvil pro pracovní
zaneprázdnění.
Na úspěšné propagaci konference se podílely časopisy AT&P
Journal (Bratislava), Automa, Automatizace, Elektrotechnika

doc. Ing. Stanislav Krejčí, CSc., vedoucí katedry řízení procesů
a výpočetní techniky a předseda programového výboru, zahajuje
konferenci

pohled do konferenčního sálu
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v praxi a CHEMagazín. Technicky konferenci podpořila počí-
tačová firma INIT new Ing. Bartoňové a materiálně přispěly
FATRA, a. s. Napajedla, České technologické centrum pro
anorganické pigmenty, a. s. Přerov, rektorát Univerzity Pardu-
bice a děkanát Fakulty chemicko-technologické. Všem dlou-
holetým spolupracujícím organizacím a hotelu Dlouhé Stráně
byly na závěr konference předány pamětní diplomy.
Příznivé letní počasí využila řada účastníků i k turistickým vy-
cházkám nebo návštěvě zámku a muzea ručního papíru v ne-
dalekých Velkých Losinách.
Je třeba vyslovit poděkování všem, kdo se jakoukoliv formou
na přípravě, organizaci a průběhu konference podíleli. Podě-
kování patří i hotelovému personálu za vstřícnost při zajiště-
ní všech služeb, ubytování i stravu.

Je možné vyslovit jenom jedno přání, aby se v tomto duchu
konala i příští konference v roce 2008 a nejbližší setkání na
konferenci Process Control v roce 2007 ve Vysokých Ta-
trách, jejímž hlavním organizátorem bude Ústav informatiza-
ce, automatizace a matematiky STU Bratislava.

Sekce A B C D E F Celkem

Plenární přednášky 1 1 2

Přednášky 28 13 5 6 5 5 62

Vývěsky 34 32 4 11 3 10 94

Publikace bez účasti 19 12 11 7 1 10 60

Exponát 1 1

Celkem 82 57 21 24 9 26 219

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky FChT

Seminář mladých analytických chemiků YISAC 2006

Ve dnech 5. až 8. července se deset doktorandů Katedry
analytické chemie a Katedry biologických a biochemických
věd Fakulty chemicko-technologické zúčastnilo v pořadí již
13. semináře mladých analytických chemiků (Young Investiga-
tors’ Seminar on Analytical Chemistry, YISAC 2006). Po loň-
ském nezapomenutelném ročníku konaném v Sarajevu se
hostování toho letošního ujala Fakulta chemického
inženýrství a technologie Univerzity Záhřeb.
Před zahájením přednáškového maratónu někteří účastníci
využili nabídky navštívit jeden ze skvostů chorvatské přírody
– Plitvická jezera. Avšak hlavním cílem tohoto každoročně
pořádaného semináře je umožnit mladým studentům pre-
zentovat výsledky své vědecké práce v angličtině a navázat
první mezinárodní kontakty. Také proto tento seminář není
úzce oborově specializován, ale objímá všechny oblasti analy-
tické chemie a umožňuje nahlédnout do vědecké práce ně-
kterých univerzit střední Evropy a do možností analýzy
různých látek a materiálů různými metodami.
V Záhřebu, hlavním městě Chorvatska, se letos sešlo 54 stu-
dentů se svými školiteli z Polska, České republiky, Slovenska,

Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Itálie.
Každý student zde představil svou práci během patnáctimi-
nutové přednášky a krátké diskuse. Úroveň a kvalita předná-
šek i prezentovaných prací byly anonymně hodnoceny zú-
častněnými posluchači, studenty a školiteli zvlášť. Nejlepší
přednášející pak obdrželi cenu od představitele firmy
MERCK, hlavního sponzora semináře. Je pro nás velkou ra-
dostí a ctí, že oceněným se stal Ing. Petr Česla z Katedry
analytické chemie Fakulty chemicko-technologické naší uni-
verzity. Spolu s Anchalee Samphao, thajskou studentkou ze
Štýrského Hradce (Rakousko), získal Petr poukaz na úhradu
účasti na mezinárodní konferenci EUROANALYSIS XIV 2007,
která se bude konat počátkem příštího roku v Antverpách.
Peťo, děkujeme (nejen) za výbornou reprezentaci naší uni-
verzity a blahopřejeme. Zároveň se těšíme na 14. ročník se-
mináře – YISAC 2007, který bude pořádat naše katedra,
a věříme, že bude alespoň stejně úspěšný jako ten letošní.

Mgr. Petra Brázdilová
Katedra analytické chemie FChT

zástupce firmy Merck předává ocenění nejlepším přednášejícím
(vlevo Ing. Petr Česla)

doktorandská reprezentace Univerzity Pardubice
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Pigmenty na Fakultě chemicko-technologické – 8. KSAP

Dne 21. září se na Fakultě chemicko-technologické konal již
8. ročník konference o speciálních anorganických pigmen-
tech KSAP 2006, který organizovala katedra anorganické
technologie.
Cílem konference byla výměna nových poznatků v oblasti
anorganických pigmentů a jejich aplikací, fyzikálně – chemic-
kých vlastností a metod hodnocení nejen pigmentů, ale také
surovin, které se pro výrobu pigmentů používají, dále ekolo-
gických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů.
Na konferenci byly také prezentovány výsledky vědeckový-
zkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav
keramiky a žáruvzdorných materiálů.
Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 40 účastníků, mezi
kterými nechyběli zástupci Českého technologického centra
pro anorganické pigmenty, a. s. Přerov, Ústavu geotechniky
SAV, Katedry keramiky Hutnické fakulty Technické univerzity
v Košicích, Univerzity Komenského v Bratislavě, Ústavu anor-
ganické chemie AV ČR z Řeže u Prahy a samozřejmě studen-
ti a pracovníci katedry anorganické technologie. Konferenci
zahájil vedoucí katedry anorganické technologie a proděkan
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.
Na konferenci zaznělo celkem 8 odborných přednášek. Kro-
mě přednáškové části byla součástí konference také postero-
vá sekce, ve které bylo prezentováno 12 sdělení. Vedle vý-
sledků prací studentů doktorského studijního programu
oboru Anorganická technologie byly prezentovány také zají-
mavé výsledky z oblasti syntézy hydroxyapatitu, který nachá-
zí uplatnění při povrchové úpravě kovových implantátů
(doc. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc. z Katedry keramiky
Hutnické fakulty Technické Univerzity v Košicích). Texty
přednášek i posterů byly vydány ve sborníku.
Shodou okolností se letošní ročník konference konal v den,
kdy se před 75-ti lety narodil prof. Ing. Zdeněk Šolc, CSc.,
jehož lze považovat za zakladatele jednoho z výzkumných
směrů katedry anorganické technologie, a to v oblasti anor-
ganických pigmentů. Tento ročník byl tedy věnován jeho
75. narozeninám.
(Bohužel, než došlo k vytištění tohoto příspěvku, pan profe-
sor krátce na to, 30. září, zemřel. – pozn. redakce)

doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. zahájuje konferenci

pohled na diskutující účastníky konference během přestávky

posterové sekce



Konferenci uspořádala Katedra anorganické technologie Fa-
kulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Odbor-
ným garantem konference byl prof. Ing. Miroslav Trojan,
DrSc., organizačním garantem byla doc. Ing. Petra Šulcová,
Ph.D. Velkou zásluhu na úspěšném průběhu konference měla
také paní Lenka Tilgnerová za vydatné podpory dalších spo-

lupracovníků katedry anorganické technologie. Všem patří
poděkování.
8. konference o speciálních anorganických pigmentech byla
bezesporu nejenom odborným přínosem, ale přispěla také
k nezbytným kontaktům a spolupráci mezi pracovišti Fakulty
chemicko-technologické a průmyslem.

doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT
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účastníci a organizátoři konference z KAnT FChT prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc. při zakončení konference

Konference krizový management
Již pošesté pořádala ve dnech 25. a 26. května Fakulta ekono-
micko-správní – Ústav ekonomiky a managementu spolu s In-
stitutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Generál-
ním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru konferenci
„Krizový management“. Záštitu nad touto konferencí převzal
i v letošním roce náměstek generálního ředitele HZS ČR
pro prevenci a plánování pplk. Ing. Miloš Svoboda.
Konference byla koncipována jako setkání pracovníků teore-
tické, akademické a praktické sféry, zaměřené na interakci teo-
rie a praxe. Není to náhodou. Fakulta ekonomicko-správní se
již od roku 1994 zabývá touto problematikou, tedy od doby,
kdy krizový management byl považován za něco okrajového,
téměř nežádoucího. Zaměření Fakulty ekonomicko-správní
na krizový management vzniklo jednak na základě praktic-
kých zkušeností učitelů s řešením průmyslových krizových
stavů a dále na základě úzké spolupráce s Institutem ochrany
obyvatelstva v Lázních Bohdanči, který je výzkumným školí-
cím pracovištěm Ministerstva vnitra ČR pro tuto oblast.
Již druhý rok význam akce podtrhuje její spojení s poradou
všech ředitelů odborů pro prevenci a plánování krajských ře-

ditelství HZS, která se konala 24. a 25. května. Všichni pří-
tomní se zároveň zúčastnili i navazující konference.
Konference zahrnovala 4 bloky. První blok, moderovaný
doc. Ing. Radimem Roudným, CSc., byl zaměřen na teoretic-
kou stránku rizik. Druhý blok, moderovaný doc. RNDr. Pe-
trem Linhartem, CSc., se zabýval praxí řešení mimořádných
událostí. Druhý den navázal velice zajímavý a přínosný blok
o mediální přípravě obyvatelstva, který byl prezentací výsledků
práce Institutu ochrany obyvatelstva, především v televizní ob-
lasti. Další blok, moderovaný plk. Ing. Vilémem Adamcem,
Ph.D., byl panelovou diskusí na téma rizik a plánování.
Domníváme se, že konference byla nejenom odborným pří-
nosem, ale přispěla i k nezbytným odborným kontaktům
a spolupráci. Naším cílem bude uspořádat obdobné setkání
praktiků a teoretiků krizového managementu i v květnu
2007.

doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
Ústav ekonomiky a managementu FES

Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES

Mezinárodní konference v Istanbulu
Ve dnech 25. až 26. května se zúčastnili zástupci Fakulty eko-
nomicko-správní 3. ročníku mezinárodní vědecké konference
v Istanbulu „International Finance Symposium 2006 – Finan-
cial Integration: Review and Steps Ahead“ (Mezinárodní fi-
nanční sympozium 2006 – Finanční integrace: zhodnocení
a kroky vpřed).

Akci pořádaly: Marmara University (Univerzita v Marmaře),
Institute and School of Banking and Insurance (Institut ban-
kovnictví a pojišťovnictví), Vienna University of Economics
and Business Administration (Vídeňská univerzita ekonomie
a obchodní správy) a konala se v reprezentativních prosto-
rách istanbulské burzy.
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Na úvod zazněly hymny pořádajících zemí a úvodní slovo
pronesl Osman Birsen, předseda istanbulské burzy, a Ersin
Özince, předseda turecké asociace bank. Rektor marmarské
univerzity Tunc Erem přečetl pozdravný telegram od premié-
ra turecké vlády.
Jednání probíhala v deseti sekcích, naši zástupci vystoupili
v sekcích „The Perspective of European Financial Market In-
tegration“ (Perspektivy integrace evropských finančních
trhů) a „Financial Reforms, Economic Development and the
Effect of Direct Investments in Central and Eastern Europe“
(Finanční reformy, ekonomický růst a dopady přímých inves-
tic v centrální a východní Evropě). Konference se zúčastnili
akademičtí pracovníci a odborníci z praxe z mnoha zemí,
např. z Turecka, České republiky, Rakouska, Belgie, Německa,
Maďarska, Litvy a Finska.

Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
Ústav ekonomie FES

zleva: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D., Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.,
Ing. Jan Černohorský, Ph.D., Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
na konferenci v Istanbulu

46. ročník Kongresu evropských regionalistů
Již 46. ročník kongresu evropských regionalistů se uskutečnil
letos ve dnech 30. srpna až 3. září v řeckém Volosu. Tuto vý-
znamnou mezinárodní konferenci pořádala Univerzita Tessa-
ly, Volos. Zúčastnilo se jí více než 600 účastníků z cca 120
zemí světa.
Jde o setkání vědeckých pracovníků, které má mnoho cílů.
Mezi ně můžeme zařadit prezentaci výsledků v oblasti výzku-
mu regionálního rozvoje, výměnu zkušeností a navázání kon-
taktů. Letošní ročník tohoto kongresu byl výjimečný i tím, že
se jej zúčastnila početná výprava z Fakulty ekonomic-
ko-správní naší univerzity. Tvořili ji děkan fakulty prof. Ing. Jan
Čapek, CSc.; proděkanka pro studijní záležitosti doc. dr. Jana
Kubanová, CSc.; doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.; Ing. Táňa
Karlíková a Ing. Jan Stejskal. Každý z nich prezentoval vlastní
výzkumná témata. Jejich vystoupení byla účastníky kladně
přijata a hodnocena. Během kongresu byly navázány kontakty
se zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti.

Ing. Jan Stejskal
Ústav ekonomiky a managementu FES

účastníci mezinárodního kongresu z FES (zprava): doc. Dr. Jana
Kubanová, CSc., prof. Ing. Jan Čapek, CSc., doc. RNDr. Bohdan
Linda, CSc., Ing. Jan Stejskal a Ing. Táňa Karlíková

Věda a umění se radí
O české a slovenské vědě a kultuře v mezinárodních souvis-
lostech diskutovalo poslední červnový týden v Českých Bu-
dějovicích přes 500 odborníků z celého světa.
Jihočeská univerzita zde v době od 25. června do 2. července
pořádala světový kongres Společnosti pro vědy a umění
(SVU), jenž sdružuje hlavně české vědce a umělce, kteří mu-
seli pobývat v exilu či se badatelsky zabývají exilovými studii.
Společnost pro vědu a umění vznikla v roce 1958 v USA jako
společnost sdružující exilové české vědce a umělce žijící
prakticky po celém světě. Kongres společnosti, tentokrát

pod názvem „Česká a slovenská věda v zahraničních souvis-
lostech“, se konal již potřiadvacáté a České Budějovice byly
zatím nejmenším městem, které jej hostilo. Diskutovalo se ve
zhruba 60 sekcích – mimo jiné o právu, medicíně, genetice,
ale také o divadle, historii a Češích v zahraničí.
Světový kongres není klasickou krajanskou organizací. Jeho
společným znakem je zájem o českou kulturu a vědu. V orga-
nizaci tak jsou například i němečtí nebo japonští profesoři.
Kongres se koná vždy jednou za dva roky a od roku 1990 to
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bylo až na jednu výjimku vždy v České nebo Slovenské
republice.
Kongres zahájil svým projevem v anglickém jazyce prezident
Václav Klaus, který tak navázal na svou návštěvu Jihočeského
kraje. Z Univerzity Pardubice se v několika sekcích účastnili
i někteří její odborní pracovníci. Za Fakultu filozofickou (FF)
například v sekci „Paměť v myšlení šlechty na prahu novově-
ku“ prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., proděkan pro vědu a vývoj;
v sekci „České archivy a prameny k dějinám zahraničních Če-
chů“ PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. z Katedry věd o vý-

chově FF a dále někteří doktorandi z Katedry historických
věd FF.
Jak uvedl nový prezident SVU, prof. MUDr. Karel Raška:
„Kongres SVU, jakož i vlastní společnost SVU vytváří to nej-
důležitější – mezigenerační mosty – a v tom vidím jeho
stěžejní poslání.“ (s použitím zdroje ČTK, David Veis,
27. června a zdroje www.enviweb.cz, Hana Bumbová, 4. čer-
vence, Ilona Moravcová)

PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.
Katedra věd o výchově FF

Seminář v německém pohraničí

Na konci letního semestru 2006 ve dnech 14. až 19. května
se konal seminář na hradě Hohenberg, který se nachází
v blízkosti českého hraničního přechodu „Svatý kříž“.
V neděli večer přijeli studenti do místa konání, kde je očeká-
val Steffan Hörtler, vedoucí vzdělávacího centra, který se po
celou dobu staral o veškerou organizaci. Semináře na hradě
Hohenberg se staly již tradicí a místem setkávání student-
ských skupin z České republiky a ze Spolkové republiky Ně-
mecko, k čemuž napomáhá i jeho poloha bezprostředně na
hranici obou států, na místě, kde byla do roku 1989 železná
opona a ostnatý drát.
Semináře se zúčastnilo na 20 studentů. Z toho bylo 6 stu-
dentek z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice (obor Ně-

mecký jazyk pro hospodářskou praxi) a 14 studentů z Uni-
verzity Fulda (obor Sociální pedagogika), jako jedny z předná-
šejících vystoupily zástupkyně Univerzity Pardubice: Mgr.
Lenka Matušková a Mgr. Helena Jaklová. Univerzitu Fulda za-
stupoval prof. Dr. Petr Krahulec.
Vše se odehrávalo v duchu česko – německých vztahů (sou-
časných i minulých). Probíhaly zde diskuse, přednášky
a workshopy na různá témata, např. zkušenosti českých stu-
dentů z pobytů ve Spolkové republice Německo a naopak.
Byl proveden průzkum v pohraničí o názorech na vstup Čes-
ké republiky do Evropské unie, diskutovalo se o jeho výsled-
ku. Zajímavá byla také projekce filmů, týkajících se událostí
2. světové války a po ní, „Wagen nach Wien“ od Karla
Kachyni a „Odsun“ od P. Schwarze.
Na programu byla návštěva koncentračního tábora v Terezí-
ně, označovaného jako „město darované“. Terezín se za
2. světové války rozdělil na dvě části. Na ghetto a pracovní
tábor, současně byl označován jako přestupní stanice do vy-
hlazovacích táborů, zejména Osvětimi. Při prohlídce tábora
doléhá snad na každého návštěvníka pochmurná atmosféra.
Nápis nad branou „ARBEIT MACHT FREI“, jednotlivé cely
vězňů, tzv. brána smrti a s ním spojené popraviště nevzbuzují
příjemný pocit.
Následovalo setkání s paní Zuzkou Podmelovou (rozenou
Zuzi Rosi Dörflerovou), která jako jedna z mála přežila tere-
zínské ghetto. Paní Zuzana Podmelová se narodila roku 1921
v Praze. Otec pocházel z Prahy, matka z Vídně. Celé 4 roky
(1941 – 1945) prožila v hrůzostrašném terezínském ghettu.
V této době poznala svého prvního manžela, který odjel po-
sledním transportem do vyhlazovacího tábora. Se svými rodi-
či se už nikdy nesetkala, ti byli stejně jako manžel deportová-
ni do Osvětimi.
„ Jaký by byl život na zemi, kdyby nebylo zlo.“
Přes všechno utrpení je ve svých 85 letech stále vitální a plná
života. Život bez práce si nedokáže představit. V živé diskusi
vyprávěla jako očitý svědek o událostech, které v Terezíně za
války sama zažila a také o tom, co následovalo po válce, v pa-
desátých letech a až do roku 1989, tedy o událostech, které
souvisely s historií a poznamenaly její nelehký život.
V programu byla zahrnuta večerní prohlídka Litoměřic (ná-
městíčka ve stylu rakousko-česko-německém a památníku
Karla Hynka Máchy).

přednášející na hradě Hohenberg

účastníci semináře
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V Praze zaujala české i německé účastníky semináře prohlíd-
ka židovské synagogy a přilehlého hřbitova. Pinkasovu syna-
gogu vybudoval ve 30. letech 16. století A. M. Hořovský. Na
zdech synagogy jsou zapsána jména českých a moravských
židů, obětí nacistické genocidy z let 1939 až 1945. Stala se
památníkem téměř 80 000 nevinných mužů, žen a dětí, kteří
nemají svůj hrob a měli zůstat zapomenuti. Hřbitov, kde je
pohřbeno přes 12 000 židů, kde nenajdete jedinou květinu,
stojí také za zmínku. Na hroby se místo květin pokládají malé
kamínky, které jsou symbolem věčné vzpomínky.
Dalším bodem programu v Praze byl velice zajímavý rozho-
vor s panem Thomasem Brodem, který jako jeden z mála
přežil koncentrační tábor Osvětim.
Thomas Brod se narodil roku 1929 v Praze, pocházel
z židovské rodiny českých patriotů. Roku 1942 byl s matkou
a bratrem deportován do Terezína. V září 1943 ho transpor-
tovali do Osvětimi, kde byli všichni židé postupně posíláni do
plynových komor. Z devadesáti dětí jich přežila jen polovina
a právě on patřil mezi ty, kteří se zachránili. Jak sám tvrdí,
ukázalo se, že židovský národ je silný a bojuje sice „jen“
o holý život, ale až do konce.
Poslední den semináře (opět na hradě Hohenberg) měli stu-
denti možnost vyslechnout přednášku prof. Dr. Sigfrieda
Wolfa z Postupimi. Poskytl studentům velmi zajímavou před-
nášku o odsunu německých občanů z Československa. Poté
následovala diskuse na již zmíněné téma.
Společný česko – německý seminář byl zakončen rozlučko-
vým večírkem, kde se mimo jiné mohl každý ze studentů vy-
jádřit k průběhu celého týdne nejen chválou, ale také kritic-
kými připomínkami.

Mgr. Lenka Matušková
Katedra cizích jazyků FF

Martina Mičková
studentka Německého jazyka pro hospodářskou praxi FF

hrad Hohenberg na jaře

očitý svědek událostí paní Zuzana Podmelová

Aktuální problémy pedagogiky a psychologie
Ve dnech 25. až 26. září se konal v kongresovém sále rekto-
rátu un iverz i ty v rámci rozvojového projektu
(č. 1140/11PR163002) odborný seminář s mezinárodní účastí
na téma „Aktuální problémky pedagogiky a psychologie“.
Hlavním organizátorem byla Katedra věd o výchově Fakulty
filozofické, jejíž pracovníci seminář zorganizovali v rámci
dlouhodobé spolupráce s Fakultou humanitních studií Uni-
verzity Máteja Bela v Bánské Bystrici a Pedagogickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci. Smyslem spolupráce je
výměna a diskuse nad aplikacemi výsledků pedagogických
a psychologických výzkumů do běžné praxe.
Seminář byl zahájen zamyšlením prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.
nad smyslem života člověka v současném globalizujícím se
světě a nad rolí výchovy a vzdělávání. PhDr. Irena Plevová,
Ph.D. (Univerzita Palackého) prezentovala výsledky vlastního
výzkumu v oblasti vlivu osobnostních proměnných na příčiny
chování. Na tento příspěvek navázala PhDr. Eva Urbanovská,

CSc. (Univerzita Palackého) se zhodnocením úrovně kritické-
ho myšlení vysokoškolských studentů na základě šetření na
Univerzitě Palackého a realizovaného tréninku studentů
v kritickém myšlení (RWCT). Doc. PhDr. Jitka Oravcová,
Ph.D. a doc. PhDr. Zlata Vašasová, Ph.D. (UMB Bánská Bystri-
ca) prezentovaly výsledky vlastních dotazníkových šetření,
týkajících se vlivu a místa různých mediálních reality show
v životě různých věkových skupin slovenského obyvatelstva.
Po diskusi následoval příspěvek prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.
(Univerzita Pardubice) na téma kvality kvalitativního výzku-
mu, v němž zkritizoval některé „výzkumné“ postupy
založené jen a jen na vlastním přesvědčení a přání autorů.
O roli prevence v rámci zdravého životního stylu a možnos-
tech výchovy k němu hovořila Mgr. Olga Bindasová (UMB
Bánská Bystrica), která se soustředila na význam a roli pocitu
štěstí pro psychosomatickou stránku člověka. První den byl
uzavřen příspěvkem Mgr. Adriany Sychrové (Univerzita Par-
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dubice), která prezentovala část šetření z dizertační práce o
problematice sociální spravedlivosti ve vzdělávání kompara-
tivní metodou v „nových“ zemích Evropské unie.
Druhý den byl zahájen prezentací doc. PhDr. Michaely Píšové,
Ph.D. M.A. a Mgr. Pavla Brebery (Univerzita Pardubice) na
téma modelů pregraduální přípravy učitelů v bludném kruhu,
v němž poukázali i na určitou kontraproduktivnost tzv. bo-

loňského procesu zejména ve strukturovaných programech
učitelství. PhDr. Pavel Dařílek, CSc. (Univerzita Palackého) se
zabýval možnostmi využití imaginací, na něho navázala
PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (Univerzita Palackého) s příspěv-
kem o výzkumu prožívání kvality života u českých a sloven-
ských učitelů. Blok uzavřela PhDr. Kamila Holásková, Ph.D.
(Univerzita Palackého) s tématem o tvorbě zaměření výuko-
vých seminářů pro studenty pedagogických fakult. Seminář
byl vzhledem k nepřítomnosti dalších dvou referentek (PhDr.
Marta Kremličková a PhDr. Ilona Moravcová, Ph.D.) ze zdra-
votních důvodů uzavřen příspěvkem Ing. Jaroslava Myslivce
(Univerzita Pardubice) na téma problematiky subjektivní
pravděpodobnosti a příčin zkreslování pravděpodobnostních
výroků. Dostatek času na diskusi využili i účastníci bez
vlastních příspěvků (např. RNDr. Jiří Tulka, CSc. z Univerzity
Pardubice a studenti Fakulty filozofické z domácí univerzity).
Účastníci ocenili nejen dobrou organizaci semináře, chuť par-
dubického perníku, ale i večerní procházku starým městem
s následným posezením ve stylové restauraci Bazalka. Bylo
dohodnuto, že se příští seminář bude konat buď na UMB
v Bánské Bystrici, nebo po připojení Ostravské univerzity ke
spolupráci v Ostravě.

Ing. Jaroslav Myslivec a Mgr. Adriana Sychrová
Katedra věd o výchově FF

účastníci semináře k aktuálním problémům padagogiky
a psychologie

Mezinárodní konference novinářů na téma Extremismus, nacionalismus a Evropa

Mezinárodní konference novinářů na téma Extremismus, na-
cionalismus a Evropa se konala ve dnech 22. až 24. září v ně-
meckém Budyšíně. Pořadatelé byly Nadace Fridricha Eberta,
Drážďany; Německý svaz novinářů, Zemské sdružení Sasko;
Nadace Brücke/Most na podporu česko – německého poro-
zumění a spolupráce; Krajská vědecká knihovna v Liberci;
Omse e.V. Drážďany. Jednacími jazyky byly němčina a čeština
se simultánním tlumočením. Konference se zúčastnili noviná-
ři, učitelé, představitelé občanských iniciativ, mladí lidé ze
Spolkové republiky Německo a České republiky, studenti

a představitelé odborů. Tímto bylo navázáno na předešlé
setkání v květnu tohoto roku v Liberci. Místo konání bylo
zvoleno záměrně v česko – německém pohraničí mimo jiné
i proto, že se Sasko potýká s problémem pravicového ex-
tremismu a patří ke čtyřem spolkovým zemím, kde v po-
sledních volbách získala nacionální strana NPD zastoupení
v zemském parlamentu.
Pravicový extremismus překračuje hranice Německa a musí
být chápán v celoevropském měřítku. Celý program konfe-
rence vycházel z pokusu o definování daného problému ve
sjednocující se Evropě a kladl si otázku, jakým způsobem
mají na pravicový extremismus reagovat novináři a média.
Přednášející z německé i české strany informovali ve formě
přednášek o situaci neonacismu, o pravicově extremistických
skupinách a jejich vývoji za posledních cca 10 let. V navazují-
cích pódiových diskusích se zástupci různých institucí snažili
reagovat na daná témata:

přínos, úloha a zodpovědnost médií ve vztahu k rasismu,
příčiny extremistických nacionalistických postojů,
extremismus a nacionalismus v České republice,
aktuální změny ideologie a struktur na německé scéně,
jaký vliv mají vzdělání a média na postoje mladých lidí
(školní lavice, televize, tzv. „kamarádšafty“),
extremismus a nacionalismus jako výzva občanské
společnosti,
vypořádání se s místním extremismem a nacionalismem,
zodpovědnost médií, policie a občanských iniciativ.

účastníci konference Mgr. Lenka Matušková, doc. Winfried
Baumann, Mgr. Ilona Bourová
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Mezi zajímavé body programu patřily workshopy:
pravicový extremismus a média – na pomezí mezi zamlčo-
váním, informováním a dramatizací,
hudba v pravicové scéně.

Workshop seznámil účastníky s pravicově extremistickou
hudbou v obou zemích, porovnával obsah textů písní, význam
hudby a symbolů tohoto hnutí, jejich produkci.
Jedna z klíčových otázek, vyplývající z diskusního fóra, byla „Ja-
kou roli hraje škola v potlačování pravicového extremismu?“
Jak odpovědět na tuto otázku? Nabízí se více možností:

poskytnout nejen kvalitní vzdělání, ale i následné uplatnění
mladých lidí na trhu práce a obstát ve světové konkurenci,
zajistit kompetentní učitele, kteří budou nejen vzdělávat,
ale i vychovávat,

akceptovat ve školách různorodost národů, vnést do nich
zodpovědnost dětí, žáků, studentů za vlastní prožité zku-
šenosti na základě kontaktů s jinými národy nebo menši-
nami.

Konference mimo jiné ukázala důležitost rozvoje česko – ně-
meckých vztahů nejen v pohraničních regionech, ale i v mís-
tech, která s Německem přímo nesousedí, ale kde se společ-
nost rovněž potýká s nacionalismem a extremismem. I zde je
možno využít vzájemných zkušeností médií, spolupráce poli-
cie, projektů ve vzdělávání a nadační činnosti.

Mgr. Ilona Bourová, Ústav cizích jazyků FF
Mgr. Lenka Matušková, Katedra cizích jazyků FF

z workshopunádraží v BautzenuBautzen, německo-lužicko-srbské město
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44. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

JIŘÍ VAŠICA – mramorové sny

Počátkem září byla v univerzitní galerii
otevřena 44. výstava. Představila výběr
z tvorby J IŘ ÍHO VAŠICI a jeho
MRAMOROVÉ SNY. Jiří Vašica vystudo-
val design na Střední uměleckoprůmys-
lové škole v Brně. Od roku 1982 vysta-
vuje své sochařské práce na skupino-
vých i samostatných výstavách. Žije
a pracuje v Pardubicích. Od osmdesá-
tých let do roku 2000 se věnoval pře-
vážně tvorbě sochařských krajin, od
roku 2000 tvoří rotující kamenné ob-
jekty, jejichž výběr byl k vidění v univer-
zitní galerii. Výstava mramorových ob-
jektů, skulptur Jiřího Vašici byla oboha-
cena souborem tužkových kreseb.
PhDr. Josef Chalupa o autorovi a jeho
objektech napsal:
„Jiřímu Vašicovi se podařilo v jeho sochař-
ských objektech, které – umístěné na ko-

vovém hrotu – můžeme rozkývat nebo
roztočit, překročit daný stav nehybnosti,
v očích diváka popřít zákony hmo ty
a zemské gravitace a vytvořit iluzi levitují-
cích kamenů. Pečlivě opracovaný kámen
přímo láká k pohlazení. Divákovi nejen že
není zakázáno dotýkati se exponátů, ale
je přímo vyzýván, aby uvedl objekty do po-
hybu.”

(vw)

autor Jiří Vašica a jeho rotující
mramorové exponáty v Galerii UPa
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Ohlédnutí za 19. mezinárodním festivalem akademických sborů – IFAS 2006

Na přelomu června a července do Pardubic zavítalo více než
600 účastníků již 19. mezinárodního festivalu akademických
sborů IFAS 2006.
Na koncertech a soutěžích v kostele sv. Bartoloměje, na
zámku, v Aule Arnošta z Pardubic v Polabinách a v Kulturním
domě Dukla se během festivalu představilo osmnáct pře-
vážně univerzitních pěveckých sborů z Austrálie (1), Eston-
ska (1), Maďarska (1), Německa (1), Polska (2), Rakouska (1),
Ruska (5), Švédska (1), USA (1) a České republiky (4). V bo-
haté listině účastnických sborů tak chyběl pouze avizovaný
soubor z Alžírska, který na poslední chvíli neobdržel víza.
Protože není možné na tomto místě popsat všechny výkony
sborů a báječnou atmosféru, která celé dění provázela, nahléd-
něme proto alespoň krátce do festivalové kroniky IFAS 2006:

Úterý 27. června
Po horečnatých mnohaměsíčních přípravách IFAS 2006 ko-
nečně začíná.
V kostele sv. Bartoloměje spolu s pardubickými sbory Orfeus
a Cantus amici vystoupil jako host známý švédský smíšený
sbor „Skelleftea Kammarkör“.

Středa 28. června
Na štábu, ve slavnostně vyzdobené Aule Arnošta z Pardubic,
vítáme zahraniční sbory. Náměstek primátora pan Jiří Raz-
skazov přijímá zástupce sborů a poroty na radnici a za silné-
ho lijáku přesouváme nokturno z Pernštýnského náměstí
pod milosrdné arkády pardubického zámku. Ani vytrvalý déšť
nemůže odplavit báječnou atmosféru prvního setkání a prv-
ního společného zpívání studentské hymny Gaudeamus igitur.
A když konečně ustane, nastává ta pravá chvíle pro zapálení
světelných fontán a prskavek na obrovském dortu s logem
IFAS a názvy všech zúčastněných zemí. Potom už jen dobrou
chuť a krásnou první noc v Pardubicích.

Čtvrtek 29. června
Zatímco se dopoledne sjíždějí české sbory, většina zahranič-
ních sborů již účinkuje na výchovných koncertech v Heřma-

nově Městci, Chrudimi a Sezemicích nebo absolvuje výlety
na Kunětickou horu a do okolí Pardubic.
Večer rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
a náměstek primátora Ing. Jaroslav Deml oficiálně zahajují
festival a v univerzitní aule začíná bohatý program, který trvá
až do pozdních nočních hodin. Posluchači mohou slyšet nej-
prve vystoupení „pěveckého sboru pořadatelů“ s hudebními
pozdravy jednotlivým zúčastněným zemím a s projekcí sbo-
rových portrétů všech účastníků, poté poctu W. A. Mozarto-
vi provedením jeho skladby „Ave verum corpus“ festivalo-
vým sborem, který tvoří zástupci jednotlivých sborů, dále vy-
nikající koncertní vystoupení jednoho z našich předních dět-
ských pěveckých sborů, královéhradeckého dětského sboru
„Jitro“ a nakonec prezentace všech účastníků prostřednic-
tvím jedné sborové skladby. Poté ještě následuje setkání s pa-
nem rektorem, krátký proslov a přípitek na zdar festivalu.

Pátek 30. června
Startují soutěžní maratóny v kategorii komorních a ženských
sborů, tentokrát v Kulturním domě Dukla, neboť v univerzit-
ní aule právě probíhají promoce. Začíná jít „do tuhého“. Od-
poledne probíhá kategorie nazvaná „Pocta jubilantům“ a no-
vá volná kategorie, která je bez povinné skladby. V ní poprvé
na festivalu uslyšíme také jazz v podání Jazz Tranzit z USA
a pop v podání Vysokoškolského uměleckého souboru
Pardubice.
Mezinárodní porota (Slovensko, Rakousko, Polsko, Filipíny,
USA a Česká republika) má plné ruce práce a hlavně plnou
hlavu hudby od rána do večera.
Na tradičním odpoledním koncertě v Lázních Bohdanči účin-
kují Rusové, Poláci a Němci a v podvečer koncertují v České
Skalici Australané a Estonci.
Aula večer opět ožívá, tentokrát folklórem v podání sou-
těžících sborů.

Sobota 1. července
Dopolední hlavní soutěž v Kulturním domě Dukla v kategorii
smíšených sborů je přehlídkou skvělých výkonů. Nejlépe
však soutěžní program zvládl Vox Iuvenalis Vysokého učení
technického v Brně – vítěz kategorie.
Odpolední „IFASIÁDA“ mezi bloky kolejí je jako již tradičně
dvouhodinovou přehlídkou netradičních sportovních disci-
plín, smíchu, tance a zábavy v podání tříčlenných týmů
z každého sboruS za vytrvalého povzbuzování ostatních
účastníků.
Po večerní přehlídce populární hudby a jazzu již následuje
velká chvíle – vyhlašování prvních vítězů kategorií a nominací
na cenu Grand Prix. Večerní ples, moderovaný skvělým Jiřím
Ševčíkem, přináší kromě taneční zábavy i velkou soutěž
o „Superstar“, které se s velkým úspěchem zhostili mnozí
jednotlivci z přítomných sborů. Zpěváci souborů, které jsou
nominovány na zítřejší soutěž o Grand Prix, musí jít spát,
ostatní se mohou bavit až do časných ranních hodin. Na
neúspěch a lítost se tak rychleji zapomíná.

prorektor doc. Graja (2. zleva) před předáním ceny – poháru
rektora nejúspěšnějšímu akdemickému sboru So-la voce
z Austrálie
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Neděle 2. července
Začíná nejdůležitější soutěž celého festivalu IFAS 2006, ve
které se utká o hlavní cenu, tj. 50 tisíc korun, 5 nejlepších
sborů. Ty musejí představit zcela jiný repertoár než dosud
a zde se teprve projeví jejich kvalita. V tajném hlasování po-
roty získá nakonec nejvíce hlasů australský sbor So-la voce,
který, kromě vítězství v základní a folklórní kategorii, obdrží
jako nejúspěšnější akademický sbor i Cenu rektora Univerzi-
ty Pardubice. Krásný pohár z rukou prorektora doc. Ing. Mila-
na Graji, CSc. přebírá sympatická dirigentka tohoto sboru
paní Réka Csernyik.
Festival IFAS 2006 končí posledním večerním koncertem za-
hraničních sborů ve foyeru ČSOB Pojišťovny.
Je rozděleno mnoho květin, pohárů, diplomů a finančních
cen, loučíme se irskou modlitbou „An Irish Blessing“ a plni
dojetí doufáme, že se zase znovu setkáme. Věříme, že tak
jako nám i účastníkům zůstane nadlouho v paměti krásná
přátelská atmosféra a skvělé výkony studentů z různých kon-

čin světa. Věříme, že se do Pardubic na IFAS zase někdy rádi
vrátí. To je ostatně posláním festivalu a smyslem práce
celého týmu organizátorů.
Jménem občanského sdružení IFAS Pardubice srdečně děkuji
Univerzitě Pardubice a všem jejím pracovníkům, kteří po-
mohli při realizaci úspěšného 19. ročníku IFAS. Více než 600
zpěváků při koncertech a soutěžích velmi ocenilo krásné
prostory univerzitní auly a také obětavost a ochotu pracov-
níků kolejí a univerzitní menzy během svého pobytu v Pardu-
bicích.
Rovněž skvělá byla i pomoc studentů Univerzity Pardubice,
kteří pracovali jako průvodci sborů.
Věříme, že festival IFAS přispěl k šíření dobrého jména Uni-
verzity Pardubice a rádi bychom na tuto spolupráci navázali
i při jubilejním 20. ročníku IFAS v roce 2008.

Alena Mejstříková
prezidentka festivalu IFAS

Výstava „Lidé a papír“ na Fakultě restaurování v Litomyšli
Ve dnech od 1. června do 30. září zvalo Muzeum restaurová-
ní a historických technologií na výstavu s názvem LIDÉ
A PAPÍR ve fotografii Bohdana Homolíčka a Evy Hrubé, kte-
rou pořádala v Červené věži v areálu fakulty v Litomyšli Fa-
kulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Kr-
konošskými papírnami, a. s. v Hostinném.
Výstava byla pokračováním projektu „Lidé a papír“, který
mapoval a připomínal 170 let výroby papíru v městě Hostin-
ném. V roce 2005 uplynulo 170 let od doby, kdy bratři Kies-
lingové začali v opuštěných prostorách zámku v Hostinném
s ruční výrobou papíru, a 155 let od zahájení provozu v Dol-
ní papírně na Michaelově poli na jihovýchodním okraji města,
v místech, kde dnes sídlí hlavní výrobní a zpracovatelské zá-
vody Krkonošských papíren a. s. Současnost české papíren-
ské skupiny Krkonošských papíren, ve které se unikátním
způsobem prolíná poctivá tradice s moderními trendy života
výrobního podniku, zachycuje svojí příjemně lidskou optikou
dvojice renomovaných dokumentárních fotografů Bohdan
Homolíček a Eva Hrubá.
Blízkost výroby papíru a činností ateliérů Fakulty restaurová-
ní – ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
a ateliéru restaurování a konzervace uměleckých děl na papí-
ru spolu s katedrou humanitních věd byla pro pořádání
výstavy právě v areálu fakulty zřejmá.
V pátek 16. června v podvečer se v Červené věži Fakulty re-
staurování v Litomyšli uskutečnilo slavnostní setkání s autory.

Mgr. Jiří Kaše
proděkan pro vnitřní záležitosti a pedagogickou činnost FR (uprostřed) děkan FR doc. Novotný, akad. sochař a proděkan

Mgr. Kaše a další spolupracovníci fakulty a jejích ateliérů

v areálu Fakulty restaurování při otevření výstavy
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Běh Terryho Foxe v Pardubicích

V sobotu 7. října organizovaly v rámci programu Městských
slavností Pardubic Katedra tělovýchovy a sportu a Univerzit-
ní sportovní klub ve spolupráci s Klubem onkologicky ne-
mocných již 9. ročník tradičního BĚHU TERRYHO FOXE. Na
doprovodném programu se podílel Zdravotní ústav se sídlem
v Pardubicích.
Běh Terryho Foxe se pořádá na počest osmnáctiletého
Terryho Foxe, který se po amputaci nohy postižené rakovi-
nou kosti vydal v roce 1980 napříč Kanadou na „maratón na-
děje“ s myšlenkou vybojovat morální boj s touto těžkou ne-
mocí. Za 143 dní uběhl 5 565 km. Nemoci nakonec podlehl.
Na jeho památku a na podporu výzkumu léčení rakoviny
vznikla tradice symbolických běhů, která se velmi rychle
rozšířila do celého světa.
V České republice se konají běhy již od roku 1992, v Pardu-
bicích již podeváté.
V sobotu 7. října se za příznivého počasí na Pernštýnském
náměstí sešlo na 180 nadšených sportovců i nesportovců,
aby zdolali trasu vedoucí Starým Městem a tím podpořili
myšlenku boje proti rakovině. Trasu dlouhou 2 500 m běželi,
jeli na kole nebo na kolečkových bruslích a zvítězil každý,
kdo se běhu zúčastnil.
Běh zahájili prorektor doc. Ing. Milan Graja, CSc. a primátor
města Pardubic Ing. Jiří Stříteský. V rámci doprovodného pro-
gramu cvičily studentky Univerzity Pardubice aerobik a děti
z Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice I vystoupily s řadou
pohybových cvičení při hudbě. Dalším příspěvkem doprovod-
ného programu bylo měření krevního tlaku a tělesného tuku
a dále poradna zdravé výživy a pohybu. Všichni zaregistrovaní
účastníci si odnesli tradiční drobné upomínkové předměty.
Výtěžek z akce, který je registrován jako veřejná sbírka, činí
letos přes 12 000 Kč.
Organizátoři děkují všem za pomoc a podporu a věří, že
myšlenka boje proti rakovině nebude lidem lhostejná a na
příští ročník přiláká více účastníků.

Mgr. Petr Filip
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

prorektor UPa doc. Graja zahajuje BTF s moderátorem Jakubem
Hřibem z Českého rozhlasu, absolventem FF UPa

ostrý start na 2 500 metrů Starým Městem

v cílové rovince obdrželi účastníci diplom

Mužský basketbalový tým USK Pardubice třetí na turnaji akademiků
v Holandsku

Ve dnech 25. až 28. května se mužský basketbalový tým, re-
prezentující Univerzitu Pardubice, zúčastnil 17. ročníku tur-
naje akademických družstev MIT (Mega International Tour-
nament), konaném již tradičně ve sportovním areálu utrecht-
ské univerzity v Nizozemí. Tento ročník byl již sedmým
v řadě, jehož se celek USK Pardubice zúčastnil. Změřit síly

letos do Utrechtu přijelo celkem 51 mužských a ženských
týmů z Evropy a Ameriky.
Celý turnaj je organizován samotnými studenty utrechtské
univerzity a členy jejího univerzitního basketbalového klubu
(SBU Utrecht). Je zajímavé sledovat vývoj a nové trendy v za-
jištění bezproblémového chodu tak obrovské akce. Každý
ročník organizují jiní studenti, kteří ovšem mají informace
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o nastalých chybách a tipech na možná zlepšení od pořadate-
lů předešlých ročníků. Musím konstatovat, že po určitých
zmatcích a organizačních nejasnostech, které provázely celý
turnaj v loňském roce, se pro tento rok pořadatelé poučili
výborně a turnaj byl od začátku do konce skvěle zvládnutý.
Jistě by bylo zajímavé podobnou akci zkusit uspořádat v Čes-
ké republice. Domnívám se, že nové univerzitní sportovní
centrum, které se buduje, by mohlo podobný turnaj hostit.
Také věřím, že i čeští studenti by byli schopni akci takového
měřítka organizačně zvládnout.
Není bez zajímavosti, že celé dění turnaje je řízeno tzv. cent-
rálním časem, kdy od půl deváté ráno do deseti hodin večer
každou půlhodinu začíná na každém ze sedmi hřišť jeden zá-
pas. Prvních pět minut je ponecháno na uvolnění hřiště a la-
vičky skončivšími týmy a na rozcvičení hrajících týmů. Poslé-
ze se hraje 25 minut hrubého času. Pouze finálové utkání ce-
lého turnaje se hraje podle standardních pravidel basketbalo-
vé federace FIBA.
Naše univerzitní družstvo po dvou výhrách, jedné remíze
a jedné těsné prohře bez problémů postoupilo do dalších
bojů, ve kterých si dobrými výkony zaslouženě vybojovalo
účast ve vyřazovací části. V následném semifinále jsme
bohužel smolně podlehli o jediný bod (36-37) velmi silnému
nizozemskému celku Punch z Rotterdamu, ve kterém hrálo
mnoho borců z nejvyšší holandské basketbalové soutěže.
V boji o třetí místo jsme si bez potíží poradili s celkem ICT
Praha a zvítězili 48-33. Letošnímu ročníku turnaje kraloval
americký výběr USA Athletes, který ve finále porazil
rotterdamský tým.
Mužstvo USK Pardubice opět potvrdilo, že český univerzitní
basketbal patří k nejlepším v Evropě. K jednomu prvenství
a dvěma druhým místům v minulých ročnících tak z turnaje
přidalo v letošním ročníku bronz. Za zmínění stojí fakt, že
v základní skupině jsme porazili pozdější vítěze turnaje,
mužstvo USA Athletes, a také že tři hráči z našeho družstva
byli komisí turnaje nominováni k účasti v „All Stars Game“,
tedy do výběru nejlepších hráčů celého turnaje.
Turnaj MIT 2006 byl oproti minulým ročníkům z pohledu
kvality zúčastněných týmů velmi vyrovnaný a v elitní katego-
rii skutečně nebylo slabých soupeřů. Jako již mnohonásobný
účastník turnaje mohu konstatovat, že herní úroveň turnaje
rok od roku roste. Vzhledem k faktu, že se tento rok turnaje

zúčastnilo tak mnoho družstev, byly mezi jednotlivými zápasy
velmi dlouhé časové prodlevy. Tento čas jsme využili k pro-
hlídce nádherného města Utrecht, univerzitního kampusu
a především sportovišť, kterými utrechtská univerzita dispo-
nuje. Bylo pro nás až šokující, že téměř na každý druh sportu
mají tamní studenti zvláštní hřiště. Ve sportovním areálu se
nachází několik tenisových kurtů, hřiště na kopanou, ragby,
pozemní hokej, házenou, plážový volejbal, obrovská, perfekt-
ně upravená travnatá plocha, na které se člověk může jen tak
proběhnout nebo s kamarády zahrát fotbalové bago, a do-
konce i malé golfové hřiště. K těmto venkovním sportovištím
je nutno připočítat multifunkční halu, ve které je 7 basketba-
lových hřišť, fitnesscentrum, ale třeba i velmi příjemný
sportbar. Také přístup studentů samotných ke sportovním
aktivitám je příkladný. Bez nadsázky jsme konstatovali, že se
od Nizozemců máme v tomto směru ještě co učit.
Celek USK Pardubice bezpochyby přispěl k dobrému jménu
českého sportu ve světě a dobře reprezentoval Univerzitu
Pardubice. Poděkování patří univerzitě za finanční podporu
akce a basketbalovému klubu Synthesia Pardubice za uvolně-
ní svých hráčů z předsezónní přípravy. Univerzitu reprezen-
tovali: Hrubý Jan, Votava Ondřej, Bartheldi Marek, Tomáš Vla-
dimír, Malík Jan, Šťastný David, Holoubek Jan, Mikeš Viktor,
Skoupil Pavel a Majerík Peter.

Ing. Miroslav Večeřa, CSc. a Ing. Pavel Skoupil
Ústav polymerních materiálů FChT a Univerzitní sportovní klub

stojící zleva: Tomáš Vladimír, Skoupil Pavel, Mikeš Viktor,
Holoubek Jan, Malík Jan, Šťastný David; klečící zleva: Bartheldi
Marek, Votava Ondřej, Hrubý Jan (chybí Majerík Peter).

Studentka Marková na závodech Mistrovství světa v estetické gymnastice
Bez nadsázky se naše univerzita může chlubit také účastí své-
ho studenta, resp. studentky na světovém šampionátu v este-
tické gymnastice ve finském Tampere. Je jí studentka oboru
Učitelství anglického jazyka na Katedře anglistiky a amerika-
nistiky Fakulty filozofické – Aneta Marková. Tato vysoká, štíh-
lá a neustále usměvavá dívka předvedla své všestranné nadání
i na poli tělovýchovném, konkrétně ve sportu, který je pro
mnohé z nás sportem neznámým.

Skupinová estetická gymnastika je sport, který pochází z Fin-
ska. Vychází z moderní gymnastiky a baletu a v České Re-
publice se ujal asi před sedmi lety. Tým, za který Aneta spor-
tuje, se jmenuje Sokol Praha IIV Edith. V tomto týmu cvičí
pouze sedm nejlepších gymnastek. Tento úspěšný tým se po-
stupně během sedmi let vývoje skupinové estetické gym-
nastiky u nás probojoval od úplných outsiderů až na mistry-
ně České republiky, což mu v posledních dvou letech
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umožnilo zúčastnit se mistrovství světa. Loni v Dánsku a le-
tos ve Finsku.
Letošní mistrovství světa se odehrálo v červnu ve třetím nej-
větším městě Finska – v Tampere. Aneta Marková je velice
skromná dívka, a tak o její účasti na tomto důležitém závodě
věděl, bohužel, jen velice úzký okruh lidí. Přesto nám stručně,
avšak o to více nadšeně pověděla: „V Tampere je překrásná
příroda a atmosféra kolem mistrovství stála za to. Hala byla
téměř zaplněna šesti tisíci diváky a dokonce vše snímala fin-
ská televize. Byl to opravdu zážitek pro nás všechny. Od loň-
ského roku jsme si polepšily o dvě místa, bohužel nám o vlá-
sek uteklo finále, tudíž jsme se musely spokojit se sedmnác-
tým místem. Zvítězily domácí Finky, druhé byly Bulharky (náš
vzor) a třetí místo připadlo Ruskám.“
Tak jako mnoha dalším krásným sportům, tak i skupinové es-
tetické gymnastice je v České republice věnováno málo po-
zornosti. Je to esteticky překrásný sport a možná i náročnější
než hokej či fotbal, ale asi nikdy nebude mít takovou mediální

podporu. V posledních letech se rozhoduje i o tom, zdali se
tento sport stane olympijským sportem, a tak se tento tým
nejlepších českých gymnastek snaží vytrvat, protože účast na
olympijských hrách by byl jedním z jejich osobních životních
úspěchů.
Z příkladu Anety Markové můžeme vlastně vyvodit poučení:
totiž náročné studium se nemusí vylučovat s náročnými vol-
nočasovými aktivitami (a naopak), chce to patrně dobrou or-
ganizaci, otevřený cíl, cítit neustále možnost volby a hlavně
vidět ve svém počínání smysl – a za druhé, že nadšení a ra-
dost které nám taková činnost přináší, je tím nejvýznamněj-
ším samoodměňovacím platidlem. A tady by mohl začít další
příběh – o síle lidských pohnutek a o vnitřní motivaci.
Gratulujeme, držíme palce na případných olympijských hrách,
přejeme i nadále hodně úspěchů ve studiu a děkujeme za re-
prezentaci, Aneto.

PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.
Katedra věd o výchově FF

Aneta Marková (třetí zprava) ukázka estetické gymnastiky

Ve dnech 8. až 10. září se konal již 14. ročník tradičního volej-
balového turnaje smíšených družstev ve Žďáru nad Sázavou
„Na Rybníčku“, kterého se poprvé zúčastnilo i družstvo za-
stupující Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Tento turnaj je určen zejména pro společnosti, firmy, školy
a instituce, které mají společný základ v dopravě. V turnaji se
představilo celkem 30 družstev, která byla rozdělena do tří
kategorií a která pak spolu soupeřila o Pohár ministra dopra-
vy (Kategorie A), Pohár Česmad Bohemia (Kategorie B)
a Pohár Jana Pernera (Kategorie C). Kromě domácích účast-
níků se zde představila i družstva ze Slovenska. Vysokou úro-
veň odehraných zápasů potvrzovala i účast mnoha extraligo-
vých hráčů v jednotlivých družstvech. V nabitém celodenním
programu zápasů se družstvo Dopravní fakulty Jana Pernera
(DFJP) neztratilo. Turnaj začal již v osm hodin ráno a teplo-
měr ukazoval necelých 10 stupňů, což se také odrazilo ve vý-bojovný volejbalový tým hájící sportovního ducha Dopravní

fakulty Jana Pernera
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Prestižní světové i domácí ocenění uděleno
profesoru Miloslavu Frumarovi z Fakulty chemicko-technologické

konnosti hráčů. Ale s přibývajícím časem, podporovaným
oteplováním sluníčkem a zvyšující se formou jednotlivých
hráčů, se první nezdary na hřišti měnily v zajímavé a pohled-
né akce, které si vysloužily i pochvaly fandících spoluhráčů
z jiných družstev. Celkem bylo odehráno za celý den 88 zá-
pasů a shodou okolností družstvo DFJP hrálo jak první
zahajovací, tak i ten poslední zápas. V kategorii C se pak
umístilo na krásném 13. místě, což v nabitém poli družstev je
velmi úctyhodný výkon.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčkám a hráčům,
jmenovitě slečnám Mgr. Věře Hyhlíkové, Mgr. Radce Moron-
gové, Dáše Běhalové, Martině Bušovské, pánům Mgr. Petrovi
Stránskému a Ing. Petrovi Nachtigallovi, kteří se tohoto tur-
naje zúčastnili, za jejich bojovnost a chuť zahrát si volejbal,

a vedení DFJP za možnost se této akce zúčastnit. Věřím, že
i příští rok se této akce, kdy se bude psát již jubilejní patnác-
tý ročník, družstvo DFJP zúčastní alespoň v takovém kvalit-
ním složení jako letos.

Utkání Soupeř – DFJP Výsledek

1. ČSAD Frýdek Místek – DFJP 2:0 (20:6, 20:7)

2. MD ČD – DFJP 2:0 (20:11, 20:13)

3. ČSPL a. s. – DFJP 2:0 (20:11, 20:12)

4. GrECO – DFJP 0:2 (11:15, 13:15)

5. CDV – DFJP 1:1 (13:15, 15:14)

6. Bosák, s.r.o. – DFJP 0:2 (10:15, 13:15)

Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP
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Prestižní mezinárodní cenu Stanforda R. Ovshinského, která
je udělována nejvýznamnějším vědcům světa za dlouhodobé
vynikající výsledky v oblasti výzkumu nekrystalických chalko-
genidů, a národní cenu Hanušovu medaili získal letos vědec
a pedagog – prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. z Katedry obec-
né a anorganické chemie a Výzkumného centra Nové per-
spektivní materiály Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice.
Cena S. R. Ovshinského byla udělena prof. Ing. Miloslavu
Frumarovi, DrSc. při příležitosti konference E*PCOS 2006
– European Symposium on Phase Change and Ovonic
Science, která se letos konala ve francouzském Grenoblu
29. – 31. května a kde profesor Frumar přednesl přednášku
s názvem „Krystalické a amorfní chalkogenidy – složení,
struktura, vlastnosti a fázové změny“. Tímto významným oce-
něním byl mezinárodně uznán přínos prof. M. Frumara. Zařa-
dil se tak k významným vědcům v oboru, kteří toto ocenění
získali již dříve, jako např. prof. K. Tanaka (University of Sap-
poro) z Japonska, S. R. Elliott (University of Cambridge) z Vel-
ké Británie, V. Ljubin (Negev University) z Izraele, A. Kolobov
(National Institute of Advanced Industrial Science and Tech-
nology, Tsukuba) z Japonska.
Dne 28. září 2006 byla udělena prof. Ing. Miloslavu Frumarovi,
DrSc. z rukou předsedkyně České společnosti chemické
(ČSCH) prof. RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. Hanušova medaile,
a to při slavnostní večeři pořádané při příležitosti konání
7. mezinárodní konference „Solid State Chemistry, SSC
2006“ v prostorách pardubického zámku.
Hanušova medaile je nejvyšším vyznamenáním České společ-
nosti chemické, udělovaným od roku 1966 za vědecké dílo,
jako nejvyšší vyznamenání společnosti za zásluhy o rozvoj
chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti. Pojmenována je

po prof. Jozefu Hanušovi (1872 – 1955), významném odbor-
níkovi z oboru analytické a potravinářské chemie.
Hanušova pamětní medaile je každoročně udělována vý-
znamným domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům
v chemických oborech k ocenění jejich odborné nebo peda-
gogické činnosti. V minulosti byli mezi vyznamenanými ze za-
hraničí např. prof. V. Prelog, prof. L. Ruzicka ze Švýcarska
nebo prof. A. Bader z USA a z domova prof. J. Heyrovský,
prof. A. Okáč, akad. F. Šorm, prof. E. Hála, prof. J. Koryta a dále
z naší univerzity prof. J. Klikorka, prof. J. Churáček, prof. J. Ho-
leček, prof. P. Jandera a prof. K. Vytřas.
Profesor Frumar se již 45 let věnuje výzkumu v oblasti che-
mie pevných látek a anorganických materiálů. V této oblasti
je považován domácí i mezinárodní vědeckou komunitou za
zakladatele tzv. „pardubické školy”. Jeho vědecká škola je
světově uznávána zejména v oblasti krystalických a amorf-
ních polovodičů. Profesor Frumar a jeho studenti a spolupra-
covníci přispěli k fundamentálním příspěvkům k porozumění
fotoindukovaných a fotostrukturních změn a k pochopení fy-
zikálně-chemických vlastností amorfních chalkogenidů. Tyto
jevy jsou základem řady technologických aplikací při vývoji
a výrobě pamětí, mikrooptických obvodů, dále opticky
a elektricky indukovaných fázových změn vhodných pro pří-
pravu tzv. netěkavých pamětí. Spolu se svými spolupracovníky
také přispěl k porozumění a popisu mechanismu opticky in-
dukovaného rozpouštění a difúze stříbra v amorfních
chalkogenidech, které jsou nebo budou potenciálně
využitelné k přípravě optických obvodů, mřížek, mikročoček
pro infračervenou oblast spektra a také netěkavých pamětí.
V oblasti průmyslových aplikací dále zaměřil svou vědeckou
pozornost na luminiscenční vlastnosti krystalických práško-
vých materiálů a amorfních tenkých vrstev halogenidů a chal-
kogenidů, na tlustovrstvé odporové vrstvy na bázi ruthenia
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a v poslední době se věnoval studiu jevů a materiálů spoje-
ných s luminiscencí prvků vzácných zemin dotovaných
v chalkogenidových sklech a novým materiálům vhodným
pro netěkavé paměti. Profesor Frumar vedl též výzkumné
práce na projektech pro průmyslové podniky.
Profesor Frumar je autorem a spoluautorem více než 300
prací v mezinárodních a národních časopisech a knihách abs-
trahovaných v „Chemical Abstracts“, dále řady přehledných
článků, z nichž více než 200 prací v mezinárodních časopi-
sech a knihách. Je rovněž autorem 19 patentů, několika set
prací prezentovaných na mezinárodních konferencích, z nichž
několik desítek tvoří zvané přednášky. O uznání jeho vědec-
ké školy svědčí i četná členství v mezinárodních výborech vě-
deckých konferencí po celém světě – letos (2006) např.
15. ročníku mezinárodního sympozia neoxidických skel „In-
ternational Symposium on Non-Oxide Glasses“ v indickém
Bangalore a 7. mezinárodní konference chemie pevných látek
„Solid State Chemistry“ v Pardubicích. Od roku 1992 je
předsedou odborné skupiny anorganické chemie České spo-
lečnosti chemické. Přednáší též na prestižních zahraničních
univerzitách a výzkumných institucích, např. Princeton Uni-
versity, University Gottingen, Pensylvania State University,
University of Jena a řada dalších. Díky jeho kontaktům
v mezinárodní vědecké komunitě většina jeho mladších

spolupracovníků a studentů absolvovala dlouhodobé
zahraniční pobyty na vyhlášených zahraničních univerzitách.
Během své odborné kariéry působil v řadě odborných po-
radních orgánech, vědeckých radách, radách mezinárodních
časopisů, ale též v řídících funkcích katedry obecné a anorga-
nické chemie. Stal se opravdovým průkopníkem v zakládání
výzkumných oddělení ve spolupráci s dalšími výzkumnými
ústavy a ve spolupráci se zahraničními pracovišti. V 80. letech
se významně podílel na vytvoření Společné laboratoře che-
mie pevných látek tehdejší Vysoké školy chemicko-technolo-
gické a ČSAV, dnes Univerzity Pardubice a Ústavu makromo-
lekulárních látek AV ČR. V roce 2000 stál u zrodu Výzkum-
ného centra „Nové a perspektivní anorganické materiály
a sloučeniny“, které velmi úspěšně vedl a vede po celou
dobu jeho trvání. V současné době působí jako vedoucí Vý-
zkumného centra „Perspektivní anorganické materiály“,
navazuj íc ího svým vědeckým záběrem na předeš lé ,
společného pracoviště Univerzity Pardubice a Ústavu
anorganické chemie AV ČR.
Za svou obětavou a novátorskou práci byl oceněn řadou vy-
znamenání a cen. Např. v roce 1985 byl odměněn státní ce-
nou za výzkum v oblasti chemie amorfních polovodičů,
v roce 1994 cenou Vědeckotechnické společnosti, v roce
2000 Pamětní medailí Univerzity Pardubice, v roce 2002 byl
jmenován francouzskou vládou rytířem Akademické palmy
a v roce 2004 mu byla udě lena Medai le za zás luhy
o Univerzitu Pardubice.
Cena S. R. Ovshinského a Hanušova medaile jsou dalšími
prestižními oceněními jeho celoživotního působení v oblasti
vědy i pedagogické práce, které věnoval prof. Frumar celý
svůj aktivní pracovní život. Prof. Frumar nepochybně pozitiv-
ně přispívá k rozvoji chemie a v oblasti návrhů potenciálních
aplikací realizovaného výzkumu. Jeho výsledky a publikované
práce mají významný vliv na rozvoj řady oblastí chemie
pevných látek a materiálů.
Dne 18. července oslavil prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. vý-
znamné životní jubileum – 70 let – a letos je to též již 45 let,
co aktivně působí na půdě pardubické vysoké školy, dříve Vy-
soké školy chemicko-technologické v Pardubicích, dnes
Univerzity Pardubice.
Srdečně blahopřejeme.

za kolektiv pracovníků Katedry obecné a anorganické chemie
a Výzkumného centra FChT

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.

profesor Frumar, oceněný Hanušovou medailí, spolu
s předsedkyní České společnosti chemické prof. Ulrichovou
a prof. Wágnerem, předsedou organizačního výboru mezinárodní
konference SSC 2006 v září na pardubickém zámku

Poděkování
Čas letí ... a najednou to přijde ... „První
dáma“ Správy kolejí a menzy paní Eva
Skokanová a vedoucí kolejí paní Jarosla-
va Kmochová předaly své pracovní po-
vinnosti generaci další...

Nikoho by ani nenapadlo při pohledu
na vždy upravenou, elegantní a rozhod-
nou ředitelku Správy kolejí a menzy, že
se přibližuje čas jejího odchodu na za-
sloužený důchodový odpočinek a k ak-

tivitám více osobním a možná někdy
i příjemnějším...
Do pracovního kolektivu Správy kolejí
a menzy přišla před 25 lety a posled-
ních více než devět let stála v jeho čele.
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Ne snad že by paní ředitelka Eva Sko-
kanová odcházela utrápena z péče
o „své“ studenty, ale léta strávená sta-
rostí o jejich pohodlí, bydlení a plné
žaludky i bezpečí, zařizováním a řízením
všech potřebných služeb, rekonstrukcí,
oprav, úprav, náprav i zlotřilostí, hlavně
některých nespoutaných nováčků –
prváků, i přehršel starostí a péče o ro-
dinu vlastní ji přivedly k volbě zvolnění
tempa a změny povětří manažerského
a vysokoškolského.
Koleje i menza prošly za čas jejího
„vládnutí“ nemalými změnami. Ten, kdo
znal jejich vnější i vnitřní stav ještě
před deseti lety, sám vidí, co vše dozna-
lo změn. K vyšší kvalitě ubytování při-
spěla rekonstrukce sociálního zázemí
na pavilonech A, C, budovy byly zatep-
leny, naposled i pavilon D. Na koleje se
začal zavádět dnes pro studenty již tak
nezbytný internet, rekonstruovány byly
všechny sítě – voda, odpady i elektro.
Výrazně se změnil samotný vstup do

kolejí, z nevzhledných vrátnic v kasá-
renském stylu vzniklo příjemné pro-
středí dvou recepcí s odpočinkovým
prostorem a dříve málo udržovaná ze-
leň v okolí budov dnes připomíná park.
Studenti jistě ocení podmínky pro čin-
nost tří studentských klubů, zejména
poslední z nich vděčí za svůj vznik po-
měrně náročné přestavbě bývalého
výměníku.
Nemalou pozornost paní Skokanová
věnovala i menze. Před nedávnem se
podařilo realizovat první etapu její pře-
stavby a výrazně zkultivovat prostředí
jídelny včetně výdeje stravy. Byl tím
položen základ k celkové rekonstrukci
kuchyně a celého zázemí stravovacího
pavilonu.
Starosti ředitelky však nekončí jen
v areálu kolejí uvnitř univerzitního
kampusu. Mnoho problémů s ubytová-
ním a stravou musela řešit i na odlou-
čených pracovištích, v prostorách Ústa-
vu zdravotnických studií v Průmyslové
ulici, při správě pronajatých kapacit
v České Třebové a v poslední době i na
naší nejmladší Fakultě restaurování
v Litomyšli.
V kolektivu více než 90 pracovníků ne-
byla nouze o to, že by nebylo co řešit,
ale také sdílet okamžiky příjemné, pra-
covní a osobní. Paní Eva Skokanová do-
vedla svým přístupem ke spolupracov-
níkům pracovní tým stmelit a motivo-
vat k dobrým pracovním výsledkům.

... z kolejí odešla ještě jedna
„dobrá víla“ ....
Posledního dubna letošního roku se
s námi rozloučila po šestnácti letech
i paní Jaroslava Kmochová, která praco-
vala na Správě kolejí a menzy od roku
1988 a ve funkci vedoucí kolejí působila
více než devět let.
Zajišťování chodu kolejí i příležitostné-
ho letního hotelového provozu či uby-
tování účastníků různých odborných
konferencí a návštěv univerzity v prů-
běhu akademického roku byly samo-
zřejmou součástí jejího pracovního
dne.
Dnes již jistě všechno to bedlivé pozo-
rování, zařizování a dohadování se stu-
denty a jejich rodiči bude humorným
vzpomínán ím na nekonč íc í dny
kolejního života.
Přestože ji v posledních měsících zdra-
víčko nenechalo mnoho klidu, její milý
úsměv ji neopustil a s odhodláním zvlá-
dala vše, co přišlo.

Poděkování patří oběma za jejich pečli-
vost, starostlivost a pracovitost, ráznost
ve chvílích potřebných, vlídnost ve
chvílích těch všech ostatních, za lásku,
s jakou svůj čas a část svého života vě-
novaly univerzitě, jejím studentům
a svým kolegům, za to, jak svou přítom-
ností a konáním vytvářely kolem sebe
přátelské a tvůrčí prostředí.

kvestor Ing. Milan Bukač
a kolektiv Správy kolejí a menzy

historie

Před 2000 lety naše území vstoupilo do historie
Letos jsou tomu přesně dva tisíce let, kdy na naše území
vstoupila první, skutečně historická postava. Pojďme si
v krátkosti toto zapomenuté výročí připomenout.
Je-li historie v užším slova smyslu vnímána jako doba, k níž
existují písemné prameny, prehistorie čili pravěk tuto epo-
chu předchází, psanými informacemi neoplývá a archeologie
je nejužitečnější metodou, jak do tohoto období nahléd-
nout. Je zřejmé, že jednotlivá území a je obývající etnika
přecházela z období prehistorického do historického v růz-
né době a s rozdílnými výsledky. Snad i proto má někdy
smysl hovořit o protohistorii. Tak zatímco mezopotamští
Sumerové začali používat písmo kolem roku 3000 př. Kr.
(tedy před 5 000 lety) a Přední východ už zůstal navždy

gramotným, na našem území se trvale usadil první písma
znalý člověk, jehož jméno a životní příběh známe, právě
před rovnými dvěma tisíciletími.
Jmenoval se Marobud a byl urozeným příslušníkem kmene
Markomanů, jednoho z mnoha germánských kmenů sídlících
za severní hranicí římské říše. Do historie Marobud vstupuje
především prostřednictvím svého současníka historika a geo-
grafa Strabóna a Velleia Patercula – dvorního historika prv-
ních dvou římských císařů, Augusta a Tiberia. Další drobné
zmínky o této osobnosti nalezneme i u pozdějších římských
autorů Tacita, Claudia Ptolemaia a Suetonia.
Není to náhoda, že právě tento markomanský šlechtic zapsal
své jméno do dějin našeho území jako první. Již počátek jeho
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života jej formoval k výjimečnosti. Jako chlapec totiž vyrůstal
v Římě na dvoře císaře Augusta snad jako jakési rukojmí.
Mnohé děti barbarských králů a náčelníků se touto cestou
stávaly nástrojem římské zahraniční politiky. Nešlo však jen
o hrubé vynucování poslušnosti cizích vládců. Naopak, rukojmí
často získali to nejlepší vzdělání, a tak lze tuto praxi chápat
i jako důmyslné šíření atraktivní římské kultury a ideologie do
neřímského prostředí. Asi po patnácti letech pobytu v Římě
byl Marobud Římany postaven do čela svého kmene jako
král.
V té době však Římané také uvažovali o rozšíření svého úze-
mí dál za Rýn. Pro rok 12 př. Kr. máme doloženo Drusovo
tažení proti germánským Cheruskům a Chattům a v roce
9 př. Kr. pronikly římské legie až k Labi. Romanizovaný, ne víc
jak pětadvacetiletý Marobud se proto rozhodl odvést své
Markomany a další germánské skupiny do bezpečnějších kon-
čin střední Evropy. Tak se někdy mezi lety 9 a 6 př. Kr. noví
příchozí usazují v Čechách. V následujících letech Marobud
mocensky i dohodami rozšiřuje své území směrem na sever
a vzniká jakási Marobudova markomanská říše, sahající mezi
Labem a Vislou až k Baltskému moři.
Není pochyb o tom, že Marobud při budování své říše využil
v Římě získaných vědomostí a že si ve tradičně svárlivé ger-
mánské společnosti počínal dost obratně. Stavěl přitom na
své osobě, sobě oddané družině, po římsku organizované
stálé armádě i centralizované správě. Nic z toho se zrovna
neslučovalo se starogermánskými tradicemi, ale v dané chvíli
zvolený postup přinášel skvělé ovoce.
Tak skvělé, že si Římané nemohli dovolit dál tuto stále sebe-
vědomější moc přímo za humny ignorovat. Proto na ni po
předchozím neúspěšném vyjednávání s Marobudem v roce
6 po Kr. zaútočili a jejich historikové tak měli důvod poprvé
bezprostředně informovat o událostech a osobách na našem
území. Útok byl veden ve dvou směrech a obě armády, kterým
osobně velel Augustův následník a adoptivní syn Tiberius, se
měly setkat v nitru Čech. Již zmiňovaný historik Velleius Pater-
culus se jako velitel jedné z legií tohoto tažení účastnil také.
Třebaže legie na naše území skutečně vstoupily, setkat se už

nestihly, protože v mladé římské provincii Pannonii vypuklo
povstání a Tiberius byl nucen tažení odvolat a s Marobudem
rychle uzavřít mírovou smlouvu. V ní jej uznal nezávislým
markomanským králem a zároveň přítelem národa římského.
Zdálo by se, že od tohoto okamžiku měl mladý král vyhráno,
ale v souladu s tradicemi vlastního národa se poměrně záhy
dočkal vážných problémů pramenících ve vlastních řadách.
Arminius, kníže germánských Cherusků a slavný vítěz nad Ří-
many v bitvě v Teutoburském lese v roce 9 po Kr., začal
podrývat Marobudovu autoritu v jeho království a napadal jej
pro jeho prořímskou orientaci. Když byl Arminius nakonec
Římany v roce 16 po Kr. poražen, napětí mezi oběma ger-
mánskými náčelníky vyvrcholilo. Ačkoli byla bitva svedená
v následujícím roce nerozhodná, přesto Marobuda mnoho
dřívějších spojenců opustilo. Oslaben se stáhl do Čech, kde
jej dostihla u Germánů obvyklá kmenová odstředivost v oso-
bě snad také Markomana jménem Katvalda. Ten dobyl roku
19 po Kr. Marobudovo sídlo v Čechách a zmocnil se trůnu,
byť jen nakrátko. Ještě nedávno vzkvétající říše Markomanů
byla v troskách.
Jakkoli Marobudovi kolovala v žilách germánská krev, v jeho
hlavě sídlilo přec jen dostatečné množství v dětství vstřeba-
né římské racionality, aby si spočítal, kde má větší šanci dožít
se důstojného stáří. Vydal se tedy na jih do Itálie, aby požádal
císaře Tiberia o pomoc. První historické osobnosti působící
na našem území se z příkazu císaře stala azylem Ravenna.
Marobud zde žil vzdálen dějinným zvratům ještě dlouhých
osmnáct let obklopen kulturou, ve které jako chlapec
vyrůstal.
Marobudovou říší se území Čech stalo poprvé součástí svě-
tového historického dění. Závěrem ještě dodejme, že Maro-
buduum – Marobudovo královské sídlo v Čechách – se ar-
cheologům ani přes intenzivní práci v terénu zejména po-
sledních patnácti let doposud nepodařilo prokazatelně
identifikovat.

Mgr. Pavel Titz
Katedra religionistiky a filozofie FF
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