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V pondělí 2. dubna přijela na Univerzitu Pardubice ministry-
ně školství , mládeže a tělovýchovy České republ iky
Mgr. Dana Kuchtová.
Jednalo se o její první návštěvu v Pardubicích. V rámci svého
programu na univerzitě mezi 11. – 15. hodinou jednala s rek-
torem prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., členy vedení univerzity
a děkany fakult.
Vedení Univerzity Pardubice seznámilo ministryni nejen s ak-
tuálním stavem vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti uni-
verzity, ale též se záměry jejího dalšího rozvoje včetně inves-
tičního a zapojení pracovišť univerzity do operačních progra-
mů a čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Diskutovány
byly i obecnější otázky perspektiv a rozvoje vysokého škol-
ství v České republice v souvislosti se zapojováním univerzit
do evropského vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného
prostoru.
V rámci pracovního oběda v univerzitní menze se ministryně
setkala též s představiteli Pardubického kraje a Statutárního
města Pardubic. Součástí návštěvy byla i prohlídka vysokoškol-
ského kampusu v Polabinách, kde v současné době probíhá in-
tenzivní výstavba areálu Fakulty chemicko-technologické.

Odpoledne po společném obědě se ministryně krátce setka-
la s představiteli fakult a vysokoškolského ústavu. Na pro-
hlídku nových tělovýchovných zařízení, která byla uvedena
do provozu v listopadu loňského roku, a univerzitní knihovny
a auly bohužel čas tentokrát nevyšel, protože musela paní
ministryně spěchat na odpolední zasedání vlády.

(vw)

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová
na univerzitě

ministryni přivítal na akademické půdě rektor prof. Málek úvodní jednání v kanceláři rektora, vlevo vedle ministryně její
poradce prof. Rýdl a tajemník Zdeněk Kadlec (na obr. vpravo)

následovalo setkání se členy vedení univerzity – na fotografii
zleva ministryně, prorektoři doc. Graja, doc. Cakl a doc. Kraftová
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dobrá nálada panovala i při pracovním obědě v univerzitní menze oběda se zúčastnili i primátor města Ing. J. Deml s náměstkyní
MUDr. Š. Fraňkovou a radní Pardubického kraje M. Málkovou

krátká procházka kampusem poslední krátké jednání s představiteli fakult a vysokoškolského
ústavu

„nakouknutí” do univerzitní knihovny rozloučení
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Ve čtvrtek 15. února proběhla na univerzitě jedna z největších
akademických slavností univerzity letošního akademického
roku. Významnému českému historikovi prof. PhDr. Františku
Šmahelovi, DrSc., mezinárodně uznávanému odborníkovi, kte-
rý patří mezi nejvýznamnější představitele české, evropské
a světové historiografie, byl udělen titul „doctor honoris
causa” Univerzity Pardubice za mimořádný přínos k rozvoji
českého a evropského bádání o dějinách středověku.
Rektor Univerzity Pardubice prof. Málek udělil tuto čestnou,
nejvyšší akademicko-vědeckou hodnost profesoru Šmahelovi
jako desáté osobnosti v historii Univerzity Pardubice, a to na
návrh Vědecké rady Fakulty filozofické a Vědecké rady
Univerzity Pardubice.
Slavnostní akademický obřad proběhl za přítomnosti mnoha
významných hostí, včetně představitelů dvaceti českých vyso-
kých škol a jejich filozofických fakult, ve čtvrtek 15. února od
11 hodin v Aule Arnošta z Pardubic.

LAUDATIO
přednesené děkankou Fakulty filozofické
prof. PhDr. Milenou Lenderovou, CSc.:
Vaše Magnificence pane rektore, honorabilis pane promoto-
re, paní rektorko, páni rektoři, honorabiles, spectabiles,
vážení hosté!
Dnešní laureát čestného doktorátu Univerzity Pardubice,
prvního doktorátu v její více než půlstoleté historii, jenž
bude udělen v oblasti humanitních věd, pan profesor Franti-
šek Šmahel, doktor věd, se narodil v Trhové Kamenici
v Železných horách. Jeho cesta k historii nebyla přímočará –
vysokoškolské studium si musel zasloužit prací v ostrav-
sko-karvinských dolech. Až po té byl přijat na Filozofickou fa-
kultu Univerzity Karlovy, z ní pak roku 1964 vedla jeho cesta
do Historického ústavu Československé akademie věd.
Historikové středověku znají vrtkavost Štěstěny z pramenů:
profesor Šmahel ji okusil osobně: roku 1975 mu místo řízení

historického výzkumu bylo svěřeno řízení tramvaje. Teprve
o pět let později mohl pokračovat v odborné práci v Muzeu
husitského revolučního hnutí v Táboře, kde působil až do
sametové revoluce.
Poté se vrátil do Historického ústavu a stanul v jeho čele.
Stal se vedoucím redaktorem Českého časopisu historického,
o několik let později se ujal řízení Semináře českých středo-
věkých dějin na FF UK. Pro studium dějin středověku byl vel-
mi významný i jeho další počin, založení Centra medievistic-
kých studií, společného pracoviště Akademie věd České re-
publiky a Univerzity Karlovy, ve kterém vznikl prostor pro
výuku mladých badatelů a pro jejich spolupráci s univerzitní-
mi i akademickými pracovníky. Z četných domácích vědec-
kých společností, v nichž profesor Šmahel působí, jmenujme
alespoň Vědeckou radu Akademie věd České republiky a Vě-
deckou radu Univerzity Karlovy. Je rovněž dlouholetým
členem České učené společnosti, které též předsedá. To je
však jen zlomek jeho organizační činnosti.
Nástrojem historika je slovo a text – i v této oblasti je pra-
covitost profesora Šmahela obdivuhodná. Jeho první kniha,
Humanismus v době poděbradské, vyšla roku 1963, druhá, Je-
roným Pražský, o tři roky později. V sedmdesátých a osmde-
sátých letech nesměl publikovat, nedobrovolné odmlčení při-
jal jako možnost intenzívní badatelské práce. Jmenujme jeden
jediný titul, obrovskou syntézu Husitská revoluce, jež vy-
šla roku 1993 jako výsledek dlouhodobého zájmu o husitství
a myšlenkový svět českého humanismu a reformace. Úcty-
hodná čtyřdílná publikace přinesla profesoru Šmahelovi cenu
Akademie věd; o devět let později vyšla německy v řadě spi-
sů Monumenta Germaniae historica. Zatím poslední Šmahe-
lovou publikací je Cesta Karla IV. do Francie (1377 – 1378),
obraz poslední velké císařovy cesty, již autor pojal jako dialog
mezi textem a obrazem. Kniha, která promlouvá jak k obci
vědecké, tak k poučené čtenářské veřejnosti, představuje
v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné
a je patrně nejvýznamnějším českým dějepisným knižním
počinem minulého roku.
Věhlas profesora Šmahela přesáhl hranice českého státu. Jako
hostující profesor přednášel na desítkách zahraničních uni-
verzit a institucí. V zahraničí se mu dostalo mnoha ocenění
(získal bronzovou medaili Collége de France, Cenu Institutu
Maxe Plancka v Göttingen, Cenu mnichovského Historischen
Kollegs atd.). O vědecké autoritě profesora Šmahela svědčí
rovněž čestné členství v Collegiu Carolinu a American His-
torical Association i jeho status dopisovatele v British Aca-
demy a v Royal Historical Society. Od roku 2003 je zahranič-
ním členem Monumenta Germaniae historica a od roku
2006 mu náleží místo v European Academy of Sciences and
Arts.
Projevem úcty, které se František Šmahel těší v naší zemi,
jsou mimo jiné medaile ministerstva školství a státní vyzna-

Mezinárodně uznávaný medievalista profesor František Šmahel
se stal čestným doktorem Univerzity Pardubice

Aula Arnošta z Pardubic 15. 2. 2007
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menání prezidenta ČR. Ve vědecké obci mu byla udělena Me-
daile Františka Palackého a ocenění „Premium Bohemiae” za
zcela mimořádný tvůrčí přínos ke studiu českých dějin
v evropském kontextu.
Vaše Magnificence pane rektore, honorabilis pane promoto-
re, paní rektorko, páni rektoři, honorabiles, spectabiles,
vážení hosté,
dovolte mi krátkou osobní poznámku. První práce Františka
Šmahela jsem nadšeně četla v 60. letech, době svých studií,
osobně jsem se s autorem poprvé setkala až roku 1983.
V jeden podzimní podvečer přednášel v královéhradeckém
muzeu. Jeho přednáška, týkající se počátků husitské revoluce,
obsahující vedle známých, leč mile odpolitizovaných skuteč-
ností také fakta zcela nová, fakta o středověkém každoden-
ním životě, o myšlení středověkého člověka a jeho vidění
světa, působila v myšlenkovému úhoru tehdejšího Koniášova
kraje jako „ořechy, slazené hrušky a zelená jablka, pamlsky
a pokroutky, za zvuku hudby i zpěvu,”1 abychom užili citátu
z Cesty Karla IV. do Francie. V secesní posluchárně muzea
tak mohl člověk aspoň na chvíli dát zapravdu Ciceronovu vý-
roku „Liberae sunt nostrae cogitationes.”2 Osudu vděčím, že
mi koncem 90. let nabídl možnost se s Františkem Šmahelem
vídat častěji. Pomohl nám dobrou radou při vzniku Fakulty
humanitních studií, v Pardubicích přednášel, později jsme se
setkávali v redakci Dějin a současnosti. Spolu s kolegy jsme
měli možnost poznat, že navzdory četným úspěchům a oce-
něním je profesor Šmahel člověkem mimořádně vstřícným,
laskavým rádcem a příjemným společníkem. Obraz váženého
erudovaného badatele, těšícího se úctě doma i v zahraničí,
jakož i obraz znamenitého historického spisovatele tak získal
v mých očích další rozměr: obraz moudrého a skromného
člověka, vědce se smyslem pro čest i pro humor.
Titul „doctor honoris causa” dnes udělený Univerzitou Par-
dubice tedy plně přináleží muži, který ve svém životě i ve
svém díle ceteribus rebus humanitatem anteposuit.3

Vážený pane profesore, za akademickou obec Univerzity Par-
dubice jsem oprávněna říci, že jsme velmi hrdí na to, že první
čestný doktorát, který mohla navrhnout Vědecká rada Fakul-
ty filozofické, náleží právě Vám.

PROJEV dr.h.c.
Prof. PhDr. František Šmahel, doctor honoris causa
Univerzity Pardubice, oslovil dne 15. února 2007 slavnostní
shromáždění:
Neobyčejně si vážím pocty, které se mi dnes dostalo. Zejmé-
na pak proto, že o věhlas pardubické univerzity se zatím za-
sloužili především chemici a představitelé dalších nehumanit-
ních disciplin. Filozofická fakulta si krátce po startu vede ne-
obyčejně zdatně, přesto však cítím vnitřní povinnost při roz-
pravě s Vámi vykročit z hranic vlastního oboru. Nebude to
ostatně příliš daleko, jen do pomezních oblastí dalších disci-

plin, a to nejprve chemie. Ta se zamíchala do ryze historic-
kých sporů již analýzami podvržených rukopisů zelenohor-
ského a královédvorského, známých pod zkratkou RKZ. Je
tomu právě sto padesát let, kdy se chemie postavila po bok
historii. V protokolu komise, která se 18. ledna 1857 sešla
k posouzení pravosti Milostné písně krále Václava („Jelen”)
stojí: „Hned na první pohled zbudil rukopis tento pro způsob
písma a černidla u komisí podezření. Při tom pozorovaly se
již pouhým okem a mezi řádkami nynějšího textu známky
barvy hnědé, kteréž se pozůstatky staršího seškrábaného
písma býti zdály. Zvětšovacím sklem známky ty patrněji se
objevovaly.”
Ze soudobých písemností už jen stručně: „Užitím lučebních
prostředků došlo podezření úplného stvrzení. Potřena totiž
některá místa po krajích a v textu sirníkem amonným a poz-
ději v přítomnosti dra Rochledera, profesora chemie na

čestný doktor UPa prof. Šmahel přednáší svoji slavnostní řeč

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. přebírá z rukou rektora
diplom dr.h.c. UPa

1 Cesta Karla IV., s. 328.
2 „Naše myšlenky jsou svobodné.” (Cicero, De senectute 7, 26)
3 „…který přede vším upřednostňoval lidství”, parafráze E. S. Piccolominiho, Historia Bohemica, Praha 1998, s. 186.
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pražské universitě, ferrocyanovodíkem; i zjevily se docela pa-
trně písmena, ozdoby a známky dřívějšího textu, a sice nejen
na kraji, ale pod a mezi řádkami nynějšího textu. Nemůže
tedy býti pochybnosti, že nynější český text na palimpsestu
napsán jest. Původní, škrábáním odstraněný latinský text
nese ale, jak písmena, ozdoby a známky užitím prostředků
chemických se zjevivší patrně dosvědčují, na sobě ráz mno-
hem novější doby, než písmo písně milostné. Onyno se mu-
sejí totiž do 15. stol. klásti, kdežto nynější český text za pís-
mo 13., ano 12. století jmín býti chce; nemůže tedy býti po-
chyby, že výrobek mnohem pozdější doby a s úmyslem pod-
vodu předsevzaté nápodobení staršího písma jest!" Podepsán
Václav Nebeský, sekretář Musea království Českého.
Jak to však v Čechách bývá, vždy se naleznou opozičníci. Za-
stánců pravosti Rukopisů neubývalo, spíše naopak. Snad
i z tohoto důvodu jazykovědci a historici dali v letech
1968 – 1969 před jinými naléhavými otázkami přednost ko-
nečnému potvrzení pochybností. A protože metody chemic-
kého a fyzikálního zkoumání stáří a původu rukopisných do-
kumentů od dob posledních zkoušek RKZ pokročily, ujal se
tohoto úkolu kolektiv pracovníků Kriminalistického ústavu
Federální kriminální ústředny v Praze. Závěry těchto vý-
zkumů byly však překvapivě, a proto podezřele, publikovány
až v roce 1994. Hned na to, již v roce 1996, vyšel s podporou
ministerstva kultury polemický spis Fakta o Protokolech
RKZ. Autoři v ní dokládají neprůkaznost těchto Protokolů
a tím i podstatných námitek proti pravosti RKZ. Odezva
představitelů oficiální vědy se dosud nedostavila. To černé na
bílém stojí na internetových stránkách České společnosti
rukopisné. Víra odolává nejen kritickému dějepisectví, ale
i chemickým rozborům.
Pravým hájemstvím chemie je již delší dobu restaurování
uměleckých památek. Rozbory barev a technologických po-
stupů jsou nezbytnou oporou při dataci a zkoumání pravosti
děl starého i nového umění. Vedle dějin umění nejvíce těží ze
spolupráce s přírodními vědami archeologie. Mnozí archeo-
logové se sice stále ještě pro určení druhu půdy a složení je-
jich vrstev obracejí na jednoho kolegu, který má vzácný dar
rozpoznat zeminu jejím ochutnáním, ten však všechny žada-
tele nestačí uspokojit, a proto je třeba brát na pomoc i kvali-
fikované půdoznalce.
Jednou z věd, která se rozpíná a postupně do sebe zahrnuje
stále větší okruhy poznávání, je dnes antropologie. Historická
antropologie se dnes na pardubické Filozofické fakultě pěstu-
je a zdá se, že se stává profilujícím oborem. Její zájem se sou-
střeďuje na řadu jevů a oblastí, jimiž se dříve zabývaly dějiny
kultury a civilizací. Nebudu nosit sovy do Athén, i když ty vý-
chodočeské ležely dříve v Chrudimi, a nebudu také ve svém
věku zkoumat, do jaké míry se obě discipliny odlišují jen ná-
zvy. Omezím se na antropologii „anatomickou”, která pojed-
nává, jak se praví v Ottově slovníku naučném, „o vlastnos-
tech lidského ústrojí tělesného a rozmanitých zvláštnostech
a odchylkách jeho”. Jednou z jejích součástí je kraniologie,
neboli učení o lebce. Když jsem byl o hodně mladší, také

jsem se s touto důležitou částí lidského těla zapletl, a to ni-
koli jen tím, že bych si jako Hamlet s lebkou v ruce kladl
otázku „být, či nebýt”. Lebky, o níž bude řeč, jsem se ani ne-
dotkl, protože mi ji nepůjčili. Není ani divu, neboť vedle lebky
sv. Václava jde o druhý nejproslulejší pozůstatek tohoto dru-
hu. Už její objev v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla v listo-
padu 1910 vyvolal bouřlivou odezvu v denním tisku i v od-
borných kruzích. Mělo totiž jít, a snad dokonce i jde, o lebku
samotného Jana Žižky, a to navzdory podezřelým okolnos-
tem nálezu i sporným svědectvím o převezení ostatků slepé-
ho vojevůdce z Hradce Králové do Čáslavi.
Již dříve se historici přeli, zda Žižkou nejstarších dokumentů
byl husitský hejtman, nebo jeho otec. Dobrozdání slovutné-
ho antropologa Jana Matiegky vyznělo pro mladšího Žižku
a k obdobnému stanovisku dospěl o šedesát let později i Ema-
nuel Vlček, podle něhož pozůstatek lebky (tzv. kalva náležela
muži starému plus minus čtyřicet let). Tohoto mínění se
hned chopil známý luštitel historických záhad Miroslav Iva-
nov, jenž Žižku patřičně omladil. Mezitím jsem na základě
dříve nepovšimnutých úmrtních zápisů členů Žižkovy rodiny
v českokrumlovském klášteře řádu menších bratří sv. Františ-
ka doložil, že husitský válečník musel zemřít ve stáří nejmé-
ně šedesáti let. Pokud zmíněné rozbory antropologů byly
podložené, nemohla čáslavská kalva patřit historickému
Žižkovi. Připravit národ o takovou památku nebylo ovšem
jen tak. Proto příští posudek zmíněného antropologa vyzněl
v tom smyslu, že dotyčnému nebožtíkovi bylo v době smrti
s přípustnou desetiletou odchylkou padesát let. Nyní už leb-
ka mohla patřit mladšímu i staršímu Žižkovi.
S antropologií, ale i se zoologií se částečně prolíná nauka
o kostech, tzv. osteologie. Nebojme se cizích názvů, ostatně už
jimi budu šetřit. Archeologové i historici jsou vždy vděčni spe-
cialistům přírodovědných oborů, kteří z málo vábných po-
zůstatků někdejších záchodů a zasypaných studní umějí zjistit,
čím se naši dávní předchůdci živili. Tyto rozbory jsou velice
pracné i nákladné, a přestože jsou samy o sobě téměř nezpo-
chybnitelné, nelze je vždy mít za bernou minci. Vzpomínám si,
jak před dávnými lety jsem byl překvapen, když z rozborů kos-
tí nalezených na předhusitském Táborsku vyplývalo, že na jí-
delníčku chyběly ovce. Podle písemných pramenů totiž jiho-
čeští lapkové kradli v tomto kraji celá stáda ovcí, jejichž chov
byl nezbytný pro místní rozvinuté soukenictví.
V každém oboru dochází k dříve netušeným možnostem po-
znání. Platí to i pro dendrochronologii, disciplínu, která na zá-
kladě letokruhů dokáže velmi přesně určit stáří nejen sta-
vebních trámů, ale i dřeva uměleckých předmětů např. gotic-
kých madon. Když jsem se o této metodě poprvé dozvěděl,
byla na samém začátku a nemohl jsem ji použít. Dnes je
tomu zcela jinak a znalci starožitností musí být ve střehu.
Někdy ani historik není s to včas rozpoznat, co vše bude
muset vzít z poznatků přírodních a jiných věd v potaz. Sotva
lze už dnes psát o velkých středověkých morových nákazách
tzv. Černé smrti bez přihlédnutí k přechodné neplodnosti
žen v období dlouhodobého nedostatku potravin. Jistě také
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nebude dlouho trvat a do historie
lidských pokolení, národů a ras začnou
ve větší míře zasahovat i genetici.
Kolikrát jsem už slyšel o historii, že pro
své málo exaktní vývody ani nemůže
být vědou. Patřím k scientistům, nikoli
scientologům, a proto úsilí o objektivi-
tu je mi každodenním příkazem. Přesto
musím dodat, že pro historika nemo-
hou být za všech okolností závazná svě-
dectví pramenů. Uvedu příklad z blízké
Chrudimě, kde jsem maturoval. Kdekdo
z mých předchůdců se spokojil s tím, že
v místních pramenech byli uvedeni jako
plátci městských daní jen dva řezníci.
Ve skutečnosti jich však muselo být
mnohonásobně více, jak tomu bylo v ji-
ných městech obdobné velikosti. Chru-
dimští řezníci byli nejspíše ve své větši-
ně dočasně osvobozeni od dávek. Proč
tomu tak bylo, nevíme, nejspíše přispěli na obnovu místních
hradeb.
Archeologové i historici musí tudíž brát v potaz nejen to, co
se dochovalo, ale i to, co se nedochovalo. Stále se ještě žáci
a studenti ve školních hodinách dějepisu učí o lidu se šňůro-
vou keramikou, o lidu zvoncových pohárů nebo o jiných kul-
turách označených podle hliněných předmětů. Neméně
důležité pro život v tehdejších podmínkách však byly i výrob-
ky ze dřeva, kůží a textilu, jež se v naprosté většině případů
nedochovaly. Obdobně je tomu i se středověkými rukopisy,
jichž nutně bylo mnohonásobně více než těch, které se do-
chovaly. V každé z více než dvou tisíc far pražské arcidiecéze
musel např. podle církevních předpisů být misál, diecezální
statuta a liturgické knihy. Z těchto mnoha tisíců rukopisů se
dochoval jen zlomek. Jiný příklad. Zcela výjimečně se v našich
muzejních sbírkách setkáme se středověkými textiliemi. Tím,
že se nedochovaly např. tapiserie, zmizelo z našeho povědo-
mí, jak např. vyhlížely zámožné domácnosti. Jen v inventáři
svatotomášského kláštera na Malé Straně je zapsáno nemálo
těchto závěsných koberců se světskými výjevy, které sem da-
rovaly bohaté zbožné vdovy. Nejen to, tyto darované textilní
závěsy byly o svátcích skutečně po stěnách rozvěšovány,
takže se návštěvníci kostela mohli například potěšit
pohledem na divé muže pronásledující tu zvěř, tu ctnostné
ženy.
Snad se nikdo z přítomných znalců nebude cítit dotčen tím,
že jsem jejich výsostné disciplíny degradoval na pomocné
vědy historie. Někdy by naopak možná nevadilo, kdyby se
historie obdobně uplatnila i tam, kde platí jen čísla a vzorce.
Spojuje nás ovšem mnohem více než občasné nahlížení přes
rameno do cizích kruhů. Máme-li badatelství v sobě jako ne-
uhasitelnou potřebu, stáváme se čas od času i naším nej-
bližším na obtíž, když v noci vstáváme k počítači nebo hledá-
me něco v knihovně. Své záhady prostě nosíme sebou nejen
do tramvaje a v Pardubicích do trolejbusů, ale i na dovolené.

Co by nás ještě mělo spojovat, pokud tomu tak ještě není?
Mimo jiné kritičnost k vlastnímu dílu a vnímavost k dílu dru-
hých. Spojovat by nás měl i ethos vědecké práce. Prodejnost
byla nejednou hříchem dějepisců, kteří často museli velebit
své chlebodárce, aby přežili. Dnes tomu tak snad již nemusí

zleva: pedel rektora, prorektor prof. Ludwig, rektor prof. Málek, dr.h.c. prof. Šmahel,
děkanka Fakulty filozofické prof. Lenderová, promotor prof. Vorel, pedel FF

rektor pronáší přípitek novému čestnému doktoru UPa před
Aulou Arnošta z Pardubic

nový čestný doktor UPa přijímá gratulace
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být. V samém závěru doplním slova básníka polozapomenu-
tých již Večerních písní: Nekamenujte, prosím, ani proroky,
ani historiky jen proto, že první špatně odhadují budoucnost
a že druzí Vám před oči vyvolávají nejen slunnou, ale i po-
temnělou minulost.
Díky za zcela výjimečnou poctu, které se mi od Pardubické
univerzity a její Filozofické fakulty dostalo.

PŘÍPITEK
Cives academici, vážení hosté!
Nikoli banket v sále pařížského Cité, ale přátelské setkání
v Aule Univerzity Pardubice v únoru Léta Páně 2007 završí
dnešní slavnostní den.
Volně inspirováni kulinářským uměním Mistra Viléma Tirela,
řečeného Taillevent, dovolili jsme si na počest pana profesora
Šmahela připravit pardubickou repliku pařížské hostiny, již
v lednu Léta Páně 1378 dával na počest císaře Karla IV. fran-
couzský král Karel V. Jako doklad této inspirace a na paměť
dnešního dne předáváme panu profesorovi slavnostní menu.
Chopme se proto svých gobeletů a pozvedněme je na zdraví
pana profesora Františka Šmahela, doktora věd, od dnešního
dne „doctor honoris causa” Univerzity Pardubice.

Mimořádný podíl na rozvoji vědeckého poznání oceňuje Uni-
verzita Pardubice udělením čestných doktorátů.

V roce 1994 byl udělen první titul „doctor honoris causa”
Univerzity Pardubice za mimořádný přínos pro rozvoj oborů
chemie, vědy a vědeckého poznání a významný podíl na roz-
voji vědecké spolupráce s pracovišti Fakulty chemicko-tech-
nologické Univerzity Pardubice
– profesoru Rudolfu Zahradníkovi, průkopníku české kvan-

tové chemie, dlouholetému předsedovi Akademie věd ČR
a zakladateli Učené společnosti ČR,

– v roce 1996 profesoru Josefu Michlovi, významnému svě-
tovému vědci v oblasti teoretické organické chemie;

– v roce 1998 prvnímu zahraničnímu profesoru G. A. Guio-
chonovi z University of Tennessee, USA, přednímu světo-
vému odborníku v oblasti analytické chemie a chromato-
grafie,

V roce 1999 byl udělen čestný doktorát profesoru Jaroslavu
Němcovi, vynikajícímu odborníku v oblasti dopravy a strojí-
renství, zakladateli celé řady studijních oborů.
Při příležitosti vyvrcholení oslav padesátileté historie vysoké-
ho školství v Pardubicích v roce 2000 byly uděleny další tři
tituly mezinárodně uznávaným odborníkům ve svých obo-
rech a dlouholetým spolupracovníkům Fakulty chemic-
ko-technologické
– profesoru Otto Exnerovi za přínos v rozvoji organické

chemie, zejména oboru korelační analýzy,
– profesoru Jacques Lucasovi z Francie za přínos ve výzku-

mu chemie a technologie speciálních skel,
– profesoru Pavlu Kratochvílovi za přínos v rozvoji oboru

makromolekulární chemie v oblasti fyzikální chemie
polymerů.

V listopadu 2002 byl titul „doctor honoris causa” Univerzity
Pardubice udělen profesoru Ctiradu Uhrovi, Ph.D., D.Sc.,
z University of Michigan, USA, za mimořádný přínos v mate-
riálovém výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek.
Devátým čestným doktorem univerzity se stal v dubnu 2004
profesor Ladislav Frýba, přední odborník v oboru dynamiky
železničních dopravních staveb a jejich životnosti.
Desátý čestný doktorát Univerzity Pardubice tedy obdržela
další významná osobnost české vědy – profesor doktor Fran-
tišek Šmahel, doktor historických věd.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka UPa

Jmenován nový profesor univerzity

V pondělí 16. dubna odpoledne byl ve Velké aule Karolina
v Praze při slavnostní ceremonii jmenován prezidentem re-
publiky spolu s dalšími 67 novými profesory českých vyso-
kých škol prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., profesor Univerzity
Pardubice pro obor Technologie makromolekulárních látek.
Za účasti prorektora Univerzity Pardubice pro vnitřní
záležitosti doc. Ing. Jiřího Cakla, CSc. a představitelů dalších
českých vysokých škol slavnostně převzal jmenovací dekret
z rukou prezidenta republiky Václava Klause.

Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. působí v oddělení nátěrových
hmot a organických povlaků Ústavu polymerních materiálů
Fakulty chemicko-technologické, které vede, nově zastává
funkci proděkana fakulty pro pedagogiku.
Významným přínosem jeho vědecko-pedagogické práce pro
zmíněný obor je studium katalytického působení ferrocenu
a jeho derivátů na vytvrzování lineárních nenasycených poly-
esterových pryskyřic. Petr Kalenda se se svým týmem spolu-
pracovníků přímo podílí na vývoji nových, a to především

děkanka Fakulty filozofické prof. Lenderová pronáší přípitek prof.
Šmahelovi, dr.h.c. UPa
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ekologicky nezávadných pigmentových částic, při čemž se po-
dařilo nalézt řadu nových materiálů, které jsou využívány
v nátěrových systémech a hmotách a svými vlastnostmi dale-
ko převyšují dosud používané ochranné antikorozní systémy.
Zmíněná problematika je rozvíjena na Univerzitě Pardubice
jako unikátní obor na jediném univerzitním pracovišti
v České republice.
Na základě jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti
a po projednání ve vědeckých radách Fakulty chemicko-tech-
nologické a Univerzity Pardubice bylo jeho řízení ke jmeno-
vání profesorem úspěšně ukončeno.

Nově jmenovanému profesoru univerzity gratulujeme.
(vw)

prof. Petr Kalenda při řízení ke jmenování profesorem
před VR UPa

Rektor prof. Málek předstoupil poprvé před akademickou obec
s bilancí prvního roku svého funkčního období – roku 2006

V úterý 13. března odpoledne předstoupil v kongresovém
sále rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. před shromáždění aka-
demické obce univerzity, aby zhodnotil loňský rok 2006 a zá-
roveň provedl bilanci první roku svého čtyřletého funkčního
období.
Během svého ohlédnutí za rokem 2006 se dotkl jak naplnění
10 hlavních bodů rozvoje univerzity, se kterými vstupoval do
svého úřadu, tak nabídl řadu informací a zamyšlení nad peda-
gogickými a vědeckovýzkumnými výsledky univerzity v širším
kontextu českých vysokých škol i mezinárodně.
Počet studentů studujících v 50 programech se 120 studijní-
mi obory v bakalářském, magisterském nebo doktorském
studiu vzrostl v roce 2006 o 11 % na 8 700. Odpovídajícím
způsobem vzrostl i rozpočet vysoké školy a jejích pěti fakult
a dvou vysokoškolských ústavů, který díky investičním pro-
středkům na výstavbu v univerzitním kampusu přesáhl 1 miliar-
du korun.
Jak se podařilo v roce 2006 naplnit 10 hlavních bodů rozvoje
univerzity?

1. Výraznější otevření univerzity mezinárodní odborné
komunitě

– opět navýšen počet přijíždějících a vyjíždějících studentů
na jedno či dvousemestrální studia téměř o 1/3. Celkový
počet 240 zahraničních studentů představuje 2,7 % z cel-
kového počtu studentů.

– vyhlášen systém prestižních postdoktorálních stáží na vě-
deckých pracovištích univerzity pro vynikající absolventy
doktorských studijních programů ze zahraničních
vysokých škol.

2. Rozšířit nabídku akreditovaných cizojazyčných studijních
programů

– projektově podporována příprava studijních předmětů vy-
učovaných v angličtině, uskutečnila se řada přednáškových
pobytů zahraničních pedagogů na fakultách a vysokoškol-
ských ústavech univerzity;

– polovina zahraničních studentů studuje v ucelených akre-
ditovaných studijních programech, někteří dokonce v češ-
tině, polovina přijíždí na univerzitu v rámci programů EU
zaměřených na mobility a výměnné stáže a využívají rozši-
řující se nabídky studijních předmětů vyučovaných v ang-
ličtině;

– patří mezi dlouhodobé priority univerzity.

3. Usilovat o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem na dalších fakultách

– tato práva rozšířena na Fakultu ekonomicko-správní
k existující Fakultě chemicko-technologické a Dopravní fa-
kultě Jana Pernera.

4. Transformovat oba vysokoškolské ústavy na fakulty
– Ústav zdravotnických studií během roku akreditoval další

programy, zejména navazující magisterské studium a dok-
torský studijní program (ten ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích) a úspěšně prošel
transformací na šestou fakultu univerzity (k 1. lednu
2007);

– Fakulta elektrotechniky a informatiky by z existujícího vy-
sokoškolského ústavu měla vzniknout na počátku příštího
roku 2008.

5. Prohloubit systém hodnocení kvality výuky studenty
– na jednotlivých součástech univerzity se postupně propra-

covává systém, který by byl v souladu se záměry evrop-
ského systému hodnocení kvality vzdělávacího procesu;

– studenti jsou na fakultách zapojeni do pravidelného hod-
nocení vybraných předmětů;

– v roce 2006, na základě konzultací s poradci Evropské ko-
mise, byl zpracován program zdokonalení implementace
evropského kreditového systému na univerzitě, který
umožňuje mobility studentů a uznávání dosažené vysoko-
školské kvalifikace v rámci evropských vysokých škol i me-
zinárodního trhu práce.
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6. Aktivně pěstovat a prohlubovat spolupráci
s průmyslovými podniky, firmami a společnostmi,
které mají zájem o inovace a pokročilé technologie

– univerzita vstoupila jako komanditista spolu s Pardubic-
kým krajem do společnosti TechnoPark Pardubice k. s. –
byl podán projekt a získána finanční podpora z Operační-
ho programu Prosperita na výstavbu technologického par-
ku a průmyslového inkubátoru;

– Fakulta ekonomicko-správní se účastní činnosti družstva
Klastr výrobců obalů se sídlem v Jaroměři, který založilo
21 podniků z Královéhradeckého kraje, Pardubického kra-
je a kraje Vysočina;

– během roku bylo uzavřeno na 300 různých smluv s prů-
myslovými společnostmi a institucemi na odborné služby
poskytované univerzitními pracovišti a speciálními labora-
tořemi;

– naplňovány byly i rámcové smlouvy o spolupráci s exter-
ními subjekty, podporující spolupráci v oblasti vzdělávacích
i vědeckovýzkumných aktivit pracovišť univerzity, kontaktu
s vysokoškoláky, případně směřující k pracovnímu zapojení
studentů po jejich absolutoriu.

7. Vytvořit podmínky pro širší zapojení pracovníků
a studentů univerzity do rámcových programů
Evropské unie

– byl vytvořen systém podpory a služeb řešitelům při konci-
pování a realizaci projektů v rámci vyhlášených či připra-
vovaných programů Evropské unie, např. zaměřených na
výzkum a vývoj pro inovace, v rámci Evropského sociální-
ho fondu či programů vzdělávacích a výměnných;

– došlo k personálnímu posílení těchto podpůrných služeb;
– byla získána finanční podpora na řadu projektů v hodnotě

téměř 25 miliónů korun.

8. Pokračovat ve výstavbě univerzitního kampusu
– nová tělovýchovná zařízení byla slavnostně otevřena

a předána do provozu v listopadu loňského roku;
– pokračuje výstavba areálu Fakulty chemicko-technologické,

která je jednou z největších stavebních akcí v Pardubickém
kraji a významnou v rámci českého vysokého školství.

9. Rozvíjet infrastrukturu informačních a komunikačních
technologií

– připojení na vysokorychlostní vysokoškolskou síť
CESNET umožňuje využívání špičkových IT technologií,
služeb a systémů;

– univerzita získala celkem 16 km nových optických tras,
které efektivně propojí všechny stávající lokality univerzity
v rámci území města Pardubic;

– pokračovalo zavádění bezdrátových WiFi sítí v rámci hlav-
ního univerzitního kampusu;

– to vede též k rozšíření dostupnosti informačních zdrojů
apod.

10. Budovat vnitřní a vnější komunikační strategie univerzity
jako celku

– významným způsobem rozšířen elektronický komunikační
systém a důsledné zavádění informačních systémů ve
všech hlavních činnostech univerzity (včetně např. zařízení
umožňujícího pořádání videokonferencí v mezinárodním
měřítku).

rektor prof. Málek a předseda AS UPa v r. 2006 doc. Drdla při
výročním shromáždění akademické obce 13. 3. 2007
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fakulty a vysokoškolský ústav

Profesor Málek je devátou osobností v čele vysoké školy
v Pardubicích v její více než pětapadesátileté historii a v po-
řadí čtvrtým rektorem v čele univerzity po jejím přejmeno-

vání a rozšíření v roce 1994. Jeho funkční období je čtyřleté
(podle novely zákona o vysokých školách) do roku 2010.

(vw)

Fakulta chemicko-technologická má po šesti letech nového děkana

V úterý 17. dubna proběhla ve velké za-
sedac í místnost i Fakulty chemic-
ko-technologické Univerzity Pardubice
malá slavnost instalace děkana fakulty
do funkce.
V čele fakulty na následující čtyřleté ob-
dobí 2007 – 2011 stanul dne 3. dubna
2007 prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc., který
po uplynulých šest let působil ve funkci
proděkana fakulty pro pedagogiku. Do
funkce jej jmenoval rektor Univerzity
Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Akademický senát Fakulty chemic-
ko-technologické vyhlásil v závěru mi-
nulého roku harmonogram voleb kan-
didáta na funkci děkana fakulty pro ná-
sledující čtyřleté období. Do 4. ledna
shromažďoval návrhy na kandidáty, kte-
ré mohli podávat členové akademické
obce či vědecké rady fakulty.
Ve čtvrtek 25. ledna se akademické obci
na předvolebním shromáždění představil
jediný kandidát z osmi navržených, který
kandidaturu přijal a ucházel se o funkci
děkana – prof. Ing. Petr Lošták, DrSc.
z katedry obecné a anorganické che-
mie.
Patnáctičlenný nejvyšší samosprávný
akademický orgán fakulty – akademický

senát zvolil kandidáta na funkci děkana
na svém zasedání v úterý 30. ledna. Stal
se jím prof. Ing. Petr Lošták, DrSc., kte-
rého rektor univerzity na návrh akade-
mického senátu fakulty jmenoval do
funkce k 3. dubnu.

Prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.
(1949)

působí na Katedře obecné a anorganic-
ké chemie FChT, kterou od roku 2001

vedl. Profesorem pro obor Chemie
a technologie anorganických materiálů
byl jmenován prezidentem republiky
v roce 2000.
Ve vědecké práci se orientuje zejména
na chemii a technologii pevných látek,
především na studium vrstevnatých po-
lovodičů tetradymitové struktury s vý-
raznými termoelektrickými vlastnostmi.
Sleduje relace mezi podmínkami přípra-
vy, strukturou, bodovými poruchami
krystalové mřížky a fyzikálními a che-
mickými vlastnostmi krystalů. Řada ter-
nárních krystalů tetradymitového typu
byla pod jeho vedením připravena na
katedře poprvé.
Je pátým děkanem v čele Fakulty che-
micko-technologické od roku 1991, kdy
na tehdejš í Vysoké škole chemic-
ko-technologické vznikly dvě fakulty –
Fakulta chemicko-technologická, nava-
zující na čtyřicetiletou historii chemic-
kého vysokého školství ve městě, a Fa-
kulty územní správy, čímž byl zahájen
proces diverzifikace pěstovaných disci-
p l ín na do té doby jednooborové
vysoké škole a proces její přeměny na
univerzitu.
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Slavnostním předáním funkcí a instalací
děkana Fakulty chemicko-technologické
tak byl dokončen proces volby nového
kandidáta na funkci děkana fakulty pro
další, čtyřleté funkční období.
Prof. Lošťák po šesti letech střídá ve
funkci prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc.,
který působil ve funkci děkana fakulty
po dvě po sobě jdoucí funkční období
2001 – 2007. V týmu nejbližších spolu-
pracovníků nového děkana Fakulty che-
micko-technologické však zůstává.
Po slavnostním předáním funkcí nový
děkan prof. Lošťák zároveň představil
tým svých nejbližších spolupracovníků
ve vedení fakulty – čtyři proděkany.
Jsou jimi:
● prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

– proděkan pro vědu
a první zástupce děkana,

● prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
– proděkan pro pedagogiku
(nově jmenovaný profesor a proděkan),

● doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.
– proděkan pro rozvoj fakulty
(ve funkci pokračuje),

● prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
– proděkan pro vnější vztahy
(nově jmenovaný proděkan).

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
proděkan pro vědu,
první zástupce děkana

– základní a aplikovaný výzkum
– vědecká spolupráce (domácí i zahra-

niční)

– plánování, nákup a kontrola využití in-
vestičních prostředků

– granty, výzkumné záměry a projekty
– habilitační a profesorská řízení
– publikační a ediční aktivity fakulty
Věk: 48 let.
Absolvent VŠCHT v Pardubicích (1982)
v oboru Technologie výroby a zpraco-
vání polymerů.
Od roku 1982 působí na katedře che-
mického inženýrství; postupně ve funk-
ci asistenta (od r. 1983), odborného asi-
s tenta (od r. 1986) , docenta (od
r. 1997). V roce 2003 jmenován profe-
sorem v oboru Chemické inženýrství.
Vědecká činnost: zaměření na tlakové
membránové procesy (mikro-, ultra-
a nanofiltrace, reverzní osmóza), che-
micko-inženýrské aspekty čistění od-
padních vod, hydromechanické procesy,
aplikovanou reologii a bioinženýrství.
Od roku 2001 do 2007 dvě funkční ob-
dobí ve funkci děkana FChT; předseda
Vědecké rady FChT, člen VR Univerzity
Pardubice, FCH VUT v Brně, FCHI
VŠCHT v Praze a FaF UK v Hradci
Králové.

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
proděkan pro pedagogiku

– studijní záležitosti prezenčního
i kombinovaného studia v bakalář-
ských, magisterských a doktorských
studijních programech

– programy celoživotního vzdělávání
– přijímací řízení do všech stupňů stu-

dia

– informace o počtech studentů
– imatrikulace 1. ročníku
– sponze bakalářů
– promoce absolventů magisterského

studia
– promoce doktorů
– studijní programy
– akreditace
– studijní a zkušební řád
– kárná opatření
Věk: 45 let.
Absolvent VŠCHT v Pardubicích (1985)
v oboru Technologie výroby a zpraco-
vání polymerů.
V letech 1985 – 1986 pracoval ve Vý-
zkumném ústavu nátěrových hmot Pra-
ha. V období 1986 – 1990 řádná aspi-
rantura v oboru Technologie mak-
romolekulárních látek. Od roku 1990
působí na katedře polymerů, později na
Ústavu polymerních materiálů ve funkci
odborného asistenta (od r. 1990) a do-
centa (od r. 1995). Jmenován profeso-
rem v oboru Technologie makromole-
kulárních látek 16. 4. 2007.
Vědecká činnost: zaměření na chemii
filmotvorných látek, organické povlaky
a pigmentované heterogenní antikoroz-
ní systémy.
Zástupce vedoucího Ústavu polymer-
ních materiálů (1997), vedoucí oddělení
nátěrových hmot a organ ických
povlaků (1997).

doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.
proděkan pro rozvoj fakulty
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– výstavba nového areálu fakulty, adap-
tace

– rozvojové záměry a projekty
Věk: 53 let.
Absolvent VŠCHT v Pardubicích (1978)
v oboru Technická analytická a fyzikální
chemie.
Na fakultě působí od roku 1982, zpo-
čátku jako odborný asistent, od roku
1996 jako docent na katedře anorga-
nické technologie. Od roku 1996 do-
sud vykonává funkci vedoucího katedry,
od roku 2001 do roku 2006 byl prodě-
kanem fakulty pro rozvoj a vnější vzta-
hy, v období 2006 – 2007 proděkanem
pro rozvoj fakulty.
Vědecká činnost: zaměření na oblast
průmyslových hnojiv.
Člen Vědecké rady FChT.

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
proděkan pro vnější vztahy

– rozvoj mezinárodní spolupráce
– bilaterální kontakty se zahraničními

i tuzemskými partnery

– mezinárodní mobi l i ty studentů
a akademických pracovníků

– prezentace a propagace fakulty
– informační materiály o fakultě
– získávání nových studentů
– styk s veřejností a médii
– informační systémy
– studijní programy a předměty vyučo-

vané v anglickém jazyce

Věk: 49 let.
Absolvent VŠCHT v Pardubicích (1982)
v oboru Anorganická chemie, speciali-
zace na velmi čisté a kovové speciální
materiály.
Na fakultě působí od roku 1983 jako
vědecký pracovník, od r. 1990 jako asis-
tent a později od roku 1992 jako od-
borný asistent, od roku 2001 jako do-
cent na katedře obecné a anorganické
chemie. V r. 2005 jmenován profeso-
rem v oboru Anorganická chemie. Vě-
decká činnost: zaměření na oblast spe-
ciálních skel, jejich aplikací v optice a fá-
zových pamětech. Podílel se a podílí na
řešen í domác ích a zahran ičn ích
výzkumných projektů.
Absolvoval dlouhodobé zahraniční
stáže (např.: Univerzita Edinburgh, UK;
Univerzita Saskatchewan, Kanada).
Pracoval v různých řídících funkcích –
tajemník katedry, výzkumného centra.
Od roku 1998 byl členem Akademické-
ho senátu Univerzity Pardubice a poz-
ději Fakulty chemicko-technologické.

(vw)

Europoslanci přednášeli na Fakultě ekonomicko-správní

V pondělí 2. dubna se na Fakultě ekonomicko-správní usku-
tečnily na sobě nezávisle hned dvě přednášky poslanců Ev-
ropského parlamentu – PhDr. Libora Roučka a MUDr.
Zuzany Roithové.
Od 8 hodin v posluchárně B1 přednášel na pozvání České
společnosti ekonomické a Ústavu ekonomie Fakulty ekono-
micko-správní poslanec Libor ROUČEK, 1. místopředseda za-
hraničního výboru Evropského parlamentu. Ve svém proslo-
vení k vysokoškolákům se zaměřil na perspektivy a bariéry
rozvoje a vztahů České republiky a Evropské unie.

Od 14 hodin se tamtéž uskutečnila další přednáška, tento-
krát poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové,
místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotře-
bitelů. O přínosu Evropské unie pro život v České republice
a fungování Evropského parlamentu přednášela posluchačům
3. ročníku veřejné správy, kteří se danou problematikou
zrovna zabývají v předmětu nazvaném „Evropská integrace”.
Po přednáškách se europoslanci krátce setkali s rektorem
Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc.

(vw)

europoslanec Libor Rouček při setkání s rektorem univerzity
po přednášce

europoslankyně Zuzana Roithová s prvním náměstkem hejtmana
Romanem Línkem v kanceláři rektora
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Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu přednášel
na Fakultě ekonomicko-správní

Ve čtvrtek 8. března zavítal mezi posluchače Fakulty ekono-
micko-správní Univerzity Pardubice prezident Nejvyššího
kontrolního úřadu České republiky Ing. František Dohnal.
Navázal tím na svého předchůdce JUDr. Lubomíra Voleníka,
který pardubické studenty oslovil přednáškou například
7. prosince 1995.
Před vlastní přednáškou byl Ing. František Dohnal přijat rek-
torem Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc.
a seznámen se současným děním na univerzitě i s jejími nej-
bližšími výhledy. Hovořilo se též o práci Nejvyššího kontrol-
ního úřadu.
Samotná přednáška „Postavení Nejvyššího kontrolního úřa-
du v rámci systému státní správy ČR” byla určena pro poslu-
chače předmětu „Státní správa”. Z její struktury si připo-
meňme některé ze stěžejních okruhů: „Kontrola ve veřejné
správě”; „Systém kontroly výkonu státní správy”; „Právní za-
kotvení NKÚ”; „Rozsah kontrolní činnosti”; „Mezinárodní
spolupráce”. Pozornost vzbudila též podrobně zpracovaná
věková a kvalifikační struktura zaměstnanců NKÚ, stejně
jako třeba vývoj počtu došlých podání od občanů a jejich
využitelnost. Nejen k oživení potom sloužily konkrétní pří-
klady toho, na jak překvapivé skutečnosti se může při
kontrolní činnosti narazit například na ministerstvu obrany.
Přehledná prezentace všech probíraných tematických okru-
hů umožnila, aby posluchači získali ucelený náhled na předná-
šenou problematiku. O pozitivní atmosféře přednášky svěd-
čil nejen závěrečný potlesk posluchačů, ale též nabídka prezi-
denta NKÚ, že by i v příštím semestru přijel mezi pardubické
studenty.

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

z přijetí u rektora prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.

prezident NKÚ Ing. František Dohnal před zaplněnou učebnou

Přednáška Pavla Mertlíka na Fakultě ekonomicko-správní

Východočeská pobočka České společ-
nosti ekonomické na Univerzitě Pardu-
bice ve spolupráci s Ústavem ekonomie
Fakulty ekonomicko-správní uspořádala
12. března tohoto roku další z řady
přednášek a besed s předními českými
ekonomy.
Tentokrát zaplněná univerzitní aula při-
vítala exministra financí České republi-
ky Pavla Mertlíka, který zde před čtyřmi
lety jako prez ident ČSE pomáhal
pobočku zakládat.
Docent fakulty sociálních věd Univerzi-
ty Karlovy Ing. Pavel Mertlík, CSc., kte-
rý působí též jako hlavní ekonom Raif-
feisenbank, a. s., ve své přednášce „Hos-
podářské perspektivy zemí střední, vý-

chodní a jihovýchodní Evropy” konsta-
toval fakt historicky vzniklého rozděle-
ní Evropy z hlediska rozdílné výkonnos-
ti ekonomik jednotlivých států. Tento
diferenciál bude pravděpodobně překo-
náván velmi pozvolně a spíše v dlouho-
dobé perspektivě. Na základě expert-
ních výpočtů však pro českou ekono-
miku existují reálné předpoklady, aby si
ve střednědobém horizontu do roku
2020 upevnila své vedoucí postavení
v regionu východní Evropy, respektive
aby v rámci EU nadějně pokračovala
v již započatém procesu postupného
sbližování ekonomické úrovně ČR
s nejvyspělejšími státy západní Evropy.
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Po zodpovězení dotazů studentů po-
kračoval Pavel Mertlík v neformální be-
sedě s pedagogy Fakulty ekonomic-

ko-správní o aktuálních otázkách české
a světové ekonomiky a o problémech

výuky ekonomie a profesionální přípra-
vy ekonomů na vysokých školách.

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

KONTAKT 2007
Ve čtvrtek 15. března proběhl na Univerzitě Pardubice již
šestý ročník veletrhu pracovních příležitostí s názvem
KONTAKT 2007. Pro studenty Univerzity Pardubice, budou-
cí absolventy VOŠ a ostatní návštěvníky jej připravily Fakulta
chemicko-technologická a Fakulta ekonomicko-správní.
Akci zahájila v Aule Arnošta z Pardubic prorektorka pro stu-
dium a pedagogickou činnost doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.,
která přivítala zástupce firem a všechny přítomné studenty.
Zahájení byli přítomni i zástupci vedení obou pořádajících fa-
kult, a to děkan Fakulty ekonomiko-správní prof. Ing. Jan Ča-

pek, CSc. a proděkan Fakulty chemicko-technologické doc.
Ing. Ladislav Svoboda, CSc.
Letošního ročníku se zúčastnilo 36 firem působících v růz-
ných oblastech hospodářství, ve veřejném i soukromém sek-
toru v Čechách i na Moravě. Dvacet šest z nich představilo
své společnosti formou krátkých prezentací v hlavním před-
náškovém sále – Aule Arnošta z Pardubic. O tyto prezentace
však byl mezi studenty velmi malý zájem. Studenti raději
využívali možnost osobních pohovorů s personálními
manažery zúčastněných firem u jednotlivých firemních stano-

Odsun Němců není stále zapomenut
Bad Kissingen (Bavorsko). Na začátku
90. let započala tradice kontaktů čes-
kých univerzit se vzdělávacími ústavy
sudetských Němců v Bavorsku. Mezitím
se již konalo nespočet konferencí, se-
minářů a setkání na českém a bavor-
ském území. Jako první mezi českými
vysokoškolskými institucemi s nimi na-
vázala kontakt Západočeská univerzita
v Plzni. Český vědecký dorost se stal
stálým hostem na hradě Hohenberg,
nacházejícím se u Chebu na bavorské
straně hranic (Schirnding), a na Heili-
genhofu v lázeňském městě Bad Kissin-
gen (region Schweinfurt/Sviní Brod,
který je známý únosem Jitky českým
knížetem Břetislavem I.). To je důkazem,
že součástí česko-německých vztahů
nejsou jenom smutná témata, a le
v dlouhých dějinách se objevují také
události s lidskou tváří.
Jako první navštěvovali výše jmenovaná
střediska studenti z Plzně v roce 1995.
K nim se potom během několika let
připojily ostatní české univerzity. Nej-
novějšími návštěvníky se stali také stu-
denti Fakulty filozofické Univerzity Par-
dubice pod vedením Mgr. Lenky Matuš-
kové a Mgr. Heleny Jaklové z katedry
cizích jazyků. Posledními účastníky na
Hohenbergu byly v lednu 2007 tedy
4 studentky Fakulty filozofické. V rámci
tzv. „studentských týdnů” podnikly ex-
kurze do Bavorska a Duryňska. Tradice
prohlubování kontaktů pokračovala

i účastí studentek opět z Fakulty filozo-
fické Martiny Bigošové a Barbory Erbo-
vé s doc. Winfriedem Baumannem
z katedry cizích jazyků na semináři „Pa-
mětní místa” („Das Gedächtnis der
Orte – Orte des Gedenkens”), kona-
ném od 2. do 4. března 2007.
Tématy – „odsun”, integrace sudet-
ských Němců v SRN, nástup nových ge-
nerací, které přišly na svět již na území
nového domova, a jejich úsilí o smíření
s Čechy – by se měli více zabývat ger-
manisté na Katedře cizích jazyků Fakul-
ty filozofické na pardubické univerzitě.
Podle doc. Baumanna je to naléhavé
zejména z hlediska skutečnosti, že star-
ší generace sudetských Němců pomalu
vymírá a nejenom studenti germanisti-
ky tím přicházejí o významné svědky
dobových událostí roků 1945 a 1946.
Na konferenci v Bad Kissingenu jsme
objevili, že v Bavorsku existuje zvláštní
elita specialistů, která je vstřícná k Če-
chům, a to mezi univerzitními profeso-
ry a sudetskými Němci. Referenti mlu-
vili o Češích a české kultuře s velkým
uznáním a chápou ji jako součást spo-
lečné kultury ve střední Evropě. Refe-
ráty na této konferenci by byly námě-
tem pro plánované pardubické studium:
„Česko-německé vyrovnání”, „Čes-
ko-německé stereotypy”, „Národní zá-
jmy”, „Česko-německé hřbitovy”, „Kláš-
tery jako kulturní střediska”, „Funkce
sv. Václava jako historické osobnosti

společné pro Němce a Čechy”, „Furth
im Wald – cíl vlaků odsunutých Němců
a útěku Čechů přes Čerchov po únoru
1948”, „Překonání železné opony v ob-
dobí komunismu”, „Češi v Bavorsku”
atd.
Studentům se tak naskýtá možnost
spolupracovat s představiteli těchto in-
stitucí, a tím získat podklady pro nová
témata bakalářských, popř. diplomo-
vých prací a přispět k dalšímu rozvoji
této spolupráce a porozumění mezi
Čechy a Němci.

Barbora Erbová a Martina Bigošová
studentky 3. ročníku FF
doc. Winfried Baumann

Katedra cizích jazyků FF

Pardubičané s vedoucím Heiligenhofu
p. Gustavem Binderem
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višť, kde se ptali na požadavky firem, jejich zvyklosti a pro-
středí a porovnávali si podmínky nabízených pracovních míst
a získávali tak přehled o svých možnostech uplatnění na trhu
práce.
Pro všechny zúčastněné byl rovněž připraven katalog, který
byl souhrnem základních informací o zúčastněných firmách
a studentům může pomoci při jejich rozhodování o volbě
budoucího povolání. Katalog je zveřejněn i na webových
stránkách univerzity na adrese http://kontakt.upce.cz. Zde
zájemci naleznou i fotodokumentaci a krátký film o průběhu
akce.
Z dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu KON-
TAKTu 2007, vyplynula spokojenost se zajištěním akce jak

u studentů, tak i zástupců firem. Proto se studenti a budoucí
absolventi mohou těšit na toto setkání i v příštím roce. Již
nyní se o účast zajímají další firmy. Některé nabízejí i dlouho-
dobější spolupráci při získávání čerstvých absolventů z řad
informatiků, ekonomů, chemiků nebo z oblasti dopravy. Or-
ganizátoři akce doufají, že se v příštím roce budou studenti
univerzity více zajímat o nabídku pracovních příležitostí.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a zajištění této
akce podíleli. Jmenovitě Ing. I. Ulbrichové, I. Veselé, Ing. K. Ji-
ráskové, J. Myslivcovi, Ing. J. Luxové, Ing. Ž. Mesíkové, studen-
tům Fakulty ekonomicko-správní a Fakulty chemicko-techno-
logické. Dík patří i všem pracovníkům Univerzitního konfe-
renčního centra.

Seznam zúčastněných firem Kontakt 2007

Accenture Services, s.r.o. MKS technical textiles, s.r.o.
AWD Modrá pyramida, a.s.
Bochemie, s.r.o. Mondi Packaging Paper Štětí, a.s.
BorsodChem MCHZ, s.r.o. OP papírny, a.s.
Bosch Diesel, s.r.o. OVB Allfinanz, a.s.
Contipro Group Paramo, a.s.
ČSOB a.s. Procter and Gamble Rakona, s.r.o.
Eures PROFI-MEN, v.o.s.
Fatra Profireal, a.s.
Fosfa, a.s. Saint Gobain Vertex, s.r.o.
Foxconn CZ, s.r.o. Siemens kolejová vozidla, s.r.o.
Hexion Specialty Chemicals, a.s. Synthesia, a.s.
Indet Safety Systems, a.s. Tesco Stores ČR, a.s.
ING životní pojišťovna TPCA Czech, s.r.o.
IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Tyco Electronics EC, Trutnov
Jablonex Goup, a.s. Al Invest, Břidličná, s.r.o.
Kaučuk, a.s. Austin Detonator, s.r.o.
KB, a.s., Praha Granitol akciová společnost
Kooperativa, pojišťovna, a.s. Cheming, a.s.
Kordárna, a.s. Mega, a.s.
Lauryn, v.o.s. ON Semiconductor
Lučební závody Draslovka

Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES
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V druhém březnovém týdnu pořádala oddělení univerzity za-
bývající se mezinárodní studentskou a akademickou mobili-
tou již počtvrté informační akci pro studenty, tentokrát s ná-
zvem International Week. Vzhledem k tomu, že počet part-
nerských institucí dávno přesáhl hodnotu 100, bylo by
obtížné představit všechny možnosti studentské a akademic-
ké mobility pouze v průběhu jednoho dne tak, jak tomu bylo
v minulých letech. Proto byly letos prezentace rozděleny do
tří dnů a probíhaly pro jednotlivé fakulty samostatně. Stu-
denti, kteří v akademickém roce 2005/2006 studovali na za-
hraniční univerzitě, připravili informační stánky o svém poby-
tu, a to především pro kolegy ze své domovské fakulty. Po-
skytované informace se rozhodně netýkaly jen studia, ale
také studentského života v zahraničí.
První den se začínalo v budově, kde sídlí Fakulta ekonomic-
ko-správní a Fakulta filozofická, které vysílají nejvíce studentů
do zahraničí. Slavnostního zahájení se ujala prorektorka pro
studium a pedagogickou činnost doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
Studentské informační stánky byly umístěny ve vstupní hale
a v prvním patře této budovy. V následujících dnech prezen-
tovali své zkušenosti ze zahraničního pobytu studenti Do-
pravní fakulty Jana Pernera společně se studenty Ústavu
elektrotechniky a informatiky v přízemí budovy dopravní fa-
kulty. Středa byla věnována Fakultě chemicko-technologické
a Fakultě zdravotnických studií, v jejichž budovách probíhaly
prezentace paralelně. Ve čtvrtek proběhly v Aule Arnošta
z Pardubic přednášky o NATO Internship Programme a Life-
long Learning Programme. Společnost GTS International zde
také prezentovala svoje produkty pro studenty. Následovalo
shrnutí uplynulého týdne a vyhodnocení soutěže student-
ských fotografií a informačních stánků. Jako každým rokem
bylo i tentokrát opravdu těžké vybrat z více než 40 sou-
těžních snímků, proto byly nakonec uděleny ceny hned tři –
cena návštěvníků akce, cena organizátorů a cena odborné
poroty. Vítězné fotografie lze nalézt též na webových strán-
kách http://iw.upce.cz. Čtvrteční odpoledne bylo zaměřeno
na akademické pracovníky a zaměstnance univerzity. Nejprve
proběhly prezentace oddělení pro rozvoj a mezinárodní
vztahy, Národní agentury a DAAD o možnostech zahranič-
ních mobilit akademických pracovníků. Společenským vrcho-
lem odpoledne byl koncert Vysokoškolského uměleckého
sboru.
Nejrozšířenější základnou pro akademickou mobilitu je na
univerzitě, stejně jako na ostatních vysokoškolských institu-
cích v ČR, program Erasmus. Cílem akce International Week
bylo mimo jiné informovat o novinkách, k nimž v tomto pro-
gramu dochází. Od roku 2007 sice program Erasmus pokra-
čuje, ale je součástí nového vzdělávacího rámce EU, tzv. Life-
long Learning Programu, tedy programu celoživotního vzdě-
lávání. Pro akademický rok 2007/2008 má Univerzita Pardu-
bice připraveno již téměř 170 bilaterálních smluv v 23 ze-
mích EU a v Turecku. Takže je z čeho vybírat a studenti

vesměs velmi kladně hodnotí zkušenosti získané během po-
bytu v zahraničí. V rámci nové fáze programu Erasmus budou
moci vyjíždět studenti nejen na studijní pobyty, ale i na prak-
tické stáže k průmyslovým firmám a více využívat „Erasmus
intenzivních jazykových kurzů”, které jsou zaměřeny na
méně používané evropské jazyky (tzv. EILC).
Kromě mobilit v rámci programu Erasmus mají studenti
i další možnosti podívat se do světa. Univerzita má uzavřenu
celou řadu rámcových smluv s univerzitami po celém světě.
Namátkou jmenuji Japonsko, Mexiko, Čínu, Egypt, Kambodžu,
Taiwan nebo Brazílii. Na tyto výjezdy mohou studenti získat

International week – nabídka možností studia v zahraničí
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finanční prostředky v rámci vnitřní grantové soutěže Univer-
zity Pardubice, Programu rozvojových aktivit, popř. v rámci
Rozvojových programů MŠMT ČR. I tyto spolupráce byly bě-
hem International Week prezentovány. Univerzitu v brazil-
ském Rio de Janeiru zastupovali dva studenti Fakulty ekono-
micko-správní a jedna studentka Fakulty chemicko-technolo-
gické, kteří tam strávili část studia v roce 2006. National
Taiwan University of Science and Technology v Tapei zastu-
povali zase čtyři taiwanští studenti, kteří před časem přijeli
studovat do Pardubic na Fakultu ekonomicko-správní a Fa-
kultu chemicko-technologickou.
Hlavním cílem celé akce bylo povzbudit studenty ze všech
součástí univerzity a přiblížit jim možnosti, které mají na do-
sah. Ač partnerských smluv stále přibývá, zdá se, že zájem
o studium v zahraničí překvapivě stagnuje. V akademickém
roce 2006/2007 vyjelo v rámci programu Erasmus dokonce
o 15 studentů méně než v akademickém roce 2005/2006.
Organizátoři využili také možnosti oslovit velké množství
studentů a provedli ve spolupráci s katedrou sociálních věd
dotazníkovou akci, jejíž výstupy možná odhalí důvody, které
mohou studenty od zájmu o studium v zahraničí odrazovat.
Její výsledky budou též zpřístupněny akademické obci na
webových stránkách International Week.
V rámci International Week bylo ovšem připraveno nejen
poučení, ale i zábava. Pardubičtí studenti, kteří ve svém vol-
ném čase pomáhají zahraničním studentům lépe se sžít s čes-
kým prostředím, tzv. buddies, počeštěno „badíci”, připravili
sportovní den v nově otevřené tělocvičně. Zahraniční stu-
denti studující v Pardubicích zde změřili své síly v mnoha
sportovních odvětvích se svými kolegy z Hradce Králové.
Jednalo se již o třetí akci tohoto druhu konanou pod názvem
Games without Borders, tedy Hry bez hranic. V pořadatelské
roli této sportovní akce se střídají Pardubice a Hradec Krá-

lové. Letošní ročník nabídl klání v 6 disciplínách, z nichž ve
třech zvítězily Pardubice a ve třech Hradec Králové. Po
tomto smírném výsledku se konala vskutku mezinárodní
párty v klubu Dýdy Baba.
Pro akci International Week byly vytvořeny webové stránky
http://iw.upce.cz v českém i anglickém jazyce. Zde si mohou
zájemci i zpětně prohlédnout program akce, podrobnosti
o jednotlivých dnech a především stáhnout prezentace, foto-
grafie z doprovodné fotografické soutěže a nově také šesti-
minutový videodokument o této akci a fotografie z průběhu
celého týdne.
Zda akce splnila očekávání organizátorů, ukáže patrně až čas.
V současné době je univerzita schopna každému studentovi,
který má o studium v zahraničí vážný zájem a splňuje studijní
a jazykové požadavky, najít vhodný studijní pobyt. Jsme pře-
svědčeni, že právě předáváním zkušeností studentů, kteří
zažili zahraniční pobyt na vlastní kůži, můžeme přilákat zájem
těch, kterým chybí odvaha nebo chuť vycestovat.
Akci podpořili sponzoři: cestovní kancelář GTS International,
která věnovala hlavní ceny do soutěže o nejlepší fotografii
a nejlepší prezentaci zahraniční univerzity, poté tradičně
FOXCONN CZ a Synthesia, a. s. a novými sponzory se staly
společnosti TechnoPark Management, a. s., jazyková agentura
SKŘIVÁNEK a společnost Kiekert – CS, s. r. o.
Velký dík všem, kteří strávili mnoho času organizací akce: or-
ganizační týmy oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy –
Ing. Monika Vejchodová, Ing. Jitka Genserová, Ing. Lucka Ma-
cháčová, Ing. Linda Salavcová, Zuzana Mužíková; a oddělení
pro vzdělávání a výzkum – Mgr. Ivana Švecová, Bc. Michal
Rolčík, Eva Petráňová, Bc. Zdeňka Kulhánková.

Bc. Zdeňka Kulhánková
koordinátorka programů mezinárodních mobilit EU

Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa

konference, semináře

Mezinárodní konference LOGI 2007
Katedra technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana
Pernera spolu s pardubickým pracovištěm Institutu Jana Per-
nera, o. p. s. pořádaly již 8. konferenci LOGI. Letošní setkání
bylo zaměřeno na téma „Externí poskytování logistických
služeb”.
Konference LOGI 2007 s mezinárodní účastí se konala
20. března v hotelu Technik v Lázních Bohdaneč u Pardubic
a řešila aktuální téma spojené s plánováním, vývojem, výstav-
bou a provozem veřejných logistických center s větší prová-
zaností na moderní informační a logistické technologie.
Cílem konference byla výměna poznatků a zkušeností z ob-
lasti poskytování komplexních logistických služeb v přeprav-
ních řetězcích s ohledem na udržitelný rozvoj dopravy
a životního prostředí.
Hlavními tématy konference byly:
● outsourcing logistických služeb a výkonů,

● aktuální problémy logistických (distribučních) center,
● řízení kvality u poskytovaných logistických služeb,
● alokace veřejných logistických center v České republice,
● podpora a legislativa Evropské unie ve vztahu k logistic-

kým službám.
Jednání se v neposlední řadě zabývalo i zvyšujícími se
požadavky na kvalitu a bezpečnost podél komplexních logis-
tických řetězců. Bylo poukázáno na trvalý růst přepravy
zboží s vysokou hodnotou, u které zákazník vyžaduje, aby
ztráty, poškození a zničení zásilek konvergovaly k nule. S tě-
mito nároky jsou spojeny i vyšší požadavky na technologické
a technické vybavení, které se promítá do rostoucích logis-
tických nákladů. Proto nelze počítat s tím, že by se tyto ná-
klady měly snižovat. Na tyto otázky se podařilo na konferen-
ci zčásti nebo plně odpovědět v přednesených příspěvcích,
případně v následné bohaté diskusi. Více než šedesát účastní-
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ků konference z vysokých škol, univerzit, výzkumných
institucí, dopravních, spedičních a logistických firem bylo
s průběhem a výsledky konference nad míru spokojeno.
Oddělení logistických systémů Katedry technologie a řízení
dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera prostřednictvích kon-
ferencí LOGI navázalo aktivní spolupráci s Katedrou logistiky
Univerzity obrany v Brně. Vedoucí katedry plk. gšt. Ing. Zby-
šek Korecki se svými kolegy přednesli zajímavé příspěvky za-
bývající se např. vojenskou strategií a doktrínou současných
armád akcentující rostoucí závislost ozbrojených sil a jejich
logistické podpory na civilních dodavatelích. V posledních le-
tech v zahraničních armádách převažuje orientace na ko-
merční systém a metody podpory dodávek materiálu
a služeb formou outsourcingu. Bylo poukázáno, že se jedná
o velmi efektivní cestu, zvláště pro profesionální armády.
Ukazuje se, že civilní dodavatelská podpora je využitelná v ši-
rokém spektru operací, ať už mírových nebo bojových, malé-
ho nebo velkého rozsahu. Propojení do privátního sektoru
umožňuje zahrnout výhody vyspělých pracovních postupů,
technologií a komerčních úsporných opatření. Neméně zají-
mavou byla přednáška na téma „Realizace zajištění potřeb
zahraničních misí resortu obrany”, kde byly připomenuty
účasti Armády České republiky v zahraničních misí od roku
1995. S rostoucí poptávkou po kvalitě realizované logistické
podpory misí byl vytvořen v roce 2001 v Pardubicích 53. pra-
por logistické podpory. S ohledem na provázanost armád
s civilním sektorem se zvyšuje význam kvalitních a spolehli-
vých logistických systémů. Zde se rovněž v dalších příspěv-
cích a ohlasech diskutujících potvrdilo, že vysoké nároky lo-
gistiky musí být splněny při řízení materiálových toků a při
řízení fyzické distribuce v civilním sektoru. Sankce za nespo-
lehlivost dodávek jsou vysoké, jak se potvrdilo z příspěvku
logistické firmy Preymesser logistika, spol. s. r. o. z Mladé Bo-
leslavi, která řídí dodávky dílů a komponentů v systému Just
in Time a Just in Time na sekvenci pro Automobilovou
akciovou společnost ŠKODA.
Výstupem z mezinárodní konference byl sborník příspěvků.
Programový výbor na základě průběhu jednání konference
předložil účastníkům ke schválení závěry jednání, kterým by
měla být v nejbližší době věnována ústřední pozornost:

a) integrovat plánování, vývoj, realizaci a provoz logistických
center do dopravních sítí,

b) podporovat logistiku jako výkonný článek pro funkčnost
průmyslových zón s prosazováním rovného přístupu jed-
notlivých druhů dopravy.

c) podporovat rozvoj veřejných logistických center pro zajiš-
tění regionální, celostátní a mezinárodní nákladní obsluhy.

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

Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

jednatel společnosti Preymesser logistika, spol. s r.o.,
Mladá Boleslav Řepov Ing. Miroslav Hanko

pohled na účastníky konference

Hradecké ekonomické dny 2007

Ve dnech 6. až 7. února uspořádala Katedra ekonomie a ma-
nagementu Fakulty informatiky a managementu Univerzity
Hradec Králové v pořadí již pátou mezinárodní vědeckou
konferenci Hradecké ekonomické dny 2007. S jejími organi-
zátory Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
úzce spolupracuje. Nebylo proto divu, že měla na konferenci
početné zastoupení.
O stoupající prestiži konference svědčí mimo jiné následující
údaj: zatímco sborník z jejího prvního ročníku zahrnoval tři-
cet dva příspěvků, tak letošní již sto sedmdesát. Jejich autoři

se z různých pohledů snažili analyzovat aktuální problémy
rozvoje podnikání a regionů. Svědčí o tom rovněž tematika,
kterou zpracovali pardubičtí účastníci: Ing. Aleš Horčička:
„Analýza pilotního vzorku simulační manažerské hry a její
přínosy pro výuku managementu”; prof. Ing. Milan Buček,
DrSc., Ing. Jaroslav Kovárník: „Úloha klastrových iniciativ pro
fungování klastru”; Ing. Martin Sobotka, Ing. Lucie Vrtěnová:
„Souvislosti rozvoje regionů a rozvoje obcí”; Ing. Jan Stejskal:
„Investor and Corporate Development v České republice”;
PhDr. Jana Veselá, CSc., Petra Veselá: „Stárnutí obyvatelstva



ČR z hlediska ekonomické činnosti a genderu”; Ing. et Ing.
Radim Keřt: „CRM – řízení vztahů se zákazníky v marketin-
govém pojetí firmy”; JUDr. Milan Závurka, Ph.D.: „Nové insol-
venční právo”; Ing. Marcela Rybyšarová: „Analýza pojistných
riz ik” ; prof . PhDr. Kare l Lac ina, DrSc . : „Poznámky
k legislativnímu zakotvení cestovního ruchu v členských
státech Evropského společenství a Evropské unie na konci
20. a na počátku 21. století”.

Podrobněji byly jednotlivé otázky diskutovány na plenárním
zasedání a zejména v jednotlivých odborných sekcích. K ne-
formální výměně názorů došlo též při společenském večeru,
který uzavíral první den konference.

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

konference, semináře
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Konference o ochraně obyvatelstva na Fakultě ekonomicko-správní
Ve dnech 22. a 23. března se v areálu Institutu ochrany oby-
vatelstva Lázně Bohdaneč uskutečnila konference s názvem
Krizový management 2007. Již pravidelnou každoroční akci
pořádala Fakulta ekonomicko-správní společně s minister-
stvem vnitra – Generálním ředitelstvím hasičského záchran-
ného sboru ČR a Institutem ochrany obyvatelstva Lázně
Bohdaneč.
Konference se zabývala problematikou řízení a prevence
ochrany obyvatelstva a přihlásilo se na ni 60 významných od-
borníků z této specifické oblasti z České a Slovenské
republiky.
Jednání proběhlo ve čtyřech blocích a bylo zaměřené na
identifikaci rizik, jejich analýzu, plánování, prevenci, rozhodo-
vání a celkově krizové řízení. Pozornost byla věnována i vý-
chově a cvičení k jednotlivým krizovým situacím. Hlavním
smyslem setkání bylo předání nových teoretických i praktic-
kých poznatků se zaměřením na praktické aplikace.
Praktický, realizační smysl jednání byl zvýrazněn tím, že před
vlastní konferencí, ve středu 21. března, proběhlo na tomtéž
místě instrukčně metodické zaměstnání Generálního ředitel-
ství hasičského záchranného sboru s náměstky ředitelů kraj-
ských ředitelství hasičského záchranného sboru pro prevenci
a nouzovou připravenost, kteří se v čele s náměstkem gene-
rálního ředitele HZS plk. Ing. Milošem Svobodou též
zúčastnili i jednání navazující konference.
Konference souvisí s dlouholetými aktivitami Fakulty ekono-
micko–správní v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového

managementu, které jsou realizovány v úzké spolupráci
s praxí, zastoupenou především Generálním ředitelstvím
HZS a Institutem ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdanči.
Výsledkem aktivit je kvalitní příprava studentů, kde mimo
specializovaných předmětů každý student studijního progra-
mu Hospodářská politika a správa absolvuje v 3. ročníku po-
vinný předmět Krizový management jako základní přípravu
na mimořádné situace, se kterými se bude setkávat v praxi.
doc. Ing. Radim Roudný, CSc., Ústav ekonomiky a managementu

Ivana Veselá, Informační a poradenské centrum FES

jménem vedení královéhradecké univerzity přivítala účastníky
konference prorektorka doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
(na snímku s autorem tiskové zprávy a prof. Ing. Milanem
Bučkem, DrSc. – vpravo)

na snímku někteří z pardubických účastníků: horní řada zleva
– Ing. et Ing. Radim Keřt; Ing. Marcela Rybyšarová;
Ing. Aleš Horčička; JUDr. Milan Závurka, Ph.D.; v druhé řadě zleva
– Ing. Jaroslav Kovárník; Ing. Martin Sobotka

zprava děkan FES prof. Ing. Jan Čapek, CSc., náměstek GŘ HZS
plk. Ing. Miloš Svoboda, ředitel IOO doc. RNDr. Petr Linhart, CSc.
a doc. Ing. Radim Roudný, CSc. (u mikrofonu)
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Německo-česko-polský seminář

Na přelomu listopadu a prosince 2006
se konal osmidenní seminář na téma
„Německo-česko-polské dějiny”.
Po stopách společných dějin se vydalo
26 studentů ze dvou univerzit. Za čes-
kou výpravu se semináře zúčastnilo
10 studentů 1. ročníku Fakulty filozofic-
ké Univerzity Pardubice, obor Němec-
ký jazyk pro hospodářskou praxi. Za
německou část to bylo 12 studentů
3. ročníku z Univerzity Fulda, obor
Sociální pedagogika.
Náplní semináře bylo bližší poznání
společných dějin sousedních států.
Tomu jen nahrávala skutečnost zastou-
pení pěti národností ve skupině – Češi,
Slováci, Němci, Poláci a Angličané.
Program celého semináře byl rozmani-
tý, velmi poučný a současně časově, fy-
zicky i psychicky náročný.
Zahájení a vzájemné seznámení se ode-
hrálo v Německu na hradě Hohenberg,
v těsné blízkosti hranic mezi SRN a ČR
a bývalé železné opony. Po příjezdu se
čeští studenti ubytovali v hradní věži
z 13. stol., poté následovalo oficiální za-
hájení semináře Steffenem Hörtlerem,
vedoucím semináře.
Pondělní program odstartovala před-
náška o německo – polských vzta-
zích současných i minulých s následnou
diskuzí na dané téma. Dokumentace
o vzájemných hranicích otevřela otázku
odsunu sudetských Němců, která pro-
vázela celý seminář. Pro zpestření pro-
gramu byla každému přiřazena divadelní
role ve vesele improvizované hře. Na
závěr dne byl promítán film Pianista
slavného režiséra Romana Polanského.
Úterní den začal brzkým odjezdem au-
tobusu do hlavního města naší republi-
ky, do Prahy, kde měla de legace
možnost setkat se a pohovořit s i
s Dr. Thomasem Brodem, očitým svěd-
kem dění v koncentračních táborech
Terezín a Osvětim za 2. světové války.
Po krátké prohlídce Prahy pokračovala
výprava do Opavy.
Následující den přivítala skupinu Slez-
ská univerzita spolu s PhDr. Jaroslavem
Kovářem, který informoval o studiu
a podmínkách na tamní univerzitě. Díky

výstupu na věž místního kostela spoje-
ným s přednáškou o minulosti města se
všem naskytl pohled na nedaleké Pol-
sko, které bylo dalším cílem cesty.
Večerní příjezd do polského Krakova
byl předzvěstí očekávaného vrcholu ce-
lého semináře, prohlídky koncentrační-
ho tábora Osvětimi, naplánované na
příští den.
Čtvrtek byl jedním z nejnáročnějších
dnů semináře, neboť byla na programu
návštěva obou koncentračních táborů:
Osvětim a Osvětim – Březinka. Po pří-
jezdu do Osvětimi a zhlédnutí krátkého
f i lmu, kter ý měl nast ín i t s i tuac i
držených vězňů při příchodu ruské ar-
mády, byli všichni již plni mrazivého
očekávání prohlídky areálu. Vzhledem
k velmi zajímavému vyprávění průvod-
kyně si skupina, mlčky procházející areál,
ani nestačila povšimnout o dvě hodiny
delšího výkladu. Běžná doba prohlídky
trvá totiž 120 minut.
Polední přestávka byla v instituci Cent-
rum pro modlitbu a dialog, kam se sku-
pina uchýlila po silném emocionálním
zážitku. Zbýval ještě vyhlazovací tábor
Osvětim – Březinka, který si účastníci

studenti NJHP na semináři v SRN

na hranicích bývalé železné opony

návštěva Slezské univerzity v Opavě

KT Birkenau

bez komentáře
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mohli prohlédnout samostatně. Zvláště
při stmívání navodil obrovský areál
v očích procházejících se děsivou at-
mosféru. V již zmíněném centru všech-
ny očekával očitý svědek obou koncen-
tračních táborů Henryk Mandelbaum.
Jeho vyprávění šokovalo posluchače na-
tolik, že někteří nebyli schopni aktivně
se zapojit do následné debaty o celo-
denních zážitcích. Při páteční snídani
všem v paměti ještě silně tkvěl obraz
předešlého dne. Ten však zmírnila
přednáška referenta Rafala Kocota M.A.
o německo – polských dějinách a sou-

časné spolupráci. Následovala kultur-
něhistorická prohlídka města Krakova
zakončená přednáškou Joachiama
S. Russeka, ředitele nadace v Centru
židovské kultury.
Zakončením celého semináře byla tzv.
debata u krbu (Kamingespräch), která
nečekaně vyostřila v politickou šarvát-
ku. Při večeři v příjemném lokále s ne-
typickou živou hudbou a u sklenky vína
se nakonec všichni udobřili . Sobota
znamenala rozloučení se českých stu-
dentů se zbytkem účastníků „zájezdu”
a vzájemnou výměnu kontaktů. Příno-

sem semináře byly zvláště osobní kon-
takty s dosud žijícími očitými svědky,
diskuse s nimi, vyrovnání se s minulostí
a její lepší pochopení a navázání mezi-
národní spolupráce. Pro naše studenty
také zlepšení komunikativních jazyko-
vých dovedností a osvojení si nové od-
borné jazykové terminologie.

Jarmila Břoušková a Hana Trojková,
studentky 1. ročníku Fakulty filozofické UPa

Mgr. Lenka Matušková
Katedra cizích jazyků FF

V úterý 13. března se uskutečnila v Univerzitní knihovně
malá slavnost. Do prezenčního fondu ve studovně byla zařa-
zena sedmadvacetidílná Kirk-Othmer Encyclopedia of Che-
mical Technology. Jedná se o základní dílo z oblasti chemické

technologie a příbuzných oborů, které vyšlo v březnu 2007
již v pátém doplněném vydání. Encyklopedie mohla být do
Univerzitní knihovny nakoupena díky daru firmy Internatio-
nal Power Opatovice, a. s. ve výši 150 000 Kč. Zařazení do
fondu se uskutečnilo za přítomnosti zástupců firmy Inter-
national Power Opatovice, a. s. Mgr. Jany Janderové a Ing. Pet-
ra Zadáka. Při krátkém přátelském setkání prorektor naší
univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. poděkoval za fi-
nanční dar a vedoucí knihovny nabídla zástupcům firmy po-
moc při zajišťování informačních potřeb a možnost využívání
knihovnických a informačních služeb. Zástupci firmy zdůraz-
nili význam podpory výzkumu a vzdělávání s tím, že aktivity
International Power Opatovice, a. s. budou v tomto směru
pokračovat.

Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny UPa

Informační centrum/Univerzitní knihovna

Nový přírůstek ve fondu Univerzitní knihovny

WiFi EDUROAM

Myšlenka umožnit uživatelům transpa-
rentní používání propojených sítí vznik-
la v rámci TERENA mobility TF. Moti-
vací všech prací je, aby použití služeb
sítě bylo tak snadné, jako je používání
roamingu mobilních operátorů. Uživa-
tel má jediný účet (ve své domovské
síti) a tento účet jej opravňuje k použití
bezdrátové sítě kteréhokoliv člena
projektu.
CESNET se v této aktivitě angažuje od
samého počátku. V loňském roce se
k tomuto projektu aktivně připojila i Uni-
verzita Pardubice (http://wifi.upce.cz).

Univerzita Pardubice provozuje bezdrá-
tové WiFi sítě s SSID „eduroam“.
SSID „eduroam“ je určeno pro uživate-
le, který se přihlašuje pomocí účtu, kte-
rý vyhovuje politice sítě Eduroam
(http://www.eduroam.cz). Návody pro
uživatele jsou uvedeny na WWW
stránkách http://wifi.upce.cz.
Databáze uživatelů EDUROAM na par-
dub ické un iverz i tě je udržována
v Microsoft Windows 2003 Ent. server
LDAP databázi. Ta je aktualizována po-
mocí aplikace „Centrální registr“ z pri-
márních zdrojů dat studijní a mzdové
agendy univerzity. Ověřování uživatelů

je prováděno pomocí dvou Radius ser-
verů (Microsoft Windows 2003 Ent.
ser ver) , zapojených do Eduroam
infrastruktury CESNET.
V současné době je uživatelům k dispo-
zici několik přístupových bodů k síti
umístěných v následujících lokalitách:

budova EA vestibul,
knihovna, studovna,
rektorát,
DFJP, přednáškový sál,
menza,
univerzitní aula,
koleje.
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Přístupové body jsou realizovány na za-
řízeních Cisco AIR-AP1200 serie.
V závěru loňského roku bylo získáno
z projektu Fondu rozvoje Sdružení
CESNET, z. s. p. o. 15 nových přístupo-
vých bodů k bezdrátové síti. Tyto pří-
stupové body jsou postupně umísťová-
ny do dalších lokalit naší univerzity, do
míst, kde dosud chybí pokrytí signá-
lem. Jedná se především o prostory,
kde se studenti shromažďují před výu-
kou či po jejím skončení.

Ing. Václav Dušek
vedoucí Oddělení správy systémů a sítí

Informační centrum UPa

Vyhlášení vítězů 6. ročníku studentské soutěže Statsoft
V úterý 3. dubna proběhlo v klubovně univerzitní auly slav-
nostní vyhlášení vítězů 6. ročníku studentské soutěže o nej-
lepší disertační, diplomovou/bakalářskou a studentskou práci
zpracovanou s využitím statistických analýz a nástrojů progra-
mů STATISTICA, kterou již 6. rokem vyhlásila společnost Stat-
Soft CR pro studenty českých a slovenských vysokých škol.
V 6. ročníku soutěže v roce 2006 byla vyhodnocena jako nej-
lepší diplomová práce Ing. Lucie Příhodové-Staré z Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice, která byla
zpracována na katedře analytické chemie pod vedením
prof. RNDr. Milana Melouna, DrSc.
Výhercem v kategorii disertačních prací byl Petr Netolický,
Ph.D. z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
v Plzni, školitelkou byla doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
V kategorii studentských prací se na prvních třech místech
umístili Miroslav Moser, Masarykova univerzita v Brně, Broni-
slav Číž, Vysoká škola ekonomická v Praze, Michal Švihel, Ve-
terinární a farmaceutická univerzita v Brně.
Vítězné práce byly oceněny finanční a věcnou odměnou. Ví-
tězka za kategorii „diplomová práce” a její školitel byli od-
měněni 20 000 Kč a 25 ročních produktů STATISTICA Stan-
dard Cz putovalo na Fakultu chemicko-technologickou Uni-
verzity Pardubice.
Vítěz a školitel v kategorii „disertační práce” získali
30 000 Kč a 25 ročních produktů STATISTICA Standard Cz
a STATISTICA Neuronové sítě Cz. Ocenění v kategorii „stu-
dentské práce” získali od 5 do 3 tisíc Kč a roční produkt
STATISTICA Standard Cz a STATISTICA Neuronové sítě Cz.

Společnost StatSoft si je vědoma skrytého potenciálu, který
v sobě využívání moderních statistických metod v nejrůzněj-
ších oblastech vědeckého výzkumu obsahuje. Proto od roku
2001 vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší disertační, di-
plomovou, bakalářskou a studentskou práci využívající po-
kročilých statistických metod a popularizující nejnovější ana-
lyticko-statistické nástroje, obsažené v programech řady
STATISTICA. Hlavními organizátory a sponzory soutěže jsou
společnosti StatSoft Inc., USA a národní pobočka Stat-
Soft CR, s. r. o. Cílem soutěže je podpořit nadějné mladé ex-
perty i jejich akademické ústavy.

Eva Lišková
StatSoft CR, s. r. o

studenti

Ing. Lucie Příhodová-Stará z FChT oceněná za nejlepší
diplomovou práci spol. StatSoft
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Cena Siemens 2006

Firma Siemens a České vysoké učení technické v Praze udě-
lují ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol každo-
ročně od roku 1998 cenu „Werner von Siemens Excellence
Award”. Cena je udělována pěti doktorandům vybraných
doktorských disertačních prací obhájených v roce 2006 a pě-
ti diplomantům, kteří s úspěchem v roce 2006 obhájili své di-
plomové práce. Od roku 1998 bylo během osmi ročníků
oceněno 123 laureátů.
Prvních deset vyhodnocených doktorandů a diplomantů bylo
pak pozváno na slavnostní předávání Ceny Siemens, které se
konalo 14. prosince 2006 v Aule Českého vysokého učení
technické v Praze.
V roce 2006 podala Katedra elektrotechniky, elektroniky
a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana
Pernera Univerzity Pardubice do soutěže o Cenu Siemens
dvě práce:
● doktorskou disertační práci Ing. Radovana Dolečka, Ph.D.

s názvem „Přechodné jevy v napájecích stanicích ČD
25 kV, 50 Hz”,

● diplomovou práci Ing. Tomáše Krčmy s názvem „Spoluprá-
ce vozidlového sběrače s trolejovým vedením 3 kV ČD”.

Obě práce byly hodnotitelskou komisí, tvořenou zástupci fir-
my Siemens a ČVUT Praha, přijaty kladně a zařazeny do prv-
ní desítky z celostátního výběru cca 80 návrhů.
K diplomové práci Ing. Krčmy nutno dodat, že diplomant za
ni a její obhajobu obdržel:
● studentskou cenu rektora UPa I. stupně,
● ocenění předsedy Správní rady Institutu Jana Pernera „za

vynikající studijní výsledky a získání červeného diplomu”,
● diplom za 1. místo v soutěži „Cena Nadace ČEZ 2006”

v kategorii „Technologické systémy a elektrotechnologie”.
K oběma pracím je nutné dodat, že značný podíl na jejich
úspěchu má doc. Ing. Karel Hlava, CSc., který byl školitelem
Ing. Radovana Dolečka, Ph.D. a vedoucím diplomové práce
Ing. Tomáše Krčmy. U obou prací se projevil fakt, že doc. Hla-
va dokáže u studentů vzbudit mimořádný zájem o danou
problematiku a je schopen předávat nejen poznatky na vyso-
ké teoretické úrovni, ale i své dlouholeté zkušenosti při ře-
šení problémů v praxi. Proto se obě práce zabývají aktuální-
mi problémy ČD a mají velký význam nejen pro analýzu pro-
blémů, které předtím nebyly vysvětleny, ale umožní i zmírně-
ní následků těchto nepříznivých jevů.

prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
vedoucí Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací

techniky v dopravě DFJP

Úspěch pardubické germanistiky na mezinárodní překladatelské soutěži

Filozofická fakulta Ostravské univerzity vyhlásila pro letošní
akademický rok již druhý ročník překladatelské soutěže, kte-
ré se mohli zúčastnit studenti filozofických fakult České
a Slovenské republiky. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to
v překladu neliterárního (populárně–naučného nebo publi-
cistického) textu a v překladu textu literárního. Studenti
mohli překládat z jazyka anglického, německého, francouzské-
ho, španělského, ruského, polského a ukrajinského.
Z pardubické germanistiky se pod vedením Mgr. Heleny Ja-
klové z katedry cizích jazyků do soutěže připravovali tři po-
sluchači studijního programu Německý jazyk pro hospodář-
skou praxi Fakulty filozofické pardubické univerzity: Petr Pře-
cechtěl, Lucie Doušová a Veronika Sandholcová. Závěrečné
korektury studentských prací byly provedeny ve spolupráci
s bohemistkou Mgr. Petrou Honzákovou. V konkurenci při-
bližně 150 soutěžících překladů dosáhli mladí pardubičtí ger-
manisté překvapujícího, ale zaslouženého úspěchu. Překlady
Lucie Doušové (soutěžící v kategorii překladu neliterárního
textu) a Petra Přecechtěla (soutěžící v kategorii překladu li-
terárního textu) byly třemi nezávislými posudky odborné
poroty ohodnoceny jako výborné, Petr Přecechtěl navíc
obdržel čestné uznání za vynikaj ící překlad povídky
rakouského autora Richarda Obermayra Die Rückkehr der
Blicke in das Auge des Jägers.

Vyhodnocení překladatelské soutěže proběhlo na Filozofické
fakultě Ostravské univerzity v rámci Dne s překladem
14. března 2007. Zajímavostí je, že většina, tedy více než po-
lovina přihlášených textů, byly překlady z německého jazyka,
přibližně čtvrtina všech prací byly překlady z anglického ori-
ginálu a nejméně zastoupeny byly jazyky francouzský, španěl-
ský a portugalský. Na vlastní předávání cen navázaly transla-

studenti reprezentující FF UPa na překladatelské soutěži
– Lucie Doušová a Petr Přecechtěl, uprostřed Mgr. Helena
Jaklová
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Neklidné dokumenty v pardubické rovině

Již popáté v Pardubicích proběhl regionálně silný dozvuk
a ostrý dolesk mezinárodního festivalu dokumentárních fil-
mů o lidských právech Jeden svět, který své hlavní pražské
brány otevřel koncem února letošního roku. Pardubické Di-
vadlo 29 a Klub 29 podstoupilo své barevné a multifunkční
prostory festivalu jen o několik týdnů později. Celých šest
pozdně březnových dní pak bylo plně oddáno přehlídce ak-
tuálních filmových dokumentů s lidskoprávní tématikou.
O dobré zdraví festivalu se ve spolupráci s humanitární spo-
lečností Člověk v tísni, o. p. s. a místní o. s. Terra Madoda sta-
ral mladý organizační tým, jehož někteří členové patří do
studentských řad Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
Realizaci všech komponentů nezbytných k uskutečnění toho-
to dokumentárně filmového ruchu podpořil Magistrát města
Pardubic a Pardubický kraj.
Festival Jeden svět chce představovat kvalitní filmové doku-
menty zaostřující svoji pozornost zejména na zásadní civili-
zační, společenská a politická témata současného světa. Vel-
mi přístupnou formou filmu se snaží co nejlépe informovat
širokou českou veřejnost o aktuálním světovém dění, jeho
tíživé problematice a důležitých změnách a přispět k veřejné
diskusi o roli jednotlivce – občana a státu v globálně propo-
jeném světě a v zemi, v níž žije. Neméně významný aspekt
váhy festivalu Jeden svět spočívá v úsilí oslovit velké spekt-
rum mladých lidí a studentů a prostřednictvím filmů je pod-
něcovat ke kritickému a tím zúčastněnému postoji k okolní-
mu světu. Festival se takto rovněž stává jakýmsi vzdělávacím
fórem významně posunujícím hranice možností soudobého
vzdělávání mladých lidí. K hutné náplni festivalu také patří
četné debaty a panelové diskuse, zajímaví hosté, výstavy foto-
grafií, doprovodný hudební program a rozsáhlá mezinárodní
spolupráce. Mnohovrstevnou průraznost festivalu Jeden svět
letos ocenila Organizace Spojených národů pro výchovu,
vědu a kulturu (UNESCO) Čestným uznáním za výchovu
k lidským právům. „Cena UNESCO i Čestné uznání jsou ve
světě lidských práv dobře známy. Jde o prestižní ocenění, jed-
no z nejvýraznějších za UNESCO, jež napomůže posílení
image ČR v této oblasti. Oceněním festivalu se ČR stává jed-
nou z mála zemí, kam ocenění putuje již podruhé. Laureátem
bývá většinou osobnost či lidskoprávní instituce, v případě

Jednoho světa jde prý o první ocenění filmového festivalu
vůbec,” řekl stálý představitel České republiky při UNESCO,
velvyslanec Petr Janyška.
Pardubický filmový běh se skládal z dopoledních či lehce po-
poledních projekcí pro základní a střední školy; odpoledne
bylo vyhrazeno široké veřejnosti, které byla nabídnuta kolek-
ce celkem 22 dokumentů z celého světa včetně několika
českých snímků. Všechny školní filmy byly následovány bese-
dou s pozvaným odborným lektorem, který formou diskuse
studentům umožňoval hlubší vhled do podtextových i velmi
konkrétních témat přítomných v jednotlivých dokumentech.
Také odpolední publikum se každý den dočkalo svého deba-
téra. Většinou se jednalo o osobu s filmem či tématem bez-
prostředně a odborně spjatou. Na prknech Divadla 29 se tak
vystřídalo několik velmi zajímavých a neméně milých osob-
ností, např. Ilja Hlybouski z Běloruského centra při společ-
nosti Člověk v tísni, o. p. s., Mgr. Martin Kocanda, právník Věz-
nice Pardubice, či režisérka Linda Jablonská. Festival dopro-
vodily dvě tématické výstavy – projekt Příběhy bezpráví, re-
flektující politické procesy v 50. letech v někdejším Česko-
slovensku, a kolekce fotografií z Keňi, kterou pro festivalový
dýchánek připravil pardubický fotograf Tomáš Kroulík – a ně-
kolik hudebních čísel (namátkou připomeňme nonšalantní
vystoupení známého saxofonisty Petra Venkrbce či hudební
set rozevlátě etnografického seskupení Škůdci Jehovovi).
Celý týden proběhl ve znamení pestrobarevného, v mnohém
inspirujícího festivalového ruchu, do jehož houští zavítalo ne-
celých 2 100 návštěvníků (dalších 750 diváků přišlo na para-
lelní filmové projekce festivalu Jeden svět v Chrudimi a Hlin-
sku v Čechách) – filmových diváků, což je dvojnásobný počet
oproti loňskému ročníku této festivalové, dokumentárně fil-
mové události v Pardubickém kraji. Nemalý podíl publika
tvořili právě studenti Univerzity Pardubice, z nichž někteří
prošli filmovým maratónem od počátečních fanfár až do jeho
sobotního vyvrcholení . Všem příznivcům fi lmových
dokumentů tímto děkujeme a doufáme, že jejich milá přízeň
přetrvá do dalších let festivalu Jeden svět v Pardubicích.

Anna Hrabáčková
studentka 1. ročníku Fakulty filozofické UPa

za organizační tým JS Pardubice

tologické přednášky předních odborníků tohoto oboru: Jo-
sefa Fronka, MA, Ph.D. z Univerzity Glasgow, prof. PhDr.
Mieczyslava Balowského, CSc. z FF OU v Ostravě, doc. PhDr.
Ivany Čeňkové, CSc. z Ústavu translatologie FF UK v Praze,
doc. PhDr. Jána Villikovského, CSc. z FF UMB v Banské Bystri-
ci a doc. PhDr. Jana Čermáka, CSc. z Ústavu anglistiky a ame-
rikanistiky FF UK v Praze. Poté, co byla přednesena a prodis-
kutována aktuální obecná translatologická témata, rozešli se

účastníci do svých jazykových sekcí, kde se podrobněji zabý-
vali konkrétní problematikou soutěžních překladů.
Velký dík za reprezentaci Filozofické fakulty Univerzity Par-
dubice patří jak studentům, tak pedagogům fakulty. S oběma
úspěšnými a oceněnými překlady, které rozhodně stojí za
přečtení, se zájemci budou moci seznámit v některém z dal-
ších sborníků vydaných Fakultou filozofickou.

Mgr. Helena Jaklová
Katedra cizích jazyků FF
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47. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

LUKÁŠ TŮMA
Grafika, plastiky

V úterý 27. března byla v Galerii Univer-
zity Pardubice otevřena 47. výstava, na
níž se tentokrát představuje LUKÁŠ
TŮMA se svojí výstavou grafiky a plastik.
Lukáš Tůma vystudoval na pražské
Akademii výtvarných umění v ate-
liérech Jiřího Lindovského a Jindřicha
Zeithammla. V současné době působí
v Litomyšli v Ateliéru výtvarné přípravy
Fakulty restaurování Univerzity Pardu-
bice. Od roku 2004 je členem Sdružení
grafiků Hollar.
Jak napsala k výstavě Martina Faltýnová:
„Lukáš Tůma je všestranným umělcem,
kterému je stejně blízká kresba a grafic-
ké techniky jako práce se sochařským
tvarem. V grafických listech vystupuje
suverenita kresby, citlivost a spontanei-
ta výrazu, plast iku charakterizuje
vyváženost formy a obsahu.
Důležitou roli hraje v autorových pra-
cích motiv zvířete, jehož význam je
mnohoznačný a proměňuje se. Podoba
zvířat, i když zachycená věrně podle
skutečnosti, nepředstavuje jen odraz
reality, ale odkazuje dále. Oproštěnost
a ucelenost tvaru, která nás upoutá
u plastik, symbolizuje dokonalost živé-
ho tvora v jeho přirozenosti. V sérii
grafických listů s názvem Zátiší (2000)
vytváří divoký zvířecí element napětí
v protikladu s neživým zátiším. Auto-
rem nejčastěji volená technika leptu
umožňuje tiskům ponechat si svou dy-
namičnost. Jemné struktury šrafur, při-
pomínající práce starých mistrů, kon-
trastují s vymezenými celobarevnými
plochami.
Dílo Lukáše Tůmy odráží individuálního
a inteligentního tvůrce, jehož síla spočí-
vá v citlivosti, s jakou vnímá svět okolo
sebe.”

Několik poznámek kurátora univerzitní
galerie Mgr. Lubomíra Netušila k výsta-
vě Lukáše Tůmy př i vern isáž i
27. března:

„Grafické listy: Zajíc, Kočka, Kůň, Kůň
a stín, Slepice.
Obyčejné názvy, obyčejná zvířata. Lesk
kovu (tentokrát v postříbřené ploše
skla), který přenáší obyčejné do oblasti
vzácného. Lesk kovu vidíme i na skulp-
tuře zajíce, vyřezaného ve dřevě. Stří-
bro! Ušlechtilý povrch, dovedený k do-
konalosti v období baroka. Zlatavý lesk
mosazi svítí na tiskových matricích vy-
stavených vedle grafik a vyvolává pocit
posvátného.
Ve 20. a 21. století, kdy se zvířata stala
pro nás jen zdrojem surovin, jsme na
vzácnost živých tvorů, kteří nás obklo-
pují, jaksi zapomněli. Posvátná zvířata
ale ctily starověké civilizace: Mezopotá-
nie, Egypt, Řecko, kultury předkolum-
bovské Ameriky…
Tůmova zvířata nejsou zvířaty z pohá-
dek a mýtů nebo provokativní díla „ta-
jemných” výkladů, které jsou dnes tak
v módě u některých světových autorů
(Kiki Smith např.) nebo i u našich vý-
tvarníků (raději nejmenovat). Zvířata
jsou pro Tůmu částí jeho vzpomínek na
dětství, jsou to bytosti zpodobené citli-
vým pozorovatelem, který usi luje
o hloubku prožitku.
Zátiší: Lebka a baňka s květy, dole leze
brouk. Memento mori.
Maně nás napadne jméno Georga Fle-
gela s jeho tichými obrazy skrytých
symbolických významů. Zátiší s pecnem
chleba. Motýli na ovoci. Klid a život, ale
i počátek rozkladu a zániku. Jakže to
říká Mácha? Miluji květinu, protože
zvadne… Na jiných grafikách se obje-
vují zvířata a ptáci deroucí se do světa
lidí, odkud byli vypuzeni. Makak u šálku
kávy…
Jedny z posledních grafických listů patří
do souboru Koza v krajině. Jde o kom-
binovaný tisk z výšky a z hloubky, autor
zde pracuje také se šablonami. Každý
tisk je jiný. Opět je zvíře středem kom-
pozice, téměř až pastorální. Krajina je
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podána jen v náznaku (terén, strom). Barevnost v jasných, ale
lomených tónech.
Není mnoho umělců, kteří pronikli tak hluboko k podstatě
světa, ve kterém má zvíře své trvalé místo v lidském spole-
čenství. Z těchto autorů nám nejmilejší je Bohuslav Reynek.
Popřejme Lukáši Tůmovi mnoho zdaru na cestě, kterou si
zvolil, na cestě, která vede pod povrch věcí a dějů, které nás
obklopují, na cestě, která dokáže skloubit současný moderní
výraz s respektem k tradici.”
Výstava potrvá do 17. května. Galerie Univerzity Pardubice
v Univerzitní knihovně je otevřena tradičně od pondělí do
pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Vstup je
zdarma.

(topo)

sport

Oblastní přebor ve volejbale v Plzni

V letošním akademickém roce přihlásila univerzita do boje
o akademický titul také družstvo mužů i žen ve volejbale. I le-
tos vybrala katedra tělovýchovy a sportu týmy mužů i žen,
kteří měli ambice postoupit na České akademické hry v Liber-
ci (AM). Bohužel pro naši univerzitu se spojila oblast Čechy
(dříve rozdělena na dvě části), a tím se naše šance postoupit
na AM výrazně zmenšila. Postupoval tedy pouze vítěz z kvalifi-
kace, kdy družstvo mužů mělo pět soupeřů a družstvo žen
čtyři soupeře. Přesto jsme odjeli do Plzně, kde se konala kvali-
fikace, s předsevzetím nedat jim nic zadarmo.
Družstvo žen hrálo dne 20. března již od 9:00 hodin, proto
ranní odjezd ve čtyři hodiny směr Plzeň byl pro většinu dívek
velice brzký. Přesto jsme se sešli v počtu osmi hráček a dva
věrní fanoušci. Cesta proběhla bez větších komplikací, a tak
jsme se skoro jako první začaly rozehrávat.
Při nástupu však přišlo největší zklamání, kdy družstvo žen
bylo rozděleno do dvou skupin a hned prvním soupeřem
byla favorizovaná Plzeň. Děvčata to trošku srazilo do kolen.
První set prohrála, ale druhý jim nedala zadarmo, a Plzeň
měla s našimi děvčaty co dělat. Bohužel pro nás ale vyhrály
a sen o postupu na AM se rozplynul. Další zápasy proti Jin-
dřichovu Hradci a Lékařské fakultě v Plzni již nebyla schopná
obrátit ve svůj prospěch a skončila tedy na šestém místě.

Družstvo mužů hrálo následující den, 21. března,také brzy
ráno, proto většina hráčů přijela již o den dříve. Děvčata zů-
stala také přes noc, a tak měli kluci výborný fan-club.
Zde byl postupový klíč o něco těžší a bohužel pro nás jsme
zase začínali proti favoritům. Kluci hráli výborně, uhráli na
soupeře 21 bodů, ale přesto to nestačilo na nejsilnější

výskok Františka Záveského (DFJP)
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Volejbalový turnaj smíšených dvojic

Dne 19. března pořádala Katedra tělo-
výchovy a sportu již tradiční turnaj ve
volejbale smíšených dvojic. Letos se
turnaje zúčastnilo rekordních 30 dvojic,
z toho bylo 5 dvojic z Univerzitního
sportovního klubu (USK).
Turnaj se konal ve večerních hodinách
a byl zahájen úvodním slovem vedoucí-
ho katedry. K dispozici jsme měli 5 re-
gulérních hřišť, ale z časových důvodů
se turnaj v základní části odehrál ve
skupinách po šesti dvojicích a hrálo se
pouze na jeden vítězný set do 15 bodů
bez ztrát.
Tento boj ve skupinách trval skoro dvě
hodiny, ale studentům to nevadilo a bo-
jovali o postupující místa z velkým na-
sazením. Ze skupiny postupovaly 3 dvo-
jice do pavouka a jeden tým dostal di-
vokou kartu. Poté se hrálo vyřazovacím
systémem až do finále, kde si o vítěz-
ství zahrála dvojice Slabý, Slabá (USK)
proti Prusek, Voženílková (rektorát).

Vítězem tohoto finále se stal tým USK.
Celý turnaj trval do pozdních hodin
a postupně byla vidět únava všech hrá-
čů. Studenti poté dostali od KTS drob-
né upomínkové předměty a diplom.

Všem hráčům děkujeme za hojnou
účast při tomto turnaji i za skvělé vý-
kony a těšíme se na Vás při dalších ak-
cích pořádaných KTS.

družstvo. Poté se snažili zkoncentrovat své síly proti Plzni,
ale i tento zápas prohráli. Třetí zápas byl proti silnému
družstvu z Ústí nad Labem a naši ukázali bojovnost a chuť
vyhrát. První set vyhráli těsně o dva body, ale druhý již s pře-
hledem. Poslední zápas hráli proti LF Plzeň a zde opět ukázali
dobrou týmovou spolupráci. S přehledem vyhráli a mohli se
radovat ze třetího místa.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za re-
prezentaci Univerzity Pardubice a popřát jim mnoho volejba-
lového zdaru do dalších let.

Jmenovitě nás reprezentovali:
Ženy: Chlubnová Markéta (FES), Kocková Pavla (FES), An-
dresová Jana (FF), Fatrdlová Martina (FF), Adámiková Martina
(FF), Krištofová Iveta (FF), Přibylová Hana (FChT), Závišková
Tereza (FES).
Muži: Bydžovský Ondřej (ÚEI), Šábrt Martin (ÚEI), Záveský
František (DFJP), Novák Jonáš (DFJP), Valenta Radek (DFJP),
Holan Pavel (DFJP), Janovský Jiří (DFJP)

Mgr. Pavla Procházková
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

volejbalový tým žen volejbalový tým mužů

obětavý příjemtýmová spolupráce
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7. ročník turnaje zaměstnanců ve volejbale

Již posedmé se v našich tělocvičnách
uskutečnil turnaj zaměstnanců naší uni-
verzity. Letošní ročník se poprvé hrál
v novém areálu. Celý turnaj probíhal ve
větší tělocvičně, takže všechny zápasy
probíhaly pro všechna zúčastněná
družstva za stejných podmínek. Letos
se hrálo systémem „každý s každým”,
což zaručilo, že zvítězit mohlo jen
družstvo s nejlepší výkonností. Letos
tedy nemohla rozhodnout ani štěstěna
příznivého vylosování slabších soupeřů
ve skupině, ani shoda okolností a příz-
nivější hrací povrch. Ještě něčím se ten
letošní turnaj vyznačoval. Letos poprvé
všechna družstva nastoupila v dresech.
Pohled do tě locvičny tak nab íze l
dobrou orientac i kdo a za jaké
družstvo hraje.
Ani letošní ročník nepřinesl ve výsled-
kové listině žádné překvapení. Již tradič-
ně zvítězilo družstvo Fakulty chemicko

technologické, které letos hrálo ve
složení: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc,
který své družstvo jako správný kapitán
skvěle „koučoval”, dále doc. Ing. Ivan
Švancara, Dr., doc. Ing. Jiří Kulhánek,
Ph.D., doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.,
Ing. Jan Gojný, Ing. Hana Šťastná a Ing.
Michaela Elcnerová. Vítězné družstvo
převzalo zbrusu nový zlatý putovní
pohár.
Během turnaje panovala příjemná spor-
tovní atmosféra, při které ani porážka
od papírově silnějšího družstva nemr-
zela.
Je dobře, že tradice volejbalových tur-
najů zaměstnanců Univerzity Pardubice
úspěšně pokračuje. Při příštím turnaji si
jistě všichni zúčastnění rádi zahrají zno-
vu.
Pro úplnost uvádíme konečné pořadí
družstev:
1. Fakulta chemicko technologická,

2. Družstvo rektorátu,
3. Fakulta ekonomicko správní,
4. Fakulta filozofická.

PhDr. Jaroslav Friedrich
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Výsledky:
1. Slabý, Slabá USK
2. Prusek, Voženílková rektorát
3. Klusáček, Adámiková FChT, FF

4. Žeravík, Šoukalová FChT
5. Svoboda, Bažantová USK
6. Pavlásek, Pešlová FF
7. Kavan, Krištofová FES, FF

8. Mikysek, Elcnerová FChT
Mgr. Pavla Procházková

Katedra tělovýchovy a sportu UPa

kapitán vítězného družstva přebírá pohár
vítězů

vítězné družstvo mělo z poháru
opravdovou radost

momentka ze hry

vítězné družstvo FChT

Lyžařský zájezd do Rakouska
Na přelomu ledna a února tohoto roku uspořádala Katedra
tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice lyžařský zájezd
do Rakouska. O zájezd byl značný zájem, a tak se 28. ledna ve
večerních hodinách sešlo před Fakultou ekonomicko-správní
47 natěšených lyžařů a snowboardistů.
Na místo odjezdu přesně ve stanovený čas dorazil luxusní
autobus a pouze větrné a deštivé počasí nám znepříjemnilo
nakládání zavazadel. Kolem deváté hodiny večerní vyrazil pan
řidič směrem Havlíčkův Brod – České Budějovice – Dolní

Dvořiště. Na Vysočině nám cestu komplikoval silný vítr
a v některých místech zaváté silnice. Poslední problém nastal
těsně před státní hranicí, kde stál v kopci nepojízdný kamion,
který blokoval dopravu. Po přejezdu hranice však už nic
nebránilo cestě do lyžařského střediska Nassfeld, který byl
cílem naší výpravy.
Noční cesta ve vyhřátém autobuse probíhala bez problémů,
pan řidič dodržoval přesně stanovené přestávky, během kte-
rých se všichni přesvědčili, že ani v Rakousku nebylo příliš
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přívětivé počasí. Jaké však bylo překvapení po ránu, když náš
autobus projel více než šest kilometrů dlouhým Tauernským
tunelem na jižní stranu rakouských Alp. Rázem jsme se ocitli
v jiném světě. Přivítala nás azurově modrá obloha bez jediné-
ho mráčku a oslňující slunce. To však ještě nikdo netušil, že
takové počasí nás neopustí po celou dobu zájezdu. Pochopi-
telně všem se zvedla nálada a každý byl natěšený na svah,
kam jsme dorazili po deváté hodině. Po vyřízení nezbytných
formalit, jako například vyzvednutí skipasů, už všichni vyrazili
kabinkovou lanovkou s názvem Millenium – Express vstříc
lyžařskému ráji. Tato více než šest kilometrů dlouhá lanovka
nás vyvezla z dolní stanice ve výšce 610 m do střediska
Nassfeld na horu zvanou Skiplatz Madritsche ve výšce 1 919
metrů. Lyžařské středisko tvoří dvě údolí, kterému vévodí
další dvě hory Gartnerkofel 2 195 m a Troghöhe 2 020 m. Je
zde skoro sto kilometrů sjezdových tratí a třicet moderních
lanovek a vleků. Středisko se nachází na samé hranici s Itálií,
proto mají zdejší štíty názvy jak v němčině, tak v italštině.
Často se zde proto při lyžování ocitnete v Itálii. Pochopitelně
středisko nenabízí pouze sjezdovky, ale i celou řadu jiných
atrakcí, jako jsou například snowtube, snowbike, airboard
a podobně. Je zde i řada restaurací a občerstvení, kde můžete
relaxovat.
Po celkem náročném dni nás ještě čekalo ubytování, které se
nacházelo asi dvacet minut jízdy autobusem ve vesnici Nöt-
sch. Malebná vesnička se nachází v údolí na úpatí alpských

velikánů. K dispozici jsme měli čtyři domy, v nichž bylo různé
množství apartmánů, jejichž úrovní byl každý příjemně
překvapen.
Vzhledem k výbornému počasí a vynikajícím sněhovým pod-
mínkám probíhal celý týden prakticky stejně. Ráno o půl de-
váté odjezd na svah a odpoledne návrat na ubytování se za-
stávkou v některém z místních supermarketů pro doplnění
zásob. Bohužel k neveliké radosti nás všech se nezadržitelně
blížil poslední den zájezdu. Odjezd byl stanoven na pátek
2. února v pozdních odpoledních hodinách. Osud ale pro nás
připravil jedno nepříjemné překvapení. Po naložení všech za-
vazadel a lyží chtěl pan řidič nastartovat náš autobus, ale ono
nic. Stroj ne a ne naskočit. Nepomohla oprava svépomocí, ani
několik konzultací se servisním střediskem v České republi-
ce, a tak bylo rozhodnuto povolat jiný autobus. Dopravní fir-
ma měla dva své autobusy jen několik kilometrů přes kopec
u městečka Lienz, a proto pro nás jeden z nich vyrazil. K ra-
dosti všech jsme domů odjížděli pouze s dvouhodinovým
zpožděním, které si většina z nás krátila v místní pizzerii.
Jak zhodnotit celý zájezd? Ubytování nemělo chybu, celý tý-
den nám přálo počasí, ale hlavně se všem vyhnulo sebemenší
zranění či úraz. Závěrečný problém s autobusem byl opera-
tivně rychle vyřešen. Nezbývá nic jiného než se těšit na příští
rok a doufat, že se z podobné akce stane tradice.

Mgr. Jan Němec
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

osobnosti

Vzpomínka na docenta Josefa Langpaula

Den 2. března 2007 byl dnem stého vý-
ročí narození docenta Josefa Langpaula,
bývalého prorektora VŠChT v Pardubi-
cích a vedoucího katedry matematiky.
Narodil se a vyrůstal v dnešním Havlíč-
kově Brodě, kde také absolvoval gym-
názium. Po maturitě se zapsal na příro-
dovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, na studium si přitom sám vydě-
lával. Univerzitu ukončil v roce 1932,
v době nezaměstnanosti. Jako středo-
školský profesor matematiky a deskrip-
tivní geometrie působil proto až od
roku 1935 v Chrudimi , Chotěboři
a Čáslavi.
V roce 1940 byl zatčen a odsouzen
k sedmi letům vězení za odbojovou čin-
nost. V koncentračních táborech pak
byl vězněn až do konce 2. světové války,
přežil i pochod smrti.

Na VŠChT v Pardubicích začal působit
v roce 1953 jako odborný asistent na
katedře matematiky, v následujících le-
tech pak byl jejím vedoucím a v roce
1968 byl jmenován docentem matema-
tiky. V roce 1958 byl pro své organizač-
ní a pedagogické schopnosti povolán
do funkce prorektora. Byl moudrý
a ušlechtilý, měl vřelý vztah ke studen-
tům a vyslouži l s i jej ich přátelské
označení „táta” Langpaul.
Katedru matematiky opustil ve svých
64 letech, kdy podlehl těžké chorobě.
V pedagogickém sboru Univerzity Par-
dubice, která navázala na vysokoškolské
tradice VŠChT, dosud působí řada jeho
bývalých žáků.

prof. Ing. Ivan Machač, CSc.
Katedra chemického inženýrství FChT
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Středa 7. března byla dnem „D” pro
osm žen a jednoho muže z rektorátu
naší univerzity.
Skupinka pracovnic ekonomického
a technického odboru se rozhodla na-
vštívit transfúzní oddělení pardubické
nemocnice a darovat tolik potřebnou
krev pro nemocné pacienty.
Sestřičky uvítaly „partu hic z univerzi-
ty” velmi příjemně a snažily se svým
přístupem zmírnit určité obavy, které
viděly v očích většiny prvodárců. Všich-
ni zvládli první odběr na jedničku. Však
se také vzájemně podporovali a naplá-
novali další společnou návštěvu k dru-
hému odběru. Vždyť pomáhat nemoc-

ným spoluobčanům je příkladem pro
ostatní.
Naši akci jsme zakončili v blízké restau-
raci, abychom okamžitě doplnili odčer-
pané červené krvinky.

Dárci krve: Vladimír Krpata,
Dagmar Műllerová, Naděžda
Sedláčková, Zita Bachurová,
Alena Knappeová, Iva Antošová,
Jitka Nalezinková, Iva Přívětivá
s dcerou.

Zita Bachurová
sekretariát kvestora UPa

Devět statečných aneb krevní dárci z rektorátu

Milan Paumer a Vladimír Hučín hosty Univerzity Pardubice

Dne 4. ledna uspořádala Katedra historických věd Fakulty fi-
lozofické přednášku na téma tzv. třetího odboje. Třetím od-
bojem bývá dnes historiky označován odboj proti komunis-
tickému režimu v letech 1948 – 1956, pro další etapu se
používá spíše označení „odpor” či „opozice”, pojem odboj
není v původně uvedeném smyslu používán. Program byl za-
hájen doc. Václavem Veberem, který vřele přivítal referenty
a posluchače. Úvodního slova se ujal Mgr. Prokop Tomek
z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ex-
terní vyučující na fakultě, který objasnil obecenstvu základní
aspekty protikomunistické rezistence na našem území a při
té příležitosti představil dva její aktivní účastníky, Milana Pau-
mera a Vladimíra Hučína. O přednášku projevilo zájem mno-
ho posluchačů, kteří zcela zaplnili učebnu A3 univerzitní auly.
Kromě studentů zde byli početně zastoupeni také členové
Konfederace politických vězňů.

Posluchači měli možnost vyslechnout příběhy dvou žijících
postav, které neváhaly postavit se komunistické zlovůli se
zbraní v ruce. Zatímco Milan Paumer vyvíjel odbojovou čin-
nost na počátku 50. let v rámci skupiny bratří Mašínů, Vladi-
mír Hučín začal s projevy odporu na počátku let sedmdesá-
tých a pracoval na vlastní pěst téměř až do rozpadu
východního bloku.
Milan Paumer (1931) byl již od mládí velkým přítelem bra-
trů Ctirada a Josefa Mašínových, synů Josefa Mašína, proslulé-
ho odbojáře za 2. světové války a člena skupiny, která se pro-
slavila pod názvem Tři králové. Do skupiny bratří Mašínů pa-
třili dále Zbyněk Janata, Vladislav Hradec a Václav Švéda. Je-
jich prvotní boj s komunismem byl neplánovaný a skládal se
pouze z menších diverzních akcí (vhazování náloží do tendrů
lokomotiv, rozbíjení oken aktivních komunistů atd.). Později
se skupina rozhodla přitvrdit, k čemuž jí měly posloužit růz-
ným způsobem obstarané zbraně. Při těchto akcích došlo ne-
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jednou ke střetům, které si vyžádaly oběti na straně lidí pra-
cujících pro komunistický režim. Situace zašla příliš daleko
a skupina bratří Mašínů se rozhodla pro odchod z Českoslo-
venska, aby mohla proti režimu bojovat ze zahraničí. O tom-
to dobrodružství již byly popsány stohy papíru, můžeme se
o něm dočíst například v knihách Oty Rambouska Jenom ne
strach, Jana Nováka Zatím dobrý nebo Jana Němečka Maší-
nové: zpráva o dvou generacích. K Mašínům se při jejich útě-
ku za hranice nepřidal pouze V. Hradec. Po poklidném přejití
československých státních hranic se dostali do několika za-
peklitých situací, při nichž byl Zbyněk Janata zabit a Václav
Švéda zatčen a později popraven. Milan Paumer byl nedaleko
západního Berlína postřelen do břicha, přesto se mu však na-
konec společně s Mašíny podařilo vysněnou hranici překro-
čit. Záhy získali americké občanství a v roce 1954 vstoupili
do armády USA, kde se připravovali na předpokládaný boj
proti komunistickému bloku. Po zjištění, že k žádnému
vážnému střetu nedojde, odešli všichni tři na konci 50. let do
civilu.
Vladimír Hučín (1952) začal bojovat proti komunismu
o dvacet let později, nežli tomu bylo v případě skupiny okolo
Mašínů. Bylo mu však stejně jako tehdy jim, kolem dvaceti let.
Sám přiznává, že osudy a dobrodružství „mašínovců” mu po-
sloužily jako vzor pro vyjádření opozice proti stávajícímu
režimu. Charakter odporu V. Hučína se velmi blížil ozbroje-
nému odboji z let padesátých, což bylo u představitelů disen-
tu zcela výjimečné. Hučín na sebe poprvé upozornil v roce
1971, kdy (podle svých slov) omylem vstoupil do sálu, ve kte-
rém se konala výroční schůze KSČ. Vlasatý Hučín byl oděn
v tričku s nápisem Led Zeppelin. Tato skutečnost vzbudila
u přítomných pohoršení, Hučín byl surově zbit a následně

ještě odsouzen k 10 měsícům nápravného opatření. Svůj pro-
tirežimní postoj poté začal aktivně vyjadřovat tím, že ničil
komunistické vývěsky pomocí výbušnin vlastní výroby. V roce
1973 vyhodil do povětří obrovský transparent „Se Sovět-
ským svazem na věčné časy a nikdy jinak”, zapálil stánek s tis-
kovinami ze SSSR, měl účast na útoku proti klubovně Svazu
socialistické mládeže. Ve velké míře a na vlastní náklady roz-
šiřoval protisovětské a protikomunistické letáky. Byl organi-
zátorem útoku na agenta Státní bezpečnosti A. Mikeše, často
narušoval komunistické demonstrace slzným plynem, provedl
sabotáž proti koloně sovětských okupačních vojsk.
V roce 1975 byl zatčen za údajnou přípravu útoku slzným
plynem na amerického levicového zpěváka Deana Reeda
a schvalování změn v Chile. Celkem byl čtyřikrát odsouzen,
dvakrát pro nedovolené ozbrojování, ve vězení strávil dohro-
mady 40 měsíců. Vladimír Hučín byl po revoluci 1989 za svoji
odbojovou činnost plně rehabilitován. Vstoupil do služeb
Bezpečnostní informační služby (BIS), kde se podrobně zabý-
val levicovým extremismem. Tato činnost, při které na zákla-
dě důkladného studia dokumentů Státní bezpečnosti prohlé-
dl některé utajované skutečnosti, mu vynesla další stání před
soudem pro porušení několika paragrafů trestního zákona.
V roce 2002 začal proces, který byl po celou dobu (trval čty-
ři roky) značně medializován a politizován. Nakonec byl
Vladimír Hučín pravomocným rozhodnutím Nejvyššího
soudu zproštěn viny.
Vystoupení pánů Paumera a Hučína bylo sledováno s velkým
zájmem a vyvolalo řadu otázek, které si účastníci přednášky
vyjasňovali v následné diskusi.

Bc. Jan Dvořáček
student 4. ročníku Fakulty filozofické UPa

ERRATA
k článku o 88. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky
– 48. číslo Zpravodaje Univerzity Pardubice – prosinec 2006 –
Omlouváme se autorovi článku v PhDr. Jiřímu Kotykovi za chyby, které se vy-
skytly v přepisu jeho projevu při vzpomínce na vyhlášení samostatné Českoslo-
venské republiky dne 28. října na náměstí Čs. legií před sochou T. G. Masaryka.
Do přepisu se vloudilo několik chyb při citaci slov TGM a přes několikero kri-
tické čtení i mluvnická „nezdvořilost”.
Hned úvodní odstavec na str. 30 po oslovení shromážděných začínající: „Kdo
se dívá pozorněji na náš život veřejný, potká se s různými typy intrikánů...”

a končící: „Kdo chce a umí pracovat, nepotřebuje intrikovat.” je citací přímo
TGM, nikoliv pana doktora, a měla být tudíž v uvozovkách.
Věta druhé citace TGM na straně 31 zní: „Kdykoli jsme vítězili, dálo se to více
převahou ducha než fyzickou silou, kdykoli jsme podléhali, vinen býval nedo-
statek mravní statečnosti a občanské odvahy.” (nikoliv „občasné” odvahy)
A mluvnická shoda byla pomýlena ve větě posledního odstavce: Masarykovy
náročné otázky.....
Omlouváme se autorovi i bystrým čtenářům.
Valerie Wágnerová, šéfredaktorka

Vážení a milí čtenáři,
s přejmenováním Vysoké školy chemicko-technologické
v Pardubicích na Univerzitu Pardubice v roce 1994 se zrodil
rovněž nový název pro vydávané informace z dění na akade-
mické půdě. Informační bulletin VŠCHT Pardubice byl nově
koncipován a nahrazen novým listem - Zpravodajem Univer-
zity Pardubice.
Je zajímavostí, že v dubnu 1994 vyšel první Zpravodaj Uni-
verzity Pardubice pod číslem 1 a následující rok v poněkud
vylepšené grafické podobě rovněž číslo 1/1995. Pak již byla
jednotlivá vydání zpravodaje číslována v řadě za sebou bez
ohledu na rok, kdy univerzitní časopis vyšel.

A tak se stalo, že jste si právě přečetli jubilejní 50. číslo Zpra-
vodaje Univerzity Pardubice.
Od jeho 9. čísla mi již 10 let přicházejí od autorů příspěvky,
z nichž pro Vás sestavujeme jednotlivá čísla a z nichž se do-
zvídáte zajímavosti z různých pracovišť univerzity, někdy
i dost odborně vzdálených od problematiky, kterou se zabý-
váte právě Vy. Tak, jak se za tu dobu rozrostla na univerzitě
pestrá mozaika pěstovaných vědních disciplín a nabízených
oborů, tak pestrá a mnohotvárná je i nabídka našich zpráv.
Chtěla bych proto na tomto místě poděkovat zejména všem
autorům příspěvků, kteří si našli ve svých činorodých dnech

50. číslo Zpravodaje Univerzity Pardubice
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chvilku času a ochotně sdíleli s námi ostatními čtenáři udá-
losti, zajímavosti a úspěchy svých pracovišť.
Náš zpravodaj ze zřejmých důvodů nemůže informovat
o všech událostech okamžitě, k tomu slouží univerzitní
webové stránky. Příprava jeho tištěné podoby je poměrně
pracná a náročná (to si asi dovedou představit zejména ti, co
připravují např. sborníky z konferenčních příspěvků), a tak
vzhledem k omezeným personálním kapacitám vychází ne-
pravidelně, jednou za pár měsíců, zhruba 4 až 5 krát do roka,
jak se nám podaří nashromáždit příspěvky.
Osobně jej vnímám spíše jako naši univerzitní kroniku než
noviny. Ti, kdo si tištěná čísla zakládají jedno za druhým, mají
dnes edici, ve které se dobře zalistuje a která je pěkným
ohlédnutím za tím, co se jednotlivá léta u nás na univerzitě

dělo. Ti, co mají rádi digitální věk, naleznou jednotlivá čísla
našeho zpravodaje na webových stránkách.
Chtěla bych při tomto kulatém jubileu také poděkovat za
spolupráci milým kolegům, kteří se podílejí na přípravě a vy-
dání Zpravodaje Univerzity Pardubice v jakékoliv jejich fázi
a kteří jsou skromně a nenápadně uvedeni v tiráži každého
výtisku, tým tiskařského střediska pod vedením pana Vladi-
míra Kobery nevyjímaje.
A v neposlední řadě děkuji Vám – čtenářům – že náš univer-
zitní časopis čtete. Rádi jej pro Vás budeme připravovat –
třeba další kulatou padesátku.
Na další tvůrčí a čtenářská setkávání nad Zpravodajem Uni-
verzity Pardubice se těší

Ing. Valerie Wágnerová
šefredaktorka


	ZPRAV-50-01
	ZPRAV-50-02
	ZPRAV-50-03
	ZPRAV-50-04
	ZPRAV-50-05
	ZPRAV-50-06
	ZPRAV-50-07
	ZPRAV-50-08
	ZPRAV-50-09
	ZPRAV-50-10
	ZPRAV-50-11
	ZPRAV-50-12
	ZPRAV-50-14
	ZPRAV-50-15
	ZPRAV-50-16
	ZPRAV-50-17
	ZPRAV-50-18
	ZPRAV-50-19
	ZPRAV-50-20
	ZPRAV-50-21
	ZPRAV-50-22
	ZPRAV-50-23
	ZPRAV-50-24
	ZPRAV-50-25
	ZPRAV-50-26
	ZPRAV-50-27
	ZPRAV-50-28
	ZPRAV-50-29
	ZPRAV-50-30
	ZPRAV-50-31
	ZPRAV-50-32
	ZPRAV-50-33
	ZPRAV-50-34
	ZPRAV-50-35
	ZPRAV-50-36



