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Inaugurace Fakulty zdravotnických studií

V pondělí 28. května odpoledne proběhla na univerzitě
akademická slavnost – akademický obřad, při němž byl
v Aule Arnošta z Pardubic slavnostně instalován do funkce
první děkan Fakulty zdravotnických studií
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a nejmladší
– šesté fakultě univerzity předal rektor univerzity
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. její nové akademické insignie.

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií,
devítičlenný samosprávný akademický orgán, zvolil prof.
Pellanta za kandidáta na funkci děkana fakulty v tajném
hlasování na svém 2. zasedání dne 3. dubna 2007.

Na základě provedené volby jmenoval rektor univerzity
nového děkana Fakulty zdravotnických studií do funkce na
následující čtyřleté období s účinností od 1. května 2007.

Poté děkan nejmladší fakulty prof. MUDr. Arnošt Pellant,
DrSc. složil akademický slib a převzal z rukou rektora
insignie nové fakulty – děkanský řetěz a žezlo.

Jmenování slavnostně vyhlásil při ceremonii předseda
Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií
MUDr. Josef Hájek, CSc., primář interního oddělení
Krajské nemocnice Pardubice.
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Děkan Fakulty zdravotnických studií přednesl slavnostní
projev a předal ceremoniálně proděkanský řetěz jako
symbol vykonávaného akademického úřadu též svým
dvěma proděkanům:

proděkance pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost
fakulty Mgr. Janě Škvrňákové, své zástupkyni,
a proděkanovi pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční
styky doc. MUDr. Edvardu Ehlerovi, CSc., primáři
neurologického oddělení Krajské nemocnice Pardubice.

Nové insignie vytvořil pro fakultu akademický sochař
Jindřich Plotica, kterému rektor při této slavnostní
příležitosti a za vykonané umělecké dílo pro univerzitu
udělil Pamětní medaili Univerzity Pardubice.

Insignie fakulty navazují na ucelenou řadu insignií univerzity
a ostatních fakult, které autor vytvořil v roce 2000 pro
univerzitu v souvislosti s připomínáním padesátileté
existence vysoké školy v Pardubicích.
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Na slavnostní akademický obřad přijali pozvání též děkani
a proděkani šesti partnerských fakult českých vysokých
škol, lékařských či zdravotně–sociálních, které pěstují
obdobné studijní obory zaměřené na ošetřovatelství,
a zástupci institucí a partnerů, s nimiž fakulta spolupracuje.

Novou fakultu pozdravil za přítomné akademické kolegy
děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Své zdravice nové fakultě univerzity pronesl též
představitel Pardubického kraje – 1. náměstek hejtmana
Ing. Roman Línek

a primátor Statutárního města Pardubic Ing. Jaroslav Deml.

Na závěr akademického obřadu z rukou děkana Fakulty
zdravotnických studií prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.
obdržely zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili nové
fakulty z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářského
osobnosti, které se zasloužily o vznik Fakulty
zdravotnických studií:
rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.,

prorektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.,
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prorektorka doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., ředitel Krajské nemocnice Pardubice
MUDr. Jan Feřtek, MBA,

Mgr. Miloslava Plšková, v době vzniku vysokoškolského
ústavu ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší
zdravotnické školy Pardubice.

Slavnostní instalací děkana do funkce a předáním insignií
fakultě byl završen proces přeměny vysokoškolského
ústavu na samostatnou, šestou fakultu univerzity.

Fakulta zdravotnických studií
vznikla přeměnou z vysokoškolského ústavu, který byl
založen Univerzitou Pardubice v roce 2002 ve spolupráci
s tehdejší Vyšší zdravotnickou školou Pardubice a Krajskou
nemocnicí Pardubice. Jeho hlavním úkolem bylo rozvíjení
a výchova bakalářů – absolventů studijního programu Ošet-
řovatelství, který je koncipován jako interdisciplinární pro-
gram odpovídající požadavkům Evropské unie na vysokoškol-
skou úroveň znalost í a dovednost í zdravotn ických
pracovníků.
V letošním akademickém roce studuje bakalářské studijní
obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka již 226 (pře-
vážně) studentek, které procházejí kromě teoretického stu-
dia a studia klinických předmětů značnou praktickou průpra-
vou. Na bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské
studium programu Ošetřovatelství, a to ve dvou oborech –
Ošetřovatelství a Ošetřovatelství ve vybraných klinických
oborech. V navazujícím magisterském studiu je zapsáno 80
vysokoškoláků. Od následujícího akademického roku mohou
ti nejlepší studenti pokračovat i ve studiu doktorském, které
je realizováno ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou.

Na uskutečňované výuce a vědeckovýzkumné činnosti fakul-
ty se významnou měrou podílejí tři klinická pracoviště – kli-
nika interní, klinika chirurgická a klinika otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, ustavená ve spolupráci s Krajskou
nemocnicí Pardubice, jakož i řada dalších pracovišť krajské
nemocnice.

areál fakulty a SZŠ v Průmyslové ulici



Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
– historicky první děkan
Fakulty zdravotnických studií

stál u zrodu jak vysokoškolského ústavu, tak řídil jeho pře-
měnu na fakultu univerzity. Je přednostou kliniky otorinola-
ryngologie a chirurgie hlavy a krku Krajské nemocnice Par-
dubice a Univerzity Pardubice, a to od jejího založení v roce
2003. V letech 1996 – 2003 působil ve funkci primáře ORL
oddělení pardubické nemocnice. Profesorem v oboru otori-
nolaryngologie byl jmenován v roce 1996. Do té doby půso-
bil na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Je členem několika vědeckých rad a odborných organizací
a grémi í , autorem řady vědeckých odborných prací
a publikací.

Instalační projev děkana Fakulty
zdravotnických studií

„Vaše Magnificence, spectabiles, honorabiles, vážení hosté,
vážení přítomní!
Dovolte mi, abych se u příležitosti inaugurace Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity Pardubice zamyslel nad součas-
nou problematikou, významem, etikou a vzájemnými vztahy
ošetřovatelství a medicíny.
Není pochyb o tom, že základy obou, dnes již samostatných
zdravotnických oborů je třeba hledat v kulturách starých ná-
rodů, které měly již určité znalosti o lidském těle a o někte-
rých obecných léčebných metodách. Většina těchto názorů
však byla nevědecká a kromě toho byla značně ovlivňována
mystikou.
Přes celou řadu známých předchůdců je za zakladatele mo-
derní medicíny považován Hippokrates. Jemu vděčíme pře-
devším za etický kodex, jehož základy uznáváme a citujeme

do dnešního dne. Je neuvěřitelné, že Hippokrates dokázal
před 2 400 lety shrnout poslání tehdejší medicíny na jednu
stránku dnešního formátu A4. V současné době jsou tomuto
problému věnovány tisíce stránek, ale bez přesných a jednot-
ných závěrů.
Za zakladatelku a za největší postavu moderního ošetřova-
telství je považována Florence Nightingalová. Jako přímá
účastnice Krymské války doložila svou činností význam a ce-
nu zkušené ošetřovatelky. Především její zásluhou došlo
k výraznému snížení mortality zraněných a nemocných vojá-
ků. Své znalosti a zkušenosti zúročila i při založení první
školy pro ošetřovatelky v Anglii v roce 1860.
Rovněž Florence Nightingalová měla své historické před-
chůdkyně. Činnost vojenské zdravotní sestry v průběhu troj-
ské války nastínil již Homér ve své Iliadě v postavě Ekamidi.
Z české historie však víme daleko více o Anežce České a Zdi-
slavě z Lemberka, které byly známy především svou pečova-
telskou a charitativní činností. Florence Nightingalová však
byla první, která dokázala obdobně jako Hippokrates –
i když o mnoho roků později – formulovat poslání a význam
moderního ošetřovatelství a jeho základní ideu „tender lo-
ving care”, tedy ideu něžné, láskyplné péče.
A nyní mi dovolte krátké zamyšlení nad některými současný-
mi rozdíly medicíny a ošetřovatelství. Zatím co lékař v prů-
běhu vývoje medicíny nahlíží na nemocného spíše z pohle-
du přírodních a fyzikálních zákonů, je ošetřovatelství směro-
váno na navázání kontaktu a pozorování nemocného při
respektování jeho hodnotového řádu a potřeb.
Uvedenou skutečnost se pokusím přiblížit dvěma příklady.
Známý rakouský lékař Leopold Auenbrugger byl synem vina-
ře. Již v mládí si povšiml, že pěstitelé vína kontrolují ve svých
sudech množství vína poklepem na jejich povrch. Využil to-
hoto poznatku a přinesl do medicíny metodu poklepu hrud-
níku, která se stala důležitou diagnostickou pomůckou. A ny-
ní z druhého soudku. Jako mladého lékaře mě zaujala slova
mého učitele profesora Faltýnka o tom, že zkušená sestra
dokáže z pozorování a chování nemocného, zvláště pak
v nočních hodinách, upozornit lékaře na možnost mozkové-
ho abscesu u pacientů s pokročilými záněty vedlejších nos-
ních dutin nebo ucha. V době, kdy neexistovala výpočetní
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tomografie a další moderní vyšetřovací metody, měly tyto
informace pro lékaře cenu zlata.
Rovněž tak jsou velmi zajímavé dnešní sociologické prů-
zkumy, které ukazují, že chroničtí nemocní, odkázaní po řadu
měsíců či roků na péči zdravotní sestry, jako příklad uvádím
dialyzované nemocné se selháním ledvinných funkcí, získávají
pevnější a hlubší vztah a důvěru k sestře než k lékaři. Koneč-
ně o vazbě mezi nemocným a ošetřující sestrou může vypo-
vídat i známá skutečnost, že na podkladě vztahu nemocného
a ošetřovatelky vzniká nezřídka i vztah manželský.
Z hlediska sociologického tak dochází mezi medicínou
a ošetřovatelstvím k určité divergenci. Zatímco cílem lékaře
je stanovit diagnózu a podle ní následně určit léčbu, je cílem
ošetřovatelství rozpoznat potřeby nemocného a na jejich
podkladě stanovit a zajistit odpovídající péči. Stručné vyjád-
ření těchto dvou odlišných a přitom příbuzných poslání je
často uváděno jako „cure and care”. Voltaire ve svém citátu
uvádí, že „umění medicíny spočívá udržet nemocného tak
dlouho v dobré náladě, až příroda jeho nemoc sama uzdraví”.
Jsem přesvědčen, že kdyby v jeho době bylo známo ošetřo-
vatelství v podobě, v jaké ho známe dnes, věnoval by nebo
alespoň by rozšířil svůj výrok i na jeho adresu.
Při kritickém hodnocení moderního ošetřovatelství v našich
zemích po druhé světové válce můžeme zaznamenat několik
vývojových etap. Prvním krokem bylo zavedení oboru ošet-
řovatelství do vysokoškolské výuky studentů medicíny na za-

čátku 60. let minulého století, o které se zasloužil především
profesor Pacovský. Následující 80. léta jsou charakterizována
nástupem ošetřovatelství jako rodící se vědní a společenské
discipliny. O 10 let později je zaznamenána snaha a úsilí
o profesionalizaci a o profesní autonomii ošetřovatelství. Ko-
nečně na konci let 90. dochází k zásadnímu posunu v podobě
přesunu výuky ošetřovatelství na univerzity. Ve stejné době
začíná být vysokoškolská výuka ošetřovatelství v České re-
publice svým rozsahem i odbornou úrovní ovlivňována
požadavky zemí Evropské unie.
Co říci závěrem? Medicína i ošetřovatelství jsou dnes samo-
statné obory se společným průsečíkem a zájmem, kterým je
zdraví a dobro nemocného. S trochou nadsázky lze říci, že
ošetřovatelství je blízkým příbuzným medicíny s podobným
genetickým základem. Bylo by chybou, kdyby medicína pře-
hlížela nebo podceňovala význam ošetřovatelství. Rovněž tak
by bylo ke škodě ošetřovatelství, kdyby nesledovalo a nepřijí-
malo nové odborné poznatky z medicíny.
Pevně věřím, že na nově vzniklé fakultě se budou obě profes-
ní i vědní discipliny rozvíjet na podkladě vzájemné spoluprá-
ce a současně i na respektování svých autonomií na vysoké
odborné i etické úrovni.”

pro zpravodaj zpracovala
Ing. Valerie Wágnerová

kancléřka v roli ceremoniářky

Na podzim loňského roku zahájila Uni-
verzita Pardubice vydávání série malých
příležitostných medailí, které spojuje
společná celouniverzitní strana. O reali-
zaci prvních tří medailí z roku 2006, vy-
daných u příležitosti konání IX. sjezdu
českých historiků, u příležitosti 15. vý-
ročí Fakulty ekonomicko-správní (1991
- 2006) a v podobě jednostranné me-
daile univerzitní, jsme již na stránkách
zpravodaje informovali (č. 47, říjen
2006, s. 6-7). V roce 2007 byla škála
univerzitních medailí podstatně rozšíře-
na, a to o nové medaile dvou fakult
o průměru 30 mm, ražené v několika
variantách různých kovů.
Fakultní medaile mají novou vlastní lícní
stranu; rubová strana je odražkem stá-
vajícího „celouniverzitního” razidla. Au-
torem grafických návrhů je, stejně jako
u zmíněných předchozích ražeb, akade-
mický sochař Zdeněk Kolářský; také
v případě výroby zůstala univerzita
věrna osvědčené společnosti Triga
v Praze.

Medaile Fakulty zdravotnických
studií
Medaile byla poprvé prezentována dne
28. května 2007 na inauguraci Fakulty
zdravotnických studií a při instalaci
prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.,
prvního děkana nově vzniklé fakulty, do
funkce.
Medaile byla ražena ve třech variantách
kovů jako medaile zlatá (Au 14 karátů),
stř íbrná (Ag 15 lotů) a bronzová.
Všechny tři varianty uděloval nově jme-
novaný děkan jako medaile záslužné.
Třetí zmíněná medaile , provedená
v tombaku, bude zároveň nadá le
používána jako medaile absolventská.
Lícní strana:
Hlavní reliéfní motiv této strany před-
stavuje symbol pelikání matky, krmící
pod ochranou svých rozepjatých křídel
svojí krví mláďata. Jedná se o symbolic-
ké zpodobnění obětavosti, péče při za-
chraňování života. Hnízdo jako symbol
populace národa je reliéfně pojednáno
z lipových prutů. V levé části plochy

medaile je v plošné kontuře vztyčená
dlaň s reliéfním logem fakulty.
Druhým dominantním motivem je kříž,
který ze své základní reliéfní plochy
imaginárně prostupuje hlavní téma.
Dole rovněž v kontuře dvou linek je
vytyčen další posun tohoto symbolu;
pod ním autorská značka.
V kruhovém opisu začínajícím vpravo
dole se nacház í text : „FAKULTA
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ”.
Rubová strana je společná celouniver-
zitní.

Medaile Fakulty filozofické
Medaile byla poprvé prezentována dne
21. června 2007 na promoci a sponzi
absolventů magisterského a bakalářské-
ho studia. Byla ražena v pěti variantách
kovů jako medaile absolventská a za-
městnanecká. Není určena k volnému
prodeji; příslušnou variantu medaile
mají právo získat absolventi a zaměst-
nanci fakulty podle úrovně dosažené
kvalifikace následujícím způsobem: zlatá
medaile profesorská (Au 14 karátů),

Fakulta filozofická a Fakulta zdravotnických studií mají nové medaile
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stříbrná medaile docentská (Ag 15
lotů), pozlacená medaile doktorská
(bronz, pozlaceno Au), postříbřená me-
daile magisterská (bronz, postříbřeno
Ag) a bronzová medaile bakalářská.

Lícní strana:
Hlavním motivem medaile je symbolic-
ká Filosofie – královna věd v podobě
sedící reliéfní ženské postavy s třístup-
ňovou korunou na hlavě, umístěná
v pohledově pravé části medaile. Pravou
rukou vztyčuje tři svazky knih (symbol
vědění), v levé ruce svírá kouli (tzv.
„država” jako symbol vlády a zároveň
také uzavřenosti děje). Při levé noze
dole je umístěna autorská značka. Zá-
klad výtvarné kompozice celé lícní stra-
ny tvoří tři sbíhající se plochy od spod-
ní části medaile vzhůru; plasticky řeše-
né plochy se sbíhají v perspektivním
bodu se znakem nekonečna. V levé čás-
ti plochy je umístěn motiv růstu (snítka
rostliny, směřující k nekonečnu); řecká
písmena alfa a omega (symbol začátku
a konce) ; fyz iká ln í vzorec teorie
relativity a pod ním římská číslice – XII
(symbol času).
Obvod reliéfu uzavírá kruhový opis za-
čínaj íc í na levé straně „FAKULTA
FILOZOFICKÁ”.
Rubová strana je společná celouniver-
zitní:
Dominantou medaile je nové kruhové
logo univerzity. Okolo něj jsou stylizo-
vány hlavice insignií jednotlivých fakult
a vysokoškolských ústavů, tvořící abs-
trahovaný květ jako symbol rozkvětu
univerzity. Centrálně je umístěn prvek
rektorský, univerzitní (trojúhelník, od
něj doprava symbolické prvky fakult
v historickém sledu jejich vzniku – Fa-
kulty chemicko-technologické, Fakulty
ekonomicko-správní, Dopravní fakulty
Jana Pernera, Fakulty filozofické, Fakulty

restaurování, Fakulty zdravotnických
studií a budoucí Fakulty elektrotechni-
ky a informatiky, současného vysoko-
školského ústavu).
Pod tímto hlavním motivem medaile je
horizontálně vkomponována budova
univerzitní auly a knihovny. Tuto kom-
pozici uzavírá v opisu odshora doleva
text „UNIVERZITA PARDUBICE”.
Vpravo od stylizované budovy se na-
chází značka autora (spojená písmena
„ZK” mezi dvěma lipovými lístky na
svislé ose otočenými vně).
Razidlo je používáno jako rubová stra-
na pro ražbu fakultních medailí, jako líc-
ní strana pro ražbu jednostranné me-
daile (průměr 30 mm, hmotnost 13,40
g; raženo ve světlé bronzové slitině –
tombaku). Jednostranná medaile je
využívána vedením univerzity k repre-
zentačním účelům či jako pamětní dar
univerzity při různých příležitostech,
není prodejná.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
proděkan Fakulty filozofické pro vědu

a vývoj
Katedra historických věd FF

lícová strana medaile
Fakulty zdravotnických studií

lícová strana medaile
Fakulty filozofické

akademický sochař Zdeněk Kolářský

91. zasedání Pléna České konference rektorů se konalo v Pardubicích

Ve čtvrtek a v pátek ve dnech 14. a 15. června 2007 zasedali
představitelé českých vysokých škol v Rytířských sálech
Zámku Pardubice. V péči Univerzity Pardubice se tam konalo
91. zasedání Pléna České konference rektorů, která sdružuje
rektorky a rektory 26 veřejných, 2 státních a 15 soukromých
vysokých škol České republiky. Zasedání v Pardubicích se
jich zúčastnila čtyřicítka.

Jednání bylo zahájeno ve čtvrtek 14. června v 16 hodin odpo-
ledne, probíhalo do večerních hodin, kdy se diskuzí zúčastnil
i náměstek ministryně školství Ing. Pavel Komárek, CSc.,
a pokračovalo v pátek 15. června dopoledním programem,
v jehož závěru bylo přijato usnesení, proběhla tisková konfe-
rence se zástupci médií a poprvé zasedlo nově zvolené
předsednictvo ČKR.

strana celouniverzitní
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Hlavní témata jednání 91. zasedání Pléna ČKR:
Rozpočet vysokých škol ČR na rok 2008.
Stanovisko ČKR ke zprávě OECD.
Rozprava o dosavadní činnosti ČKR podle oblastí spravova-
ných jednotlivými místopředsedy s konkrétními náměty pro
další období.
Diskuze k budoucímu stylu práce ČKR.
Volby předsednictva ČKR v čele s předsedou pro další jed-
noleté období.

Ze zasedání bylo vydáno usnesení:
1. ČKR naléhavě upozorňuje na fakt, že v rozpočtu MŠMT

pro vysoké školy na rok 2008 chybí 2,28 miliardy Kč, ni-
koli jen 1 miliarda Kč. Rozdíl je způsoben nerespektová-
ním nárůstu počtu dříve přijatých a ve studiu pokračují-
cích studentů. Toto nedodržení předchozích závazků státu
vůči vysokým školám a společnosti je nepřijatelné.

2. ČKR požaduje, aby její zástupci byli neprodleně přizváni
k přípravě nového znění zákona o vysokých školách.

3. ČKR doporučuje vysokým školám přijetí etického kodexu
pro akademické pracovníky.

4. ČKR nominuje na udělení ceny Praemium Bohemiae 2007
následující tři kandidáty:
prof. MUDr. Jiří Bartek, Ph.D.,

Univerzita Palackého v Olomouci,
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., a jeho tým,

Univerzita Karlova v Praze,
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,

Univerzita Karlova v Praze.
5. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR pro funkční ob-

dobí 1. 8. 2007 – 31. 7. 2008 v tomto složení:
Předseda:
prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,

rektor České zemědělské univerzity v Praze.
Místopředsedové:
prof. PhDr. Václav Cejpek,

rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,

rektor Masarykovy univerzity,
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,

rektor Univerzity Karlovy v Praze,
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,

rektor Českého vysokého učení technického v Praze,
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.,

rektor Univerzity Jana Amose Komenského, s. r. o.
6. ČKR přijala stanovisko k Tematickému hodnocení terciár-

ního vzdělávání v ČR zpracovanému hodnotitelským
týmem OECD.

V Pardubicích dne 15. června 2007.
Za Českou konferenci rektorů prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,
místopředseda ČKR pověřený výkonem funkce předsedy

(vw)

místopředseda ČKR prof. Hron (vpravo) při zahájení 91. Pléna
ČKR v Pardubicích

rektor Univerzity Pardubice prof. Málek představuje hostitelskou
univerzitu

jednání ČKR v Rytířských sálech pardubického zámku v péči
Univerzity Pardubice

tisková konference na závěr jednání ČKR
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Jednala správní rada univerzity

V pátek 4. května dopoledne se sešla v zasedací místnosti kan-
celáře rektora ke svému jednání Správní rada Univerzity
Pardubice.
Od minulého zasedání došlo ve složení správní rady, vzhledem
k uplynutí funkčního období, k několika změnám. Členy správ-
ní rady univerzity byli ministryní školství, mládeže a tělovýcho-
vy jmenováni na šestileté funkční období:
– Ing. Vlastimil Czabe, ředitel Regionu Praha, Komerční ban-

ka, a. s. (pro další šestileté období),
– Ing. Pavel Komárek, CSc., náměstek ministryně školství

mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství,
– prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Akademie věd ČR,
– doc. Ing. Václav Petříček, CSc., náměstek ministra průmyslu

a obchodu ČR,
– prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., vládní zmocněnec pro evrop-

ský výzkum, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze.
Správní rada tradičně projednávala výroční materiály univerzi-
ty – výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2006
a diskutovala o rozpočtu univerzity na rok 2007. Schválila uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích Uni-
verzity Pardubice, a to se společností Východočeská plynáren-
ská, a. s., v areálu Dopravní fakulty Jana Pernera ve Studentské
ulici. Věcné břemeno spočívá v právu chůze a jízdy po přístu-
pové cestě k regulační stanici plynu, která je majetkem Výcho-
dočeské plynárenské, a. s. Druhými projednávanými plánovaný-
mi právními úkony, ke kterým vydává správní rada předchozí
písemný souhlas podle příslušného paragrafu zákona o vyso-
kých školách, byla smlouva o věcném břemenu s ČD Telema-
tika, a. s., která zajišťuje položení telekomunikační sítě sloužící
k napojení na telekomunikační optický kabel budovy disloko-
vaného pracoviště Dopravní fakultou Jana Pernera v České
Třebové. Věcné břemeno k pozemkům se týká zajištění vý-
stavby telekomunikační sítě, kdy bude třeba zřízení věcného
břemene spočívajícího ve strpění uložení telekomunikačního
kabelu a vstupu na pozemek pro zajištění oprav a údržbu.
Součástí programu zasedání byla volba nového předsedy
a dvou místopředsedů správní rady na následující dvouleté
období 2007 – 2009.
Předsedou SR UPa se opětovně stal JUDr. Miloslav Výborný,
ústavní soudce České republiky. Místopředsedy byli zvoleni Ing.
Dana Vedralová, působící na odboru 14 financování kapitálové-
ho státního rozpočtu Ministerstva financí ČR, a Ing. Roman Lí-
nek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Ve dvanáctičlenné správní radě univerzity dále působí:
– Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.,

Liberec,
– Ing. Rudolf Černý, člen dozorčí rady Iveco Česká republika,
– Ing. Jiří Stříteský, senátor,
– Ing. Ivo Toman, náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. a kvestor Ing. Mi-
lan Bukač správní radu dále při zasedání informovali o řadě
dalších aktivit univerzity a plánech jejího rozvoje. Zasedání
správní rady bylo ukončeno společným obědem v restaurantu
Bonté v centru Pardubic.

(vw)

(zleva) doc. Ing. Václav Petříček, CSc., Ing. Jiří Stříteský,
Ing. Ivo Toman, Ing. Dana Vedralová

(zleva) Ing. Pavel Komárek, CSc., Ing. Rudolf Černý

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

(zleva) prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a Ing. Roman Línek
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Zasedala vědecká rada univerzity

Druhé zasedání Vědecké rady Univerzi-
ty Pardubice v jejím funkčním období
2006 – 2010 se uskutečnilo v pondělí
28. května dopoledne.
Na programu jednání byly:
1. Řízení ke jmenování profesorem

doc. Ing. Ivana Švancary, Dr.
2. Hodnocení činnosti Univerzity Par-

dubice v roce 2006.
3. Transformace Ústavu elektrotechniky

a informatiky na fakultu.

V rámci řízení ke jmenování profesorem
představil ve svém vystoupení kandidát
doc. Ing. Ivan Švancara, Dr. (na obrázku),
který působí na Katedře analytické che-
mie Fakulty chemicko-technologické, své
dosavadní působení na univerzitě a shr-
nul výsledky své vědecké činnosti v obo-
ru elektrochemie a elektroanalýzy s uh-
líkovými pastovými elektrodami. V rámci
svého oboru, v němž odborně působí již
dvě desetiletí, přispěl doc. Švancara pře-
devším k hlubšímu poznání základních
fyzikálně-chemických a elektrochemic-
kých vlastností uhlíkových pastových
elektrod včetně procesů, jež na elektro-

dách tohoto typu probíhají a které jsou
využitelné k elektroanalytickým účelům,
včetně méně běžných a elektrochemic-
ky nesnadno stanovitelných iontů a mo-
lekul. Svých zkušeností s elektrodami na
bázi uhlíkových past využívá kandidát jak
ve vývoji a testování nových elektroana-
lytických metod, tak pro adaptaci již
známých a osvědčených postupů.
V posledních letech se kandidát zabývá
elektroanalýzou s elektrodami na bázi
bismutu, kde přispěl k zavedení a k širší-
mu uplatňování pastových elektrod
v rámci tohoto v současné době velmi
progresivního oboru moderní aplikova-
né elektrochemie. V závěru své prezen-
tace uvedl kandidát příklady zahraniční
spolupráce a pobytů, publikační činnosti
na tuzemské i mezinárodní úrovni a ně-
které konkrétní příklady ze svých vě-
deckovýzkumných aktivit.
Veřejnou profesorskou přednášku pro
obor Analytická chemie s názvem „Uhlí-
kové pastové elektrody v elektrochemii
a elektroanalýze” přednesl kandidát
před Vědeckou radou Fakulty chemic-
ko-technologické dne 14. března 2007.
Po veřejné a uzavřené části rozpravy se
vědecká rada tajnou volbou a usnesením
vyjádřila souhlasně k návrhu na jmeno-
vání doc. Ing. Ivana Švancary, Dr. profe-
sorem pro obor Analytická chemie
a doporučila rektorovi, aby návrh na
jeho jmenování prezidentem republiky
byl předložen ministryni školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR.
Rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek,
DrSc. v další části programu zasedání
shrnul hlavní aktivity vzdělávací a vědec-
kovýzkumné činnosti Univerzity Pardu-
bice v roce 2006. Některé informace
uvedl v kontextu s aktivitami vysokých

škol ČR i v mezinárodním srovnání. Čle-
nové vědecké rady obdrželi současně
tištěnou výroční zprávu o činnosti Uni-
verzity Pardubice za rok 2006 spolu
s přehledem publikačních aktivit univer-
zity – Seznamem publikací 2006.
Prorektor doc. Ing. Milan Graja, CSc. in-
formoval přítomné o přípravě transfor-
mace Ústavu elektrotechniky a informa-
tiky, založeného v roce 2002, na Fakultu
elektrotechniky a informatiky, jež by
měla být realizována k 1. lednu 2008. Fa-
kulta bude garantovat rozvoj terciárního
vzdělávání, vědecké a výzkumné činnosti
v oblasti elektroniky, komunikačních
a řídicích a informačních technologií
zejména v pardubickém regionu. V aka-
demickém roce 2011/2012 by měl do-
sáhnout počet studentů sedmé fakulty
univerzity cca 1 200. Současně byla vě-
decká rada seznámena s přípravou rea-
kreditace bakalářského studijního pro-
gramu Elektrotechnika a informatika
s oborem Komunikační a mikroproceso-
rová technika, který byl akreditován pro
období 2004 – 2008. V roce 2006 byla
univerzitě udělena akreditace dvou na-
vazujících magisterských studijních pro-
gramů Elektrotechnika a informatika
s oborem Komunikační a řídicí technika
a Informační technologie se stejnojmen-
ným oborem, takže absolventi bakalář-
ských programů mohou od akademické-
ho roku 2007/2008 pokračovat ve stu-
diu navazujících magisterských progra-
mů a dosáhnout titulu „inženýr”.
Vědecká rada doporučila realizovat
navrženou transformaci Ústavu elektro-
techniky a informatiky na Fakultu elek-
trotechniky a informatiky.

(vw)

doc. Ing. Ivan Švancara, Dr.

(zleva) Ing. Marti Borovička, CSc. a Ing. Jiří Stříteský(zleva) rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Ing. Milan Bukač, kvestor
a JUDr. Miloslav Výborný
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Erasmus Day

Ve středu 25. dubna oslavila univerzita spolu s ostatními vy-
sokoškolskými institucemi v Evropě 20 let existence výměn-
ného studentského programu ERASMUS. Česká republika se
programu účastní 10 let, stejně jako Univerzita Pardubice.
Pro ty, kteří ještě o programu ERASMUS neslyšeli, krátké
shrnutí: Program ERASMUS finančně a organizačně podporu-
je akademickou mobilitu v rámci vysokých škol Evropské
unie. Je zaměřen na výměnné studijní pobyty studentů a pe-
dagogů. Od akademického roku 2007/2008 navíc též na
praktické stáže studentů u firem v zahraničí a na výměnné
pracovní pobyty zaměstnanců univerzit ze zúčastněných
zemí. V současnosti je zapojeno do programu ERASMUS 31
zemí Evropy (27 členských států EU, 3 státy ESVO/EHP, kan-
didátská země EU – Turecko). Existuje i možnost výjezdu do
Švýcarska (za zvláštních podmínek). Výměna se koná na zá-
kladě bilaterálních smluv mezi vysokoškolskými institucemi
ze zúčastněných zemí. Podmínkou pro studenty, kteří mají
zájem o studentskou výměnu, je být studentem prezenční,
kombinované nebo distanční formy studia a být zapsaný mi-
nimálně do druhého ročníku studia. Student musí mít občan-
ství státu zapojeného do programu ERASMUS nebo mít trva-
lý pobyt v některém z těchto států či mít status uprchlíka.
Student nesmí před výjezdem do zahraničí studium na vysíla-
jící instituci ukončit nebo přerušit a na přijímající zahraniční
instituci studuje jako řádný student. Studium v zahraničí musí
trvat minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců. Student
neplatí školné ani jiné poplatky za výuku, a splní-li studijní
povinnosti, pak mu musí být studium v zahraničí uznáno
domácí institucí.
Od roku 1997 se programu účastní i Univerzita Pardubice.
První výměnné studijní pobyty vysokoškoláků se uskutečnily
v roce 1998 a do Pardubic v tomto roce přijeli také první za-
hraniční studenti. Za tuto dobu vycestovalo na zahraniční
univerzity 654 studentů Univerzity Pardubice, 310 pedago-
gických pracovníků a v Pardubicích studovalo 291 zahranič-
ních studentů. Na akademický rok 2007/2008 je momentálně
uzavřeno na 163 bilaterálních smluv se 102 vysokými
školami ve 24 zemích účastnících se programu ERASMUS.
Oslava kulatého výročí programu ERASMUS si kladla za cíl
znovu studentům připomenout možnosti studia v zahraničí,
které mohou využít. Protože však v březnu proběhla na jed-
notlivých fakultách rozsáhlá informační akce s podobným za-
měřením (International Week 2007), rozhodli se organizáto-
ři pro více oddechovou formu – mezinárodní párty pod ši-
rým nebem. Párty začala ve středu 25. dubna v odpoledních
hodinách u vysokoškolského klubu Dýdy Baba v univerzitním
kampusu. Slavnostního zahájení se ujal prof. Ing. Tomáš Wág-
ner, CSc., proděkan Fakulty chemicko-technologické pro
vnější vztahy a ECTS koordinátor. Pak už za DJ pult usedl tu-
recký student a na hudbu, kterou si s sebou přivezli studenti
z různých koutů Evropy, se tančilo do 19 hodin, kdy byla pár-
ty oficiálně ukončena. Příjemnou, téměř letní atmosféru do-

kreslovaly skupinky studentů, kteří si na trávě mezi bloky ko-
lejí házeli s „frisbee” (házecími talíři) nebo hráli pétanque.
Organizátoři a klub Dýdy Baba připravili pro účastníky po-
hoštění – vepřovou kýtu na rožni. Celkově panovala dobrá
nálada, kterou si užívali všichni bez rozdílu národnosti. Všich-

peněžní příspěvek studentů univerzity předala Z. Kulhánková
do rukou předsedy sdružení SKP – Centrum pana Mgr. Jana
Vojvodíka

slavnostního zahájení Erasmus Day se ujal prof. Tomáš Wágner,
proděkan Fakulty chemicko-technologické a ECTS koordinátor
univerzity

erasmácká pohoda
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ni čeští účastníci dostali letáky s infor-
macemi o programu ERASMUS na Uni-
verzitě Pardubice, jeho historii i bu-
doucnosti v podmínkách nově koncipo-
vaného Programu celoživotního vzdělá-
vání (Lifelong Learning Programme).
Organizátoři, pracovníci oddělení pro
vzdělávání a výzkum – centra meziná-
rodních mobilit, v průběhu párty podá-
va l i doda tečné in formace všem
zájemcům o studium v zahraničí.
Doprovodnou akcí Erasmus Day byla
dobročinná finanční sbírka pro Dům na
půli cesty, který provozuje SKP Cent-
rum (Středisko křesťanské pomoci).
Sbírka na podporu chráněného bydlení
mladých lidí byla zahájena v pondělí
23. dubna, od kdy studenti i zaměstnan-
ci univerzity mohli přispět libovolnou
částkou do kasiček umístěných v men-

ze univerzity, a vyvrcholila právě ve
středu na mezinárodní párty. Smyslem
této akce bylo přinést do bezstarostné
nálady studentů určitý kontrast. Chtěli
jsme, aby si mladí lidé uvědomili, že
v době, kdy oni, studenti Univerzity
Pardubice, řeší otázku, do které cizí
země vyjet či coby hosté ze zahranič-
ních univerzit užívají pohostinnosti naší
univerzity, jejich vrstevníci řeší zcela
odlišné problémy. Pro nepřízeň osudu,
buď strávili většinu života v dětských
domovech nebo nefunkčních rodinách,
a nyní za pomoci Domu na půli cesty se
učí najít svoje místo v životě a zvládat
činnosti nutné pro běžný život, hospo-
daření s penězi, chod domácnosti, hle-
dání zaměstnání apod., zkrátka začlenit
se do společnosti a přebírat odpověd-

nosti za vlastní život. Za dva dny sbírky
byla vybrána částka 3 617,50 Kč.
Výtěžek byl SKP Centru předán dne
15. května na Pernštýnském náměstí
při příležitosti oslav 15. výročí činnosti
tohoto sdružení, jež pomáhá mnoha li-
dem, kteří se ocitli v sociální nouzi.
Obyvatelé Domu na půli cesty prý již
také rozhodli, na co vybraný příspěvek
použijí – zakoupí společnou televizní
anténu.
Dům na půli cesty je možno podpořit
kdykoli jednorázovým darem či pravi-
delnými měsíčními příspěvky na účet
veřejné sbírky Domu na půli cesty číslo
1056021665/5500.

Bc. Zdeňka Kulhánková,
Bc. Michal Rolčík a Eva Petráňová

Centrum mezinárodních mobilit
Oddělení pro vědu a výzkum UPa

Martin Svoboda, student Fakulty
filozofické a stálý spolupracovník Domu
na půli cesty, informuje o účelu sbírky

masíčko pro studentské jazýčkychcete ochutnat?

Nová rekordmanka London School of Public Relations je z Pardubic
Tisková zpráva Asociace PR agentur
Praha/Pardubice 12. června 2007 – Historicky nejlepšího vý-
sledku za 7 let působení London School of Public Relations
(LSPR) v České republice dosáhla Valerie Wágnerová, kanc-
léřka a mluvčí Univerzity Pardubice. Seriál 13 přednášek
a 4 písemných testů zvládla s výsledkem 141, 6 bodů. Odsu-
nula tak na druhé místo Lenku Čábelovou z PriceWaterhou-
seCoopers, která v roce 2003 zaznamenala 140,8 bodu.
Londýnská škola Public Relations (LSPR) působí na našem
trhu od roku 2000. Jednosemestrální kurz organizovaný Aso-
ciací PR agentur již absolvovalo 554 studentů. Komunikační

kurz LSPR Integrovaný přístup k public relations 21. století
byl zařazen do programu Rozvoj manažerských dovedností
pro řízení vědeckovýzkumných aktivit CENMAD, který spo-
lufinancoval Evropský sociální fond.

O LSPR
London School of Public Relations (LSPR) je komplexní
vzdělávací program v oblasti public relations. LSPR se koná
ve spolupráci s Asociací public relations agentur (APRA,
www.apra.cz), která je nositelem frančízy pro Českou repub-
liku. Vzdělávací projekty garantované soukromou britskou
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školou London School of Public Relations (www.pr-scho-
ol-london.com) probíhají v šestnácti zemích, a to jak na ev-
ropském, tak i asijském a americkém kontinentě.
Britská London School of Public Relations je součástí mediál-
ní skupiny David Game, která nabízí výcvik ve většině mediál-
ních oborů, včetně vydavatelské činnosti , žurnalistiky,
fotožurnalistiky a informačních technologií. Škola se speciali-
zuje na poskytování moderního výcviku pro ty, kdo se chtějí
zdokonalit v public relations (PR) či v příbuzné oblasti.
Účastníci, kteří zakončí kurz integrovaného přístupu k PR,
získají rozsáhlé znalosti o hlavních pojetích PR a tyto znalosti
mohou uplatnit v široké škále aktivit v rámci svého pracovní-
ho prostředí. Kurz se navíc snaží vzdělat účastníky o význa-
mu PR ve vztahu k jiným disciplínám, jako jsou marketing
a reklama. Zejména je zdůrazněn význam PR, jako klíčové
součásti integrovaného komunikačního mixu a podrobně je
projednávána otázka významu marketingového pojetí PR
v každodenní praxi.
Kurz vychází z propracovaného teoretického základu, na
jehož tvorbě se podíleli přední PR konzultanti z Velké Britá-
nie. Kurz je zaměřen především na co nejobsáhlejší pocho-
pení principů práce, aby absolventi mohli přijímat správná
rozhodnutí, jak nejlépe využít PR. Zároveň je kladen důraz na
vliv internetu a na rozvoj „nových mediálních” komunikací.

Získané znalosti se dají uplatnit jak v komunikačních společ-
nostech, tak v neziskové a státní a veřejné sféře.

zdroj: www.lspr.cz, www.apra.cz

na snímku předává ředitel LSPR v ČR Jindřich Lacko nové
rekordmance certifikát o úspěšném absolvování

fakulty a vysokoškolský ústav

Ministr Cyril Svoboda zavítal na Fakultu ekonomicko-správní

přednáška JUDr. Cyrila Svobody byla
určena především posluchačům předmětu
„Ústavní právo a státověda”

po skončení přednášky dal ministr
přednost chůzi po schodišti před jízdou
služebním výtahem
(v popředí autor článku)

při přijetí u rektora univerzity prof. Ing.
Jiřího Málka, DrSc. se kromě jiného
diskutovala otázka státních maturit
a význam vysokého školství v regionech

cestou na rektorát se Cyril Svoboda
seznámil s částí univerzitního kampusu

V pondělí 14. května zavítal na Fakultu
ekonomicko-správní ministr bez portfe-
je a předseda Legislativní rady vlády
České republiky JUDr. Cyril Svoboda.
Širší veřejnosti je znám především jako
ministr zahraničí z let 2002 – 2006.
Právě zkušenosti získané z působení
v čele Černínského paláce byly výcho-
diskem pro jeho setkání se studenty fa-
kulty.

Okruh probíraných otázek byl tedy šir-
ší, než by naznačovalo téma předem
dohodnuté přednášky „Proměny sou-
časné legislativy”. Svědčily o tom též
četné dotazy, týkající se například naše-
ho blízkého předsednictví Evropské
unie a možností jejího dalšího rozšíření,
například o Turecko.

PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Ústav veřejné správy a práva FES
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Propojení teorie a praxe při výuce ekonomiky

Ve dnech 16. až 20. dubna se uskutečni-
la na Fakultě ekonomicko-správní Uni-
verzity Pardubice odborná akce nazva-
ná Týden teorie a praxe v ekonomice.
Tento projekt připravený a realizovaný
Ústavem ekonomiky a managementu
FES pod zášt i tou děkana faku l ty
prof. Ing. Jana Čapka, CSc. byl v České
republice prvním svého druhu.
Záměrem uspořádané akce bylo rozší-
řit spolupráci s akademickými pracovní-
ky jiných vysokých škol s ekonomickým
zaměřením z České republiky i ze za-
hraničí a navázat užší kontakty s odbor-
níky z praxe. Hlavním cílem bylo zpest-
řit a zkvalitnit výuku ekonomických
a manažerských předmětů vyučovaných
FES a současně umožnit výměnu po-
znatků a zkušeností zúčastněným
odborníkům z oblasti teorie i praxe.
Během akce se uskutečnilo týdenní se-
tkání akademických pracovníků, prakti-
ků a studentů, a to formou vyzvaných
přednášek. Studenti tak mohli konfron-
tovat výuku pedagogů FES s přednáška-
mi autorů z jiných vysokých škol, kom-
parovat teoretické poznatky s praxí
i seznámit se s aktuálními problémy vr-
cholových manažerů.
Poznatky získané mezi akademickými
pracovníky budou využity při spoluprá-
ci s Žilinskou univerzitou v Žilině, která
probíhá j i ž někol ik let formou
dvoustranných seminářů.
Příprava odborné akce začala již v roce
2006 a realizována byla v rámci projek-
tu, na který byl udělen vnitřní grant
univerzity, jehož řešitelkou byla doc.
Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. s tý-
mem pracovníků Ústavu ekonomiky
a managementu FES. Vzhledem k tomu,
že podobná akce nebyla doposud orga-
nizována, bylo zajištění rozsáhlé akce
značně náročné. Nejdříve bylo nutné
získat souhlas s účastí na akci 29 od-
borníků z řad akademických pracovní-
ků i managerů výrobních podniků, bank
i organizací veřejného sektoru. Již
z této fáze vyplynul jeden velmi pozitiv-
ní fakt – všichni oslovení reagovali vel-
mi vstřícně, a pokud v daném termínu
neměli jiné, neodkladné povinnosti, při-

slíbili svou aktivní účast. Následně byl
vytvořen časový plán jednotlivých
přednášek respektující časové požadav-
ky přednášejících, návaznost témat
přednášek na studijní obor posluchačů,
vytíženost učeben FES a umožnění
účasti na přednášce co největšímu po-
čtu studentů a dalších zájemců.
Program akce byl zveřejněn formou
plakátu s harmonogramem přednášek
nejen v prostorách univerzity, ale i na
vývěskách města Pardubic a jeho měst-
ských obvodů. K pozvání široké veřej-
nosti byl využit tisk, který později infor-
moval i o průběhu akce.
První přednáška v rámci Týdne teorie
a praxe v ekonomice se uskutečnila již
v pondělí 16. dubna od 8 hodin, posled-
ní přednášky proběhly ve čtvrtek
19. dubna v odpoledních hodinách.
Přednáška plánovaná na pátek 20. dub-
na byla bohužel ve čtvrtek v podvečer
odvolána, a to z důvodu j iných
závažných povinností přednášejícího.
V rámci akce se uskutečnilo 29 předná-
šek, z toho 10 přednesli přední odbor-
níci z praxe a 19 přednášek akademičtí
pracovníci z českých a slovenských vy-
sokých škol. Byli mezi nimi: rektor, dě-
kani a proděkani, významní profesoři,
docenti a doktoři ekonomických vyso-
kých škol. Mezi přednášejícími byl rov-
něž primátor města Pardubic Ing. Jaro-
slav Deml, 19 přednášej íc ích bylo
z České republiky a 10 ze Slovenska.
Všichni měli možnost vyměnit si po-
znatky nejen v průběhu celého týdne,
ale také při společenském setkání
s akademickými pracovníky univerzity
ve čtvrtek 19. dubna.
Přednášky byly určeny především pro
studenty studijního programu Ekono-
mika a management, ale zúčastňovali se
jich rovněž studenti studijních progra-
mů Hospodářská politika a správa
a Systémové inženýrství a informatika
i jiných fakult univerzity.
Zájem studentů a akademických pra-
covníků o vyzvané přednášky byl znač-
ný, celkem se jich zúčastnilo 1 558 po-
sluchačů, což např. představuje 62,4 %
studentů FES. Účast na přednáškách

vedoucí ÚEM doc. Ing. et Ing. Renata
Myšková, Ph.D.; proděkanka FES doc. Ing.
Ilona Obršálová, CSc.; primátor Pardubic
Ing. Jaroslav Deml a PhDr. Miloš
Charbuský, CSc. z FES diskutují o průběhu
odborné akce

studenti FES při přednášce primátora
Ing. Jaroslava Demla

přednášející Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.,
proděkan Fakulty podnikatelské,
VUT v Brně

přednášející prof. Ing. Štefan Hittmár,
Ph.D., Fakulta riadenia a informatiky,
Žilinská univerzita v Žilině
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byla v pondělí 270, v úterý 172, ve stře-
du 369 a ve čtvrtek 747 posluchačů.
Studenti jednoznačně kladně hodnotili
možnost poznat způsob přednášení
a prezentací z řad odborníků mimo
naši univerzitu. Přednášky přinesly také
mnoho informací z praxe, např. o vývoji
automobilového průmyslu, o změnách
v daňové správě, o možnostech získání
informací pro ekonomické analýzy,
o ekonomických specifikách elektro-
technického a energetického průmyslu
nebo o reformách v českém zdravot-
nictví. Slovenští kolegové umožnili na-
šim studentům získat poznatky potřeb-
né pro komparaci podmínek pro malé
a střední podnikatele v České a Sloven-
ské republice, a to včetně daňové pro-
blematiky.
Tématické zaměření přednášek bylo
pestré a je zachyceno v následující
tabulce:

Tématický okruh Počet
přednášek

Zastoupení
v %

Management
v teoretickém pojetí

1 3

Krizový management 1 3

Regionální
management

1 3

Management kvality 1 3

Projektové řízení 1 3

Řízení lidských zdrojů 3 11

Marketing 2 7

Účetnictví
a ekonomické analýzy

5 18

Daňová problematika 2 7

Investice a investiční
rozhodování

2 7

Procesy ve veřejné
správě

2 7

Aktuální problémy
českého průmyslu

3 11

Zdravotnictví 2 7

Malé a střední
podnikání

1 3

Konkurenceschopnost
podniku

2 7

Celkem 100

Nejvíce přednášek se uskutečnilo z ob-
lasti účetnictví a ekonomických analýz,
což odpovídá ekonomickému zaměření

výuky FES. Další byla oblast lidských
zdrojů , která představuje těž iště
manažerských aktivit, neboť zejména
odborníci z praxe požadují po absol-
ventech především znalosti komunika-
ce a soft skills. Vzhledem k tomu, že
přednášky budou jejich autory ve zkrá-
cené podobě publikovány v rámci
vědeckých spisů Fakulty ekonomic-
ko-správní, mohou z nich všichni zájem-
ci čerpat.
Přednášející a další akademičtí pracov-
níci kladně hodnotili také navázání no-
vých kontaktů a možnost setkat se
s kolegy z jiných vysokých škol. V rámci
této akce byla rozvinuta spolupráce se
společností Foxconn CZ, s. r. o., a to
nejen v oblasti praxe našich studentů
a zadávání témat bakalářských a diplo-
mových prací, ale i v zapojení se do vý-
uky předmětů vztahujících se např.
k výrobním činnostem nebo k proble-
matice jakosti.
První ročník Týdne teorie a praxe
v ekonomice měl pozitivní ohlas mezi
studenty fakulty, jejími akademickými
pracovníky i účastníky z řad přednášejí-
cích a odborné veřejnosti. Splnil tak
svůj cíl – rozvíjet znalosti studentů
a přispět ke zlepšení spolupráce vyso-
koškolských pedagogů různých vyso-
kých škol a odborníků z praxe.

doc. Ing. et Ing. Renata Myšková, Ph.D.
vedoucí Ústavu ekonomiky

a managementu FES

akademičtí pracovníci Žilinské univerzity,
VUT Brno, Univerzity Pardubice
a studenti FES při přednášce
prof. Hittmára

přednášející prof. Ing. Jana Stávková, CSc.,
děkanka Provozně-ekonomické fakulty,
MZLU v Brně

přednášející doc. RNDr. Josef Hynek,
MBA, Ph.D., děkan Fakulty informatiky
a managementu,
Univerzita Hradec Králové

přednášející doc. Ing. Josef Fiala, CSc.,
děkan Ekonomické fakulty, VŠB-TU
v Ostravě, a Ing. Jan Ministr, Ph.D.,
Ekonomická fakulta, VŠB-TU v Ostravě

přednášející doc. Dr. Ing. Olga Hasprová,
děkanka Hospodářské fakulty,
Technická univerzita v Liberci
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Kontakt 2007 – Polygrafie

Dne 15. března se v prostorách Kated-
ry polygrafie a fotofyziky Fakulty che-
micko-technologické uskutečnil první
ročník setkání studentů této katedry
se zástupci polygrafických firem pod
názvem Kontakt 2007 – Polygrafie.
Cílem této akce bylo usnadnit studen-
tům a zástupcům polygrafických firem
„vzájemné hledání” a umožnit jim in-

formovat se o svých představách, zá-
měrech, možnostech a navázat bližší
kontakt. Nalézt vhodné zaměstnání,
které by splňovalo představy o uplatně-
ní právě dosaženého vzdělání, počátek
profesní kariéry a start do nové etapy
osobního života, to nemusí být pro čer-
stvé absolventy vysoké školy vždy snad-
né. Podobně ani pro organizace není
získání vhodných adeptů na uvolněná či
nově vytvářená pracovní místa vždy
zcela jednoduchou záležitostí.
Možnost prezentova t svoj i f i rmu
v rámci této akce využilo 14 zájemců
(CPI Moravia Books, s. r. o.; FINIDR,
s. r. o.; Konica Minolta Business Soluti-
ons Czech, spol. s. r. o.; Ligum, s. r. o.;
Obchodní tiskárny, a. s.; Policie ČR –
Správa Východočeského kraje, Odbor
kriminalistické techniky a expertíz, Pra-
coviště grafických expertíz; ReproMat,
a. s.; Ringier Print, s. r. o.; Silk; Tiskárny
MAFRAPRINT; Typos, tiskařské závody,
a. s.; Uniware, spol. s. r. o.; Vydavatelství
Svět tisku, spol. s. r. o.; Westvaco Svitavy,
s. r. o.).
Akce Kontakt 2007 – Polygrafie byla
rozdělena do dvou bloků. V rámci do-
poledního bloku měli zástupci firem
možnost krátce představit svoji firmu,
čím se zabývají, co nabízejí a poptávají,
jaké mají záměry do budoucna apod.
Vyhrazený čas pro prezentaci byl

15 minut . Této možnost i využ i lo
11 z výše jmenovaných firem. Na konci
tohoto bloku vystoupil s krátkou pre-
zentací také zástupce Svazu českých
knihkupců a nakladatelů. Po obědě,
v rámci odpoledn ího b loku , měl i
možnost studenti kontaktovat zástupce
firem u jejich stánků a dozvědět se tak
bližší informace a prodiskutovat své
dotazy. Firmy měly většinou připraveny
na ukázku řadu výrobků, které se
u nich vyrábějí, a dále drobné pozor-
nosti na památku.
Akce Kontakt 2007 – Polygrafie nabídla
nejen možnost bližšího poznání se
a získání informací, ale objevila se také
řada nových možností exkurzí, stáží
pro studenty a dlouhodobější spoluprá-
ce např. v rámci bakalářských a diplo-
mových prací. Katedra polygrafie a fo-
tofyziky vydala v rámci této akce kata-
log s informacemi o zúčastněných fir-
mách, kde mohou studenti nalézt názvy
a sídla firem, jejich profil, co firma
nabízí a požaduje, kontaktní osoby atd.
Podle reakcí studentů a zástupců firem
se akce setkala s úspěchem a řada fi-
rem již projevila předběžný zájem
o prezentaci na příštím ročníku.

Ing. Bohumil Jašúrek
Katedra polygrafie a fotofyziky FChT

Dopravní podnik hlavního města Prahy – exkurze

V pátek dne 11. května se do Prahy
uskutečnila odborná exkurze s elektro-
technickým zaměřením v tramvajové
dopravě. Navštívili jsme budovu do-

pravního podniku, tedy centrálu řízení
ne jen tramvajového provozu , a le
i všech ostatních druhů MHD, které se
v Praze vyskytují.
Řídící centrum, které naše skupina na-
vštívila jako první, se nachází až v po-
sledním, osmém patře. Pracovalo zde
celkem pět dispečerů a jeden samostat-
ný technik. Celý dispečink je pod neu-
stálým kamerovým i zvukovým dozorem
– z důvodu zpětného vyhodnocování
způsobu řešení různých problémů. Do-
zvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí,
např. že v celé Praze je celkem 147 km
kolejí, což by vystačilo na výstavbu jed-
nokolejné trati z Prahy do Brna. Vozový

park má přes 900 vozů, poslední mode-
ly jsou vyráběny plzeňskou Škodovkou
ve spolupráci s firmou Porsche. Byl
nám také představen řídící program (na
něm je závislý celý dispečink), který sle-
duje veškeré vozy pomocí průjezdo-
vých sledovacích zařízení na trati. Sle-
duje se jejich zpoždění, zda neopouštějí
stanici dříve atd. Většina vozů je již
dnes vybavena přístroji GPS (Global
Position System) kvůli bližšímu určení
místa při vzniku dopravní nehody.
Všechny vozy jsou však vybaveny vysí-
lačkou kvůli komunikaci mezi řidičem
a dispečerem. Dispečink také úzce spo-
lupracuje s policií, proto má možnost

řídící centrum tramvajového dispečinku
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pohled zvenčí na depo tramvají
v Hostivaři

důmyslná vzduchová plošina

naše skupinka v renovované části
montážní haly

pasivního používání jejího kamerového
systému. Ke konci výkladu se však stala
vážná dopravní nehoda, při které došlo
i ke zranění řidičky tramvaje. Pak te-
prve bylo vidět, co vše musí dispečeři
zajišťovat a jak je jejich práce náročná
a zodpovědná. Po chvíli pozorování pl-
ného pracovního nasazení jsme se pře-
místili o patro níž, tedy do správy do-
dávky elektrické energie do celé tram-
va jové s í tě , která je napá jena
600 [V] stejnosměrného napětí. Zde
pracují pouze dva technici, kteří mají
před sebou podobnou mapu tramvajo-
vé sítě Prahy jako dispečeři, jen s tím
rozdílem, že tito sledují, jestli je daný
úsek trati pod napětím, kdežto kolego-
vé z vyššího poschodí se zabývají prů-
jezdností tratí. Je zde přesně vidět, zda
je trolej pod napětím a odkud je napá-
jena. Jak již byla zmiňována ona doprav-
ní nehoda, i zde se jí museli zabývat,
a to po zjištění, že vůz má vyvrácený
pantograf (pantograf je celý sběrač,
tedy lišta dosedající na trolejové vedení
plus přítlačný mechanizmus). Musela
být povolána opravárenská četa a po
dobu opravy byla přerušena dodávka el.
energie do daného úseku trati. Celá
odstávka netrvala déle než 15 minut,
což svědčilo o nevelkém poškození
vozu nebo trolejového vedení. Zajíma-
vostí bylo, že dopravní podnik (pouze
tramvajová část) zaplatí denně za el.
energii milion korun.
Poté následoval přesun do vozovny
(depa) tramvajových vozů v pražské
části Hostivař, jak jinak než tramvají.
Zde se provádějí větší opravy a kom-
pletní GO celého vozového (tramvajo-
vého) parku.

V celém areálu vozovny jsou samozřej-
mě i jiná depa, ale nás se týkalo pouze
tramvajové. Do obrovské haly nás
správně nasměrovaly koleje. Z velké
části zevnitř inovovaná hala nabízela
hodně zajímavých pohledů, kdy se pod
jednou střechou skrývá úplně vše, co je
potřeba ke kompletní GO nebo reno-
vaci tramvajového vozu. Navštívili jsme
svařovnu, kde se celá konstrukce vyva-
řuje po tryskání. Tedy musí se dodělat
to, co zbude po mechanickém tryskání.
Dnes se již používají ve velké míře ne-
rezové plechy, a tak životnost vozu
značně narůstá. V části montážní haly,
ve které se kompletují vozy po nalako-
vání, byl problém s jejich pohybem vy-
řešen celkem důmyslným, i když princi-
piálně jednoduchým zařízením – ploši-
nou. Tato plošina pracuje pouze pomo-
cí stlačeného vzduchu a je na dálkové
ovládání, manipulace s vozy je tak velice
jednoduchá. Poté jsme zhlédli komple-
taci podvozku s motorem. Jelikož je ná-
kup nových vozů příliš drahá záležitost,
řeší se tento problém celkovou renova-
cí starého vozového parku. Cena, na
kterou přijde jedna modernizovaná
tramvaj, je asi jedna šestina ceny vozu
nového. Již dvě stě padesát vozů bylo
kompletně zrenovováno a na stejné
množství vozů renovace čeká. Takováto
přestavba trvá zhruba půl roku a pracu-
je na ní oddělený tým techniků, který
se nezabývá denními opravami.
Celá exkurze byla vel ice zaj ímavá
a poutavá, doprovázená řadou dotazů
a vysvětlení.

Milan Zapletal
student 1. ročníku oboru

ELektrotechnická zařízení v dopravě DFJP

schematická mapa napájecí sítě tratí
v Praze

Studenti FES na Evropském bankovním a finančním fóru

Ve dnech 27. až 29. března proběhlo v Praze v budově České
národní banky a Karlových Varech v hotelu Imperial 15. vý-
roční Evropské bankovní a finanční fórum. Pořadatelská spo-
lečnost Comenius byla zastoupena panem Karlem Muziká-
řem. Tato panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání
a vědeckotechnickou spolupráci již delší dobu spolupracuje
s Ústavem ekonomie Fakulty ekonomicko-správní a každo-
ročně zve její studenty na některé ze svých akcí.

Letošního ročníku fóra se zúčastnilo sedmnáct studentů,
zejména čtvrtého ročníku FES. Pražské dvoudenní prezenta-
ce se soustředily především na téma „Úspěch, nebo přežití
v globálním světě financí?”, přičemž přednášky byly děleny
do bloků. Úvodní část prvního dne zahájili doc. Ing. Zdeněk
Tůma, CSc. (guvernér ČNB) a RNDr. Alexandr Vondra (mís-
topředseda vlády pro evropské záležitosti). Následoval blok
s podtitulem Výzvy v monetární politice v rámci veřejného
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sektoru. Odpoledne bylo zaměřeno na soukromý sektor pod
názvem Nejlepší přístupy k maximalizaci zisku a poslední
část byla věnována tématu Efektivní využití evropských pe-
něz. Večerní program byl velmi vhodně doplněn návštěvou
vily Bertramky, kde je expozice věnovaná Mozartovi, s diva-
delním představením. Následující den byl ve znamení předná-
šek na témata: 1. blok Vyhlídky na bankovnictví v EU – 27
členů, 2. blok Peněžní služby – hledání výkonnosti, 3. blok
Informační technologie ve službách světových financí.
Pardubičtí studenti vřele přijali i možnost nahlédnout do ex-
pozice Lidé a peníze v trezoru ČNB a seznámit se formou
odborné přednášky s řadou zajímavých informací souvisejí-
cích s historií platidel na našem území a národní banky od
prvních počátků až do současnosti.
Závěrem mé poděkování patří panu doc. Ing. Antonínu Peško-
vi, CSc. za hladké zajištění a umožnění vstupu studentů Fakulty
ekonomicko-správní na velmi atraktivní a hodnotné přednášky.

Bc. Jaroslav Macenauer
student 4. ročníku FES

studenti FES o přestávce jednání fóra, zleva Lukáš Jeřábek,
Tomáš Kosek, Jaroslav Macenauer, Aleš Zilvar

Návštěva Ruského střediska vědy a kultury

Dne 25. dubna jsme navštívili v rámci předmětu Ruský jazyk
pro studenty Fakulty ekonomicko-správní oboru Manage-
ment podniku, který probíhá pod vedením Mgr. Radky Mo-
rongové, Ruské středisko vědy a kultury (RSVK) v Praze.
Ve středisku, jehož činnost je zaměřena na rozvoj kulturních,
vzdělávacích, vědeckotechnických a informačních styků Rus-
ké federace s Českou republikou, jsme měli možnost v rámci
přijatého univerzitního grantu a ruského národního projektu

„Rok 2007 – rok ruského jazyka” absolvovat výuku ruského
jazyka.
Pod vedením vedoucí jazykových kurzů v RSVK, doc. Jeleny
Aleksandrovny Celunové, jsme zhlédli sekvenci filmu „Čaški”,
ke kteremu měla Jelena Aleksandrovna připravenou spoustu
podnětných cvičení a úkolů, a tímto jsme se mohli seznámit
s jinou formou a metodikou výuky ruského jazyka.
Poté jsme se zúčastnili cestovatelské přednášky s názvem:
„Na zmrzlinu z Prahy do Vladivostoku na kole a zpět”.
V rámci besedy jsme viděli mnoho fotografií a slyšeli zajíma-
vé zážitky z cesty pana Tomšíčka, který ujel od dubna do lis-
topadu roku 2006 evropsko-asijským kontinentem neuvěři-
telných 22 000 kilometrů.
Touto besedou jsme sice zakončili svoji exkurzi v RSVK, ale
rozhodně ne svoje studium ruského jazyka. V budoucnu bu-
deme mít možnost navštěvovat kurzy ruského jazyka na naší
univerzitě, které by nás mohly připravit až k mezinárodnímu
certifikátu z ruského jazyka dle Evropského jazykového refe-
renčního rámce. Ke zdokonalování naší jazykové kompetence
by mohla přispět i účast na mezinárodním letním kurzu rus-
kého jazyka na Institutu A. S. Puškina v Moskvě, kam se již
v létě 2007 naše dvě kolegyně (Petra Janecká a Jana Kolčár-
ková) vypraví.

studenti 2. ročníku obor Management podniku FES
Mgr. Radka Morongová, Ústav cizích jazyků FF

Město Pardubice neleží v žádné pohraniční oblasti České re-
publiky. Přesto i na zdejší univerzitě započalo budování kon-
taktů s evropskými sousedy, mimo jiné i s německy mluvícími

sousedními zeměmi. Zde je třeba zmínit hlavně česko-bavor-
ské vztahy, jejichž rozvoji se věnuje Katedra cizích jazyků Fa-
kulty filozofické naší univerzity. V České republice existuje

Téma „Sousedství” na univerzitě v českém vnitrozemí



ostatně mnoho institucí, které se snaží o porozumění a smí-
ření s německým sousedem.
Důležité impulsy vycházejí v tomto rámci právě z mladé ge-
nerace, starší generace akademických germanistů působících
na českých univerzitách se doposud nepodílela na dialogu
a interakci přes hranice. Na druhé straně je třeba vyzdvih-
nout český akademický dorost a zdůraznit především závě-
rečné práce pardubických germanistů, které se intenzivně za-
bývají sousedstvím Čechů a Němců. V této souvislosti
můžeme poukázat na příspěvek k tématu přeshraniční vztahy
vysokoškolských institutů (např. Erbová Barbora). Jiný směr
reprezentují bakalářské práce o vzdělávacích centrech v Čes-
ké republice a v Bavorsku, např. závěrečné práce o Centru
Adalberta Stiftera v Horní Plané (Bc. Tereza Fiedlerová)
a o jiných podobných zařízeních v Opavě a Trutnově (Milada
Surá a Lenka Vízková). S těmito počiny jsou spojeny intenziv-
ní kontakty s německou menšinou žijící na území českého
státu. V tomto ohledu se nabízí spolupráce Pardubic s oddě-
lením „České pohraničí” (ČAV, Ústí nad Labem), především
se specialisty Dr. Václavem Houžvičkou a Mgr. Lukášem
Novotným.
Důležitý kontakt představuje již zmíněné centrum v Horní
Plané (přehrada Lipno), které bylo založeno v roce 2002.
V tomto ústavu se již konaly nejrůznější semináře na téma
přeshraniční spolupráce, jako např. seminář od 20. do 22.
dubna 2007, na kterém byli přítomni i zástupci pardubické
germanistiky. Během této akce měla dnes již bývalá student-
ka katedry cizích jazyků (Bc. Barbora Erbová) možnost udě-
lat rozhovor s vedoucím tohoto centra, s panem Horstem
Löfflerem. Od něho se dozvěděla informace o účasti českých
studentů na konferencích centra, o možnostech podpory vě-
deckých prací a o plánované kooperaci s Jihočeskou univerzi-
tou v Českých Budějovicích, jejíž studenti by se měli od
příštího roku aktivně podílet na seminářích konaných v rám-
ci této instituce. Horst Löffler zmínil také možnost dalšího
rozvoje kontaktů tohoto centra s germanisty pardubické uni-
verzity. Centrum disponuje i velmi zajímavou knihovnou, ve
které najdeme mnoho publikací k tématu česko-německých

vztahů a spolupráce. V září k tomuto fondu přibude také ba-
kalářská práce Bc. Terezy Fiedlerové. Tato práce bude předá-
na Bc. Barborou Erbovou u příležitosti dalšího setkání
v Horní Plané. Tato instituce se také snaží o kontakt se širo-
kou veřejností, která ale většinou nejeví zájem o setkání či
konference. Často bývají využívány jen prostory centra, hlav-
ně pro činnost sboru v Horní Plané nebo místní mateřské
školky.
Výše jmenované kontakty nás přivádějí k tomu, že se součas-
ná generace mladých germanistů aktivně podílí na rozvoji
česko-německého sousedství a že i tyto impulsy mohou vy-
cházet z univerzity, která se nenachází v pohraničí. Právě
dnes bychom měli najít ještě více studentů, kteří se nejenom
věnují studiu oboru Němčina, ale angažují se i v české a ně-
mecké společnosti.

Bc. Barbora Erbová, stipendistka DAAD
doc. Winfried Baumann, Katedra cizích jazyků FF

19

konference, semináře

hosté z Pardubic informují Horsta Löfflera o svých
česko-německých aktivitách
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Mezinárodní vědecká konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje”

Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravi-
nářského průmyslu Fakulty chemicko-technologické ve spo-
lupráci s ministerstvem životního prostředí, Univerzitou
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykovou univerzitou
v Brně a Českou zemědělskou univerzitou v Praze zorgani-
zovala mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na pro-
blematiku účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje s ná-
zvem „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikro-
ekonomické a makroekonomické úrovni”. Konference se
uskutečnila ve dnech 28. až 30. května v Brně v prostorách
Výstaviště jako doprovodná konference Ekologických ve-

letrhů Brno, tj. společného 13. mezinárodního veletrhu tech-
niky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO
a 13. mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA,
organizovaných společně Brněnskými veletrhy a Sdružením
ochrany vod a kanalizací – SOVAK.
Cílem konference byla diskuze k nejnovějším poznatkům
z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědec-
kých poznatků z oblasti vývoje a implementace dobrovol-
ných nástrojů (především systémů řízení a environmentální-
ho účetnictví, popř. účetnictví udržitelného rozvoje), které
napomáhají prosazování koncepce udržitelného rozvoje na



mikro i makro úrovni. Konference se zúčastnilo 108 odbor-
níků z České republiky, Slovenska, Polska a Švýcarska. Čest-
ným hostem konference a zároveň hlavním odborným garan-
tem konference byl profesor Roger L. Burritt ze School of
Commerce, University of South Australia, Adelaide, který pa-
tří mezi nejvýznamnější světové odborníky v oblasti účetnic-
tví udržitelného rozvoje. Na konferenci vystoupil s přednáš-
kou s názvem Sustainability Accounting and Reporting Links
between Government Agencies and Corporations in Austra-
lian Aquaculture.
První den konference byl věnován systému účetnictví a re-
portingu udržitelného rozvoje na makroekonomické úrovni.
Záměrem této části bylo:
– přispět k posílení povědomí o konceptech a nástrojích

udržitelnosti využívajících indikátory a environmentální
účetnictví jako podklad pro zlepšení interpretace vlivu
společnosti na životní prostředí;

– podělit se s účastníky o zkušenosti a znalosti o aktuální si-
tuaci v oblasti environmentálního účetnictví na makro-
úrovni a rovněž v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje.

Druhý den konference byli účastníci přítomni slavnostnímu
zahájení Ekologických veletrhů Brno, prohlédli si prezentace
vystavujících firem a aktivně se zapojili do dalších doprovod-
ných programů v rámci Envikongresu a bloku Vodovody –
kanalizace 2007.
Třetí den konference pokračovala vystoupeními k problema-
tice systému účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na
mikroekonomické úrovni. Účelem této části bylo seznámit
účastníky s nejnovějšími poznatky a trendy v oblasti podni-
kového environmentálního účetnictví, resp. účetnictví
udržitelného rozvoje. Konference byla zakončena závěreč-
nou diskuzí o dalším směru rozvoje v oblasti účetnictví
udržitelného rozvoje a indikátorů udržitelného rozvoje. Vý-
stupem z mezinárodní vědecké konference jsou dva sborníky
obsahující plná znění příspěvků, které na konferenci zazněly.
Účast katedry ekonomiky a managementu chemického a po-
travinářského průmyslu na organizování této akce souvisí
s dlouholetými aktivitami katedry v oblasti environmentální-
ho účetnictví a v současné době v oblasti účetnictví udržitel-
ného rozvoje. Členové katedry (doc. Ing. Jaroslava Hyršlová,
Ph.D., Ing. Jan Vávra, Ph.D. a Ing. Marie Bednaříková, CSc.) jsou
v současné době spoluřešiteli grantového projektu Grantové
agentury České republiky s názvem Systémy účetnictví a re-
portingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroeko-
nomické úrovni, v jehož rámci byla celá konference organizo-
vána. Výsledkem těchto dlouhodobých aktivit katedry je také
úzká spolupráce při řešení této problematiky s minister-
stvem životního prostředí a především s podniky chemické-
ho průmyslu.

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.
Katedra ekonomiky a managementu chemického

a potravinářského průmyslu FChT
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prof. R.L. Burritt prezentuje svoji přednášku

diskuze účastníků konference v rámci společenského setkání

hlavní organizátoři konference za KEMCh (Jaroslava Hyršlová,
Marie Bednaříková, Jan Vávra)



konference, semináře
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29. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář 2007

Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCH AV ČR,
v.v.i., a Univerzity Pardubice, Katedra obecné a anorganické
chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubi-
ce a Odborná skupina chemické termodynamiky ČSCh pořá-
daly ve dnech 28. května až 1. června 29. mezinárodní český
a slovenský kalorimetrický seminář. Toto každoroční setkání
pracovníků z oboru termické analýzy a kalorimetrie se letos
konalo v České republice v překrásném prostředí Českomo-
ravské vysočiny v hotelu Medlov u Medlovského rybníka.
Organizační výbor (doc. Ing. E. Černošková, CSc., SLCHPL
ÚMCH AV ČR, v.v.i., a UPa; doc. Ing. Z. Černošek, CSc., a doc.
RNDr. J. Holubová, Ph.D., oba KOAnCh FChT, a prof. Ing. Jin-
dřich Leitner, DrSc., OSChT ČSCh) připravil setkání
64 účastníků nejen z vysokých škol a ústavů akademie věd,
ale také z praxe, například z elektrárenských a důlních spo-
lečností. Univerzita Pardubice byla zastoupena deseti účastní-
ky. Samozřejmostí je i každoroční účast zástupců firem nabí-
zejících experimentální techniku z oblasti termické analýzy
a některých analytických metod.
Pětidenní seminář byl rozdělen do tematických okruhů: ter-
modynamika a termická analýza, nekrystalické materiály, bio-
logické materiály. Jednání bylo zahájeno několika přednáška-
mi s teoretickým zaměřením, po kterých následovaly před-
nášky ke konkrétním problémům. V průběhu týdne bylo po-
stupně předneseno 43 přednášek, jejichž společným jmeno-
vatelem bylo využití a aplikace kalorimetrických, termome-
chanických, termogravimetrických, termoelektrických, ter-
mooptických metod a metod spalovací kalorimetrie v řadě
vědních a technických oborů. Témata přednášek zahrnovala
problematiku od termických vlastností skel a kinetiky krysta-
lizace podchlazených tavenin přes tepelné vlastnosti
stavebních materiálů až po studium biologických skel a aku-
mulaci a využití energie z řady technicky významných plodin.
Zástupci předních světových výrobců zařízení pro studium
termických vlastností materiálů informovali účastníky o nej-

novějších trendech jednotlivých firem a představili i ukázky
některých nových přístrojů.
Semináře se v nemalé míře aktivně účastnili i studenti a dok-
torandi. Důležitou a nedílnou součástí setkání byly opět ne-
formální diskuze po celou dobu semináře, během kterých
velká tématická různost příspěvků ukázala široké možnosti
aplikace metod termické analýzy a rozšířila vědomosti všech
účastníků.
Prezentované příspěvky jsou publikovány ve sborníku pří-
spěvků, který je již několik let abstrahován v Chemical Abs-
tracts.
Organizátoři zajistili pro účastníky prohlídku cisterciáckého
kláštera ve Žďáru nad Sázavou, který byl vrácen rodině Kin-
ských, a také prohlídku jednoho ze slavných děl barokního
architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla – poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jedinečné Národní
kulturní památky zapsané na seznamu UNESCO.
za kolektiv organizátorů

doc. Ing. Eva Černošková, CSc.
SLCHPL ÚMCH AV ČR, v.v.i., a Univerzity Pardubice.

profesor Jindřich Leitner řídí sekci pod dohledem nejmladšího
účastníka semináře Františka Hniličky

Dopravní fakulta Jana Pernera v tomto roce dostala vzácnou
příležitost ujmout se organizačního zabezpečení dalšího, ten-
tokráte již čtyřiadvacátého ročníku z řady pravidelně pořáda-
ných mezinárodních kolokvií, které probíhalo v měsíci květnu
(22. až 24. května) v reprezentativním prostředí hotelu
Schindlerův háj Svitavy.
Jednalo se o další z řady pravidelných setkání akademických
pracovníků z pěti evropských zemí (Německa, Maďarska, Pol-
ska, Slovenska a České republiky), zaměřených na problema-

tiku „Advanced Manufacturing and Repair Technologies in
Vehicle Industry”, jehož se od samého začátku aktivně účast-
ní i zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera.
Tradičně živá odborná diskuze (v anglickém nebo německém
jazyce) doprovázela každý ze třiceti prezentovaných příspěv-
ků, ale probíhala i během přestávek a v průběhu společen-
ského večera – na terase hotelu v průběhu grilování a při
živém hudebním vystoupení big-bandu.

XXIV. mezinárodní kolokvium
Pokročilé výrobní a opravárenské technologie v dopravním průmyslu
Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry
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doc. Beneš (organizační garant a zástupce ČR ve vědeckém
výboru kolokvia) mezi kolegy z University of Zielona Góra

Ve čtvrtek 17. května se uskutečnil na Dopravní fakultě Jana
Pernera seminář zaměřený na problematiku vyšetřování ne-
hod na železnici. Jednalo se o obdobnou tématiku meziná-
rodní konference konané na přelomu února a března 2007
v Londýně.
Tento seminář organizačně a technicky zabezpečil proděkan
DFJP pro vnitřní záležitosti a rozvoj doc. Beneš, odbornou
náplň pak zajistil Ing. Miklenda, ředitel Územního inspektorá-
tu Drážní inspekce, Brno.
Přednášející na této akci podrobně rozebírali otázky organi-
zace vyšetřovacího procesu, seznamovali s ustanoveními ev-
ropské i národní legislativy, osvětlovali postupy Drážní in-
spekce a uváděli příklady z tuzemské i zahraniční praxe.

Seminář byl určen především zájemcům z řad státní správy,
vlastníků a provozovatelů drah a dopravcům, kteří se zabývají
organizací vyšetřování drážních nehod i problematikou bez-
pečnosti železniční dopravy. Zúčastnili se jej i zaměstnanci
a studenti dopravní fakulty.
Většina účastníků semináře se shodla na tom, že obdobná
problematika si zaslouží větší míru pozornosti než doposud,
a projevili zájem na dalším pokračování podobných setkání,
konaných na akademické půdě.

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

Katedra dopravních prostředků DFJP

Vyšetřování nehod na železnici

skupinové foto kolokvia před místem konání

Odborné jednání bylo doplněno řadou příjemných společen-
ských akcí, které vždy nabídnou mnoho příležitostí k navázání
užitečných kontaktů s kolegy z oboru. V tomto roce se jedna-
lo o exkurzi do firmy IVECO Czech Republic, a. s., Vysoké
Mýto (dříve KAROSA), výlet kolem svitavského rybníku Ros-
nička, návštěvu vyhlídky na okolí města Svitav z vrcholu kostel-
ní věže a varhanní koncert v podání Mgr. Františka Bočka.

Závěrečné rozloučení účastníků letošního kolokvia bylo sr-
dečné a zároveň naplněné očekáváním příštího (jubilejního –
již pětadvacátého) ročníku, který proběhne v malebném pro-
středí Malé Fatry pod patronací kolegů ze Žilinské univerzity.

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

Katedra dopravních prostředků DFJP

Ve dnech 13. a 14. dubna 2007 se v prostorách univerzitní
auly konala již druhá konference zaměřená na ošetřovatelství
s názvem II. pardubické ošetřovatelské dny a II. celostátní
studentská vědecká konference bakalářských studijních pro-
gramů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví. Na or-
ganizaci konference se podílely Fakulta zdravotnických studií
Univerzity Pardubice a Krajská nemocnice Pardubice.
Během dvou dnů bylo na II. pardubických ošetřovatelských
dnech prezentováno 42 přednášek rozdělených celkem do
pěti bloků a 21 posterů zaměřených na kvalitu ošetřovatel-

ské péče, vzdělávání poskytovatelů ošetřovatelské péče,
ošetřovatelskou péči v klinických oborech pediatrie, gyneko-
logie, porodnictví a dermatovenerologie a problematiku la-
boratorních metod.
Na II. celostátní studentské vědecké konferenci bakalářských
studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdra-
votnictví bylo prezentováno 17 prací studentů bakalářského
studijního programu Ošetřovatelství studijních oborů Všeo-
becná sestra a Porodní asistentka a studijního programu Spe-
cializace ve zdravotnictví ze sedmi vysokých škol České re-

II. celostátní studentská vědecká konference bakalářských studijních programů
Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví



publiky. Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice
reprezentovaly tři studentky, které se umístily na prvních
třech místech 4. studentské vědecké konference Fakulty
zdravotnických studií, konané v březnu tohoto roku – Ště-
pánka Suberová, Veronika Hainišová a Michaela Keferová.
Dalšími účastníky bylo šest studentů Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, tři studentky vysoké školy v Plzni, tři
studentky Ostravské univerzity v Ostravě, jedna studentka
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jedna stu-
dentka Masarykovy univerzity v Brně.
Odborná komise v závěru II. celostátní studentské vědecké
konference vyhodnotila tři nejlepší práce. Na prvním místě se
umístila studentka Zuzana Janečková s prezentací na téma
„Eutanázie” z vysoké školy v Plzni. Druhé a třetí místo obsadi-
ly současně dvě studentky se stejným hodnocením, Michaela
Keferová z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
s prezentací na téma „Porod v domácnosti v našich podmín-
kách” a Magdalena Videnská s prezentací na téma „Nároky
kladené na sestru při komunikaci s pacientem s afázií” z Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích. Studentka Fakulty
zdravotnických studií Štěpánka Suberová se umístila na čtvr-
tém místě a Veronika Hainišová se umístila na 5. – 6. místě.
II. celostátní studentská vědecká konference bakalářských
studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdra-
votnictví byla bezesporu jedinečnou možností pro budoucí

bakaláře Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví
v České republice vyzkoušet si prezentaci výsledků své od-
borné přípravy před vědeckou komunitou a zároveň i před
studenty jiných vysokých škol se stejným zaměřením.
Michaela Keferová, Štěpánka Suberová a Veronika Hainišová
reprezentovaly naši fakultu výborně a na vysoké odborné
úrovni. Studentky obstály v konkurenci studentů jiných vyso-
kých škol se stejným zaměřením a patří jim za to velký dík.

Mgr. Markéta Moravcová
Fakulta zdravotnických studií UPa

konference, semináře
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II. celostátní studentská konference ošetřovatelství a specializace
ve zdravotnictví

II. pardubické ošetřovatelské dny v univerzitní aule

vyhlášení nejlepších studentských prací

Když jsem před rokem na konferenci
v Novim Sadu sliboval, že další – pátý –
ročník se uskuteční v České republice
a že se o organizaci podělí Dopravní fa-
kulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
a Fakulta dopravní Českého vysokého
učení technického v Praze, netušil jsem,
kolik starostí a zodpovědnosti organi-
zace takové konference obnáší. Nicmé-

ně se nakonec celá akce nadmíru zdaři-
la, a tak mohu teď podat všem studen-
tům a zaměstnancům informaci o prů-
běhu této akce.
Ve dnech 2. až 5. května se na půdě
Univerzity Pardubice konal 5. ročník
mezinárodní konference studentů ev-
ropských vysokých škol dopravních
s nosným tématem „Transportation as

a Mean of Globalization”. Jednacím ja-
zykem konference byla angličtina. Kon-
ference začala již 29. dubna v Praze,
kde proběhla prezence účastníků a prv-
ní část přednášek, které se zaměřovaly
na představení zúčastněných univerzit
a fakult. Na letošní konferenci bylo pří-
tomno celkem 45 účastníků, což je
oproti minulému roku mírný pokles, ale

5. ročník mezinárodní konference studentů evropských vysokých
dopravních škol
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oproti loňské konferenci vzrostl počet
zúčastněných univerzit na 16 (včetně
pořádajících) z 11 zemí (Srbsko, Ru-
munsko, Makedonie, Rusko, Ukrajina,
Slovensko, Maďarsko, Německo, Belgie,
Španělsko a Česká republika). Pražská
část konference měla v programu také

prohlídku hlavního města a fakultativní
možnosti exkurzí v muzeu Dopravního
podniku hlavního města Prahy, na dispe-
činku metra, ve společnosti Pars Šum-
perk, na železničním zkušebním okruhu
v Cerhenicích či prohlídku průběhu vý-
stavby Nového spojení (propojení žst.
Praha – hlavní nádraží a Masarykovo
nádraží s žst. Praha – Libeň, žst. Praha –
Vysočany a žst. Praha – Holešovice).
Ve středu odpoledne se účastníci kon-
ference přesunuli vlakem do Pardubic,
kde je na hlavním nádraží čekal početný
dav organizátorů, aby si všechny účast-
níky převezl do místa, kde stráví příští
3 noci, do hotelu Harmony. Po večeři
byl připraven první z neformálních ve-
černích programů – v rockovém klubu
Žlutý pes byla připravena tradiční stře-
deční FREE LAMINATE párty s DJ’s Va-
ant, Vaczech + Helium + Bifidus Activ.
První pardubické dopoledne bylo vypl-
něno exkurzemi po těžkých laborato-
řích Dopravní fakulty Jana Pernera. Stu-
denti byli rozděleni do několika skupin
a takto absolvovali pomyslné kolečko
po laboratorním dvoře, kde byly pre-
zentovány laboratoře katedry elektro-
techniky, elektroniky a zabezpečovací
techniky, katedry dopravní infrastruktu-
ry, výzkumného centra kolejových vozi-
del, plus byla připravena exkurze v do-
pravním sále katedry technologie a ří-
zení dopravy. Na tomto místě bych
chtěl poděkovat všem, kteří prováděli
těmito exkurzemi, za profesionální pří-
stup a velmi dobré odborné znalosti
anglického jazyka. Dle ohlasů účastníků
bylo toto dopoledne velmi poučné
a řada z nich nic podobného na jejich
školách k dispozici nemá. Po obědě ná-
sledovala procházka do centra Pardu-
bic, která byla zakončena exkurzí spo-
jenou s ochutnávkou v pardubickém pi-
vovaru Pernštejn. Většina účastníků se
ve zbývajícím odpolední nechala pro-
vést centrem Pardubic, kolem zámku,
přes zdymadlo zpět do univerzitního
kampusu. Zde proběhlo od 16:00 hodin
zasedání studentů, kteří debatovali
o možnosti založit mezinárodní stu-
dentskou organizaci, která by sdružova-
la studenty dopravních vysokých škol
a prohlubovala spolupráci škol na úrov-

ni studentů. Na tuto organizaci existují
2 protichůdné názory, kdy ta část, která
není součástí EU, se snaží o co nejrych-
lejší založení bez výraznějšího progra-
mu, a ta část, která je v EU, by nejraději
na počátku viděla společný projekt než
živelné zakládání organizace.
Večer byla pro studenty připravena dal-
ší šťavnatá porce zábavy, kdy nejprve
vystoupila českokrumlovská hudební
skupina PUB ANIMALS a od 22:00 ho-
din předvedli své umění DJ’s z 2B4 pro-
motion v čele se všem dobře známým
DJ Márou a moderátorem Českého
rozhlasu DJ Cubickem. Většina účastní-
ků během dlouhého večera využila
možnosti „druhé večeře” v podobě la-
hůdek na grilu (steaky, křídla, klobásy
atd.). Akce byla přístupná všem studen-
tům naší fakulty, kteří v hojné míře
využ i l i možnost i pohovoř i t se
zahraničními studenty.
Páteční den pak patřil přednáškám. Na
jeho úvod vystoupila proděkanka Do-
pravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Ta-
tiana Molková, Ph.D., která ve svém pří-
spěvku představila Univerzitu Pardubi-
ce a dopravní fakultu, a dvojice studen-
tů 5. ročníku oboru Technologie a říze-
ní dopravy (Bc. Bedřich Erik Rathouský
a Bc. Pavel Viskup) představila město
Pardubice , un iverz i tn í kampus
a možnosti sportovního a společenské-
ho vyžití studentů UPa. Oba studenti se
svého úkolu zhostili velmi dobře a také
jim patří za jejich přednášku dík. Po
tomto představení následovaly před-
nášky sponzorů. Na tomto místě bych
rád poděkoval společnostem, bez kte-
rých by se celá konference nemohla
uskutečnit. Byly to firmy STILL, Pars,
VÚKV, VÚŽ, ELTODO, ČD, Škoda Auto,
FIAT, Dopravní podnik hlavního města
Prahy, PSHŽD. Princip konference totiž
počítá pouze s minimálním vložným
konference, tj. 50 € na celý průběh
(strava, ubytování, sborník atd.), a zbylé
peníze musí sehnat hostující univerzita
z vlastních zdrojů či od soukromých fi-
rem. Nemalou finanční podporou při-
spěla také Dopravní fakulta Jana Perne-
ra, pro kterou byla konference velmi
prestižní záležitostí. Ze společností,
které podpořily naši konferenci, vystou-

jménem UPa a DFJP přivítala účastníky
konference doc. Molková, proděkanka
DFJP

Ing. Culek (KDI) při prezentaci
technického vybavení a činností
Výzkumného centra kolejových vozidel

student Univerzity v Karlsruhe Wolfgang
Niebel při obsluze klíčového bubnového
přístroje s hradlovou skříní



Studenti druhého ročníku bakalářského programu Informač-
ní technologie na Ústavu elektrotechniky a informatiky (ÚEI)
měli letos poprvé možnost zakončit svůj čtyřsemestrální
kurz anglického jazyka formou studentské konference s ná-
zvem Mastering IT Presentations 2007. Konference proběhla
17. května v Jazykovém centru. Ve spolupráci se studenty
a Univerzitním konferenčním centrem ji zorganizovali vyuču-
jící odborného anglického jazyka z Ústavu cizích jazyků při
Filozofické fakultě PhDr. Jitka Hloušková a Mgr. Markéta
Denksteinová a Ing. Martin Dobrovolný z Ústavu elektro-
techniky a informatiky. Jako součást projektu Rozvoj prezen-
tačních dovedností v odborném anglickém jazyce u studentů
ÚEI byla konference podpořena grantem v rámci Programu
rozvojových aktivit Univerzity Pardubice pro rok 2007.
Vlastní konference proběhla formou prezentací výsledků vě-
deckovýzkumných projektů studentů v anglickém jazyce. Zú-
častnilo se jí celkem 12 studentů, kteří do závěrečného kola
postoupili z předkol v rámci cvičení z anglického jazyka
(v abecedním pořadí Magdaléna Burešová, Jakub Čapský, Josef
Dufek, Václav Fereš, Jakub Klimeš, Jiří Kolín, Tomáš Míča, Michal
Nosil, Lukáš Pirkl, Martin Pova, Milan Ptáčník, Petr Vondrouš).
Pro své prezentace si studenti vybrali některé z témat, která
byla stanovena ve spolupráci s odborníky na informační tech-
nologie z praxe. Po odborné stránce tak celý projekt pomohly
zajistit společnosti Stapro, s. r. o., Flamy Pardubice, a. s.,
a ČMSS, a. s. – ředitelství soukromého servisu pro klienty Par-
dubice. Zástupci těchto společností, konkrétně Ing. Miroslav
Hofman (Flamy Pardubice) a Ing. Čestmír Jeníček (Stapro), se
konference sami zúčastnili a přispěli mnoha cennými podněty
k zajímavé diskuzi na témata jednotlivých příspěvků. Společně
s organizátory konference a s publikem z řad studentů ÚEI se
také podíleli na vyhodnocení tří nejlepších prezentací, které

zazněly v podání Milana Ptáčníka (1. místo), Petra Vondrouše
(2. místo), Martina Povy a Jiřího Kolína (3. místo).
Každý student, který vystoupil na konferenci, obdržel certifi-
kát potvrzující jeho účast a upomínkové předměty, autoři tří

konference, semináře
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pili dva zástupci: společnost STILL ČR,
spol. s. r. o., a Pars nova, a. s., Šumperk.
Přednáška firmy STILL se zaměřila na
představení svého výrobního programu.
Firma Pars nova pak představila své
produkty, které dodává ČD a doprav-
ním podnikům v MHD. Zbytek dne pat-
řil příspěvkům zahraničních studentů
na témata, které trápí jednotlivé země.
Bylo znát, že řešení řady problémů, kte-
ré byly diskutovány, se postupně po-
souvá od západu na východ. Srbští kole-
gové například ve svých městech začí-
nají řešit problematiku preference a se-
gregace. Což je téma, které se u nás již
několik let řeší a implementuje a v Ně-

mecku např. v Karlsruhe je 85 % tram-
vajových tratí segregovaných. Takže i na
tak malém území jako je střední a vý-
chodní Evropa je doprava na výrazně ji-
ných úrovních.
Osud 6. konference je za t ím ve
hvězdách. Nepřihlásila se totiž žádná
univerzita, že by závazně slíbila organi-
zaci konference příští rok. Nicméně ve
hře zůstává makedonská Bitola a slo-
venská Žilina.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří mi pomohli při organizaci konfe-
rence. Ať už při shánění finančních pro-
středků, kde svou nezastupitelnou roli
sehrály osobní kontakty prof. Ing. Bo-

humila Culka, CSc. (děkana DFJP),
doc. Ing. Václava Cempírka, Ph.D. (ve-
doucího oddělení logistických systémů
katedry technologie a řízení dopravy)
a Ing. Edvarda Březiny, CSc. (asistenta
na katedře technologie a řízení dopra-
vy). Dále pak studentům 4. ročníku naší
dopravní fakulty oboru Technologie
a řízení dopravy (Mazač P., Procházka
R., Konfršt M.) za pomoc při organizaci
v průběhu konference a katedře tech-
nologie a řízení dopravy za pomoc
a cenné rady při přípravě konference.

Ing. Petr Nachtigall
Katedra technologie a řízení dopravy

DFJP

Studentská konference Mastering IT Presentations 2007
na Ústavu elektrotechniky a informatiky
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Ve dnech 6. dubna a 11. května proběhly na Katedře věd
o výchově Fakulty filozofické v rámci výuky předmětů Sociál-
ní práce II a Kapitoly ze sociální psychologie pod vedením
Mgr. Adriany Sychrové a PhDr. Mgr. Ilony Moravcové, Ph.D.
veřejné konference, na kterých studenti 2. ročníku kombino-
vaného studia oboru Sociologie prezentovali své roční semi-
nární práce. Všichni tuto formu studia uvítali, a to nejen jako

oživení normální výuky, což se projevilo na celkové příjemné
atmosféře obou konferencí. Studenti si kromě prezentací
připravili i vlastní občerstvení, které bylo opravdu bohaté, od
kávy, jablečných závinů až po chlebíčky.
Hlavním cílem těchto konferencí bylo seznámit ostatní spo-
lužáky s tématy svých seminárních prací z oblasti sociální
práce a sociální psychologie. Prezentace byly doprovázeny
řadou diskuzí a debat na daná témata jak ze strany studentů,
tak také přítomných pedagogů.
Jako studenti konference hodnotíme jako velmi přínosnou,
zajímavější formu studia, která každému z nás určitě něco
dala. Mnozí uvedli, že jim byla přínosem i pro jejich vlastní
zaměstnání, protože si mohli kromě jiného vyzkoušet pre-
zentace svých prací před větším počtem lidí, kterou po nich
zaměstnavatelé často požadují a do té doby se jí obávali. Ne-
hledě na to, že ne v každé vyučovací hodině máme možnost
takovým způsobem podiskutovat s ostatními, jak nám bylo
umožněno právě v rámci těchto konferencí.
Obě konference proběhly v duchu neformálního, přátelského
setkání a určitě by řada spolužáků souhlasila s tím, že by stá-
lo za to je zopakovat.

Veronika Hůlová
studentka 2. ročníku kombinovaného studia oboru Sociologie FF

Studentské konference na Fakultě filozofické

nejlepší prezentací získali další drobné odměny. Díky technic-
ké pomoci Ing. Lukáše Slánského z ÚEI všichni prezentující
rovněž dostanou kopii DVD záznamu konference, který se
společně s certifikátem stane součástí portfolia dokládajícího
jejich odbornou jazykovou kvalifikaci.
Hlavním smyslem celého projektu bylo dát studentům
možnost prokázat své prezentační dovednosti v angličtině
s využitím odborných i jazykových znalostí získaných v prů-
běhu dosavadního studia, podpořit jejich komunikativní kom-

petenci v odborném anglickém jazyce a poskytnout jim pří-
ležitost efektivně završit svůj jazykový kurz. Vzhledem
k tomu, že konference se setkala s příznivým ohlasem jak
mezi prezentujícími, tak i hosty z řad oborníků a studentů,
organizátoři se těší, že na její první ročník budou moci
navázat i v dalších letech a vytvořit tak novou tradici.

PhDr. Jitka Hloušková
Ústav cizích jazyků FF

Mgr. Markéta Denskteinová
Ústav elektrotechniky a informatiky

Dne 10. května se uskutečnila v univerzitní aule závěrečná
konference projektu Centrum manažerských dovedností ve
vědě a výzkumu (CENMAD).
Cílem projektu CENMAD bylo vytvoření a realizace kom-
plexního vzdělávacího programu pro vědeckovýzkumné pra-
covníky a pro studenty doktorských studijních programů.
V první fázi realizace projektu proběhla příprava vzdělávacího
kurzu a následně jeho třísemestrální pilotní část, které se zú-
častnilo celkem 28 odborníků z vysokých škol a z výzkumných
oddělení institucí v regionu severovýchodní Čechy.
Závěrečná konference projektu byla výjimečnou příležitostí
k setkání akademických pracovníků, zástupců vědeckých pra-
covišť, institucí veřejné správy a podpůrných infrastruktur
z regionu soudržnosti NUTS II – Severovýchod. V rámci pro-
gramu konference byly představeny výstupy, výsledky a pří-

nosy projektu a byly prezentovány výsledky výzkumu a vývo-
je v regionu. Vědeckovýzkumné aktivity Univerzity Pardubice
prezentoval prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., proděkan pro
vědu FChT, výzkumné a vývojové projekty Fakulty textilní
Technické univerzity v Liberci Ing. Jana Drašarová, Ph.D., pro-
děkanka pro studium Fakulty textilní TUL, vývojové a inovač-
ní aktivity společnosti OEZ Letohrad, s. r. o., Ing. Pavel Jurajda,
produktový manager OEZ Letohrad, vývoj společnosti
VÚOS, a. s., Pardubice, Ing. Michal Bartoš, vedoucí oddělení
analytika VÚOS Pardubice. Záměry projektu TechnoPark
představil Ing. Jaroslav Valoušek, člen představenstva společ-
nosti TechnoPark Management, a. s. Sekci přednášek zakonči-
la Mgr. Bc. Jana Smetanová, radní Pardubického kraje, která
hovořila o důležitosti celoživotního vzdělávání. Úspěšným

Závěrečná konference k projektu CENMAD



absolventům pilotního vzdělávacího kurzu projektu
CENMAD byly předány certifikáty.
Věda a výzkum jsou stále více prací týmovou, která často
překračuje hranice pracoviště, ústavu, ale i zemí a kontinentů.
Vědeckovýzkumní pracovníci potřebují k tomu, aby se prosa-
dili, i manažerské znalosti a dovednosti, které jim školy v do-
statečné míře zatím ještě neposkytují. Proto se pilotní kurz
setkal s velmi pozitivním ohlasem.
Projekt CENMAD byl 100% financovaný z Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů, opatření na podporu terciární-
ho vzdělávání, výzkumu a vývoje.
Podrobnosti týkající se projektu i závěrečné konference jsou
uvedeny na domovských stránkách projektu: http://cen-
mad.upce.cz.

za projektový tým CENMAD
Ing. Jitka Genserová a Ing. Monika Vejchodová

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa

Informační centrum/Univerzitní knihovna
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prezentující se Ing. Pavel Jurajda, produktový manager OEZ
Letohrad, s. r. o., a Ing. Jitka Genserová v roli moderátorky
konference

Informační centrum/Univerzitní knihovna

Výstava zahraniční odborné literatury

Stalo se již dobrou tradicí, že na přelomu května a června má
akademická obec Univerzity Pardubice – ale i veřejnost – je-
dinečnou možnost nahlédnout do aktuální nabídky pres-
tižních světových vydavatelství odborné a vědecké literatury.
Od úterý 29. května do čtvrtka 31. května pořádala Univer-
zitní knihovna v Pardubicích prodejní výstavu nejnovější ang-
lické odborné literatury z oblasti chemie, biochemie, fyziky,
matematiky, informatiky a ekonomických věd pod názvem
„Scientific Books for Professionals and Students”. Akce se
konala ve spolupráci s vydavatelstvím a knihkupectvím Malé
centrum v Brně. Na výstavě se prezentovalo 12 významných
vydavatelství z celého světa např. Blackwell Science, CRC
Press, Elsevier, Marcel Dekker, Oxford University Press,
Pearson, Routledge, Royal Society of Chemistry, Springer,
Wiley.

Vystaveno bylo cca 1 000 titulů v hodnotě kolem 3 mil. Kč.
Mezi novinkami se objevily i velmi zajímavé encyklopedie,
např. třináctidílná Comprehensive Organometallic Chemist-
ry III z vydavatelství Elsevier nebo druhé vydání titulu Ency-
clopedia of Surface and Colloid Science, které vyšlo ve vyda-
vatelství CRC Press tentokrát v osmi dílech. Pozornost jistě
zasloužila i pětisvazková Encyclopedia of Mathematical
Physics z vydavatelství Academic Press a řada dalších.
Tradiční a mezi vědeckými a pedagogickými pracovníky uni-
verzity velice oblíbená akce se konala ve velké zasedací míst-
nosti Fakulty chemicko-technologické na nám. Čs. legií v Par-
dubicích. Zájemci nejen z akademické půdy si mohli vystave-
né zahraniční učebnice a monografie prohlédnout, ale
i objednat k zakoupení, a to se speciální výstavní slevou.

Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny UPa

NIMS v japonské Tsukubě – Mekka materiálového výzkumu

Rád bych se s vámi podělil o zkušenos-
ti, které se snažím v současnosti získat
během své čtvrtletní stáže v Internatio-
nal Centre for Young Scientists (ICYS)
– národního institutu materiálového
výzkumu (NIMS) v japonské Tsukubě.
Historie NIMS je relativně krátká,
neboť jeho první pracoviště byla v Tsu-
kubě vybudována teprve po roce 1970,

kdy se v Japonsku začalo velmi význam-
ně investovat do výzkumu a vývoje ve
snaze hrát celosvětově klíčovou roli
v oblasti civilních pokročilých technolo-
gií a elektrotechniky. Vyspělé země si
totiž plně uvědomují fakt, že pouze
rozvinutý výzkum a vývoj jim umožní
zůstat konkurenceschopnými na světo-
vém trhu. Ekonomický efekt tohoto

úsilí měl za následek kromě zásadního
růstu životní úrovně země také úzké
propojení a spolupráci mezi státem fi-
nancovanými výzkumnými pracovišti
a firemními vývojovými kancelářemi.
Tsukuba Science City, kde pracuje ně-
kolik tisíc vědeckých pracovníků, je
toho názorným příkladem, přičemž vy-
soká kvalita místních výzkumných insti-

studenti
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tucí je silným lákadlem po vědce z celé-
ho světa včetně těch z ekonomicky
vyspělých zemí.
Aby bylo možné udržet vysokou úro-
veň poznání i v budoucnu, je nezbytné
motivovat a přitáhnout do výzkumu
a vývoje mladé vědce, tedy čerstvé ab-
solventy doktorských studií. Z iniciativy
Dr. Y. Banda a dalších vzniklo v roce
2004 při NIMS mezinárodní výzkumné
centrum ICYS, jehož členy se mohou
stát mladí výzkumníci do věku 32 let
vybraní na základě výběrového řízení.
Úspěšní kandidáti samostatně řeší své
projekty posuzované v rámci soutěže.
Délka postdoktorské stáže je pak ob-
vykle 3 měsíce (shot-term), 1 rok
(long-term) nebo do konce projektu
(permanent) podle typu podávaného
projektu. NIMS a ICYS těmto výzkum-
níkům poskytují maximální možnou
podporu, tj. odborné vedení úspěšnými
pracovníky NIMS a možnost spoluprá-
ce s desítkami vědeckých pracovišť
v rámci pěti areálů NIMS, kvalifikované
technické a administrativní pracovníky,
nadstandardní v lastní př ístrojové
vybavení v ICYS, plat a grant na výzkum,
ubytovaní včetně členů rodiny atd.
V lednu 2007, záhy po dokončení dok-
torského studia ve výzkumném centru
na Katedře obecné a anorganické che-
mie Fakulty chemicko-technologické
naší univerzity, jsem využil příležitosti
k podání výzkumného projektu na
ICYS. Předmětem mého zdejšího pro-
jektu je studium vlastností dielektric-
kých zrcadel, připravených z tenkých
vrstev amorfních chalkogenidů, s vyso-
kou odrazivostí záření (>99.9 %) v blíz-
ké infračervené oblasti. Mým školitelem
zde je prof. Hajime Haneda, ředitel
SMC (Sensor Materials Centre), uzná-
vaný odborník, v jehož pracovně lze na-
lézt několik ocenění za nejcitovanější
článek roku řady mezinárodních perio-
dik a který se zúčastnil v Pardubicích
vloni v září 7. konference k chemii pev-
ných látek, CCS 2006. Působení v jeho
skupině nabízí mj. možnost využít uni-
kátn í experimentá ln í techn iku
nano-SIMS, která nám dovoluje provést
ana lýzu s ložen í materiá lů ve

vrstevnatých strukturách a tenkých
vrstvách na nano-úrovni.
ICYS sdružuje v současnosti 50 vý-
zkumníků, přičemž více než polovina je
zahraničních, a tudíž oficiálním jazykem
je angličtina, což na japonských praco-
vištích nebývá zvykem. Mezi bohatým
přístrojovým vybavením centra domi-
nují špičkové STM, AFM, TEM a SEM
mikroskopy. Navíc poměrně běžnou
praxí v Japonsku je, že velmi náročné
experimenty lze realizovat přímo u vý-
robců jednotlivých přístrojů, kteří mají
s těmito zařízeními mimořádné zkuše-
nosti. Je však třeba podotknout, že veš-
kerá měření na zakázku jsou vždy velmi
drahá. Kromě výjimečného přístrojové-
ho vybavení ICYS nabízí možnost koo-
perovat s výzkumníky s podobným te-
matickým zaměřením a vytvářet v rám-
ci centra spolupracující pracovní skupi-
ny s cílem pokračovat v navázané spo-
lupráci i po skončení tohoto projektu
na některém z pracovišť NIMS. Velmi
inspirativní zdejší aktivitou jsou pravi-
delné semináře, při nichž každý pracov-
ník centra referuje formou 30ti minu-
tové přednášky o svých výsledcích.
Vzhledem k aktuálnímu počtu členů
centra vychází při týdenním cyklu na
každého jedna přednáška za rok. Pro
účastníky je zajímavé vidět, co nového
se děje v různých oborech materiálové-
ho výzkumu, a také je to příležitost vy-
zkoušet si přednášku, řekněme, na do-
mácím kurtu. Finanční situace pracoviš-
tě také dovoluje pořádat zvané před-
nášky předních japonských a zahranič-
ních vědců, kteří NIMS pravidelně
navštěvují ve velkém počtu.
Studentům doktorských programů na
Univerzitě Pardubice bych chtěl připo-
menout, že se právě otevřela zajímavá
možnost dlouhodobých stáží v NIMS
na základě již zmíněné smlouvy o spo-
lupráci. Podobnou smlouvu má s NIMS
uzavřenu z českých univerzit zatím jen
Univerzita Karlova, která posílá své stu-
denty do Tsukuby již pět let. Tato čes-
ká enkláva vám může v budoucnu
vytvořit příjemnou společnost tak jako
nyní mně.
Velký dík za tuto příležitost patří rek-
torovi naší univerzity prof. Ing. Jiřímu

vstup do budovy Nano and Biol Research
Building

Ninomiya House – zde jsme ubytováni

autor příspěvku v laboratoři ICYS

International Centre for Young Scientists

National Institute for Materials Science
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Málkovi, DrSc., neboť jeho dlouhodobé
působení v Tsukubě a vynikající kon-
takty s místními odborníky stály u pod-
pisu smlouvy mezi NIMS a Univerzitou
Pardubice o vzájemné spolupráci, která
mi otevřela cestu do Japonska. Také

chci poděkovat prof. Ing. Miloslavu Fru-
marovi, DrSc. a prof. Ing. Tomáši Wág-
nerovi, CSc. z Katedry obecné a anor-
ganické chemie FChT za jejich úsilí vy-
tvářet na naší univerzitě na české po-
měry výborné podmínky pro vědu

v rámci výzkumného centra, č ímž
motivuj í především mladší kolegy
k tomu, aby zůstali bádání i nadále
věrni.

Ing. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Výzkumné centrum „Perspektivní

anorganické materiály”

Semestr strávený na brazilské univerzitě

Letošní zimní semestr se mi podařilo jako studentce magis-
terského studia Fakulty chemicko-technologické oboru Ana-
lýza biologických materiálů strávit na univerzitě v brazil-
ském Rio de Janeiro. Za tuto možnost vděčím smlouvě
o spolupráci mezi univerzitami a grantu, který jsem získala
z rozvojových aktivit MŠMT.
Obvyklé předodjezdové formality byly ještě malinko opepře-
ny rozvláčnou konverzací s hostitelskou univerzitou v portu-
galštině. Podle latinskoamerické povahy nic není problém, ale
zároveň se s ničím nespěchá. To se vzápětí jako problém
může ukázat, pokud musíte žádat o víza a kupovat letenku
na dosti obsazené zámořské lety. Pak už se jenom nechat na-
očkovat na žlutou zimnici, břišní tyfus a hepatitidu, a můžete
vyrazit.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro je soukro-
má univerzita situovaná v jedné z nejpříjemnějších čtvrtí sed-
mimilionového Ria. Univerzitní kampus vypadá spíše jako bo-
tanická zahrada. Rostliny, které známe z našich bytů, zde ros-
tou divoce venku a nabývají obrovských rozměrů. K univerzi-
tě patří knihovna, sportovní areál, menza a počítačové cent-
rum s přístupem na internet. Zajímavá pro mě byla malá ves-
nička, kde každému studijnímu oboru patřil domeček, který
sloužil jako místo setkávání studentů. Kromě toho v areálu
školy najdete také několik restaurací, stánky s rychlým
občerstvením, kavárnu, prodejnu knih, suvenýrů, banku nebo
třeba i videopůjčovnu.
Výuka probíhá pouze v portugalštině. Pro zahraniční studen-
ty je povinná portugalština pro cizince a dále je možno si za-
psat až pět dalších předmětů. Jak nám ale bylo řečeno, více
než čtyři nebo pět předmětů si nezapisují ani místní studenti.
Systém je podobný tomu našemu. Semestr má 16 týdnů výu-
ky. Sleduje se docházka, která je součástí konečného hodno-
cení. V průběhu semestru se píší testy, odevzdávají se práce.
Vše je nakonec zakončeno závěrečným testem. Pouze pokud
neprojdete, přistupujete ke zkoušce.
Místní studenti jsou podle mého názoru aktivnější, než jsme
u nás. Více se zapojují do hodin, pouští se s učiteli do diskuzí.
A to i do diskuzí ohledně hodnocení, náročnosti testů a vý-
sledné známky. Bojuje se o každý bod. Všeobecně jsou Bra-
zilci většinou přátelští, zvědaví, upovídaní a temperamentní.
Anglicky se příliš nemluví, a to z několika důvodů. Jednak to

v tak velké zemi není ani tolik potřeba a se španělsky mluví-
cími okolními zeměmi si Brazilci rozumí. A pak také je
kvalitní jazyková výuka dosti drahá, protože je vázaná na
soukromé školy.
Státní bezplatné školství sice v Brazílii existuje, ale za mnoho
nestojí. Můžu jen tlumočit slova svého brazilského známého
učitele, který ve státním školství několik měsíců pracoval
a po této době odešel, aby si zachoval zdravý rozum. Svého
vlastního syna by do takovéto školy nikdy neposlal a už od-
malička do jeho vzdělání investuje tisíce korun měsíčně.
Při svém studijním pobytu jsem se také zapojila do spoluprá-
ce s místní mikrobiologickou laboratoří. Tamější mikrobiolo-
gie se zaměřuje hlavně na vzorky půd a vody. Ve vzorcích půd
se sleduje většinou celková mikrobiologická aktivita. Používají
se půdy, které byly znečištěny ropnými látkami. Geologové
půdu čistí, například vysokými teplotami, a mikrobiologové
sledují, zda je půda schopná obnovit své mikrobiální vlastnos-
ti. Dále se pracuje s půdami znečištěnými pesticidy. Labora-
toř je poměrně malá, vybavená pouze inkubátory, jedním
boxem, mikroskopem a spektrometrem. Pro účel, k jakému
se používá, je to ovšem postačující. Jen je škoda, že je labora-
toř vedena poněkud nesystematicky. Vedoucí laboratoře
a zároveň přednášející na univerzitě má ještě další úvazky na
dalších školách. To je v Brazílii naprosto běžné, jeden plat by
nebyl dostačující. V laboratoři proto bývá pouze dvakrát týd-
ně a pevné vedení zde chybí. Navíc je podle místní mentality
na všechno dost času, takže domluva je někdy složitější. Je-
den příklad za všechny. Ke své práci jsem potřebovala po-
měrně velké množství methanolu. Čekala jsem, až dojde zá-
silka. Jeden den mi bylo řečeno, že mi bohužel přijdou tento
měsíc pouze dva litry, protože místní zákony více nepovolují.
Bojí se obchodu s drogami a množství chemikálií je hlídáno.
Druhý den dorazilo deset litrů. S překvapeními se tu zkrátka
musí počítat.
Celkově byl pro mě tento studijní pobyt velikým přínosem.
A nemyslím tím jen množství zkušeností a vylepšení portu-
galštiny a angličtiny. Veliký přínos vidím v tom, že jsem získala
nadhled a možná i odstup od běžných malicherností, které
mnohdy nazýváme problémy.

Jiřina Martínková
studentka 5. ročníku oboru Analýza biologických materiálů FChT
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Jak se žije v Rio de Janeiro

Kdyby mi před rokem někdo řekl, že
strávím Vánoce v Rio de Janeiru, asi
bych mu řekla, že se zbláznil. Co bych
tam proboha dělala. No a vidíte. Teď, po
pár měsících, sedím u počítače a snažím
se dát dohromady všechny své dojmy
z tohoto bláznivého města. Jak se říká,
cesty osudu jsou nevyzpytatelné.

Rio de Janeiro, to „úžasné město”, jak
mu všichni říkají, je plné extrémů. Mo-
derní vysokopodlažní budovy ze skla
a betonu střídají romantické koloniální
vilky zarostlé palmami, které v centru
přecházejí v ušmudlané a věčně přepl-
něné ulice. A nesmím zapomenout ani
na všudypřítomné chudinské čtvrti, kte-
rým se v Brazílii říká „favely”. Největší
z nich je Rosinha, která je se svý-
mi 60 až 150 tisíci obyvateli zároveň
největší favelou v Brazílii. A právě na fa-
velách v Riu je dobře patrné, jak obrov-
ská je tady propast mezi bídou a bohat-
stvím. Násilí, loupeže a únosy se staly
běžnou součástí života, na kterou nejví-
ce doplácejí nepozorní turisté. Pokud
se ale držíte rad místních starousedlíků,
jste neustále ve střehu a po setmění
používáte k přepravě výhradně taxi, tak
se vám podaří snížit všechna rizika na
minimum.
Pokud chce člověk v Riu žít, musí se
obrnit notnou dávkou trpělivosti, neu-
tuchajícím optimizmem a nevyčerpatel-
ným smyslem pro improvizaci. Někdy
mi přišlo, že se místní řídí heslem: „Co
můžeš udělat dnes, odlož na pozítří,
a máš dva dny volna”. A tak to někdy
jde až do nekonečna. Na tomto místě
také určitě stojí za to zmínit naprosto
neorganizovaný, ale v konečném dů-
sledku báječný systém městské hro-
madné dopravy. Neexistují jízdní řády,
ale autobusy jezdí tak, jak se jim zrovna
podaří proplout dopravní špičkou. Stačí
se pak postavit na kraj silnice a dosta-
tečně sebevědomě si mávnout na pro-
jíždějící autobus. Pokud máte štěstí, ři-
dič si vás všimne a zastaví. Pokud ne,
nezbývá než čekat na další. Ale nic se
neděje, není přece kam spěchat.
Celou dobu před Vánocemi, vlastně
i během nich, jsem se nemohla zbavit
pocitu, že se všichni zbláznili. Při 40°C
vedrech a vlhkosti vzduchu takové, že
se zpotíte do poslední nitky už při prv-
ním kroku po ulici, spíš vaše myšlenky
zabloudí k písečným plážím tichomoř-
ských ostrovů než k vůni jehličí, kapra
a příslovečné purpury. Člověk ještě
dokáže ignorovat klasickou předvánoč-

ní nákupní horečku, kterou tady ostat-
ně někteří jedinci trpí kontinuálně.
Když však začnete při procházce měs-
tem potkávat elfy, soby a Santy Clause
v životní velikosti, libovolně rozmístěné
mezi palmami, pyramidami s tropickým
ovocem a obchody s plavkami, nezbývá
vám nic jiného než se přizpůsobit a za-
čít brát věci takové jaké jsou.
Tak jako v každé zemi i v Brazílii mají
Vánoce trochu jiný charakter. Když po-
mineme nepatřičné vedro, další zajíma-
vostí bylo, že každý z obchodních domů
měl svého vlastního živého Santa Clau-
se. Ten se po vzoru amerických filmů
fotil s dětmi každého věku, včetně ne-
mluvňat v peřince. Na mnohých dětech
bylo vidět, že vůbec nechápou, proč
mají sedět na klíně nějakému starému,
cizímu a ještě k tomu tlustému pánovi,
a tak se je fotograf marně snažil roze-
smát, a to nehledě na to, kolik členů ro-
diny a přihlížejících se mu v tom snažilo
pomoct. To mi připomíná, že ta naše
historka s Ježíškem je vlastně prima –
rozvíjí fantazii (kdo z nás se může
pochlubit, že Ježíška při nadílení dárků
viděl na vlastní oči) a s tím i celé kouzlo
Vánoc, alespoň z mého pohledu. Jinak
měly Vánoce strávené v Brazílii jednu
velkou přednost, a to, že tady v podsta-
tě neexistuje vánoční úklid ani stres
z toho, že sousedka bude mít napečeno
o čtyři druhy cukroví víc. Co se týče
úklidu, vlastně ani neznám jediného člo-
věka, který by si byt uklízel sám. Úklid
ve většině případů zajišťuje „emprega-
da”, což je žena, která jednou nebo dva-
krát týdně přijde, uklidí, vypere, vyžehlí
a uvaří. To mě přivádí na myšlenku, že
člověk, který vymyslel vánoční a veliko-
noční úklidy, nemůže být z jihu. Tady
jsou vš ichn i v pohodě, Vánoce s i
vychutnávají z těch lepších stránek
(jídlo, pití, dobrá společnost) a pořádek
se udržuje v celoroční normě. To je
věc , ze které bychom si měl i vz ít
příklad.
Štědrý den jsem strávila s několika blíz-
kými sice trochu netradičně, nicméně
symbolicky, pěší túrou za největším
Ježíškem na světě. Pravda, nápad to byl
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Majáles letos přesvědčil, že i v Pardubicích umí studenti slavit jaro

Zatímco červen má většina studentů spojený s perným biflo-
váním a hromadou knih, květen ještě probíhal bezstarostně.
Alespoň jeho první polovina, kdy se v Pardubicích ve zcela
nových barvách představil Majáles. Rozdílů oproti minulým
rokům bylo požehnaně. Letos se Pardubický Majáles poprvé
stal součástí mnohem širšího projektu, který pod hlavičkou
Českého Majálesu spojuje největší studentské jarní oslavy
v zemi.
Zapojení do projektu Český Majáles znamenalo pro pardu-
bické studenty velké změny – bohatší a delší program, nízkou
cenu vstupného, nabídku kvalitních kapel, volbu krále přes in-
ternet a především skvělou atmosféru, která Pardubicím
vládla po tři májové dny. Počáteční obavy nahradilo téměř
okamžité nadšení a spokojenost s bohatým a nejenom hu-
debním programem, který letošní Majáles do Pardubic přine-
sl. Majáles se neomezil pouze na jeden den, ale stovky stu-
dentů se bavily již od středečního odpoledne 9. května až do
páteční půlnoci, kdy Majáles vyvrcholil open air festivalem
s českou hudební špičkou.
I když hudba je hlavním prvkem každého Majálesu, v Pardubi-
cích se v rámci širšího programu mohli zájemci v Tyršových
sadech kochat i dech beroucí „fire show” nebo se zapojit do
diskuze o současných palčivých problémech drog a AIDS.
Nebyl by to ani Majáles bez krále a královny pověřenými
vládnout studentskému stavu v Pardubicích alespoň po dobu

Majálesu. Letošní rok se soutěžilo nově, o současné hlavě
studentů mohli prostřednictvím internetového hlasování
rozhodnout všichni. Hlavní boj propukl mezi čtyřmi páry,
z nichž si nakonec cenný post krále Majálesu přisvojil Alko-
hol z Notorova se svojí chotí Migrénií z pod Kocovin. Stu-
denty si na svoji stranu získali mezi jinými i prohlášením, že
za nového patrona studentů zvolí zeleného Božkova.
Král se svojí chotí byl slavnostně korunován na Pernštýn-
ském náměstí v hlavní den oslav, který připadl na pátek
11. května. Odtud se královský pár spolu se svojí družinou
přenesl přímo do areálu Cihelna, kde již první kapela ladila
své nástroje. I přes silný vítr, který bouřil celou republikou,
nepřišel král na prázdný palouk, stovky majálesově naladě-
ných lidí zde již očekávaly první tóny z pódia.
Páteční open air festival, který jako jediný ze všech majáleso-
vých akcí zatížil studentskou kapsu ne více jak stokorunou,
do Pardubic přivezl české hudební špičky, z nichž mnohé zde
již pár let nekoncertovaly. Vítr sice ničil účesy a občasný déšť
hnal lidi pod plachtu pivního stanu, majálesovou atmosféru
nedokázalo nic pokazit. Později odpoledne se na Majáles
usmálo sluníčko a skvělou náladu dále stupňovaly koncerty
Vypsané Fixy, Mňágy a Žďorp, Skyline, Gaia Mesiah nebo
hlavní hvězdy večera, kapely Tata bojs. Tata bojs i Gaia Mesiah
na pardubickém Majálesu představovaly novou desku, ale ne-
zapomněly ani na hity, které tančící publikum dokonale znalo.

dobrý, to se musí nechat. Avšak po ně-
kolika serpentinách v krásném tropic-
kém dopoledni mi došlo, že zanedbávat
pitný režim se opravdu nevyplácí. O to
větší bylo naše vítězství, když jsme do-
razili do „posledního tábora před vr-
cholem”, kde jsme vyplenili stánek
s občerstvením a takto osvěženi jsme
vyrazili pokořit poslední metry k vr-
cholu. Protože projektanti se na tomto
místě doslova vyřádili a dokázali vměst-
nat na světoznámý skalnatý výběžek jak
moderní prosklené výtahy, tak dlouhé
jezdící schody, vstoupili jsme před
JEHO tvář (tedy vlastně nejprve záda)
už bez jediné stopy únavy. I přes davy
dalších turistů to byl ohromný zážitek,
protože nám najednou celé to rozlehlé
město leželo u nohou.
Nemůžeš odjet z Ria a nevidět západ
slunce z „Cukrové hory”, říkali mi míst-
ní. A tak jsme s kamarády využili svá-
tečního dne a vyrazili dobýt snad nej-
krásnější dominantu Ria. Při pohledu na
prosklenou kabinku visící ve vzduchu
nad propastí jen na dvou lanech mi sice

nebylo do smíchu, ale musím přiznat, že
všichni měli pravdu. Opravdu to stálo
za to. A když zapadlo slunce a rozsvítily
se ty miliony světýlek pod námi, vypa-
dalo to, jako když po výbuchu sopky
stéká po svazích doutnající láva.
Zlatým hřebem vánočních svátků byly
novoroční oslavy. Navzdory tomu, že se
v Riu těsně před Silvestrem rozbouřily
menší nepokoje mezi drogovými pře-
kupníky a policií (což je záležitost, kte-
rá tady byla a bude nevyřešená asi do
té doby, než se stane zázrak nebo při-
jde konec světa), všechno nakonec pro-
běhlo v pohodě a podle plánu. Tedy až
na počasí, které nám bohužel trochu
kazilo radost. I přesto jsme, vybaveni
několika lahvemi šampaňského a dešt-
níky, vyrazili na pláž Copacabana, kde
bývají nejkrásnější ohňostroje. Naštěstí
těsně před půlnocí přestalo pršet, a tak
jsme příchod nového roku oslavili skro-
peni pouze šampaňským. Pak následo-
valy zhruba půlhodinové ohňostroje,
které byly sice krásné, ale myslím, že
i v Čechách by se našla konkurence.

Kouzlo okamžiku spočívalo v tom, že
jste na pláži, koukáte na vybuchující
světýlka v popředí vlnícího se oceánu
a kolem vás je tak mi l ión až dva
rozdováděných lidí v bílém, což je
tradiční silvestrovská barva oblečení.
Těch pět měsíců strávených v Rio de
Janeiro mě hodně naučilo. Nemluvím
jen o tom, že mentalita Brazilců vás do-
nutí brát všechno z nadhledem, pro-
tože jinak byste se tam asi brzy zblázni-
li. Hlavně jde o to, že až tady jsem si
plně uvědomila, jak dobře se v naší
malé zemičce máme (i když to tak
mnohým nepřipadá) a jak je krásná.
Možná to bude znít hloupě, ale cesto-
vání mě baví právě proto, že se vždycky
můžu vrátit sem domů, k procházkám
po kvetoucích loukách a šumících le-
sích v Beskydech nebo po křivolakých
u l ičkách na Malé Straně . Prostě
kdekoliv a beze strachu.

Mgr. Petra Lysková
Katedra biologických a biochemických věd

FChT
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Pardubický Majáles se letos skutečně povedl, což potvrdila
vysoká účast stovek lidí na širším programu v Tyršových sa-
dech a v rockovém klubu Ponorka, ale zejména i přes pět ti-
síc bavících se lidí na hlavním dni Majálesu v areálu Cihelna.
Majáles je sice za námi, ale v myšlenkách spousty lidí zůstane
až do dalšího ročníku. Každý student se totiž může podílet
na jeho výsledné podobě a v rámci širšího programu před-
stavit vlastní dovednosti, tvorbu nebo zajímavý nápad jak Ma-
jáles oživit. Vymýšlejte, přemýšlejte, plánujte. Možností je
mnoho a zajímavé nápady by neměly zůstat nerealizovány.

Alžběta Pavlíková
tisková mluvčí Majálesu 2007
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48. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

JIŘÍ KAČER – SKULPTURY

Jiří Kačer vystudoval Akademii výtvar-
ných umění v Praze v ateliérech docen-
ta Bradáčka a doc. Nykla. Od roku
2004 je členem Umělecké besedy.
Jak napsala k práci Jiřího Kačera Magda-
lena Juříková:
„Jiří Kačer je spjat s děním kolem ka-
menné skulptury více než 20 let. Téměř
všude, kde se setkáte s výsostným pro-
jevem v kameni, najdete jej v pozadí.
Jeho tvorba však v pozadí nezůstává.
Patří dnes k tomu nejpropracovanější
a nejsuverénnějšímu, čím současná čes-
ká scéna disponuje.
Poslední série Kačerových prací je toho
jasným dokladem. Už v minulosti zachá-
zel s kamenem vždy tak, aby zdůraznil
všechny jeho přednosti. Je citlivý k jeho

barvě, tvaru, i jemným detailům a nic
z toho neopomine vyzvednout. Tvaro-
sloví jeho objektů je také dílem určová-
no tímto úsilím. Jeho práce mají dnes
typický rukopis, který se postupně vyvi-
nul právě ze snahy hlouběji pochopit
zákonitosti práce s kamenem, zároveň
respektovat jeho historickou tradici
v našem prostředí a přitom jej přiblížit
oku a duši současného člověka, jeho
situaci ve světě moderních technologií.”
Výstava kamenných skulptur Jiřího Ka-
čera byla v galerii univerzity zahájena
v úterý 29. května a potrvá do 15. září.
Od 15. července do 15. srpna jsou pro-
story knihovny i galerie pro veřejnost
uzavřeny.

(vw)

Křest knihy ,,Smaragdové město” na Fakultě filozofické

Kniha s názvem SMARAGDOVÉ MĚSTO autorky Mgr. Šárky
Bubíkové, Ph.D. z Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty
filozofické byla pokřtěna jedno únorové odpoledne v Univer-
zitní knihovně. Kmotrou knihy se stala děkanka Fakulty filo-
zofické prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (na obrázku
vlevo).
Na obalu knihy se m.j. dočteme:
Literární příběh hlavní hrdinky Jitky Konečné se díky pečlivé-
mu zachycení detailů prostředí a nuancí různorodých charak-
terů mění v přesvědčivé podobenství osudu mnoha z těch,
kdo se krátce po listopadové revoluci vydali do Spojených
států, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli život za právě
zhroucenou železnou oponou.
V autorčině prvotině se skrývá překvapivě hluboký vhled do
vývojové krize hlavní hrdinky, pro niž se – obdobně jako pro
řadu jejích tehdejších československých vrstevníků – stává
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Amerika na nějaký čas jakousi mytickou
zemí zaslíbenou, jejíž pozvolna odhalo-
vaná tajemství nakonec ale ukazují k
něčemu mnohem hlubšímu a podstat-
nějšímu, nežli je pouhé seznámení se
zcela odlišnou společností a kulturou,
totiž k tajemstvím jejího vlastního,
dosud opomíjeného nitra.
Poutavému příběhu o jednom milost-
ném a duchovním probuzení dominují
citlivě vykreslené postavy reprezentují-
cí prakticky všechny sociální vrstvy
současných Spojených států. Důležitou

rovinu románové výstavby Smaragdové-
ho města tvoří rovněž působivé obrazy
přírodních scenérií a v neposlední řadě
zaj ímavě prezentovaná symbol ika
fotografování.
Kniha Šárky Bubíkové představuje silný
příběh podaný bez silných slov – sym-
patická kombinace hluboké lidskosti
a jednoduchosti, bez zbytečných okáza-
lostí a rozmělňování autorčina nespor-
ného talentu násilným experimentová-
ním.

(vw)

autorské čtení – Mgr. Šárka Bubíková

V květnu (5. – 8.) se Vysokoškolský umělecký soubor Pardubi-
ce (VUS) zúčastnil Mezinárodního festivalu Akademická Ban-
ská Bystrica 2007. Jde o festival vysokoškolských pěveckých
sborů, který byl založen v roce 1985 po vzoru festivalu v Čes-
ké republice, a tím je IFAS Pardubice. Pořadatelem již XII. roč-
níku je Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici.
Letošní svátek sborového zpěvu na Slovensku byl v několika
hlediscích netradiční. První změna oproti ročníkům minulým
je termín konání. První červencový víkend byl pořadateli fes-
tivalu posunut na sváteční květnové dny. Hlavním důvodem
byl předpoklad kvalitnější účasti vysokoškolských sborů
vzhledem k tomu, že stále probíhá výuka na školách. Tento
předpoklad se pořadatelům vyplnil, účast a kvalita sborů byla
opravdu dobrá.
Druhou novinkou byly povinné skladby, které nebyly rekru-
továny z děl známých autorů, ale byla dána příležitost novo-
dobým mladým slovenským skladatelům, ve většině případů
absolventům Univerzity Mateja Bela.

Každá kategorie měla svého skladatele, od kterého byla jed-
na povinná soutěžní skladba.
Festival měl tři soutěžní kategorie, komorní sbory, smíšené
sbory a ženské/mužské sbory. Zúčastnilo se celkem 10 sou-
těžních sborů. Jako host se festivalu zúčastnil Sbor teologické
hudby Národní pedagogické univerzity z Kyjeva – budoucí
profesionálové sborového zpěvu.
VUS Pardubice soutěžil v kategorii Komorních zpěváckých
sborů skladbou „The Cure” od Lucie Papanetzové (1978),
absolventky Univerzity Mateja Bela.
Další soutěžní program pardubických vysokoškoláků tvořily
tyto skladby: Ave Maria Tomáše Krejči (1984), Le chant des
oyseaux (Ptačí zpěv) skladatele Clementa Janequena, Hodie
Christus natus est skladatele Francise Poulence.
Této kategorie se spolu s VUS Pardubice zúčastnily tyto sbo-
ry: Univerzitní pěvecký sbor Trenčianské univerzity Alexan-
dra Dubčeka, Akademický komorní sbor Fakulty hudebního
umění Kragujevac ze Srbska, Akademický pěvecký sbor Jána
Cikkera Univerzity Mateja Bela působící na Katedře hudby
Fakulty humanitních věd v Banské Bystrici, OMNIA Fakultní
komorní sbor Žilinské univerzity při Pedagogické fakultě.
V této kategorii VUS Pardubice na základě bodového
hodnocení poroty získal stříbro.
Stříbro je pro VUS Pardubice povzbuzující do další činnosti.
Ve své kategorii byli jediní, který sborový zpěv nebo hudbu
nemají jako hlavní či vedlejší výukový předmět. Většina členů
je z jiných, nehudebních studijních oborů a činnost ve VUS je
pro ně nad rámec studijních povinností. Organizátoři festiva-
lu už samotné přihlášení se do soutěže považovali za velkou
smělost až mírně řečeno za risk, ale dle závěrečných slov
výsledek předčil očekávání.

Andrea Špronglová
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice na Akademické Banské Bystrici
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Operace Silver A

Pardubice v loňském roce hostily filmo-
vý štáb České televize pod vedením
režiséra Jiřího Stracha. Na Pernštýn-
ském náměstí vznikal v kulisách oku-
pačních hákových křížů film o výsadku
českých parašutistů SILVER A a jejich
osudech právě v našem městě.
Ne všichni měli možnost zúčastnit se
besedy s pamětníky či předpremiéry fil-
mu ve Východočeském divadle. Ve spo-
lupráci s Českou televizí, která Univer-
zitě Pardubice zapůjčila kopii filmu pro
případné výukové a dokumentační po-
třeby, jsme nabídli studentům možnost
v předstihu zhlédnout televizní film,
který poskytl divákovi netradiční po-
hled na hrdiny odboje.
Ve čtvrtek 29. března byl sál univerzitní
auly obsazený téměř do posledního
místa. Studenti spolu s dalšími zájemci
z řad akademických pracovníků a za-
městnanců univerzity bez dechu sledo-
vali akční děj, který před nimi rozehrá-
val smutnou historii nikoliv jako fakto-
grafický dokument, ale jako lidský pří-
běh neplánovaného hrdinství. Právě
scénáristicky i režijně odlišný obraz hr-
diny, který nám autoři nabídli, rozpoutal

divoké diskuze veřejnosti i protesty
Svazu bojovníků za svobodu o úctě
k odbojářům. Dovolte mi osobní po-
známku: jak jinak vyzdvihnout hrdinství
než přiblížením normálnímu lidskému
charakteru s jeho klady, ale i chybami. Je
snad proto, že byl Alfréd Bartoš vylíčen
nejen jako hrdina, ale i jako mladý člo-
věk s prostě lidskými vlastnostmi, jeho
hrdinství a zásluhy v boji proti nacistům
pro nás menší? Domnívám se, že film
mladého režiséra Jiřího Stracha nám
přiblížil „hrdiny doby” i s jejich chybami
a drobnými slabostmi , a přesto –
a nebo právě proto – tlumočil poselství
velice silná. O tom, že film měl mezi vy-
sokoškoláky úspěch a zanechal hluboký
dojem, svědčí i to, že ze ztichlé auly od-
cházeli dojatí diváci až poté, co dozněla
hudba a skončily poslední titulky.

Režie: Jiří Strach.
Hrají: Klára Issová, Tatiana Vilhelmová,
Jiří Dvořák, Ivan Trojan, Miroslav Tábor-
ský, Aleš Háma a další.

Mgr. Eliška Čásenská
vedoucí Univerzitního konferenčního

centra UPa

režisér Jiří Strach

Klára Issová, jedna ze dvou hlavních
představitelek
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Kvalifikace přeboru vysokých škol mužů a žen – oblast Čechy – venkov

Katedra tělovýchovy a sportu byla vybrána jako pořadatel
kvalifikace v košíkové mužů a žen, která předcházela ČAH
v Liberci. Jednalo se o první vysokoškolskou akci v nových
univerzitních sportovních halách.
Turnaje se zúčastnila družstva mužů:

1. JU České Budějovice,
2. ZČU Plzeň,
3. UK Hradec Králové,
4. Univerzita Pardubice.

Přehled výsledků mužů:
Pardubice – Plzeň 50 : 29,
Pardubice – Hradec Králové 64 : 44,
Pardubice – České Budějovice 95 : 49,
Hradec Králové – Plzeň 47 : 69,
Hradec Králové – České Budějovice 58 : 40,
Plzeň – České Budějovice 64 : 39.

Turnaje se zúčastnila družstva žen:
1. Univerzita Pardubice,
2. ZČU Plzeň.

Přehled výsledků žen:
Pardubice – Plzeň 66 : 42.

UPa reprezentovali: Peter Majerik ÚEI, Jirka Jelínek FF, Marek
Barteldi FES, Ondra Zach FES, Aleš Biliček DFJP, Ladislav To-
máš DFJP, Vítězslav Trojan DFJP, Miroslav Pipek FChT, Ondra
Joska DFJP, Eva Horáčková FZS, Lucie Horáková FZS, Martina
Labutová FZS, Veronika Blovská FChT, Kateřina Eflerová
FChT, Ilona Merklová FES, Kateřina Jirková FES, Martina Bu-
šovská FF, Kristýna Olivová FES, Zuzana Miciolová FES.
Po delší odmlce odjelo na ČAH do Liberce jak družstvo
mužů, tak i družstvo žen Univerzity Pardubice.
(jak v silné konkurenci naši košíkáři dopadli, se dočtete v ná-
sledujícím článku)

PaedDr. Jan Vašíček
Katedra tělovýchovy a sportu UPa
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Úspěšná reprezentace univerzity
na 6. Českých akademických hrách v Liberci

Ve dnech 29. dubna až 5. května proběhl v Liberci 6. ročník
Českých akademických her (ČAH). Naši univerzitu repre-
zentovalo celkem 52 studentů všech našich fakult i ústavu.
Studenti naší univerzity přivezli z letošních akademických her
rekordní počet osmi medailových umístění. Tato skutečnost
jistě zaslouží pozornost celé akademické obce naší univerzi-
ty. Plníme tedy zpravodajskou povinnost a uvádíme všechny
letošní medailisty:
Jan HALDA, student 1. ročníku Fakulty ekonomicko-správní,
vybojoval v rychlostní kanoistice zlatou medaili v kategorii
C1 na 500 m a bronzovou medaili v kategorii C1 na 5 000 m.
Těmito vynikajícími výsledky se Jan Halda stal naším nejú-
spěšnějším sportovcem na 6. ČAH. Pro zajímavost uvádíme,
že Jan Halda je příslušníkem oddílu kanoistiky Prosport Seze-
mice a díky jeho skromnosti, houževnatosti a píli ve sportov-
ní přípravě je perspektivní nadějí pro nadcházející olympijské
hry v Pekingu.
V aerobiku v kategorii „Step master class” ve dvojicích získa-
ly stříbrné medaile Lia VONŠOVSKÁ, studentka Fakulty eko-
nomicko-správní, a Monika BUBENÍKOVÁ z Fakulty filozofic-
ké. Lia Vonšovská je úspěšnou cvičitelkou aerobiku na naší
katedře.
Petr CHARVÁT, student Filozofické fakulty, vybojoval pro
naši univerzitu velmi cennou stříbrnou medaili v karate v ka-
tegorii kata. Petr je dlouhodobě velice úspěšným reprezen-
tantem UPa a pravidelným medailistou na vrcholných akade-
mických sportovních soutěžích. Byl již třikrát oceněn rekto-
rem Univerzity Pardubice jako jeden z nejúspěšnějších spor-
tovců naší univerzity vždy u příležitosti listopadového Dne
boje studentů za svobodu a demokracii.
Další stříbrnou medaili pro Univerzitu Pardubice získal atlet
a student Dopravní fakulty Jana Pernera Tomáš NETOLICKÝ,
a to v běhu na 800 m.
Družstvo mužů v basketbale získalo překvapivou, ale vrchol-
ně zaslouženou stříbrnou medaili. Jen velice smolný, avšak
hektický a nervy drásající závěr finálového zápasu proti UP

Olomouc naše družstvo při-
pravil o zlatou medaili. Finálo-
vé utkání prohráli naši basket-
balisti o jediný bod. Naši uni-
verzitu reprezentovali: Peter
MAJERIK – ÚEI, Jiří JELÍNEK –
FF, Ondřej ZACH a Marek
BARTHELDI – oba z FES, Mi-
roslav PIPEK – FChT, Vladimír
TOMÁŠ, Vítězslav TROJAN,
Ondřej JOSKA, Aleš BILÍČEK
– všichni z DFJP.
Velkým úspěchem byl rovněž
zisk dalších dvou bronzových

dolní řada zleva: Marek Barteldi (FES), Ondřej Joska (DFJP),
Vítězslav Trojan (DFJP), trenér PaedDr. Jan Vašíček,
horní řada zleva: Peter Majerik (ÚEI), Miroslav Pipek (FChT), Jiří
Jelínek (FF), Ondřej Zach (FES), na obrázku chybí: Tomáš Ladislav
a Aleš Bilíček (oba DFJP)

Petr Charvát – karate

s číslem 242 Tomáš Netolický – atletika – 800m
Jan Mikulášek – atletika
– hod kladivem
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Beach volejbal poprvé na UPa
V úterý 29. května letošního roku se měl konat historicky
první přebor naší univerzity v beach volejbalu. Toto sportov-
ní odvětví však nelze provozovat ve špatném počasí. Protože
však „ten nahoře” našemu „plážáku” nepřál, přeložili jsme
turnaj na následující úterý.
Dne 5. června už počasí nebylo proti, a tak turnaj proběhl za
krásně slunečného odpoledne.
Nálada byla velice příjemná, výkony téměř vrcholové a vý-
sledky očekávané.
Tady jsou:
1. David STRÁNSKÝ (ÚEI) Dana DUŠKOVÁ (FES)
2. Martin ŠÁBRT (ÚEI) Iveta KRIŠTOFOVÁ (FF)
3. Radek VALENTA (DFJP) Pavla ŠTĚPÁNKOVÁ (DFJP)

4. Vít DVOŘÁK (FES) Jana ANDRESOVÁ (FF)
5. Tomáš KETTNER (DFJP) Šarka MEDÁČKOVÁ (FES)
6. Petr PEJCHA (FES) Marie ČERNOŠOVÁ (FES)
7. Martin KAVAN (FES) Hana PŘIBYLOVÁ (FChT)
8. Milan KLUSÁČEK (FChT) Martina ADÁMIKOVÁ (FF)
Hrálo se nejprve ve skupinách systémem „každý s každým”.
Další boje už byly vyřazovací a probojovat se soutěžním pa-
voukem od čtvrtfinále až do vítězného finále nebylo pro Da-
vida Stránského a Danu Duškovou vůbec jednoduché.
Věříme, že byla založena červnová tradice v každoročním
pořádání beach volejbalového turnaje jako přeboru naší
univerzity.

PhDr. Jaroslav Friedrich
vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu UPa

Jan Halda – kanoistika vlevo Monika Bubeníková, vpravo Lia
Vonšovská – aerobik

Vojtěch Kučera – atletika – trojskok

Errata
Zpravodaj č. 50 – str. 31 – Volejbalový turnaj smíšených dvojic: Prusek, Voženílková soutěžili za Fakultu ekonomicko-správní.

medailí v atletice. Jednu získal student Fakulty chemic-
ko-technologické Jan MIKULÁŠEK v hodu kladivem. Druhou
vybojoval student Fakulty filozofické Vojtěch KUČERA
v trojskoku.

Všem úspěšným reprezentantům gratulujeme a přejeme jim
mnoho dalších sportovních spěchů.

PhDr. Jaroslav Friedrich
vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu UPa

V sobotu 26. května se na dostihovém závodišti konal tradič-
ní Britský dostihový den s 1. kvalifikací na 117. ročník Velké
pardubické České pojišťovny. XV. ročník Velké ceny města

Pardubic, steeplechase cross country na 5 800 metrů vyhrál
KLIP v sedle s žokejem Jaroslavem Myškou.

Dostih Univerzity Pardubice
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PhDr. Josef KOŘÍNEK – 46 let na vysoké škole
V říjnu letošního roku to bude 46 roků
od chvíle, kdy na tehdejší Vysoké škole
chemicko-technologické v Pardubicích
začal pracovat náš kolega PhDr. Josef

Kořínek. Tedy bylo by, kdyby…. S kon-
cem letošního akademického roku se
totiž náš kolega rozhodl svoji dráhu vy-
sokoškolského učitele ukončit a odejít

na zasloužený důchodový odpočinek,
který již bude více spojený s aktivitami
osobního charakteru. Je velice obtížné
vměstnat do kratičkého sdělení jakési

osobnosti

rektor UPa a paní Málková s vítězi Ceny Univerzity Pardubice

Devátým dostihem se startem v 17:35 hodin byla rovina
IV. kategorie na 2 500 metrů – Cena Univerzity Pardubice –
I. oddělení. Univerzitní dostih se běžel již osmým rokem.
Výsledek: 1. Demikát v sedle s Petrem Tůmou, 2. Lakomec
vedený žokejem Josefem Bartošem, 3. Charunka v sedle
s amatérem Josefem Váňou. Cenu vítězi předal rektor uni-
verzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. s chotí.
V loži na tribuně D přivítal rektor řadu vzácných hostí z řady
českých vysokých škol, kteří si spolu s dalšími členy vedení
univerzity a fakult a s jejich partnerkami příjemně užili dosti-
hové odpoledne, třebaže se zdálo, že nikdo s přítomných
v sázkách výrazně nevyhrál, ale snad ani nepřivedl soukromé
účty, natož univerzitní, do ničících červených čísel.

(vw)
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Nekrolog – doc. PhDr. Milan Kratochvíl, CSc.

Ve středu 30. května tohoto roku zemřel ve věku 79 let
doc. PhDr. Milan Kratochvíl, CSc., emeritní docent Fakulty
pedagogické Technické univerzity v Liberci.
Své rozsáhlé zkušenosti s vysokoškolskou výukou pedagogic-
kých disciplín uplatnil v posledních třinácti letech také při
koncipování obsahu doplňujícího pedagogického studia na
pardubické univerzitě. Spolupracoval tehdy několik let s dal-
šími dvěma protagonisty této formy studia: s psychologem
docentem Zdeňkem Holubářem a s historikem pedagogic-
kých věd profesorem Josefem Cachem. Ti tři, Holubář, Cach
a Kratochvíl, byli skutečnými osobnostmi české humanistické
kultury. Bohužel, se všemi třemi jsme se museli postupně
rozloučit, což je ztráta těžko nahraditelná. Zůstávají jen
vzpomínky, rozsáhlá bibliografie a tisíce vděčných vysoko-
školských absolventů.

Docent Kratochvíl pracoval jako učitel s nesmírným zaujetím
a entuziasmem. Kdo ho znali, tak byli všichni svědky jeho
krajně profesionálních výkonů a obdivuhodného úsilí, kterým
překonával své zdravotní problémy. Jeho přednášky měly vy-
sokou úroveň a byly všem budoucím učitelům příkladem
svou uvážlivou strukturou, srozumitelností i kritičností. Vedl
nepřeberné množství diplomových prací. Hýřil stále novými
nápady. Měl velice přátelský vztah ke studentům i spolupra-
covníkům. Příslovečný byl jeho hluboce zaujatý vztah k vlast-
ním dětem a vnoučatům.
V docentu Kratochvílovi ztrácí pedagogická fronta tvořivého
člověka a jeho spolupracovníci se s ním loučí s pocitem, že
i pro ně skončila jedna výrazná životní etapa.
Rozloučení s docentem Kratochvílem se konalo v pátek
8. června ve smuteční síni v Hradci Králové – Kuklenách.

RNDr. Jiří Tulka, CSc.
Katedra fyziky FChT

mezníky v jeho kariéře. Je jich totiž to-
lik, že by se mi to jistě nepodařilo.
Vysokoškolské studium absolvoval na
pražském ITVS v roce 1959 se speciali-
zací kopané a ledního hokeje. Pan dok-
tor Kořínek působí na katedře tělový-
chovy a sportu naší vysoké školy jako
odborný asistent od roku 1961. V le-
tech 1987 až 1990 stál v čele katedry
a v letech 1990 až 2003 vykonával veli-
ce obětavě a úspěšně funkci tajemníka
katedry. Byl vždy ochoten nám ostat-
ním rozdávat svoje odborné zkušenosti,
přehled, pohodu a klid.
PhDr. Kořínek působil a stále působí
prakticky po celou svoji tělocvikářskou
kariéru v nesčetných funkcích tělový-
chovného hnutí na všech úrovních.
Mimo jiné bych rád uvedl, že byl napří-
klad dlouholetým funkcionářem výboru
Univerzitního sportovního klubu Uni-
verzity Pardubice, pět let stál v čele vý-
chodočeské tělovýchovné organizace,
byl a stále ještě je předsedou fotbalo-
vého svazu Pardubického kraje, místo-
předsedou Pardubické sportovní orga-
nizace ČSTV, řadu let působil ve funkci
místopředsedy Československého fot-
balového svazu. Dále se výraznou mě-
rou podílel na organizaci mnoha vý-
znamných mezinárodních a národních
sportovních akcí jak vysokoškolského
sportu, tak sportovních soutěží v rámci

ČSTV, je členem Unie fotbalových
trenérů ČR.
Ve sportovní činnosti se PhDr. Kořínek
zaměřoval především na fotbal. Hrál
mimo jiné za prvoligové kluby: Spartu
Praha, Bohemians Praha, VCHZ Pardubice
a Duklu Pardubice. Po skončení aktivní
činnosti získal kvalifikaci trenéra I. třídy a
působil mnoho sezón jako trenér u
mnoha fotbalových mužstev.
Jako ocenění kvalit bylo našemu kolegovi
uděleno mnoho různých ocenění. Výčet
by byl opět velice obsáhlý, proto uvedu
jen ta z poslední doby. Za svoji celoživot-
ní práci ve prospěch vysokoškolské tělo-
výchovy kolega Kořínek obdržel ocenění
České asociace univerzitního sportu „Tibi
Gratias”, rektor mu udělil Pamětní me-
daili Univerzity Pardubice.
Jsem přesvědčen spolu se všemi, kteří
kolegu Kořínka známe z osobních kon-
taktů, že nelze na papír vtěsnat do žád-
ného výčtu funkcí, zásluh a úspěchů
skutečnou hodnotu člověka jeho kvalit.
Chtěl bych touto cestou jménem všech
spolupracovníků našemu váženému ko-
legovi popřát v jeho dalším životě mno-
ho osobního štěstí, zdraví a spokoje-
nosti a zároveň mu upřímně poděkovat
za velké množství a kvalitu práce, kte-
rou pro vysokoškolskou tělovýchovu
a sport za 46 roků udělal.

PhDr. Jaroslav Friedrich
vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu UPa
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