
1

univerzita

O čem se hovoří, pane rektore,
na začátku akademického roku 2007/2008?

● O stavbě
● O studentech
● O evropské podpoře univerzit

● O stavbě
Jak jste si jistě všimli, výrazně nám v univerzitním kampusu
během pár měs íců pokroči la stavba areá lu Fakul ty
chemicko-technologické.
Ta patří bezesporu mezi největší a nejsložitější investice
v historii českého vysokého školství vůbec. Jedná se o stavbu
velice technologicky složitou a – pokud vím – za posledních
padesát let se obdobně technicko-technologicky složité zaří-
zení s tak specifickými požadavky a laboratořemi a určené
pro vysokoškolskou výuku a vědeckovýzkumnou činnost
v Čechách nebudovalo.
Z toho také pramení některé složitosti při realizaci stavby,
které možná ani architekti, projektanti a dodavatel stavby při
jejím plánování nepředpokládali. Mezitím se např. navíc zpřís-
nily legislativní požadavky na tepelné a hygienické provozová-
ní budov a speciálních laboratoří. K tomu se přidaly i potíže
při vlastním zakládání stavby, které ovlivňují další průběh vý-
stavby. Myslím, že problémy se vyskytují u každé stavby. Jsou

od toho, aby se řešily. Opravdu se stavbě věnujeme velice in-
tenzivně, což je – myslím – i den ode dne vidět.
Co se týče jejího financování, ani to není problém jednodu-
chý. Stavba Fakulty chemicko-technologické byla na počátku
naplánována na téměř miliardu korun. I vzhledem k tomu, co
jsem již uvedl o technologické složitosti takto specifické
stavby, náklady na realizaci jednotlivých prací a částí stavby
byly dospecifikovávány, a to bohužel směrem nahoru. Zcela
jistě uvedenou miliardu korun přesáhnou. Na nutnost navý-
šení ceny stavby jsme si nechali udělat audit, který oprávně-
nost tohoto navýšení potvrdil. Vedeme proto řadu kroků
a intenzivně jednáme s ministerstvy školství i financí, aby-
chom zajistili plynulost výstavby a jejího financování.
Výstavbou nového areálu získáme konečně evropsky stan-
dardní zázemí pro vysokoškolskou výuku v oblasti chemie,
chemických technologií, materiálového inženýrství, bioche-
mie a biotechnologie, a to jak pro bakalářská, tak navazující
magisterská a doktorská studia.

● O studentech
I letos jsme se početně rozrostli.
Do letošních 1. ročníků bakalářských studijních programů na
šesti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu se zapsalo

stavba areálu FChT v univerzitním kampusu největší a nejsložitější investice v historii českého vysokého
školství
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přes 3 100 posluchačů, což je cca o 200 více než v loňském
roce (vloni 2 901).
Nejvíce se zapsalo studentů na Fakultu ekonomicko-správní
– téměř 800, což jsme očekávali, neboť takový je trend a zá-
jem o studium posledních let. Zajímavostí však je, že po ní
následují hned tři další naše fakulty – a dá se říci že rovným
dílem. Kolem 600 studentů se zapsalo nejen na Fakultě filo-
zofické a Dopravní fakultě Jana Pernera, ale také na Fakultě
chemicko-technologické, u níž to je opravdu letošní rekord
ve srovnání s lety předešlými, kdy se do 1. ročníků studia za-
pisovalo kolem 400 studentů.
I počet letos podaných přihlášek a uchazečů o bakalářské
a navazující magisterské studium byl poměrně vysoký, přišlo
přes 11 tisíc přihlášek, což bylo o 500 více než vloni. Zapsa-
ných studentů do 1. ročníků obou typů studia je rovněž
o 500 více než v roce minulém. Zatím se tedy demograficky
nepříznivý vývoj neprojevuje a zájem o studium u nás je stále
vysoký.
Počítali jsme s nárůstem studentů cca o 5 % ve všech roční-
cích, stupních a typech studijních programů/oborů. Tento
plán jsme překročili a počty našich posluchačů poprvé pře-
sáhly hranici 9 tisíc – naše studijní databáze vykázaly
k 31. říjnu na univerzitě 9 213 studentů. V loňském akade-
mickém roce studovalo na univerzitě 8 700 vysokoškoláků.

Akademický rok s námi zahájili též zahraniční
studenti.
Studuje jich u nás letos na 230, a to jak v ucelených akredito-
vaných studijních programech, tak studenti, kteří přijeli na
univerzitu v rámci některého z mobilitních programů EU
(zejména programu Erasmus), což je opět více než v roce
předešlém.
Reprezentují padesátku zemí z celého světa (47). Studenti ze
Slovenské republiky jsou nejpočetnější skupinou, tvoří nece-
lou polovinu všech našich zahraničních studentů. Zajímavé je,
že poměrně početné je zastoupení studentů z Turecka, Por-
tugalska a Polska (kolem dvacítky). Po deseti studentech po-
chází např. z Německa, Španělska, Litvy, po pěti z Číny, Kazaš-
ské republiky, Libye, Itálie, Slovinska, máme také studenty až
z Brazílie, Peru, Angoly, Čadu, Keni , Mali , Mosambiku,
Mongolska, Thajska, Tchajwanu, Vietnamu apod.
Nejvíce zahraničních studentů studuje na Fakultě ekonomic-
ko-správní, čtvrtina na Fakultě chemicko-technologické
(z toho 45 ze SR), dále např. 30 na Fakultě filozofické a 20 na
Dopravní fakultě Jana Pernera (polovina ze SR), po jednotliv-
cích pak na Fakultě restaurování (SR a Rusko), Fakultě zdra-
votnických studi í (polovina SR, Finsko) a na Ústavu
elektrotechniky a informatiky (SR, Litva, Keňa, Mongolsko).
Z toho v rámci Lifelong Learning programu EU Erasmus při-
jelo z evropských vysokých škol na zimní semestr a zahájilo
akademický rok na 90 studentů z 11 zemí. Na akademický
rok 2007/2008 má univerzita uzavřeno na výměnné studijní
pobyty na 137 bilaterálních smluv se 115 vysokými školami
Evropy. Je to opět o třetinu zahraničních studentů i partner-
ských vysokoškolských institucí více než v loňském roce.

A tomu jsme samozřejmě rádi , protože bychom rádi
umožnili nejen co nejvíce našim studentům vyjíždět na část
studia na zahraniční univerzity, ale aby ti, co studují v Pardu-
bicích, měli možnost setkávat se se svými zahraničními kole-
gy sice v domácím, ale zároveň mezinárodním prostředí.
Přeji všem úspěšné studium i příjemný studentský čas u nás
strávený.

● O evropské podpoře univerzit
Abychom se mohli dále rozrůstat, abychom měli studentům
co nabídnout, poskytli jim kvalitní studijní programy i zapoje-
ní do špičkových vědeckých týmů, musíme se soustředit na
další budování kvalitního zázemí pro studium i vědeckový-
zkumnou práci.
Intenzivně se připravujeme na zapojení do čerpání struktu-
rálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace (VaVpI) a Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost (VpK).
Proto připravujeme několik projektů – největším v rámci
OP VaVpI je vytvoření Centra materiálového výzkumu,
což by mělo být špičkové vědecké pracoviště poskytující zá-
zemí pro materiálový výzkum na světové úrovni. Domnívám
se, že proto máme dobré předpoklady i mezinárodně
respektovaný tým odborníků.
Pokud bude náš projekt úspěšný – v což i při velké konku-
renci doufáme – Centrum materiálového výzkumu by se
mělo stát jedním z evropských center rozvíjejících hraniční
obory chemie a fyziky pevných látek, elektroniky, optoelek-
troniky, optiky a jejich aplikací. Předpokládáme spolupráci
řady tuzemských i zahraničních vysokoškolských pracovišť
i ústavů Akademie věd ČR i některých tuzemských a zahra-
ničních společností. (o centru se dočtete více dále – pozn.
redakce)
Další projekty by měly být zaměřeny na vytvoření zázemí
pro naše další fakulty – zejména tu zatím poslední – sedmou
– Fakultu elektrotechniky a informatiky, která by měla vznik-
nout přeměnou z dosavadního Ústavu elektrotechniky a in-
formatiky na počátku příštího roku. Rozvíjení elektrotech-
nických disciplín a výuka informačních technologií je vzhle-
dem k působení řady společností tohoto zaměření, nejen
v kraji, nabíledni. S tím souvisí záměr přebudovat pro ni náš
objekt v centru města na náměstí Čs. legií.
Také musíme vytvořit lepší podmínky pro naše další dvě fa-
kulty – Fakultu filozofickou a Fakultu ekonomicko-správní,
jejichž prostorové kapacity zdaleka nevyhovují výuce pro tak
velké množství studentů, kteří mají zájem studovat nabízené
společenskovědní obory.
Práce nás čeká všechny opravdu zase hodně, a to myslím
naše studenty, akademické pracovníky i administrativní za-
městnance. Přeji nám všem, aby se nám dařilo postupně naše
cíle naplňovat a aby se nám společně dobře spolupracovalo.
Přeji všem hodně zdaru.

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor
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Vývoj počtu studentů univerzity a jejích součástí
v letech 1994 – 2007

DFJP FES FF FChT FR FZS ÚEI UPa

1994/95 690 482 262 907 – – – 2 341

1995/96 901 720 350 935 – – – 2 906

1996/97 1 093 1 002 405 1 013 – – – 3 513

1997/98 1 154 1 049 413 1 043 – – – 3 659

1998/99 1 153 1049 396 1 005 – – – 3 603

1999/2000 1 353 1 100 430 1 149 – – – 4 032

2000/01 1 373 1 183 398 1 290 – – – 4 244

2001/02 1 436 1 365 569 1 301 – – 55 4 726

2002/03 1 488 1 510 623 1 448 – 85 111 5 265

2003/04 1 608 1 862 870 1 599 – 159 167 6 265

2004/05 1 676 2 062 1 060 1 635 – 233 246 6 912

2005/06 1 882 2 283 1 273 1 637 63 259 420 7 817

2006/07 2 123 2 555 1 530 1 555 62 306 573 8 704

2007/2008* 2 095 2 561 1 711 1 676 74 329 767 9 213

* aktuální stav k 31. 10. 2007, není konečný

Termíny imatrikulací na Univerzitě Pardubice:

Fakulta/ústav Datum

Fakulta restaurování 25. 9. 2007
Fakulta zdravotnických studií 11. 10. 2007
Fakulta ekonomicko-správní 18. 10. 2007
Fakulta filozofická 19. 10. 2007
Dopravní fakulta Jana Pernera 1. 11. 2007
Fakulta chemicko-technologická 2. 11. 2007
Ústav elektrotechniky a informatiky 9. 11. 2007

Evropské strukturální fondy by měly pomoci posu-
nout vědeckovýzkumnou a vzdělávací činnost nejen
na Univerzitě Pardubice do světové špičky a na kvali-
tativně novou úroveň
Univerzita Pardubice pečlivě sleduje vývoj příprav Operační-
ho programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož hlavním cí-
lem je prostřednictvím investic do vědeckovýzkumné a vyso-
koškolské infrastruktury posílit výzkumný, vývojový a inovač-
ní potenciál České republiky. Finanční prostředky umožňující
tyto investice budou především plynout z Evropského regio-
nálního rozvojového fondu (jeden ze Strukturálních fondů
EU) a ze státního rozpočtu ČR.
Univerzita Pardubice plánuje přípravu šesti investičních pro-
jektů (jednoho velkého a pěti menších), které by měly při-
spět k rozvoji výzkumných a vzdělávacích kapacit univerzity,
k posílení špičkového základního výzkumu, k intenzivnější
spolupráci s průmyslovými podniky v oblastech aplikovaného
výzkumu a vývoje a tím k naplnění výše uvedeného cíle.
Plánovanými projekty jsou:
1. Centrum materiálového výzkumu v Pardubicích,

které bude společným projektem Univerzity Pardubice,
pěti ústavů Akademie věd ČR, pracovišť a speciálních la-
boratoří čtyř dalších českých univerzit a některých tu-
zemských a zahraničních průmyslově orientovaných spo-

lečností. Tento projekt je připravován do oblasti podpory
Evropská centra excelence. Celkové náklady na realizaci
projektu by měly činit cca 1 500 mil. Kč, tj. mělo by se jed-
nat o tzv. „velký projekt”.

2. Rekonstrukce budov pro Fakultu elektrotechniky
a informatiky. Projekt, který si klade za cíl zkvalitnění
a rozšíření nabídky technicky orientovaných studijních
oborů historicky rozvinutých v našem regionu a propojení
výuky s výzkumem a praxí. Projekt je připravován do ob-
lasti podpory Infrastruktura pro výuku na vysokých ško-
lách spojenou s výzkumem.

3. Výzkumné a inovační centrum v dopravě, jehož zá-
měrem je vybudování experimentálních pracovišť a labo-
ratoří se zaměřením na bezpečnost provozu dopravních
prostředků, provozní spolehlivost a diagnostiku, nové ma-
teriály a trendy při konstrukci dopravních prostředků
a staveb. Projekt je připravován do oblasti podpory Regio-
nální centra V&V.

4. Víceúčelová budova Fakulty zdravotnických studií.
Projekt plánující výstavbu multifunkční budovy pro výuku
a postgraduální vzdělávání posluchačů fakulty a současně
odbornou výuku a výcvik složek Integrovaného záchran-
ného systému. Projekt je připravován do oblasti podpory

Příprava na Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

imatrikulace – slavnostní akademické obřady zahajující
akademický rok 2007/2008

noví studenti univerzity složili slavnostní akademické sliby
v Aule Arnošta z Pardubic
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Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou
s výzkumem.

5. Technologický ústav, který by měl být společným pro-
jektem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardu-
bice a chemicky orientovaných vědeckovýzkumných ústa-
vů pardubického regionu. Technologický ústav by měl roz-
víjet aplikovaný výzkum a vývoj v oblastech organické
technologie, technologie makromolekulárních látek a eko-
logické technologie. Projekt je připravován do oblasti pod-
pory Regionální centra V&V.

6. Víceúčelová budova Fakulty ekonomicko-správní
a Fakulty filozofické. Projekt, jehož cílem je rozšířit vý-
ukové kapacity pro nové obory s důrazem na kvalitu výu-
ky a uplatnitelnost absolventů v praxi. Projekt je připra-
vován do oblasti podpory Infrastruktura pro výuku na vy-
sokých školách spojenou s výzkumem.

Nastíněné záměry projektů univerzity a jejich konečná po-
doba a počet bude samozřejmě záviset na konkrétních pod-
mínkách vyhlášení a na implementačních dokumentech OP
VaVpI, které zatím nejsou v konečné podobě schváleny.
Závěrem je potřebné ještě zmínit, že OP VaVpI se navzájem
věcně doplňuje s dalšími dvěma tématickými operačními
programy. Jedná se o Operační program Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost – vývoj jeho příprav je taktéž Univerzitou
Pardubice pečlivě sledován včetně přípravy projektů – a Ope-
rační program Podnikání a inovace. Tyto tři OP společně rea-
gují na slabé stránky současné sociální a ekonomické situace
ve vědě a výzkumu a mají vést k dlouhodobě udržitelné kon-
kurenceschopnosti české ekonomiky.

doc. Ing. Milan Graja, CSc.
prorektor pro vnější vztahy a rozvoj UPa

Univerzita plánuje vznik Centra materiálového výzkumu patřícího mezi
Evropská centra excelence

Pro zabezpečení kvalitní přípravy projektů v rámci OP Vý-
zkum a vývoj pro inovace, efektivního využití vložených fi-
nančních prostředků a následného bezproblémového provo-
zu vznikajících vědeckovýzkumných center se Univerzita Par-
dubice snaží čerpat ze zkušeností zahraničních univerzit
a univerzitních výzkumných center.
S tímto cílem pozvala ve dnech 4. a 5. října na univerzitní
půdu dva světově uznávané odborníky z Finska: profe-
sora Markuse Pessu, ředitele Výzkumného centra
pro optoelektroniku Technické univerzity v Tampere,
a profesora Matti Manninena, ředitele Výzkumného
centra pro nanovědy a děkana Fakulty matematiky
a věd Univerzity v Jyväskylä.
Finští experti se s námi podělili o zkušenosti s budováním
a řízením výzkumných center podobného zaměření, jaké
bude mít plánované Centrum materiálového výzkumu
v Pardubicích (dále jen CMV). V rámci dvoudenního poby-
tu představili profesoři Pessa a Manninen svá pracoviště
a domovské univerzity. Čtvrteční odpoledne (4. 10. 2007)
bylo věnováno diskusi o vědeckovýzkumných aktivitách za-
hraničních výzkumných center s odborníky z Fakulty chemic-
ko-technologické. Páteční dopoledne (5. 10. 2007) bylo nao-
pak více zaměřeno na oblast strategického, organizačního
a finančního řízení výzkumných center a zúčastnili se ho jak
zástupci nejužšího vedení Univerzity Pardubice, zástupci
technicky orientovaných fakult a ústavu naší univerzity, tak
i vědeckovýzkumní pracovníci z českých partnerských in-
stitucí.
Páteční program byl zakončen setkáním konsorcia plánova-
ného projektu Centra materiálového výzkumu.
Projekt Centrum materiálového výzkumu v Pardubi-
cích, který je připravován pro realizaci v rámci čerpání struk-
turálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu

prof. Markus Pessa při prezentaci Výzkumného centra pro
optoelektroniku Technické univerzity v Tampere

prof. Mati Manninen při prezentaci Výzkumného centra pro
nanovědy a Fakulty matematiky a věd Univerzity
v Jyväskylä
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Výzkum a vývoj pro inovace, si klade za cíl vytvořit špičkové
vědecké pracoviště a zázemí pro materiálový výzkum zejmé-
na v oblasti optiky, optoelektroniky, nanomateriálů a nano-
technologií, nových konstrukčních materiálů, obnovitelných
zdrojů energie a hybridních organicko-anorganických mate-
riálů, a to na světové úrovni. Mělo by se stát jedním z evrop-
ských center excelence rozvíjejících hraniční obory chemie
a fyziky pevných látek a jejich aplikací.
Projekt předpokládá spolupráci tří fakult Univerzity Pardubi-
ce, pracovišť a speciálních laboratoří čtyř dalších českých
univerzit a pěti ústavů Akademie věd ČR, ale také zapojení
11 zahraničních univerzit například z Finska, Slovenska, Nizo-
zemí, Francie, Itálie, Německa, Kanady, Spojených států či Ja-
ponska. Praktické komerční využití realizovaného výzkumu
by měla zaručit spolupráce s některými tuzemskými a zahra-
ničními průmyslově orientovanými společnostmi. Partnerství
v rámci konsorcia povede k propojení a rozvoji stávajících
vědeckovýzkumných kapacit na kvalitativně nové úrovni,
k vzniku nových tzv. „spin-off ” firem a k efektivnějšímu

využití lidských zdrojů i toho nejkvalitnějšího přístrojového
vybavení. Dojde k vytvoření špičkového vědeckého týmu již
dnes světově uznávaných odborníků i mladých výzkumníků.
Centrum by mělo poskytnout výborné uplatnění jak vědec-
kým pracovníkům a studentům univerzity, tak jejím absolven-
tům, ale i jiných vysokých škol, nejen českých, kteří by se
mohli angažovat jak ve výzkumné práci, tak ve spin-off
společnostech. Odborným garantem projektu je prof. Ing.
Tomáš Wágner, CSc., proděkan pro vnější vztahy Fakulty
chemicko-technologické.
Návštěva finských odborníků byla finančně podpořena z Ev-
ropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci
projektu „Centrum manažerských dovedností ve vědě a vý-
zkumu”, který je koordinován Oddělením pro rozvoj a mezi-
národní vztahy Univerzity Pardubice (ORMV). ORMV sou-
časně koordinuje i přípravy dalších projektů připravovaných
do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa

Návštěva z Matsumoto University

Ve dnech 20. a 21. září navštívila naši
univerzitu delegace z japonské partner-
ské instituce Matsumoto University.
Návštěva přijela ve složení: Prof. Kazuo
Nakano, rektor, paní Nakano, manželka
pana rektora a Prof. Yoriko Masuyama,
vedoucí tamního oddělení mezinárod-
ních vztahů.
Spolupráce s Matsumoto University
byla oficiálně započata začátkem listo-
padu loňského roku, kdy profesor Má-
lek v Japonsku spolu s profesorem Na-
kanem podepsali předběžnou smlouvu
o spolupráci. Zářijová návštěva japon-
ské delegace byla prvním krokem ke
stanovení konkrétních cílů budoucí
spolupráce. Nabytý čtvrteční program
začal oficiálním přijetím návštěvy u pa-
na rektora, pokračoval prohlídkou kam-
pusu a končil intenzivním jednáním na
Fakultě ekonomicko-správní. Vzhledem
k tomu, že zde ještě zůstalo několik
otevřených otázek, navštíví během lis-
topadu tohoto roku děkan fakulty pro-
fesor Jan Čapek společně s prorektor-
kou pro studium a pedagogickou čin-

nost docentkou Kraftovou na oplátku
japonské kolegy přímo v Japonsku, kde
bude diskuse o vzájemné spolupráci
uzavřena s konkrétními závěry. Páteční
program byl věnován návštěvě Fakulty
restaurování , kde se také jednalo
o možnosti navázání spolupráce, kon-
krétně v oblasti výměny studentů. Rea-
lizace tohoto záměru je samozřejmě
závislá na fondech, které by tuto spolu-
práci finančně zastřešily. V současné
době se obě strany pokouší na j í t
možné zdroje financování vzájemné
spolupráce.

Zuzana Skořepová
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní

vztahy UPa rektor prof. Kazuo Nakano a rektor UPa
prof. Jiří Málek

jednání na FES – s děkanem prof. Janem
Čapkem

hosté z Matsumoto University
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Z norské Gjovik University College přijeli kolegové „na zkušenou”

V pondělí 8. října navštívila Univerzitu
Pardubice početná delegace z Norska.
Jednalo se o 16 osob z Gjovik Universi-
ty College (GUC), které se zajímaly
o organizaci a administrativní podporu
mezinárodních vztahů, studi jn ích
záležitostí a vysokoškolské výuky.
Gjovik University College se v součas-
né době propojuje s dalšími dvěma
blízkými univerzitami – Hedmark and
Lillehammer University Colleges, se
kterými vytvoří do konce roku 2011
jednotné konsorcium s názvem Inland
University. V rámci tohoto konsorcia
bude nově zřízena i centralizovaná ad-
ministrativní podpora. Vzhledem k to-
mu, že z jejich strany půjde o nové akti-
vity (zvýší se počet fakult, studentů
apod.), inspirují se zahraničními modely.
Svoji cestu za inspirací započali na naší
univerzitě.
Dva zástupci GUC navštívili naši uni-
verzitu j iž na jaře letošního roku
v rámci mezinárodního studentského
týdne mobilit a velice se jim líbil náš
systém komunikace se studenty a spo-
lupráce mezi jednotlivými útvary. Již
tehdy se u nás cítili dobře a projevili
velkou chuť s námi blíže spolupracovat.
Proto se rozhodli navštívit naši univer-
zitu v širším složení a požádali nás
o pomoc při organizaci specifického
semináře.

Jednalo se o jednodenní návštěvu,
v rámci níž byly vedoucí oddělení pro
vzdělávání a výzkum Mgr. Ivanou Šveco-
vou a její kolegyní Ing. Janou Balcarovou
poskytnuty základní informace o fungo-
vání centrální studijní agendy a koordi-
naci mezinárodních studentských a uči-
telských mobilit na Univerzitě Pardubi-
ce a decentralizovaných fakultních akti-
vitách. Fakultní činnosti byly představe-
ny Bc. Ivou Frauenbergovou v rámci
odpolední návštěvy Fakulty ekonomic-
ko-správní. Pracovnice univerzity se
s kolegy z Norska podělily o zkuše-
nosti zejména z oblasti organizace ad-
ministrativních útvarů, kompetencí jed-
notlivých oddělení a rozdělení aktivit
mezi centrální administrativu a fakulty,
a to zejména z pohledu studijních
záležitostí, vedení studijní agendy, přijí-
mání studentů, tvorby studijních plánů,
služeb nabízených studentům českým
i zahraničním. Norští kolegové prezen-
tovali na oplátku své současné aktivity
a budoucí plány. Po každé prezentaci
následovala velmi živá diskuse.
Celodenní seminář vyvrcholil večerním
neformálním setkáním, v rámci kterého
se upevnily vzájemné vztahy a dojedna-
la nová témata spolupráce.

Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení pro rozvoj

a mezinárodní vztahy UPa

zástupkyně GUC při semináři pro pracovníky
OVV a ORMV UPa

Slavnostní celostátní zahájení Týdnů vzdělávání dospělých v ČR

V sále Rady Pardubického kraje byl
v pondělí 3. září zahájen 3. ročník me-
diální kampaně na podporu celoživotní-
ho vzdělávání. Mottem kampaně zůstalo
i nadále osvědčené heslo „Nepodceňuj-
te sebevzdělání”. Tváří kampaně se stal
Jan Ámos Komenský, jehož jméno nese
i speciálně zřízená infolinka číslo 464
623 333. K propagaci slouží webové
stránky www.sebevzdelani.cz, na nichž
je k dispozici i ucelená nabídka vzděláva-
cích kurzů z celého Pardubického kraje.
Letos kampaň potrvá do pátku 30. lis-
topadu a poprvé je její součástí i Týden

vzdělávání dospělých. Ten se v Pardu-
bickém kraji uskuteční od 5. do 9. listo-
padu. Již nyní mu však předcházelo slav-
nostní celostátní zahájení Týdnů vzdělá-
vání dospělých v České republice, které
se uskutečnilo v pondělí 3. září od
12:00 do 16:00 hodin na Pernštýnském
náměstí v Pardubicích. Organizátory
programu, na který zavítala vedle prezi-
denta Asociace institucí vzdělávání do-
spělých ČR PhDr. Zdeňka Palána, Ph.D.
i ředitelka Služeb správy zaměstnanosti
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Ing. Marie Bílková, jsou Asociace insti-

tucí vzdělávání dospělých ČR společně
s Pardubickým krajem. Garantem celé
akce je členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů,
celoživotního vzdělávání a zaměstna-
nost Mgr. Bc. Jana Smetanová.
Zástupci osmi krajů, které se do projek-
tu zapojily, tu představili veřejnosti své
zkušenosti z pořádání Týdnů vzdělávání
dospělých. Pardubické vzdělávací společ-
nosti nabídly návštěvníkům možnosti
dalšího vzdělávání v kurzech nejrůzněj-
ších typů, zájemci si mohli prohlédnout
i jejich propagační materiály.

ředitel Studijního a mezinárodního oddělení
GUC pan Iver E. Jensen a vedoucí ORMV UPa
Ing. Monika Vejchodová při návštěvě FES UPa

pan Nils Rui ze Studijního oddělení GUC,
zodpovědný za akreditace a kvalitu studijních
programů, doc. PaeDr. Jana Kubanová, CSc.
proděkanka pro studijní záležitosti FES UPa
a paní Ivana Veselá z Informačního
a poradenského centra FES UPa
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S vlastním stánkem se zúčastnila i Uni-
verzita Pardubice, která nabízela jak
akreditované programy bakalářského,
navazujícího magisterského i doktor-
ského studia, tak řadu programů a kur-
zů tzv. dalšího celoživotního vzdělávání,
nejčastěji známých jako Univerzita tře-
tího věku nebo Univerzita volného
času, případně pořádaných různými
pracovišti fakult jako licenční kurzy.
Nejoblíbenější jsou kurzy a přednáško-
vé cykly Univerzity třetího věku, pří-
padně Univerzity volného času, které
pořádá Univerzitní knihovna, Fakulta fi-
lozofická nebo Dopravní fakulta Jana
Pernera – každého z nich se ročně

účastní více než stovka zájemců všech
věkových kategorií, senioři převažují.
Více profesně orientované, tzv. licenční
kurzy, organizují jednotlivá pracoviště
Fakulty chemicko-technologické, praco-
viště dopravní fakulty nebo Fakulta
zdravotnických studií či Ústav elektro-
techniky a informatiky. Jazykové cent-
rum Ústavu ciz ích jazyků Fakulty
fi lozofické nabízí přípravné kurzy
a vykonání mezinárodně uznávaných
jazykových zkoušek k získání certifikátu
z anglického jazyka TOEIC a z ně-
meckého jazyka ÖSD.
Protože je vzdělávání stále spojeno
také se školou a dětem tento den začí-

nal nový školní rok, nezapomněli pořa-
datelé ani na ně. Pobavit se mohly s Ja-
nem Honzou Lušovským při veselém
kreslení obrázků. Společně s rodiči vy-
plňovaly i kvizový lístek, který byl zahr-
nut do slosování o zajímavé ceny –
slovníky a překladače textů.
Škoda, že počasí pořadatelům nepřálo,
po poledni se obloha zatáhla a náměstí
bylo neustále skrápěno vydatným deš-
těm, proto musela být akce předčasně
ukončena již v 15:00 hodin.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa

fakulty a vysokoškolský ústav

Věda v ulicích v Praze poprvé za účasti Univerzity Pardubice

Na úvod nejprve několik údajů, aby si laskavý čtenář udělal
představu, kde a s čím jsme se představili naší veřejnosti.
Ve dnech 22. a 23. června se Univerzita Pardubice, resp. Fa-
kulta chemicko-technologická účastnila v Praze akce „Věda
v ulicích”, kterou pro veřejnost pořádal projekt Česká hlava,
kde byly prezentovány poutavou formou zajímavosti ze světa
vědy, výzkumu a vývoje a z tvůrčí činnosti českých vědeckých
týmů a pracovišť. Tým složený z doktorandů Fakulty chemic-
ko-technologické, dále pak pracovníků děkanátu FChT, rekto-
rátu a pracovníků společnosti KOH-I-NOOR, a. s., Městec
Králové, pod mým vedením představil ve stánku univerzity
umístěném na náměstí Míru v Praze „3D-barvy” a „fo-
tochromní barvy”. Jedná se o nové výrobky, které fakulta vy-
vinula ve spolupráci se společností KOH-I-NOOR, a. s., Měs-
tec Králové, která tyto nové produkty uvedla na trh. Výzkum
a vývoj byl financován jednak společností KOH-I-NOOR, jed-
nak v rámci výzkumného záměru Fakulty chemicko-techno-
logické, který je zaměřen na nové materiály založené na
„nad-molekulárních” strukturách.
3D-barvy jsou syntetické barvy, které se nanášejí na rozličné
materiály (textil, papír, dřevo, omítka atd.) a které po lehkém
zaschnutí lze proudem horkého vzduchu „nafouknout”. Tím-
to se utvoří pevný reliéfní obraz (třídimenzionální, trojroz-

měrný). 3D-barvy umožňují umělcům, restaurátorům a ostat-
ním tvůrcům přinést další uměleckou kvalitu a vyjádření.
Fotochromní barvy jsou také syntetické barvy, které jsou, na
rozdíl od obvyklých barev, naplněny tzv. fotochromními pig-
menty. Vytvořený obraz je bezbarvý (čili neviditelný), a te-
prve účinkem ultrafialového záření ze slunce či UV výbojky
„vznikne barva” jako barevný vjem. Intenzita barevného vje-
mu závisí úměrně na intenzitě dopadajícího UV záření, při-
čemž celý proces je vratný (bez UV záření barvy „zmizí”).
Na akc i j sme se peč l ivě př ipravi l i . Mar t in a Luc ie
z KOH-I-NOORU naplnili asi 500 sad (žlutá, červená, modrá)
kreslících tub 3D barev a fotochromních barev. Nastříhali
dvě bedny kreslících čtvrtek. Tomáš z rektorátu obstaral dva
pytle univerzitních červených triček (mimochodem pro tyto
účely zbytečně kvalitních) a pytel čepic, samozřejmě plus
propagační materiály o naší univerzitě. Iva z děkanátu zajistila
polní kuchyňku a zásoby. Pavel z Fakulty restaurování nakres-
lil dva obrovské „vzorové” obrazy 3D a fotochromními
barvami (jsou nyní vystaveny na KTOL v Doubravicích). No
a Štěpán, Kateřina a Salem z pavilonu z Doubravic si vzali na
starost horkovzdušné pistole, sklo, líh a vodu na omývání (jak
prozřetelné) a další drobnosti. Ve čtvrtek jsme naložili expe-
diční vůz a v pátek 22. června v kalném ránu jsme až po stře-
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chu naložení vyrazili do Prahy. Na náměstí Míru už stály veli-
ké bílé stany a před nimi pobíhali organizátorky (studentky)
v oranžových tričkách a černí šerifové z ochranky, kteří vyhá-
něli bezdomovce. Jeden stan jsme obsadili, Iva s Michalem
a Martinem oblepili stan propagačními plakáty, vyvěsili obra-

zy, zařídili zázemí, Štěpán natáhl elektřinu a společně jsme
hlavně zřídili 12 míst k sezení u stolů, kde si mohli návštěvní-
ci sami nakreslit svoje obrazy, ať už na tílka, čepice či čtvrtky.
Akce oficiálně začínala v 9:00 hodin a říkali jsme si: „Jestlipak
někdo přijde”?
To jsme ovšem netušili, že takřka všechny střední školy vyra-
zily na výlet do Prahy. To byla tsunami. Trička jsem musel vy-
dávat vždy pouze „celé skupině”. Dětem se nejprve spíše lí-
bily 3D barvy. Ale když vyšly ze stanu na sluníčko a viděly, jak
se krásně zbarví fotochromní barvy, tak se zase tlačily zpátky
do stanu, aby si udělaly obraz i z těchto barev. Přišly i menší
děti, i zahraniční turisté, ale ti neměli šanci se dopracovat ke
stolům. V jednu chvíli se objevila i skupina dětí ze školky. To
ale paní učitelky nezvládly a Štěpán s Kateřinou pak zmalova-
né holčičky a hošíčky umývali v přilehlé kašně. A barvy drží.
Jsou vyvinuty tak, aby byly z textilu nesepratelné. Večer měla
Lucie s Kateřinou opuchlé ruce, jak neustále mávaly s horko-
vzdušnou pistolí (ty jsme samozřejmě v zájmu bezpečnosti
návštěvníkům nepůjčili). Když jsem se díval na výtvory našich
dětí, musím říci, že národ je zdravý. Malé děti kreslily hlavně
kytičky a princezny, u starších pak převažovala srdíčka a nápi-
sy „z lásky, mé milované” a podobně.
V sobotu se vše opakovalo s tím rozdílem, že přišly převážně
rodiny s dětmi. To už bylo náročnější na vysvětlování, pro-
tože reklamou a zábavou přesycení Pražané jsou dosti nedů-
věřiví. Ale myslím, že i jim se to líbilo. Často objevili i kouzlo
nechtěného. Jedna slečna si zabarvila fotochromními barvami
bílou halenku na prsou. Ve stanu nic neviděla a až na Václav-
ském náměstí si svlékla bundu a na sluníčku uprostřed smějí-
cích se turistů zjistila, že hraje všemi barvami. Tak jsem ji
ujistil, že to má památku už napořád.
Co říci na závěr. Pokud se zúčastníme příštího ročníku, tak
máme dozajista málo triček a čepic, i když to samozřejmě
souvisí s tím, co chceme veřejnosti představit. Jeden další
nápad bych měl.

prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
vedoucí Katedry technologie organických látek FChT

věda v ulicích Prahy – 22. – 23. 6. 2007

projekt České hlavy letos poprvé i UPa

Japonský profesor přednášel na Fakultě chemicko-technologické

Ve dnech od 26. do 28. června navštívil Fakultu chemic-
ko-technologickou profesor Akira J. Ikushima, ředitel význam-
ného japonského výzkumného ústavu Toyota Technology In-
stitute v Nagoye.
Ve středu 27. června přednesl profesor Ikushima přednášku
na Fakultě chemicko-technologické na téma „Křemenné sklo
jako nový fotonický materiál”.
V rámci svého třídenního pobytu na Univerzitě Pardubice
jednal s vedením Fakulty chemicko-technologické o možné
budoucí spolupráci, prohlédl si pracoviště fakulty, laboratoře
výzkumného centra zabývajícího se perspektivními anorga-
nickými materiály a navštívil Společnou laboratoř chemie

pevných látek Ústavu makromolekulární chemie Akademie
věd ČR a Univerzity Pardubice. Setkal se rovněž s prorekto-
rem pro vědu a tvůrčí činnost univerzity prof. Ing. Mirosla-
vem Ludwigem, CSc., zastupujícím rektora.
Profesor Akira J. Ikushima je světově uznávaný vědec, peda-
gog, který se věnuje studiu fyziky a chemie amorfních a ne-
krystalických materiálů, zejména nových aplikací silikátových
skel v optice a optoelektronice. Je ředitelem špičkového ja-
ponského vědeckého ústavu Toyota Technological Institut
v Nagoye, který vychovává na 500 mladých vědeckých pra-
covníků. Vědeckovýzkumné činnosti ústavu jsou zaměřeny na
výzkum v oblasti nových zdrojů energie, na nové materiály
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pro záznam informací, robotiku a pokročilou fotoniku. Ústav
má i svoji pobočku v americkém Chicagu.
Dne 2. října byla na Univerzitu Pardubice a na Fakultu che-
micko-technologickou doručena oficiální smlouva o spolu-
práci „Memorandum of Understanding”, kterou podepsal

rektor Univerzity Pardubice, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. a za
Toyota Technology Institute profesor Akira J. Ikushima.

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

proděkan pro vnější vztahy FChT

prof. J. Ikushima na FChT s autorem příspěvku setkání prorektorů doc. J. Cakl (vlevo) a prof. M. Ludwiga
(vpravo) s japonským hostem

Cíl: bezbariérová Univerzita Pardubice
První konkrétnější kroky k naplnění uvedeného ambiciózní-
ho cíle lze datovat do roku 2006, kdy byl připraven rozvojo-
vý projekt s názvem „Zlepšení podmínek handicapovaným
studentům při studiu na Univerzitě Pardubice”. Díky němu
probíhá v letošním roce zpracování základních teoretických
poznatků o potřebách a nárocích zrakově, pohybově a slu-
chově postižených studentů, zhodnocení podmínek přístup-
nosti vybraných studijních oborů a objektů Univerzity Pardu-
bice a návrh konkrétních opatření, která by odstranila barié-
ry nejen architektonické, ale i informační a komunikační. Zá-
roveň byl vybudován výtah do menzy a rekonstruován výtah
na budově EA. Na rok 2008 byl připraven návazný rozvojový
projekt, který by měl navrhnout přizpůsobení modulárních
jednotek pro studium a pobyt studentů se specifickými po-
třebami a model osobní asistence pro potřebné studenty.
V září tohoto roku byla ustanovena pracovní skupina ze zá-
stupců vedení univerzity (doc. Kraftová, doc. Graja), Mgr. Šve-
cová (rektorát – OVV), M. Janáková (technický odbor),
Ing. Matuška (DFJP), I. Veselá (FES), Bc. Babková (FF) a Ing. Jan-

kovská (UK). Její členové jsou zároveň kontaktními osobami
pro zastoupené součásti univerzity. Prvním úkolem skupiny
by mělo být sestavení koncepce postupné tvorby bezbariéro-
vého prostředí na univerzitě, která by přinesla systémový
přístup a transparentnost celého procesu.
Dokladem zájmu o problematiku přístupnosti (nejen studia)
je i záštita rektorů nad konferencemi Společně k bezbariéro-
vosti I, II (prof. Ludwig v roce 2004; prof. Málek letos), kterou
pořádalo město Pardubice spolu s naší Univerzitou Pardubi-
ce. Zástupce DFJP je také členem magistrátní Komise pro
bezbariérovost.
Je třeba zmínit i to, že se daří navazovat a rozvíjet spolupráci
s externími odborníky v oblasti zpřístupňování studia a od-
straňování bariér, a to jak v praxi, tak i na jiných vysokých
školách, které mají se studiem zdravotně postižených stu-
dentů již zkušenosti (Západočeská univerzita v Plzni, Univer-
zita Hradec Králové, Technická univerzita v Liberci aj.).

Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
koordinátor pracovní skupiny

Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

Bavorská zemská výstava 2007
Bavorsko – Čechy 1 500 let sousedství

V rámci univerzitního projektu Bavorsko-české sousedství
v kultuře a hospodářství navštívili dne 14. června tři studenti
z Katedry cizích jazyků Fakulty filozofické naší univerzity
společně s Mgr. Jindrou Dubovou, doc. Dr. Winifriedem Bau-
mannem a PhDr. Janem Čapkem, Ph.D. výstavu s názvem „Ba-
vorsko – Čechy 1 500 let sousedství” v bavorském Zwieselu.

Mezinárodně uznávaní historikové shromáždili na více než
1 500 m2 v budově bývalé dívčí školy přes 400 exponátů pře-
vážně z německých a českých muzeí a soukromých sbírek.

V šesti odděleních byly nabídnuty chronologicky seřazené
důkazy o společných dějinách od 15. století až po pád želez-
né opony, a to z oblasti archeologie, umění v období středo-
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věku a baroka, bavorsko-českých obchodních vztahů, hudby,
pro obě země typických znaků jako jsou sklo, porcelán, šper-
ky a samozřejmě pivovarnictví. Na podrobně zpracovaných
mapách jsme si mohli prohlédnout, jak postupovala koloniza-

ce bavorsko-českého pohraničí od 15. století až po odsun su-
detských Němců.
Temným stránkám historie, které ovlivnily obě země, jako
např. husitské války, Třicetiletá válka, Mnichovská dohoda
a následné obsazení českých zemí nacistickým Německem
a vytvoření protektorátu Čechy a Morava, vysídlení Sudet
a vznik a pád železné opony, byla rovněž věnována dostateč-
ná pozornost.
Každý návštěvník si zde přišel na své. Výstavu bylo možné
projít a prohlédnout si samostatně nebo s českým či němec-
kým průvodcem. Zemskou výstavu doprovodil pestrý pro-
gram ve formě inscenací, koncertů a slavností.
Symbolem celé akce se stali dva lvi, kterým děti z mateř-
ských škol přidělily jména. Modrý, symbolizující Bavorsko,
nese jméno Leopold a náš červený se jmenuje Václav. Tato
výstava jistě patřila k nejzdařilejším společným bavorsko-čes-
kým projektům.
Výstava Bavorsko – Čechy 1 500 let sousedství se konala
v Domě bavorských dějin od 25. května až do 14. října
tohoto roku.

Jarmila Břoušková a Václav Prchal
studenti 2. ročníku FF UPa

PhDr. Jan Čapek, Ph.D., Mgr. Jindra Dubová, Václav Prchal,
Jarmila Břoušková, doc. Dr. Winfried Baumann (zleva) na nádraží
v Železné Rudě (hranice mezi Bavorskem a Českou republikou
zde prochází uprostřed nádražní budovy)

Virtuální univerzita veřejné správy má první absolventy

V pátek 20. července proběhlo na Fakultě ekonomic-
ko-správní slavnostní setkání prvních absolventů pilotních
kurzů „Virtuální univerzity pro veřejnou správu”. Jedná se
o mezinárodní projekt financovaný Evropskou unií z progra-
mu Leonardo da Vinci. Jeho řešiteli jsou dvě vzdělávací agen-
tury z Řecka a Španělska, dále Vyšší škola veřejné správy
z polské Lodže a pardubická Fakulta ekonomicko-správní.
Z ní je hlavní řešitelkou doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. a od-
borným koordinátorem prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Velký
díl odpovědnosti za organizační i pedagogickou stránku pro-
jektu nesli rovněž Ing. Jan Stejskal a Mgr. Nela Dosedělová.
V České republice se do zkušebního provozu kurzů „Řízení
lidských zdrojů” a „Projektový management se zaměřením

na veřejnou správu” zapojilo třicet účastníků, většinou ta-
jemníků městských úřadů, starostů a úředníků ústředních or-
gánů státní správy. Veškeré vzdělávání probíhalo přes společ-
nou e-learningovou platformu, která nabízela mimo běžné
učební texty a sady kontrolních otázek a testů také interak-
tivní chat pro on-line konzultace, diskusní fórum, vzkazovník
a všudypřítomné připomínání termínů výukových lekcí a tes-
tovacích period.
Při přebírání certifikátů měli účastníci kurzu možnost říci své
názory na jeho kvalitu. Starosta pardubického městského ob-
vodu VII Milan Tichý shrnul svůj názor následovně: „Překvapi-
vě efektivní, technicky dokonalé, pohodlné a komfortní studi-
um.” Absolvent kurzu „Projektový managament” Ing. Václav
Liederman z Ministerstva obrany ČR se vyjádřil obšírněji:
„S projektovým řízením již asi dva roky pracuji, ale až teore-
tický základ mi dal jasnou představu, co vše je nesystémové
a proč to nepřináší očekávaný efekt. Teoretické části nelze
v podstatě nic vytknout. Byla zpracována výborně a přehled-
ně. Nicméně jsem postrádal více praktických příkladů, napří-
klad nějaký vzorový projekt (dostatečně obecný). Celkově
vzato jsem byl velmi mile překvapen, protože touto formou
jsem studoval vůbec poprvé.” Rovněž další diskutující, např.
tajemník Magistrátu města Děčína Ing. Jaromír Zajíček a ta-
jemník MěÚ v Moravské Třebové Ing. Stanislav Zemánek,
konstatovali, že e-learningová forma dalšího vzdělávání úřed-
níků ve veřejné správě je jedním ze správných směrů a měla
by být používána stále častěji.

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

děkan fakulty prof. Ing. Jan Čapek, CSc. předává certifikát
absolventce kurzu VUPA – starostce MO Pardubice I
– PaedDr. Haně Tomanové
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FES a 30 let Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské
– Technické univerzity v Ostravě

Ve dnech 4. až 6. září proběhly v metropoli Moravskoslezské-
ho kraje hlavní akce spojené s oslavami 30. výročí založení
Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity v Ostravě. Fakulta ekonomicko-správní naší univerzity na
nich měla významné zastoupení. Zúčastnil se jich děkan
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. a další pracovníci fakulty, například
prof. Dr. Karel Lacina, DrSc., doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.,
doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc., Ing. et Ing. Radim Keřt, Ph.D.,
Ing. Romana Provazníková, Ph.D., Ing. Jan Stejskal, Ing. Jolana
Volejníková, Ph.D. a JUDr. Milan Závurka, Ph.D.
O významu ostravského setkání svědčilo, že jeho úvodního
zasedání se zúčastnil prezident České republiky. Pan prezi-
dent prof. Ing. Václav Klaus, CSc. v projevu zopakoval své kri-
tické stanovisko k zaměření dalšího vývoje českého vysoké-
ho školství. V průběhu slavnostního programu se krátce sešel
s některými pardubickými účastníky, jak o tom svědčí připo-
jený snímek.
Zástupci naší fakulty se však zúčastnili nejen slavnostního za-
sedání, ale z jejich strany se jednalo zejména o aktivní vy-
stoupení v odborných sekcích konference „Zvyšování konku-
renceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států
a mezinárodních trhů”. Nejvíce příspěvků přednesli v sekci
„Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních
samosprávných celků”.

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

prezident republiky se pozdravil zleva: Ing. et Ing. R. Keřt, Ph.D.,
doc. Ing. J. Pilný, CSc., PhDr. Miloš Charbuský, CSc.

Ing. R. Provazníková,
Ph.D. přednáší
příspěvek
„Uplatňování nových
metod zvyšování
kvality řízení v územní
samosprávě”

Paříž letos hostila kongres ERSA

Každoročně pořádaný kongres regionalistů – European Re-
search Science Association (ERSA) – se letos uskutečnil ve
dnech 20. srpna až 2. září na předměstí francouzské Paříže
Cergy-Pontoise. Zaměřen byl na místní správu, management
veřejné správy a udržitelný rozvoj.
Za Fakultu ekonomicko-správní se ho zúčastnil její děkan
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. a Ing. Jan Stejskal z Ústavu ekono-
mie. Tak jako všichni účastníci i tito dva zástupci prezentovali
svou výzkumnou práci. Děkan prof. Čapek přednesl společný
příspěvek s doc. Ing. Ivou Ritschelovou, CSc. a Ing. Robertem
Baťou, Ph.D. na téma „Modelování procesů v místní správě
v ČR” a Ing. Stejskal příspěvek na téma „Analýza klastrového
potenciálu Pardubického kraje”. V navazující diskusi bylo
možné vyslechnout názory a hodnocení ostatních účastníků
a diskutovat též o dalších možnostech řešení zmíněné pro-
blematiky. V průběhu kongresu se mohli navíc přítomní zú-
častnit odborných exkurzí, které byly letos zaměřeny zejmé-
na environmentálně.

doc. Ing. Iva
Ritschelová, CSc.
– rektorka Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem – ukazuje
na pamětní desce
vzpomínku na
někdejší dar
Československé
republiky”
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Celostátní setkání učitelů matematiky středních odborných škol

Ve dnech 19. až 21. září proběhla v kongresovém sále univer-
zity již tradiční každoroční vzdělávací setkání učitelů mate-
matiky středních škol, které se zúčastnilo asi 160 učitelů
středních odborných škol z celé České republiky. Pořadateli
bylo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje,
Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) – společnost

učitelů matematiky, Univerzita Pardubice – Ústav matemati-
ky Fakulty ekonomicko-správní a Střední škola průmyslová
strojnická, technická (SŠPST) a Vyšší odborná škola (VŠO)
Chrudim.
Garantem za programovou náplň setkání byl Mgr. František
Procházka, vedoucí odborné sekce SOŠ a SOU při SUMA
JČMF a předseda pardubické pobočky JČMF, který konferen-
ci zahájil. Organizační záležitosti zajišťoval externí pracovník
Centra vzdělávání a zaměstnanec Ústavu matematiky FES
Mgr. František Janeček. Účastníky mimo garantů akce přivítal
doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti Uni-
verzity Pardubice, a Bc. Monika Jirásková, ředitelka Centra
celoživotního vzdělávání.
Odpolední program prvního dne jednání otevřela PhDr. Ale-
na Šarounová, CSc. z MFF UK v Praze zajímavým vystoupe-
ním „Poznámky k výuce geometrie na střední škole – zkuše-
nosti ze semináře pro učitele”. Následovala inspirativní před-
náška RNDr. Ivana Saxla, DrSc. z téže fakulty „Pravděpodob-
nost a statistika v našich životech”. Program dne ukončily
doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. a RNDr. Iva Malachová,
CSc. prezentacemi o výuce a aplikacích matematiky na Sta-
vební fakultě ČVUT v Praze a o digitální knihovně DILLEO.
Druhý den jednání byl věnován aktuálním otázkám současné-
ho středního školství v České republice. Nejprve RNDr. Vác-
lav Sýkora, CSc. seznámil účastníky s kurzy ESF, které připra-
vují učitele základních škol na práci v nových podmínkách
ŠVP a které organizuje Společnost učitelů matematiky JČMF.
Po něm vystoupila RNDr. Eva Zelenková z Výzkumného
ústavu pedagogického se zkušenostmi z Pilotu Z a Pilotu G.
Následovala vystoupení Ing. Jitky Pohankové, náměstkyně
sekce pro kurikulum odborného vzdělávání NÚOV, s infor-
macemi o reformě středního školství, především o připravo-
vaných RVP, a Mgr. Pavly Bartoškové o obecných zkušenos-
tech z Pilotu S. O konkrétních problémech tvorby ŠVP
pohovořil Mgr. František Procházka z pilotní školy SŠPST
a VOŠ v Chrudimi.

Vrcholné plenární zasedání kongresu spojené s formální ve-
čeří proběhlo v proslulé pařížské Sorbonně. Ihned po vstupu
české účastníky překvapil nápis na pamětní desce, který při-
pomínal, že i bývalé Československo se finančním darem po-
dílelo na fungování této světoznámé univerzity. Přímo v his-
torickém ceremoniačním sále Sorbonny vyslechli účastníci
závěrečné projevy vedoucích činitelů pořádajících organizací.
Již jen samotná přítomnost v tomto sále Sorbonny byla pro
účastníky velkým zážitkem.

Ing. Jan Stejskal
Ústav ekonomie FES

prof. Ing. Jan Čapek, CSc., doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
a Ing. Jan Stejskal v historickém sále pařížské Sorbony

celostátní setkání matematiků zahájil prorektor doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

pohled na účastníky setkání v kongresovém sále rektorátu



13

konference, semináře

Odpolední program byl věnován kulatému stolu o aktuálních
otázkách českého školství. Zde vystoupili a na následné otáz-
ky účastníků odpovídali RNDr. Jindřich Kitzberger, náměstek
ministryně školství řídící skupinu všeobecného, odborného
a dalšího vzdělávání, Mgr. Zdeněk Pracný, vedoucí oddělení
středního vzdělávání na ministerstvu školství, a Ing. Jaroslav
Ponec, předseda unie středoškolských asociací CZESHA.
Podvečer a večer věnovali účastnící prohlídce města a spole-
čenskému posezení, kde navázali užší pracovní i osobní
kontakty.
Závěrečný dopolední program třetího dne zahájil RNDr. Jo-
sef Kubát přednáškou „Co v současných učebnicích matema-
tiky nenajdete z diferenciálního počtu”. Následovalo vystou-
pení RNDr. Pavly Pavlíkové, Ph.D. z VŠCHT v Praze na téma
„Náhodná setkání s diskrétní matematikou”. Program uza-
vřeli prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. a Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informacemi

o využití Cabri a Derive ve výuce matematiky a o projektu
Intergeo.
Během setkání nabízeli v předsálí učebnice, sbírky úloh a ma-
tematický software nakladatelství PROMETHEUS, nakladatel-
ství SCIENTIA, Akermann, Elkan a RNDr. Pavel Hejkrlík. Je-
den vylosovaný účastník zde pokřtil novou knihu Mgr. Fran-
tiška Janečka „Repetitorium středoškolské algebry v příkla-
dech”, vydanou nakladatelstvím SCIENTIA.
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře, o občerstvení účast-
níků se starali žáci Labské hotelové školy a Středního odbor-
ného učiliště v Pardubicích. Poděkování patří Univerzitě Par-
dubice za výborné zázemí, technická stránka byla vzorně za-
jištěna Univerzitním konferenčním centrem, ubytování a stra-
vování zajistila Správa kolejí a menzy. Účastníci odjížděli bo-
hatší o řadu inspirativních poznatků a kontaktů.

Mgr. František Janeček
Ústav matematiky FES

konference, semináře

Krizové stavy a doprava 2007

Ve čtvrtek 6. září v Lázních Bohdaneč proběhla pod záštitou
ředitele odboru krizového řízení Ministerstva dopravy České
republiky Ing. Michala Pešana tradiční odborná konference
s mezinárodní účastí „Krizové stavy a doprava 2007“. Tato
konference se konala již posedmé a jejím organizátorem je
Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy ČR a Institutem Jana Pernera, o. p. s. Konferenci za-
hájil krátkým projevem a přivítáním účastníků ředitel odboru
krizového řízení MD ČR Ing. Michal Pešan. Krátký pozdrav
pronesl jménem děkana dopravní fakulty proděkan doc. Dr.
Ing. Libor Beneš. Konferenci moderovali prof. Ing. Miloslav
Seidl, CSc. a doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.

Konference se zúčastnila řada zástupců z univerzitní a zejmé-
na z neuniverzitní sféry a diskutovala se problematika bez-
pečnosti a připravenosti na řešení krizových situací v resortu
dopravy a výhledy do nejbližšího období.
Konference je tradičním místem výměny poznatků teorie
a praxe v jednotlivých druzích dopravy, ale také v oblasti kri-
zového řízení z hlediska státu.
Celou konferenci zakončil poděkováním garant konference
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. a přislíbil vzhledem k pozitiv-
ním ohlasům konání další, v pořadí již osmé konference.

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

povodně 2002 Praha – Florenc B – pohled na soupravu metrapřivítání účastníků konference a úvodní projev ředitele odboru
krizového řízení MD ČR Ing. Michala Pešana



14

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 52

Kolokvium Želaktuel 2007

Ve čtvrtek 13. září se v Pardubicích konalo, pod záštitou ná-
městka ministra dopravy Ing. Vojtěcha Kocourka, Ph.D. tra-
diční kolokvium ŽELAKTUEL 2007, které si tentokráte zvoli-
lo za nosné téma „Racionalizaci provozu a dopravní in-
frastruktury“. Kolokvium zahájil krátkým projevem a přivítá-
ním garant kolokvia prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. Krátkou
zdravici pronesl jménem děkana Dopravní fakulty Jana
Pernera proděkan prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. Celým ko-
lokviem pak jako moderátor provázel Ing. Edvard Březina,
CSc., asistent na katedře technologie a řízení dopravy.

Kolokvia se zúčastnila řada zástupců ze společností České
dráhy, a. s., Správy železniční dopravní cesty, s. o., Univerzity
Pardubice a Žilinské univerzity v Žilině.
V úvodní části promluvily hlavní „celebrity“ kolokvia. Prvním
přednášejícím byl náměstek ministra dopravy Ing. Vojtěch
Kocourek, Ph.D., který hovořil o probíhajícím nastartovaném
procesu modernizace železnic. Informoval přítomné, že se
podařilo zrekonstruovat první dva páteřní koridory a na dal-
ších dvou se pracuje. Dále pak připomněl úlohu regionálních
tratí, které jsou však do značné míry zastaralé (zejména za-
bezpečovací zařízení). Proto byl vypracován projekt raciona-
lizací regionálních tratí, který je postupně uváděn do reality.
K dokončeným úsekům patří Plzeň – Žatec, z těch připravo-
vaných je to například trať Zdice – Protivín, kde se jedná
především o ušetření pracovní síly zavedením dispečerského
řízení z centrálního dispečerského stanoviště. V závěru pan
náměstek provedl srovnání racionalizací tak, jak byly nastar-
továny u nás a v Polsku, kde došlo nejprve ke zrušení řady
regionálních tratí, a teprve pak se přistupovalo k systémo-
vým krokům jako je dispečerské řízení apod. Druhým vý-
znamným hostem byl generální ředitel Správy železniční do-
pravní cesty, s. o. (SŽDC) Ing. Jan Komárek. Ve své přednášce
shrnul čtyři základní pohledy na racionalizaci provozu a do-
pravní infrastruktury: racionalizace řízení provozu, racionali-
zace rozsahu infrastruktury, racionalizace rozsahu sítě a raci-
onalizace systému železnic. Ing. Komárek dále hovořil o nej-
přínosnějších formách racionalizace, mezi které patří zejmé-
na nová zabezpečovací zařízení III. kategorie, která přináší
téměř 100% úsporu. V pořadí třetím přednášejícím byl ná-
městek generálního ředitele ČD, a. s. doc. Ing. Petr David,
Ph.D., jehož přednáška se týkala dalšího z projektů ČD, na
kterém spolupracují se soukromými společnostmi, tzv. Živá
nádraží. Tento projekt počítá s revitalizací 120 železničních
stanic a skládá se buď z dlouhodobého pronájmu nádražního
prostoru, nebo založení společného podniku ČD a soukro-
mé organizace. Třetím způsobem je revitalizace vlastními
prostředky dopravce. Těmito nádražími jsou například Cho-
ceň, Ústí nad Labem, Praha – Masarykovo nádraží, Havlíčkův
Brod.
Dále přednesli své příspěvky Ing. Vojtěch Šimánek (vrchní
přednosta Správy dopravní cesty České Budějovice),
Ing. Martin Šupej (zástupce odboru 11 ČD), Ing. Jiří Witiska
(zástupce odboru 21 ČD), Ing. Martin Koleš (vrchní před-
nosta Uzlové železniční stanice Hradec Králové), Ing. Peter
Márton, Ph.D. (zástupce Žilinské Univerzity v Žilině) a celé
kolokvium zakončil svým příspěvkem a poděkováním garant
kolokvia prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. Další kolokvium se
předpokládá na jaře 2008.

Ing. Petr Nachtigall a Ing. Edvard Březina, CSc.
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

účastníky kolokvia vítali zleva: Ing. Březina, prof. Menčík, prof.
Mojžíš a doc. Cempírek

v auditoriu zasedla téměř padesátka účastníků
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INFOTRANS 2007

V. ročník mezinárodní konference INFOTRANS 2007 – In-
formační technologie v dopravě – se konal ve dnech 25. až
26. září v prostředí hotelu Zlatá štika v Pardubicích.
Známý a tradiční hotel poskytl svoje prostory pro 68 účastní-
ků konference zaměřené na aplikační informatiku v dopravě.
Cílem konference, organizované Katedrou informatiky v do-
pravě Dopravní fakulty Jana Pernera a konané v současnosti
každé dva roky, byla prezentace výzkumu a vývoje praktic-
kých aplikací informačních technologií za uplynulé období.
Dalším cílem bylo seznámení účastníků s novými vědeckými
a metodickými poznatky, které mají předpoklad realizace
v dopravních, logistických a ekonomických aplikacích infor-
matiky. Konference byla i součástí prezentace poznatků a vý-
sledků Výzkumného záměru MSM 0021627505 Teorie do-
pravních systémů. Dále bylo snahou poskytnout účastníkům
možnost seznámit se s aktivitami organizací zaměřených na
aplikační SW a HW v dopravě.
Program konference byl už tradičně rozdělen do programo-
vých bloků:
● informační systémy v dopravě,
● logistické systémy v dopravě, ekonomika, management

a marketing v dopravě,
● řídící a dispečerské systémy v dopravě,
● modelování a simulace v dopravě,
● aplikace metod operačního výzkumu v dopravě,
● dopravní infrastruktura, geografické informační systémy

v dopravě.
V rámci konference se konala výstava SOFTRANS 2007, na
které vystavovatelé a sponzoři konference ČD Telematika, a s.
a KPM CONSULT, a. s. předvedli svoje příspěvky a záměry
k progresivnímu využití informačních technologií v oblasti do-
pravy a logistiky.
Nad konferencí měl záštitu Ing. Alois Hřebíček, ministr do-
pravy, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice,
prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní fakulty Jana
Pernera, a prof. Ing. Karel Šotek, CSc., člen katedry informati-
ky v dopravě, garant konference.
Konferenci zahájili rektor univerzity a děkan Dopravní fakul-
ty Jana Pernera.
Úvodní přednášku přednesl prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler
na téma Simulation of Container Yards Operation. O tele-
matických aplikacích u ČD, a. s., pohovořil Ing. Tomáš Dvo-
řák, vedoucí pracovník z ČD – Telematika, a. s. Blok úvodních
přednášek uzavřelo vystoupení prof. Xu Zheng Li, pracovníka
TDJ Research Center of China Harbin. Celkově bylo na kon-
ferenci předneseno 38 příspěvků. Dalších 8 příspěvků bylo
uvedeno ve formě posterů.
Většina účastníků byla spokojena nejenom se zajímavým pro-
středím, ale zejména s vysokou věcnou i společenskou úrov-
ní konference. Organizátorům konference proto doporučili
pokračovat v těchto aktivitách.

prof. Ing. Karel Šotek, DrSc.
Katedra informatiky v dopravě DFJP

součástí konference byla i návštěva kolegů z Číny, z výzkumného
ústavu železničního z Harbinu (záběr z oběda)

prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
uvádí další přednášku

prof. RNDr. Jaroslav Janáček,
Ph.D. při své přednášce
z oblasti aplikované matematiky

kolegové ze Žiliny
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„Oznamuje se láskám našim...“
o svatbách a svatebních zvycích v proměnách času

Ve dnech 13. až 14. září proběhla v prostorách Východočes-
kého muzea v Pardubicích konference „Oznamuje se láskám
našim... aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v prů-
běhu staletí“, kterou pořádalo Východočeské muzeum ve
spolupráci s Katedrou historických věd Fakulty filozofické.
Cílem konference bylo podívat se na prameny vížící se
k svatbám a k jejich dějinám ze všech možných zorných úhlů.
Časově se konference zaměřila na dobu od raného novově-
ku do současnosti.
Jednání konference bylo rozděleno do šesti tématických blo-
ků, ve kterých zaznělo 22 referátů.
První blok se zaměřil na období raného novověku. V tomto
bloku zazněly referáty Martina Holého, Michaely Hrubé a Te-
rezy Siglové týkající se šlechtických, měšťanských a venkov-
ských svateb a pramenů vížících se k dané problematice.
Druhý blok jednání byl věnován historické demografii. Do
tohoto bloku byly zařazeny dva příspěvky, a to Ludmily Fialo-
vé a Kláry Habartové. Ludmila Fialová informovala o vývoji
sňatečnosti v českých zemích od 18. století až do současnos-
ti. Klára Habartová se soustředila na problematiku sňateč-
nosti židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny za první svě-
tové války.
Třetí blok jednání byl zaměřen na sňatek ve světle právních
pramenů. Zazněl referát Marie Mackové o sňatku v obraze
Všeobecného občanského zákoníka z roku 1811, Alice Vel-
kové o sňatcích ve venkovském prostředí v 19. století, Lubo-
ra Maloně o šlechtických mesaliancích a referát Dany Musi-
lové o rekodifikaci občanského zákoníku v období první
republiky.
Do čtvrtého bloku jednání, který se věnoval předmětům do-
provázejícím svatbu, byl zařazen referát Mileny Lenderové
o využití svatebních oznámení jako pramene pro historické
bádání, dále referát Magdaleny Zubercové seznamující s pro-
blematikou muzejní prezentace sbírek, referát Jany Košťuří-
kové informující o podobách svatební hostiny na Valašsku
a Podřevnicku, referát Hany Dvořákové týkající se upomín-
kové kultury, referát Lydie Petráňové věnující se osobnosti
F. J. Rottmanna a jeho knize o svatebních rituálech z roku
1715.
Čtvrteční program zpestřila večerní prohlídka výstavy o sva-
tebních šatech vedená Ilonou Klemšovou. Pro účastníky kon-
ference bylo připraveno malé pohoštění v Rytířských sálech
pardubického muzea.
Do pátečního pátého bloku jednání byly zařazeny referáty
zabývající se problematikou manželství v 19. století. Milan
Vojáček se pokusil přiblížit sňatky a rodinný život vnuček
Františka Palackého. Tomáš Jiránek se ve svém referátu za-
měřil na vojenské manželství. Tento referát byl doplněn pří-
spěvkem Martina Zahálky, který představil deníkové zápisky
jednoho příslušníka rakouského námořnictva.

jednání prvního bloku zaměřeného na raný novověk:
(zleva) Martin Holý, moderátor Jiří Kubeš, Tereza Siglová
a Michaela Hrubá

jednání třetího bloku – právní prameny: (zleva) Marie Macková,
Dana Musilová, moderátorka Michaela Hrubá, Alice Velková,
Lubor Maloň

jednání čtvrtého bloku: (zleva) Lydia Petráňová, Magdalena M.
Zubercová, moderátorka Marie Macková, Milena Lenderová,
Hana Dvořáková
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Šestý, závěrečný blok jednání se soustředil na svatební oby-
čeje, módu a fotografii. Vystoupila zde Klára Brožovičová
s příspěvkem o interpretaci fotografie z hlediska etnologic-
kého a z hlediska vizuální antropologie. Soňa Bezdíčková ve
svém referátu informovala o ikonografickém pramenu, který
se nachází ve sbírkách Regionálního muzea ve Vysokém
Mýtě. Referát Lucie Doležalové se věnoval pánské módě za
první republiky. Milena Secká informovala publikum o svateb-
ních zvycích rumunských Čechů. Posluchači se seznámili díky
referátu Dany Veselské s podobou židovského sňatku. Jedná-
ní konference ukončil referát Evy Uchalové, který informoval
o probíhající výstavě svatebních šatů v Uměleckoprůmyslo-
vém muzeu v Praze.
Konference ukázala, že svatební rituál a prameny, které se
k němu zachovaly, jsou cenným zdrojem informací o dobách
minulých. Zároveň odhalila další možnosti využití historické-
ho materiálu a též poukázala na mnoho zatím neprobáda-
ných míst.
Vzájemná součinnost Východočeského muzea s katedrou
historických věd trvá již několik let, konference k dějinám
svateb a svatebních zvyků není jediným výsledkem této plod-
né spolupráce. Doufejme, že i roky příští přinesou nové vý-
zvy a inspirace pro interpretaci historických pramenů.

Mgr. Martina Halířová
Katedra historických věd FF

večerní prohlídky výstavy o svatebních šatech

připravený stůl v Rytířských sálech pardubického zámku

Problematikou interkulturní komunikace se zabývá celá řada
organizací ve světě, mimo jiné také německá vzdělávací insti-
tuce Internationales Haus Sonnenberg/International House
Sonnenberg. Toto vzdělávací středisko se sídlem v Národním
parku Harz pořádá po celý rok vzdělávací semináře jak pro
dospělé, tak pro mladé od šestnácti let.
V týdnu od 18. do 25. srpna jsem měla možnost být jedním
z účastníků semináře, jehož spolupořadatelem je vedoucí Ka-
tedry cizích jazyků Fakulty filozofické PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
Složení semináře bylo opravdu mezinárodní – účastníci z Vel-

ké Británie, Německa, Moldavska a z České republiky si na-
vzájem vyměňovali své zkušenosti.
Přednášky nás obohatily o mnoho zajímavých informací, je-
jichž praktické využití jsme dále rozpracovávali ve skupinách.

International House Sonnenberg – Seminář interkulturní komunikace

autorka příspěvku

přednášející Dr. Ian King a PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
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Společnými jazyky byla němčina a angličtina, přičemž bylo za-
jištěno simultánní tlumočení. Mezi stěžejní témata patřily
rozdíly mezi Čechy a Němci, problémy s cizinci a cizí kultu-
rou ve Velké Británii a ve Španělsku.
Zúčastnili jsme se také exkurze do nedalekého města Bad
Harzburg, kde jsme diskutovali se zástupci zde žijící íránské
komunity o problémech statutu uprchlíka, azylanta a tzv. sta-
tutu trpěného. Průřezovým tématem byla výměna názorů,
sdělování pocitů, zkušeností a případně vyjadřování obav ze
setkávání různých kultur. Zazněly ale také pozitivní příklady
ze vzájemného kulturního obohacování.

V rámci poznání kultur se pořádal i mezinárodní večer, jehož
cílem bylo prezentovat svou zemi a naopak získat nové kul-
turní poznatky od ostatních účastníků semináře.
Toto týdenní mezinárodní setkání bylo pro všechny zajíma-
vým a podnětným přínosem. Během krátké doby jsem měla
příležitost seznámit se se zajímavými lidmi a jejich názory.
Další semináře, které budou nabízeny Katedrou cizích jazyků
Fakulty filozofické, mohu tedy ostatním studentům jen
doporučit.

Lenka Kolářová
studentka 3. ročníku FF

Interkulturní dimenze v cizích jazycích II

Ve dnech 17. a 18. září se konala v pořadí již druhá meziná-
rodní konference na téma Interkulturní dimenze v cizích ja-
zycích pořádaná Katedrou cizích jazyků Fakulty filozofické.
Zvolené téma odráží současnou problematiku multikulturali-
ty a interkulturní dimenze, a to z různých úhlů pohledu
a vědních disciplín jako jsou lexikologie, reálie, literatura
nebo frazeologie.
Konferenci zahájil úvodním referátem prof. PhDr. Karel Rýdl,
CSc. na téma „Cizojazyčnost jako součást multikulturality
v ČR”. Ve svém příspěvku mimo jiné pohovořil o přibývají-
cím počtu studentů cizích národností na českých školách,
přičemž zdůraznil nutnost interkulturního vzdělávání v širším
kontextu a také i v cizích jazycích. Jeho náměty se staly pod-
nětem pro další diskuse řady účastníků konference.
Jednotlivé přednášky tematizovaly jak jazykovou teorii, tak
i praktické poznatky z oblasti vzdělávacího procesu. Společ-
ným jmenovatelem byla interkulturalita ve svých nejrůzněj-
ších podobách. V části zabývající se lingvistikou se přednášejí-
cí zaměřili například na česko-německou interkulturní fraze-
ologii a na rusko-české frazeologické shody v oblasti slangu.
Gramatická část zahrnovala problematiku pluralií tantum, na-
dále pak výslovnost cizích slov v němčině včetně krátkého
workshopu. V neposlední řadě zaujal příspěvek o interfe-
renčních problémech vietnamských studentů při výuce
francouzštiny.
Aktuálním problémem v rámci vyučovacího procesu jsou
v současnosti otázky jako: Jak učit jazyk interkulturně? Má se
učit více jazyk a méně o jazyku, nebo naopak? Role reálií ve
výuce. Tyto a mnohé další se staly předmětem následných
diskusí, neboť zvolené téma je důležité pro budoucí profesní
přípravu absolventů.
Oblíbeným a již tradičním doplněním jednacích dnů byla ná-
vštěva pardubického zámku včetně historického jádra města
a společná slavnostní večeře, kde se zahraniční hosté měli
možnost seznámit s českou gastronomií.
Jednacím jazykem byla čeština a slovenština. Již na minulé
konferenci před dvěma lety se osvědčilo pracovat a diskuto-
vat společně, tedy ne v uzavřených jazykových sekcích, aby
tak mohlo docházet k vzájemným výměnám zkušeností pe-
dagogů různých cizích jazyků. Naši katedru velmi potěšila

Maria Elisete Almeida, Madeira

sponzoři akce

čeští a zahraniční účastníci
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YISAC 07 opět v Pardubicích
O setkáních mladých badatelů v rozličných oborech analytické
chemie jsou čtenáři našeho univerzitního časopisu pravidelně
informováni. Nicméně se sluší připomenout, že se jedná o se-
minář založený na kontaktech středoevropských univerzit a vý-
zkumných pracovišť a že impuls k takovým akcím vzešel v deva-
desátých letech minulého století z bilaterálních vztahů mezi
Univerzitou Karla Františka ve Štýrském Hradci (Rakousko)
a Národním ústavem pro chemii v Lublani (Slovinsko) a že další
instituce se postupně připojovaly na základě nově se vyvíjejících
projektů (což platí i pro naši katedru analytické chemie, která
byla pořádáním této akce pověřena poprvé před šesti lety). Po
setkáních v Sarajevu (Bosna a Hercegovina, 2005) a Záhřebu
(Chorvatsko, 2006) se seminář, v pořadí již čtrnáctý, opět vrátil
do Pardubic. I když mu obvykle bývá vyhrazen první červenco-
vý týden, dohodli jsme se (vzhledem k našim červencovým stát-
ním svátkům) na termínu červnovém.
Úvodní setkání s registrací se konalo v pondělí dne 25. červ-
na ve velké zasedací síni Fakulty chemicko-technologické, kde
bylo připraveno i menší pohoštění. Následující dva dny byly
vyhrazeny prezentacím účastníků, které se uskutečnily
v přednáškové místnosti Domu techniky na náměstí Republi-
ky, tedy v centru města, což bylo velmi kladně akceptováno.
Na semináři vystoupili kromě našich doktorandů studenti
z Rakouska, Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Řecka,
poprvé též z Maďarska a Srbska. Celkem bylo předneseno
kolem 40 příspěvků. Při úterní večeři školitelů (v restauraci
Na Netřebě v Mikulovicích) se diskutovalo o dalším osudu
těchto seminářů, systému hodnocení apod. a bylo dohodnuto,
že příští, již patnáctý seminář se uskuteční ve slovinské
Lublani . Přednáškami byl seminář ukončen ve středu
27. června, večer účastníky čekala krásná společná večeře ve
Staročeské stodole pod Kunětickou horou (s opékaným se-
látkem). Definitivně byl seminář ukončen terénní exkurzí
z Hlavňova, Kovářovou roklí na hřeben Broumovských stěn
a závěrečným obědem v chatě Hvězda. Při něm byly také vy-
hlášeny tři nejúspěšnější příspěvky. Je třeba dodat, že před-
nášky byly hodnoceny pouze přítomnými školiteli a že jejich
úloha nebyla lehká. I když mohli disponovat desetiznámko-

vou stupnicí, průměry výsledných hodnocení se lišily „statis-
ticky nevýznamně“. Přesto (díky několika setinám ve vyhod-
nocené průměrné hodnotě) mohla být předána hlavní cena.
Z rukou zástupkyně firmy Merck, spol. s.r.o., Ing. Marcely Ku-
báskové ji převzala filipínská studentka Univerzity Karla Fran-
tiška ve Štýrském Hradci slečna Irene Rodriguez.
Bývá zvykem, že se při závěrečném hodnocení hovoří o kla-
dech i nežádoucích záporech souvisejících s pořádáním tako-
vých akcí. Ač mě to opravdu velice mrzí, musím se zmínit

četná zahraniční účast kolegů ze Slovenska a partnerských
univerzit z programu LLP Erasmus. Jednalo se o romanistky
z Universidade de Madeira. Germanisté z univerzity v eston-
ském Tartu se bohužel nemohli zúčastnit, ale jejich článek
bude zveřejněn v připravovaném sborníku.
Toto zvolené téma se jeví jako stále aktuální a přináší různo-
rodé podněty a poznatky v dané oblasti výzkumu, proto se
pořadatelé zavázali pokračovat v konání konference každé
dva roky.

Mgr. Jindra Dubová a Mgr. Lenka Matušková
Katedra cizích jazyků FF

přednášející Jan Dufek, absolvent Univerzity Pardubice, obor
Učitelství německého jazyka

prezentace přednášek v Domě techniky

přípitek školitelů ve Staročeské stodole
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o nepříliš pozitivním přístupu univerzi-
ty k organizaci této akce, kterou jsme
původně zamýšleli uskutečnit v jejích
prostorách (s její příslušnou propagací).
Finanční náklady spojené s jejím usku-
tečněním však pro nás byly neúnosné.
Tak raději k tomu, co se líbilo mně
osobně a čím bychom se měli coby or-
ganizátoři pochválit: (1) Název „Young
Investigators’ Seminar“ mimo jiné zna-
mená, že zúčastnění studenti – většinou
doktorských studijních programů –
nejenže prezentují své příspěvky, ale
sami jsou postaveni do rolí „chairper-
sons“ jednotlivých sekcí. Vedou si při-
tom opravdu obratně. (2) S tím samo-
zřejmě souvisí způsob prezentace jejich
příspěvků: se všemi přítomnými školite-
li jsme se shodli na tom, že vystoupení
studentů na seminářích YISAC jsou ve
srovnání s přednáškami „dospělých“
vědců na mezinárodních konferencích
mnohdy daleko lepší. Je to pro ně velká
škola. (3) Moc mě potěšil přístup mých
mladých spolupracovníků a studentů,
kteří se sice vzhledem k setinovým
rozdílům v hodnocení jednotlivých vy-
stoupení nevešli na ty tři „stupně vítě-
zů“, ale kteří kromě odborné participa-
ce odvedli i kus organizátorské práce.
Nemohu je jmenovat všechny, ale chtěl
bych poděkovat zejména Ing. Radovanu
Metelkovi, Ph.D. a Ing. Petru Česlovi,
kteří se podíleli i na vydání sborníku
rozšířených souhrnů. (4) Nakonec oce-
nění nejvyšší: všem účastníkům se u nás
opravdu líbilo. To vnímám i jako úspěš-
nou propagaci Pardubic a celého vý-
chodočeského regionu.

prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
vedoucí Katedry analytické chemie FChT

(autorem fotografií Ing. Radovan Metelka, Ph.D.)

první skupina před kaplí na Hvězdě

delegátka firmy Merck Ing. Marcela
Kubásková předává první cenu filipinské
studentce Ireně Rodriguez

prof. Kalcher jako jeden z „otců“
semináře při závěrečném hodnocení

9. KSAP – Konference o speciálních anorganických pigmentech

Dne 13. září se ve velké zasedací míst-
nosti Fakulty chemicko-technologické
uskutečnil již 9. ročník Konference
o speciálních anorganických pigmen-
tech a práškových materiá lech
KSAP-PM, který organizovala katedra
anorganické technologie.
Cílem konference byla výměna nových
poznatků v oblasti anorganických pig-
mentů a jejich aplikací, fyzikálně-che-

mických vlastností a metod hodnocení
nejen pigmentů, ale také surovin, které
se pro výrobu pigmentů používají, dále
ekologických aspektů výroby a použití
anorganických pigmentů. Na konferenci
byly také prezentovány výsledky vědec-
kovýzkumné činnosti z oblasti kerami-
ky, povrchových úprav keramiky
a žáruvzdorných materiálů.

Letošního ročníku se zúčastnilo opět
téměř 40 účastníků, mezi kterými ne-
chyběli zástupci Ústavu geotechniky
Slovenské akademie věd, Katedry
neželezných kovů a zpracování odpadů
a dále Katedry keramiky Hutnické fa-
kulty Technické Univerzity v Košicích,
Univerzity Komenského v Bratislavě,
Ústavu anorganické chemie AV ČR
z Řeže u Prahy a samozřejmě studenti
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a pracovníci katedry anorganické tech-
nologie naší chemické fakulty. Konfe-
renci zahájil vedoucí katedry anorganic-
ké technologie a proděkan FChT pro
rozvoj fakulty doc. Ing. Ladislav Svobo-
da, CSc.
V úvodní přednášce prof. Ing. Miroslav
Trojan, DrSc. seznámil účastníky konfe-
rence s téměř čtyřicetiletou historií
a také současností výzkumu pigmentů
na Univerzitě Pardubice. V této souvis-
losti připomněl památku prof. Ing.
Zdeňka Šolce, CSc. a vyzdvihl jeho roli
ve výzkumu anorganických pigmentů.
Profesor Zdeněk Šolc, který zemřel
30. září minulého roku, je považován za
zakladatele tohoto výzkumného směru
na katedře anorganické technologie.
Všichni účastníci konference uctili jeho
památku minutou ticha.
Na konferenci zaznělo celkem 8 odbor-
ných přednášek, z toho dvě byly věno-
vány problematice pigmentů s fotoka-
talytickým účinkem. Kromě přednáško-
vé části byla součástí konference také
posterová sekce, ve které bylo prezen-

továno 14 sdělení. Vedle výsledků prací
studentů doktorského studijního pro-
gramu oboru Anorganická technologie
byly prezentovány také zajímavé výsled-
ky z oblasti mísení barevných odstínů
keramických past (doc. Ing. Beatrice
Plešingerová, CSc. z Katedry keramiky
Hutnické fakulty Technické Univerzity
v Košicích) a také zrnitostní charakte-
ristiky bentonitových suspenzí (Ing. Ka-
rol Jesenák, Ph.D. z Katedry anorganic-
ké chemie Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislavě). Tex-
ty přednášek i posterů byly vydány ve
sborn íku , kter ý obsahu je téměř
70 stran.
Odborným garantem konference byl
prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc., organi-
začním garantem byla doc. Ing. Petra
Šulcová, Ph.D. Velkou zásluhu na úspěš-
ném průběhu konference měla také
paní Lenka Tilgnerová za vydatné pod-
pory dalších spolupracovníků katedry
anorganické technologie, jmenovitě
paní Zlata Teplá, Ing. Petr Bělina, Ph.D.,
Ing. Lukáš Válek, Ing. Eva Proklešková

a Ing. Lucie Vitásková. Všem patří
poděkovaní.
Na závěr lze konstatovat, že 9. ročník
konference o speciálních anorganických
pigmentech a práškových materiálech
byl odborným přínosem pro všechny
účastníky, neboť umožnil nejen vzájem-
nou výměnu poznatků a zkušeností
z oblasti práškových materiálů, ale při-
spěl také k prohloubení kontaktů
a spolupráci mezi všemi zúčastněnými
pracovišti.
Věříme, že stejně jako letošní ročník
bude nejen po stránce organizační, ale
i obsahové, úspěšný i ten následující,
který se uskuteční v září 2008.

doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT

prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.
a doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. při
zahájení konference

Ing. Jan Šubrt, CSc. a prof. Ing. Miroslav
Trojan, DrSc.

pohled na účastníky konference během
přestávky (Ing. Petr Bělina, Ph.D.,
Ing. Světlana Molnárová a Ing. Lukáš
Válek)

Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.
a doc. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
diskutují o zeta potenciálu

doc. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
a prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.

pohled na účastníky konference
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V týdnu mezi 21. až 29. říjnem tohoto roku se uskutečnil
v Banské Štiavnici mezinárodní studentský workshop a mezi-
národní vědecké kolokvium Banskoštiavnická kalvária – per-
spektívy revitalizácie. Workshop a kolokvium organizovala
Fakulta architektury Slovenské technické univerzity Bratisla-
va, Vědeckovýzkumné a Vzdělávací centrum Banská Štiavnica.
Akce byla zaměřena na monitoring a zhodnocení současného
neuspokojivého stavu barokního komplexu kalvárie a formu-
lování návrhů na její komplexní revitalizaci. Studentského
workshopu se účastnili studenti univerzit ze Slovenské re-
publiky, České republiky, Maďarska a Polska. Barvy Univerzity
Pardubice hájily studentky Fakulty restaurování, a to z Atelié-
ru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita Marie
Cechlová, Maria Gubarenko a Jana Dunajská.
Studenti jednotlivých škol vytvořili pracovní týmy monitoru-
jící celkový stav kalvárie z nejrůznějších hledisek odpovídají-
cích jejich studijnímu zaměření (architekti, restaurátoři, his-
torici umění, ekologové, teologové).
Studentky Fakulty restaurování se pod dohledem vedoucího
ateliéru Mgr. Art. Luboše Machačka zaměřily na vizuální prů-
zkum a fotodokumentaci stávajícího stavu nástěnných maleb
v tzv. středním kostele – svatých schodech.
Těžce poškozené nástěnné malby z poloviny 18. století od
vídeňského malíře Antona Schmidta byly studentkami po-
drobně zmapovány, studentky provedly popis poškození zdi-
va, omítek i nástěnných maleb. Analyzovaly příčiny, rozsah
a důsledky poškození architektury kostela a jeho výmalby.
Na závěr studentky provedly fotografickou dokumentaci ma-
leb v běžném rozptýleném a bočním světle a taktéž prohlíd-
ku maleb v ultrafialovém záření.
Výsledky týdenní práce prezentovaly na závěr mezinárodní-
ho vědeckého kolokvia na Starém zámku v Banské Štiavnici.
Kolokvium se konalo ve dnech 28. a 29. října a účastnili se ho
restaurátoři, architekti, umělečtí historikové, památkáři a teo-
logové nejen ze Slovenska, ale i z jiných evropských zemí, kde
byl v minulosti rozšířený kult „svatých hor“ a kalvárií.
Workshop znamenal pro studenty první významnou zkuše-
nost s prací v mezinárodním vědeckém týmu, jejíž součástí
byla i prezentace výsledků na odborném kolokviu.
Celá rozsáhlá akce potvrdila nutnost multidisciplinární spolu-
práce při ochraně a obnově kulturního dědictví.

Mgr. Art. Luboš Machačko
vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita FR

Mezinárodní studentský workshop a mezinárodní vědecké kolokvium
Banskoštiavnická kalvária – perspektívy revitalizácie

Jana Dunajská při vizuálním průzkumu maleb

Marie Cechlová a Maria Gubarenko prezentují výsledky
průzkumu

studentky Marie Cechlová a Maria Gubarenko zhotovují
fotodokumentaci stavu nástěnných maleb

Studentská konference „Portfolio v profesní přípravě učitele“

Dne 5. října se v prostorách Auly Ar-
nošta z Pardubic konala jednodenní od-
borná studentská konference s názvem

Portfolio v profesní přípravě učitele,
jejíž zajištění proběhlo s grantovou
podporou Programu rozvojových akti-

vit Univerzity Pardubice. Konání takto
tématicky zaměřené akce rovněž uvíta-
la celá řada odborníků z kateder podí-
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lejících se na realizaci programů přípravného vzdělávání uči-
telů u nás i na Slovensku. Na seznamu přednášejících pak
bylo možné najít vedle zástupců pořádající Fakulty filozofické
mnoho významných jmen z pedagogických fakult z Prahy,
Brna, Hradce Králové, Českých Budějovic, Prešova a Bánské
Bystrice. Vedle nich se konference zúčastnilo více než 50 bu-
doucích učitelů, kteří v současné době studují na Fakultě filo-
zofické Univerzity Pardubice či na Fakultě pedagogické Tech-
nické univerzity v Liberci.
Hlavním cílem konference bylo přispět do odborných debat
o možnostech a mezích portfolia jako specifického prostřed-
ku profesního rozvoje učitelů v kontextu aktuálních trendů
učitelského vzdělávání. Reflexi současného stavu poznání
v oblasti teorie učitelské profese se zacílením na význam
portfolia pro oblast pregraduální přípravy učitelů přednesla
vynikajícím způsobem první z plenárních přednášejících,
doc. Spilková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Po-
tenciál práce s portfolii u adeptů učitelství analyzovali při
uplatnění specifické perspektivy integrovaného pojetí obec-
né a oborové didaktiky (v tomto případě konkrétně didakti-
ky chemie) v dalším plenárním vystoupení doc. Svatoš
a dr. Holý z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
V posledním z plenárních referátů, jímž rovněž končil dopo-
lední program konference, pohovořila velmi poutavým způ-
sobem doc. Píšová z pořádající instituce o otaznících prová-
zejících koncept profesního portfolia, o nadějích do něj vklá-
daných jako do „manifestu nového profesionalismu učitele“,
ovšem i o nebezpečích spojených s jeho zaváděním.
Nelehkého úkolu moderovat diskusi v plénu se skvěle
zhostila dr. Ježková, proděkanka Fakulty filozofické.
Podněty, které vzešly z jednotlivých plenárních vystoupení
a následných diskusí, byly dále rozpracovány v odpoled-
ních jednáních ve dvou paralelně probíhajících sekcích.
V nich vystupující prezentovali své dosavadní zkušenosti
s používáním profesních portfolií v rámci programů příprav-
ného vzdělávání učitelů, ať již formou představení rozvojo-
vých aktivit jednotlivých pracovišť, nebo výsledků kontextuál-
ně podmíněných empirických šetření. Vedle nejčastěji za-
stoupené perspektivy fakult připravujících budoucí učitele
nechyběl mezi příspěvky ani hlas školského terénu, specifické
způsoby vnímání portfolia v českém vzdělávacím kontextu
byly dále doplněny diskusí portfolia v širších mezinárodních
souvislostech. Největší ohlas při jednání v sekcích pak měly
dvě autentické prezentace profesních portfolií čerstvých ab-
solventek učite lstv í angl ického jazyka Mgr. S i thové
a Mgr. Sládkové. Na základě charakteru diskusí v sekcích lze
konstatovat, že se leitmotivem této odborné akce staly
zejména otázky týkající se míry řízenosti práce s portfolii
v programech přípravného vzdělávání učitelů (tj. předepsaný
obsah vs. volná volba) a otázky formulace kritérií pro
hodnocení portfolia (vytvořené profesní portfolio/zvolený
způsob prezentace profesního portfolia vs. proces tvorby
portfolia).

Konference Portfolio v profesní přípravě učitele jako vůbec
první takto zaměřená odborná akce v České republice po-
skytla množství cenných vhledů do oblasti profesního rozvo-
je učitelů a zároveň nastínila některé cesty ve směru žádou-
cích kvalitativních proměn v přípravném vzdělávání učitelů,
spojené právě s možnými způsoby využívání profesního
portfolia v programech přípravy budoucích učitelů.

Mgr. Pavel Brebera
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF

konference, semináře

zleva doc. Svatoš, doc. Spilková, doc. Píšová, dr. Ježková
a dr. Holý

členové organizačního výboru a studentští účastníci konference

vpředu zleva doc. Spilková z PedF UK, doc. Bernátová
a doc. Belásová z Prešovské univerzity spolu se studenty při
jednání v sekcích
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Informační centrum/Univerzitní knihovna

Univerzitní knihovna slaví desáté výročí otevření nové budovy

Nová budova Univerzitní knihovny byla slavnostně otevřena
25. listopadu 1997 tehdejším rektorem prof. Ing. Oldřichem
Pytelou, DrSc. a primátorem města Pardubice Ing. Liborem
Slezákem, CSc. Jednalo se o první budovu vysokoškolské
knihovny postavenou v České republice po roce 1989. Jed-
noznačnou zásluhu o toto prvenství má prof. Ing. Ladislav

Koudelka, DrSc., který v roce 1993, jako prorektor tehdejší
Vysoké školy chemicko-technologické, záměr výstavby nové
knihovny inicioval.
Slavnostním otevřením bylo završeno pětileté období, během
něhož probíhala postupná přeměna původní uzavřené
knihovny, která sloužila necelé tisícovce učitelů a studentů,
v moderní otevřenou informační instituci poskytující knihov-
nicko-informační služby v širokém spektru informačních
zdrojů více než třem a půl tisícům uživatelů nejen z řad aka-
demické obce Univerzity Pardubice, ale i studentům a peda-
gogům jiných škol a také veřejnosti.
Projekt knihovny vypracovaný v roce 1994 počítal s tím, že
cílového počtu uživatelů, tj. pěti tisíc, dosáhne knihovna
v roce 2000. Ale, jak pravil Johann Wolfgang Goethe: „Šedá je
teorie a zelený strom života“. K 31. 12. 2000 bylo v knihovně
registrováno 5 229 uživatelů, o dva roky později už 6 101.
Dynamický rozvoj univerzity doprovázený stále se zvyšujícím
počtem studentů a postupné akreditace nových studijních
programů a oborů s sebou nesly i velký tlak na rozvoj služeb
knihovny. V březnu 2002 byla v přízemí otevřena nová počí-
tačová studovna s patnácti počítači připojenými na Internet.
Koncem roku 2003 byl v knihovně nasazen nový komplexní
automatizovaný knihovní systém, který významně urychlil
zpracování výpůjček. Jejich roční počet v té době již přesáhl
osmdesát osm tisíc. Zvyšující se návštěvnost knihovny a ne-
dostatečná registrace návštěvníků na vstupu s sebou nesla
řadu problémů. Proto byl vypracován projekt na rekonstruk-
ci vstupu do knihovny, která byla v roce 2004 realizována.
Chráněný prostor knihovny byl zvětšen přemístěním výpůjč-
ního pultu do prostoru původně vyhrazeného pro občer-
stvení. Nápojové automaty byly instalovány do univerzitní
auly přistavěné k budově knihovny v roce 1999. Na vstupu
do chráněného prostoru s knihovním fondem byly
instalovány turnikety, registrující návštěvy knihovny, a také
nový systém zabezpečující knihovní fond proti krádežím.
Rychle se rozvíjelo také zpřístupňování elektronických infor-
mačních zdrojů (EIZ). Mezi roky 1998 a 2006 se jejich počet
zvýšil téměř čtyřikrát. V roce 2004 byla zavedena nová tech-
nologie zpřístupňování EIZ zdrojů v intranetu. Informační
zdroje na CD-ROM a DVD jsou instalovány na centrální ser-
ver a z klientských počítačů jsou přístupné přes vzdálenou
plochu. V letech 2005 až 2006 bylo obnoveno technické vy-
bavení pro zajišťování kopírovacích a tiskových služeb a byl
zaveden nový způsob účtování těchto služeb v systému Sa-
feQ. Ve volně přístupných prostorách knihovny byla zprovoz-
něna bezdrátová síť Wi-Fi, která významně odlehčila tlaku na
místa v počítačových studovnách.
V letošním roce jsou řešeny dva významné projekty. Prvním
je vybudování digitálního repozitáře pro zpřístupňování a ar-
chivaci závěrečných vysokoškolských prací, obhájených na

slavnostní zahájení stavby univerzitní knihovny v roce 2002

během výstavby

a výsledek – moderní univerzitní knihovna – centrum kampusu
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Univerzitě Pardubice, který může v budoucnosti sloužit i pro
ukládání dalších elektronických dokumentů vznikajících na
vysoké škole. Pro tento repozitář byl zvolen software DSpa-
ce vyvinutý na Massachusetts Institute of Technology. Repo-
zitář je od konce října ve zkušebním provozu na adrese
http://dspace.upce.cz/. Druhým projektem je zprovoznění
nové webové služby s názvem Resource linker, která
umožňuje přístup k různým informačním zdrojům z jednoho
místa. Generuje propojení mezi informačními zdroji používa-
jícími standard OpenURL a vytváří odkazy do plnotextových
databází, do souborů elektronicky dostupných periodik
jednotlivých vydavatelství, do elektronického katalogu
knihovny, do volně dostupných zdrojů na Internetu atd.

Deset let univerzitní knihovny v číslech

Rok Knihovní
jednotky

Registrovaní
čtenáři

Počet
návštěv

Absenční
výpůjčky

EIZ Počet
zaměstnanců

1997 145795 3734 54019 30125 7 15

1998 155447 3397 77196 39283 9 15

1999 159584 3429 89413 47350 13 16

2000 163510 5229 125842 73164 22 16

2001 168760 5737 129416 79253 28 16

2002 174835 6010 143047 87086 31 17

2003 171048 6768 142882 88154 34 17

2004 185712 5609 123050 106649 36 19

2005 195358 6744 190243 106085 34 21

2006 198253 7454 213432 105397 34 21

Přestože světu vládne Internet s informacemi dostupnými na
pár kliknutí a Web 2.0 umožňuje každému toto globální pro-
středí spoluvytvářet a ovlivňovat, knihovny zatím nezanikají
a uživatelé do nich stále nacházejí cestu. Někdy jich je až pří-
liš mnoho najednou, například 2. října 2007 navštívilo naši
knihovnu 2 970 uživatelů. Ještě tedy platí, že i když univerzit-
ní knihovna v některých dnech praská ve švech, není kam si
sednout a u výpůjčního pultu se stojí fronta jako u pokladny
v supermarketu, stále je vyhledávaným a nezbytným
informačním zázemím pro studium, vzdělávání i vědecké
projekty.

Je to pro nás závazek i výzva do dalších let. Zůstat na úrovni,
držet krok s nejnovějšími trendy a technologiemi, budovat
a zpřístupňovat informační zdroje odpovídající měnícím se
potřebám uživatelů a poskytovat takové služby, že knihovna
i v 21. století zůstane pro uživatele místem, kde lze při řešení
informačních problémů najít kvalifikovanou pomoc.

Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny UPa

stěhování do nové nihovny v roce 1997

International Week – výsledky průzkumu

Od 5. do 9. března probíhal na Univerzitě Pardubice veletrh
mezinárodních mobilit, který nesl název INTERNATIONAL
WEEK. O této akci, jejímž smyslem bylo poskytnout studen-
tům a akademickým pracovníkům univerzity podrobné infor-
mace o možnostech studia a zahraničních stážích, již infor-
moval univerzitní časopis z dubna tohoto roku. Ve vestibu-
lech jednotlivých fakult univerzity byly v průběhu týdne
umístěny informační stánky, kde mimo jiné reprezentovali
studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt, „svou” zahraniční
univerzitu. Tuto celotýdenní akci doprovázely semináře a ta-
ké fotografická soutěž a ve čtvrtek, kdy akce vrcholila, probě-

hl koncert Vysokoškolského uměleckého souboru. V pátek
byla tato akce ukončena sportovním dnem nazvaným „Hry
bez hranic”.
Součástí International Weeku byl také výzkum pořádaný ve
spolupráci s Katedrou sociálních věd Fakulty filozofické naší
univerzity a byl realizován studenty a studentkami oboru so-
ciologie. Výzkum proběhl formou rozsáhlé ankety a byl za-
měřen především na zjištění faktorů, jež studenty motivují
nebo odrazují od studia v zahraničí, základní výsledky uvádí-
me v tomto článku.

nový vstup do UK přes turnikety
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Krátký dotazník byl složen z 8 otázek + 4 identifikačních
(pohlaví, obor, fakulta, ročník). Výzkumného šetření se zú-
častnilo téměř 500 respondentů, ve vzorku 498 dotázaných
mírně převládaly studentky (283) nad studenty (211), 4 re-
spondenti své pohlaví neuvedli. Zjistilo se, že na střední škole
absolvovalo studijní pobyt v zahraničí pouze necelých 8 %
a na vysoké škole zatím pouze 6 % dotázaných. Téměř čtvrti-
na studentů o studiu v zahraničí vážně uvažuje nebo o něm
alespoň přemýšlí (necelých 40 %). Nejžádanějším cílem za-
hraničního studia je Velká Británie, kterou by volila zhruba
čtvrtina dotázaných, po ní následují Německo, USA, Francie
a Španělsko.
Toto zřejmě souvisí také s tím, které cizí jazyky studenti nej-
více ovládají. Převládá samozřejmě angličtina a němčina, zhru-
ba tři čtvrtiny dotázaných se minimálně „dorozumí a domlu-
ví” anglicky, čtvrtina pak německy. Zahrneme-li začátečníky,
tak téměř všichni studenti mají zkušenost s angličtinou a po-
lovina s němčinou. Zajímavým zjištěním bylo, že relativně nej-
hůře svou jazykovou vybavenost hodnotili studenti druhých
ročníků. Naší (neověřenou) hypotézou je, že je to způsobe-
no nedostatečnou výukou (kapacitou výuky) v prvním roční-
ku studia, kdy by studenti potřebovali navázat na jazykovou
přípravu ze střední školy.
Na otázku, které faktory nejvíce ovlivňují rozhodnutí studo-
vat v zahraničí, nejvíce respondentů uvedlo „jazykové schop-
nosti”, „uznání studia po návratu” a „finance”. Naopak nej-
menší důležitost studenti přikládají těmto faktorům: „citové
vazby”, „papírování” při zařizování pobytu a „obavy z nezná-
mého”.
Zadavatele výzkumu, oddělení pro rozvoj a mezinárodní
vztahy, také zajímalo, kde studenti nejčastěji získávají informa-

ce o možnostech studia v zahraničí a jak jsou s danou for-
mou informování dosud spokojení. Přínosná je především in-
formace o tom, jaká forma získávaní informací by studentům
v budoucnu nejvíce vyhovovala. Na prvním místě byla
možnost získat informace na internetových stránkách uni-
verzity a na druhém návštěva pracovníka oddělení pro rozvoj
a mezinárodní vztahy ve výuce, dále letáky, nástěnky a na po-
sledním místě osobní návštěva v kanceláři oddělení pro roz-
voj a mezinárodní vztahy. Na závěr byli respondenti dotázáni,
jak byli spokojeni s informacemi, které na International
Week získali. Téměř polovina respondentů odpověděla, že
byla spokojena a velmi spokojeno bylo 17 % dotázaných.
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy spolu s katedrou
sociálních věd nám umožnilo účastnit se kvantitativního soci-
ologického šetření a vyzkoušet si tak svoje znalosti v praxi.
Studenti dnes už 3. ročníku oboru sociologie se podíleli jak
na tvorbě dotazníku, na sběru dat i na jejich následném zpra-
cování a vyhodnocení. Doufáme, že zjištěné informace budou
pro zadavatele užitečné a pro univerzitní veřejnost zajímavé.

studenti a studentky 3. ročníku Fakulty filozofické,
obor Sociologie

faktory ovlivňující rozhodování o studiu v zahraničí, podíl
respondentů považující daný faktor za rozhodně nebo spíše
důležitý

kultura

49. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

MÁRIA HROMADOVÁ,
ZUZANA HROMADOVÁ
– TEXTILNÍ KOMPOZICE

Od 25. září až do 10. l istopadu se
na akademické půdě a pardubické ve-
řejnosti představily v Galerii Univerzity
Pardubice setry Mária a Zuzana Hro-
madovy se svojí výstavou nazvanou
„Textilní kompozice“.
Textilní výtvarnice sestry Mária a Zuza-
na Hromadovy jsou už několik let ne-
odmyslitelně spjaty s Hradcem Králové
a výtvarnou katedrou Univerzity Hra-
dec Králové. Jejich přítomnost zde je

připomínkou kosmopolitní, nadnárodní
povahy umění, které nelze uzavírat do
škatulek a schémat. Obě vystudovaly
Akademii múzických umění v Praze.
Jak napsala k práci sester Hromado-
vých Martina Vítková:
„Jedním z klíčových slov pro tvorbu
Márie Hromadové je slovo archetyp.
Archetyp je to nejzákladnější zobrazení
lidského poznání, je to výklad pochope-
ní světa a postavení člověka v něm. Ar-
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Koncertní turné Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice ve Švédsku

Ve dnech 13. až 24. srpna jsme s Vysokoškolským umělec-
kým souborem (VUS) Pardubice uskutečnili koncertní turné
po Švédsku. Jako hlavní cíl jsme si vytyčili koncertování
v partnerském městě Skelleftea. Dlouho se nám nedařilo
kontaktovat někoho, kdo by nám na severu Evropy pomohl
s přípravou a realizací akce. První kontakt nám předal pan
David Koppitz, referent Magistrátu města Pardubice, v pro-
sinci roku 2006, na Skellefteaský pěvecký sbor „Kammarkör”,
jehož dirigent Leif Akesson nám jako organizátora zahranič-
ních akcí doporučil pana Johana Stäcka. Ten přizval ke spolu-
práci další kolegy ze sboru či města Skelleftea, např. pana
Tore Bergströma a paní Kristinu Berntsdotter.
Před příjezdem do Skelleftea jsme uskutečnili dvoudenní za-
stávku ve městě Eskilstuna, 120 km západně od Stockholmu
a 1 500 km od Pardubic. Tam jsme také poprvé na švédské
půdě koncertovali, přesněji v kostele Fors Kyrka. Koncert
i organizační zajištění této naší zastávky výborně připravila
paní Pavla Černá, členka Česko-slovensko-švédského svazu,
která žije s manželem ve Švédsku od roku 1968.

Paní Pavla byla jedna z mála lidí, kteří nám při naší snaze zrea-
lizovat celé turné nabídli pomoc při oslovování švédských
partnerů. Zařídila nám celý pobyt v Eskilstuně, zajistila ubyto-
vání i zázemí pro přípravu stravy sboristům, také propagaci.
Patří jí tímto náš velký obdiv a dík. Cestou z Eskilstuny do
Skelleftea jsme navštívili Stockholm, kterým nás provedl pan
Otakar Štorch a jeho kolegyně ze sdružení, paní Nataša Erik-
son. Měli jsme i to štěstí, že jsme zhlédli unikátní ceremonii.
A to slavnostní střídání královské hradní stráže, kterou tvoři-
lo čtyřiadvacet špičkových muzikantů s dirigentem na koních.
Hráli za pochodu, respektive za jízdy, a při tom odváděli pro-
fesionální výkon bez sebemenší kolize. Celé to trvalo asi ho-
dinu. Je to švédská rarita, kterou by si návštěvníci Stockholmu
neměli nechat ujít.
Do Skelleftea jsme dorazili v dopoledních hodinách v pátek
17. srpna. Většina z nás byla ubytována v kempu, na 12 členů
souboru čekalo ubytování v soukromí u Johana a Kristiny.
Následovalo první osobní setkání s našimi partnery, které
jsme znali jen přes „komunikační kanály”. Uskutečnilo se

chetyp se dotýká zrozen í , smr t i ,
mužského a ženského principu, světla
a tmy, proměn skutečnosti. Je to citově
účinný uzel myšlení a průsečík význa-
mů. Archetyp vyjadřuje téma cesty
a střetávání, křížové pouti a osvícení.
Zuzana Hromadová představuje plstě-
né krajiny, energetická pole, zajímá se
o kolující, eliptickou, vznášející se ener-
gii . Objevuje prázdná místa, tunely
v prostoru, červí díry vyjádřené barev-
nými odstíny a materiálem. Její práce
zachycují okamžik i věčné trvání, pomí-
jivost a plynulé mizení i naději návratu.
Vypovídá o přírodním dění, cykličnosti,
o vodách, řekách, rose i vlhkosti vzdu-
chu. O protikladech, které se doplňují,
zvýrazňují i ovlivňují navzájem. O struk-

turách, které se prolamují v okamžiku
nazření, o letních odpolednech, kdy
vzduch je takřka hmatatelně nehnutý
i o soumracích, které proměňují světlo
v tmu, hmotu ve zdání, realitu v nesku-
tečno. I tehdy vzniká svého druhu orna-
ment, sváteční událost v životě člověka.
Práci obou umělkyň dominuje hledání
a vyjádření řádu, a to v barvě i tvarech.
Tvoření je činnost samotářská, tady
však máme dvě autorky blízko vedle
sebe žijící a pracující, osoby spjaté svým
křížením osnov, proplétáním útků,
plstěním a tištěním s mnoha osudy, tak
jako norny, sudičky. Zdvojení vždy při-
nášelo mnohem větší sílu a účinnost. “

(vw)
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v restauraci M/S Norway, kde nás přivítali Kristina a Tore.
Uvítání bylo velmi srdečné a vstřícné, stejně jako jejich snaha
věnovat se nám po celou dobu našeho pobytu. Pohostinnost
Švédů je známá a my se o ní přesvědčovali každý den ve
Skelleftea.

První náš koncert v komuně Skelleftea se konal v Burträsk
Kyrka. Nejdůležitějším dnem pobytu ve Skelleftea pro nás
však byla neděle 19. srpna. Po snídani pro nás Tore připravil
prohlídku města, a to jak z ptačí perspektivy, tedy z místní
sjezdovky tyčící se nad městem, tak projížďkou a procházkou
po městě. Celé to velmi poutavě doprovázel vyprávěním
o historii a vzniku města. Milým překvapením pro nás všech-
ny bylo občerstvení u skellefteaské řeky. Nádherné prostředí
na břehu řeky a krásné počasí, které nás provázelo po celou
dobu pobytu, jen umocnilo naše dojmy ze Skelleftea. V této
atmosfére jsme ještě u řeky uskutečnili propagační zpívání –
pozvánku na náš večerní koncert.
V 17:00 hodin začala zvuková zkouška na večerní, dlouho
očekávaný společný koncert se sborem „Kammarkör”, jehož
členy jsou mimo jiné i Johan a Kristina. Koncert začal v 19:00
hodin v kostele Landskyrka Skelleftea. Po stránce propagační
byl koncert výborně zajištěn, pohoštění v podobě ovoce bylo
milým překvapením. Na závěr celého koncertu jsme si spo-
lečně se švédským sborem zazpívali švédskou píseň „Som-
marpsalm”, v českém překladu „Letní žalm”, za kterou jsme
sklidili obrovský potlesk. Zkrátka a dobře práce Honzy Vací-
ka, který nás naučil švédsky, byla bezchybná. Podle slov ná-
vštěvníků koncertu nám bylo rozumět a nešišlali jsme.
Nejen tento koncert, ale i všechny ostatní ve švédštině bra-
vurně moderoval právě zmíněný Bc. Jan Vacík, bývalý student
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a v minulosti v rámci
výměnného programu také student Univerzity Örebro, kde
také dojednal naše poslední švédské vystoupení. Poděkování
patří opět našim hostitelům, kteří i přes časovou vytíženost
ochotně pomohli našemu moderátorovi vyladit průvodní
švédské texty. Překvapením pro nás bylo i to, že se koncertu
nečekaně zúčastnil český hokejista Jan Novák, který letošní
sezónu působí jako hráč švédské hokejové ligy ve Skelleftea.
Jak jsme se v průběhu večera dozvěděli, bylo milé překvape-
ní také pro něho, když ho zástupci Skelleftea oslovili
s pozváním na náš koncert.
Závěrečná část večera byla plně v režii organizátorů. V místní
hudební škole bylo připraveno oficiální setkání se zástupci
města, kterého se zúčastnila paní starostka Skelleftea
Ann-Christin Westerlund.
Švédští sboristé nás přivítali jak jinak než písní, následovalo
oficiální setkání dirigentů, předání darů paní starostce, zpěv
pardubických vysokoškoláků jako poděkování za nádherný
pobyt a společná večeře. Oficiální část večera zakončila paní
starostka osobním předáním knihy o Skelleftea a trika s lo-
gem města každému našemu účastníkovi. Poté následovala
volná část večera. Po celé místnosti zněla angličtina a smích,
všichni jsme chtěli získat co nejvíce zajímavostí o druhé
zemi. Čechy mimo jiné zajímalo, proč ve Švédsku rostou hou-
by i ve městě a nikdo je nesbírá, kde můžeme spatřit soby
nebo jak vypadá polární noc. Kolegy ze Švédska zase zajímalo
české pivo, jak zvládáme tolik koncertních vystoupení za rok
a chtěli se naučit říkat „Ř”. Atmosféra večera a celého poby-
tu byla opravdu nádherná a velmi srdečná. Tečkou za naším

propagační zpívání s rozdáváním pozvánek na koncerty

koncerty

členové VUS a jejich pan domácí Johan Stäck
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pobytem v Skelleftea byl koncert, který
nám zprostředkoval dirigent Kammar-
köru Leif Akesson ve městě Umea.
Tímto vystoupením jsme se definitivně
rozloučili s pohostinnou Skelleftea a vy-
dali jsme se do posledního místa našich
koncertů ve Švédsku – Örebro.
Závěrečná část našeho švédského účin-
kování byla tak trochu dílem náhody.
Původně jsme plánovali uskutečnit kon-
cert v Göteborgu, kde jsme kontakto-
vali honorárního konzula pana Antoní-
na Petra. I přes jeho snahu se nepoved-
lo žádný koncert zorganizovat. Toto
nám pomohl vyřešit Honza Vacík, který
během posledního měsíce před odjez-
dem zajistil koncert a zorganizoval náš
pobyt v Örebru. Nejen že byl schopen
takto narychlo zajistit pobyt v Örebru,
ale všechny naše koncerty odmodero-
val s naprostou profesionalitou ve
švédštině. Během turné také působil
jako překladatel nejen ve švédštině, ale
především v angličtině. Tímto bychom
mu rádi vyjádřili náš obdiv nad zvládnu-
tím náročného turné a poděkovali mu
charakteristickými slovy: „Tack, Honzo!”
Nemalý dík patří také paní Leoně
Axelsson, zaměstnankyni Univerzity
v Örebro, která pomohla propagovat
náš koncert v St. Nicolai Kyrka. Oslovi-
la české krajany žijící v Örebru, kteří
nás přišli podpořit na náš závěrečný
koncert.
Konstatováním „Adjö Sverige, tack Sve-
rige!!” končí naše švédské působení,
z kterého si odnášíme nezapomenutel-
né zážitky.

Jiří Kožnar, dirigent
„Vzhledem k nákladům akce jsme byli
nuceni učinit nepopulární opatření
a vzít s sebou jen ty členy, kteří si mo-
hou dovolit úhradu nezbytných nákladů.
Děkuji panu primátorovi Jaroslavu
Demlovi za podporu a pomoc, kterou
nám při organizaci turné věnoval, a ná-
sledně za spolupráci firmám za podpo-
ru „na poslední chvíli”.
Při volbě repertoáru jsme s kolegou
Petrem Vackem zvolili náročné skladby,
které však mají zpěváci zažité, ale také
zajímavé novinky, které osloví poslucha-
če. Jsem rád, že jsem se ve Švédsku se-
tkal s velmi vřelým přijetím a i koncer-

ty samotné se podle slov návštěvníků
líbily, zaujaly především svou pestrostí.
Mile mě překvapila návštěvnost kon-
certu ve Skelleftea. Je vidět, že švédští
dobrovolníci odvedli výbornou organi-
zační práci. Vždy se lépe koncertuje
před zaplněným sálem, v tomto případě
kostelem. Velmi rád bych skellefteaské-
mu Kammarköru jejich obětavost opla-
til. Univerzitě Pardubice děkuji za sti-
pendia udělená studentům za umělec-
kou reprezentaci.”

Petr Vacek, dirigent
„Toto turné bylo mé vůbec první
s VUS Pardubice a je pro mne dobrým
startem pro další působení v tomto
souboru.
Nejvíce na mě zapůsobila atmosféra
místních koncertů, zejména toho v Ske-
leftee. Nezapomenutelný Tore mi zpro-
středkoval poznání místních varhan,
které jsou zajímavé pro každého muzi-
kanta – sbormistra a varhaníka.
Zejména jsem však oceňoval vysokou
úroveň organizace tohoto zájezdu, kte-
rá nechala nervozitu a strach z nedo-
chvilnosti spát a dovolila nám se sou-
středit na Švédsko, jeho kulturu a naše
umělecké působení. Zde vyjadřuji své
srdečné poděkován í všem, co se
zasloužili o uskutečnění tohoto turné.”

Kamil Nenutil, zpěvák VUS
„Příležitost stát se alespoň na chvíli
součástí švédské rodiny mne oslovila
ještě před započetím cesty. Kristine
Berntsdotter, u které jsem spolu s dal-
šími třemi kolegy ze sboru strávi l
weekend, se to podařilo dokonale. Za-
plavat si v desetistupňovém Baltu,
posnídat sladký chléb anebo se prokou-
sat alespoň první lekcí švédštiny – to
byly zážitky, na něž se jen tak nezapo-
míná. Věřím, ze slzy, které padly při lou-
čení, budu moci v brzké době setřít ra-
dostným objet ím z opětovného
setkání.”
Zaujalo Vás naše prázdninové turné?
Tak neváhej a přidej se!
VUS Pardubice stále přijímá nové zá-
jemce. Pokud se zapojíš ještě na pod-
zim, stihneš s námi vystoupit na vánoč-
ních koncertech v Dobrušce, Holicích,
Sezemicích, na pardubickém zámku a ve
Východočeském divadle. V následujícím

slavnostní střídání královské hradní stráže
ve Stockholmu

vysmátý čerstvý Bc. Jan Vacík z FF UPa

typický švédský skanzen

na trajekt a domů
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roce s námi zažiješ dva festivaly ve Francii – FIMU v Belfortu
a Festival Johanky z Arcu v Orleans. Zasoutěžíš si se světový-
mi sborovými špičkami zde v Pardubicích na jubilejním dva-
cátém ročníku festivalu IFAS. O prázdninách na Moravě kro-
mě vinných sklípků objevíme „Festiválek bez bojů a válek” ve
Skalici nad Svitavou. V září se podíváš do Polska na multikul-
turní festival „Jak soused se sousedem žije” a mezitím si za-
zpíváš na tradičních akcích pořádaných naším souborem.
S námi se nebudeš nudit. V roce 2009 si zopakujeme Švéd-

sko s koncerty i na jiných místech než letos a pro rok 2010
se pokusíme zavítat k protinožcům. Stačí se za námi stavit na
zkoušce každé pondělí a čtvrtek na Fakultě chemicko-tech-
nologické, na nám. Čs. legií, v době od 18:30 hodin do 21:30
hodin nebo napsat e-mail na vus@upce.cz. Potřebuješ jenom
hudební sluch a chuť zpívat. S ostatním Ti pomůžeme. Těší-
me se na Tebe http://vus.upce.cz.

Jiří Kožnar a Petr Vacek
dirigenti Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice

sport

Jednání Grémia vedoucích pracovníků kateder a ústavů tělesné
výchovy českých vysokých škol

Ve dnech 24. až 26. září pořádala naše katedra tělovýchovy
a sportu zasedání Grémia vedoucích pracovníků kateder
a ústavů českých vysokých škol. Toto setkání se poprvé v his-
torii konalo v Pardubicích. Zasedání grémia jsou pořádána
každoročně, vždy před začátkem akademického roku, a v je-
jich pořádání se jednotlivé vysoké školy střídají.
Součástí jednání bylo zasedání výkonného výboru České aso-
ciace univerzitního sportu (ČAUS).
Na pořadu jednání byla jako každoročně příprava nadcházejí-
cích Českých akademických her. Ty se v tomto akademickém
roce budou konat v červnu 2008 v Brně. V Brně se bude
soutěžit v rekordních 32 sportovních disciplinách. Dolaďova-
ly se poslední drobnosti spojené s organizací a programem
her, systémem postupových klíčů u jednotlivých soutěží
a další technické záležitosti konání her.
Neméně důležitým bodem jednání tělocvikářů na naší uni-
verzitě byla diskuse o aktuálních problémech tělesné výcho-
vy na českých vysokých školách. I když formy výuky tělesné
výchovy na vysokých školách se v rámci České republiky vý-
razně odlišují, byla připomenuta nezastupitelnost tělesné vý-
chovy a sportu ve vysokoškolském prostředí.

Členové Grémia a výkonného výboru ČAUS rokovali v kon-
gresovém sále rektorátu a na katedře tělovýchovy a sportu.
Účastníci jednání si s velkým zájmem také prohlédli nový tě-
lovýchovný areál. Zástupci mnohých českých vysokých škol
naše nové tělocvičny prohlíželi s neskrývaným obdivem. Bě-
hem prohlídky bylo patrno, že nám mnozí z nich krásný areál
závidí. Není totiž až tak samozřejmé, že tělesná výchova na

účastníky jednání přivítal na půdě Univerzity Pardubice
doc. Ing. Milan Graja, CSc.

pohled do jednacího sálu během zasedání grémia

doc. PhDr. F. Mazal, CSc. z olomoucké pedagogické fakulty při
svém diskusním příspěvku



31

sport

9. ročník Memoriálu prof. Ing. Stanislava Koldy, CSc.

Dne 1. září se konal již tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách,
pořádaný Tenisovým oddílem Univerzitního sportovního klu-
bu k uctění památky našeho kolegy a kamaráda Standy Koldy,
který neměl chybu. Ráno nás sice počasí zlobilo, trochu zapr-
šelo, musely se upravovat kurty, ale jinak se sportovalo s nad-
šením a Standa by měl určitě radost. Sešlo se 18 kvalitních
dvojic, nikdo se nezranil, nepohádal, a tak i večerní posezení
při předávání cen a porcování kuřat bylo úspěšné.
Pořadatelé děkují všem za účast, přejí hodně zdraví a těší se
na setkání při 10. ročníku.

Výsledky:
Kategorie: výkonnostní hráči

1. Daniel Kala – Ondřej Němec
2. Petr Marek – Petr Jachnický
3. Vojtěch Wiesner – Petr Filip
4. Karel Komrs – David Komrs
5. Ondřej Kudýn – Jan Němec

Kategorie: rekreanti
1. Andrea Marková – Miroslav Skolka
2. Alena Štilijanovová – Jan Vašíček
3. Vlasta Čížek – Miroslav Štancl
4. Miloslav Němec – Bohdan Linda
5. Libuše Držková – Vratislav Držka
6. Ivan Machač – Petr Lotko

7. Hana Čeganová – Václav Haňka
8. Kateřina Zetková – Richard Zetek
9. Michaela Němcová – Kristýna Česáková

10. Andrea Tichá – Jan Česák
11. Jiří Křupka – Simon Karamazov
12. Renata Máchová – Vlasta Mácha
13. Jiří Maršálek – Ladislav Koudelka

PaedDr. Jan Vašíček
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

českých vysokých školách probíhá tak jako u nás, totiž ve
vlastních sportovních zařízeních. Také to, že je areál naší ka-
tedry a tělocvičen umístěn uprostřed univerzitního kampusu,
je nespornou vymožeností, která jinde není samozřejmá.
Celé zasedání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a bylo
zakončeno neformální výměnou zkušeností všech účastníků
jednání.

Na úspěšném průběhu celého třídenního rokování měly kro-
mě katedry tělovýchovy a sportu významný podíl mnohé
součásti univerzity. Alespoň touto cestou bychom chtěli
všem poděkovat.

PhDr. Jaroslav Friedrich
vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu UPa

V sobotu 13. října organizovala v rámci programu Městských
slavností Pardubic Katedra tělovýchovy a sportu a Univerzit-
ní sportovní klub ve spolupráci s Klubem onkologicky ne-
mocných již 10. ročník tradičního BĚHU TERRYHO FOXE.
Na doprovodném programu se podílel Zdravotní ústav se
sídlem v Pardubicích a pohybové studio Hroch.
BTF se pořádá na počest osmnáctiletého Terryho Foxe, kte-
rý se po amputaci nohy postižené rakovinou kosti vydal v ro-
ce 1980 napříč Kanadou na „maratón naděje” s myšlenkou
vybojovat morální boj s touto těžkou nemocí. Za 143 dní
uběhl 5 565 km. Nemoci nakonec podlehl. Na jeho památku
a na podporu výzkumu léčení rakoviny vznikla tradice sym-
bolických běhů, která se velmi rychle rozšířila do celého svě-

ta. V České republice se konají běhy již od roku 1992, v Par-
dubicích již podesáté.
V sobotu 13. října se za slunečného, i když chladného počasí
na Pernštýnském náměstí sešlo na 270 nadšených sportovců
i nesportovců, aby zdolali trasu vedoucí Starým Městem
a tím podpořili myšlenku boje proti rakovině. Trasu dlouhou
2 500 m běželi, jeli na kole nebo na kolečkových bruslích.
Zvítězil každý, kdo se BTF zúčastnil.
Běh zahájili prorektor naší univerzity doc. Ing. Milan Graja,
CSc. a primátor města Pardubic Ing. Jaroslav Deml.
V rámci doprovodného programu cvičily studentky UPa, fina-
listky Akademického mistrovství ČR, aerobik a děvčata z po-
hybového studia Hroch předvedla choreografii, se kterou se

Běh Terryho Foxe v Pardubicích
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stala mistryněmi ČR. Dalším příspěvkem doprovodného pro-
gramu bylo měření krevního tlaku a tělesného tuku a dále
poradna zdravé výživy a pohybu.
Všichni zaregistrovaní účastníci si odnesli tradiční drobné
upomínkové předměty. Výtěžek z akce, který je registrován
jako veřejná sbírka, činí přes 14 300 Kč, což bylo více než

např. v loňském roce. To samozřejmě všechny organizátory
potěšilo. Ti také děkují všem za účast a věří, že myšlenka boje
proti rakovině nebude lidem lhostejná a na příští ročník při-
láká ještě více účastníků.

Mgr. Petr Filip
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

prorektor UPa doc. Graja a primátor města Ing. Deml při
zahájení běhu

ukázka aerobiku studentek UPa

cvičení pohybového studia Hroch start
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Ve dnech 7. až 9. září se konal jubilejní 15. ročník tradičního
volejbalového turnaje smíšených družstev ve Žďáru nad Sá-
zavou „Na Rybníčku„, kterého se zúčastnilo i družstvo zastu-
pující Dopravní fakultu Jana Pernera.
Tento turnaj je určen zejména pro společnosti, firmy, školy
a instituce, jejichž činnost souvisí s dopravou. V turnaji se
představilo celkem 31 družstev, která byla rozdělena do tří
kategorií a která pak spolu soupeřila o Pohár ministra dopra-
vy (Kategorie A), Pohár Česmad Bohemia (Kategorie B)
a Pohár Jana Pernera (Kategorie C). Kromě domácích účast-
níků se zde představila i družstva ze Slovenska. Vysokou úro-
veň odehraných zápasů potvrzovala i účast mnoha extraligo-
vých hráčů v jednotlivých družstvech. V nabitém celodenním
programu zápasů se družstvo DFJP neztratilo. Bohužel letos
nepřálo počasí, a tak byla sehraná tzv. „mokrá varianta“.
Všechny zápasy byly hrány v krytých halách a tělocvičnách
(původně se mělo hrát na antukových dvorcích). S tím souvi-
sela i změna systému vyřazovacích zápasů, který nebyl tak
spravedlivý jako při hraní venku na antuce (každý s každým).
Na tuto skutečnost také doplatila řada mužstev i z řad favo-
ritů jednotlivých skupin. Bohužel se tato nepříjemnost nevy-
hnula ani družstvu DFJP, které svůj první zápas odehrálo
s budoucím favoritem celé skupiny, družstvem DKV Praha.
S přibývajícím časem se zvyšovala nejen rozehranost týmu,
ale první nezdary na hřišti se postupně měnily v zajímavé
a pohledné akce, které si vysloužily i pochvaly fandících spo-
luhráčů z jiných družstev. Celkem bylo ve skupině C odehrá-
no 11 zápasů a shodou okolností družstvo DFJP obhájilo po
strhujících a velmi pěkných zápasech s družstvy ČSAD Frý-
dek Místek a Bosák, s. r. o., 13. místo, což v nabitém poli
družstev je velmi úctyhodný výkon. Tím také obhájilo loňské
umístění.
Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem hráčkám
a hráčům, jmenovitě slečnám Mgr. Věře Hyhlíkové, Mgr. Rad-

ce Morongové, pánům Milanovi Práškovi, Mgr. Petrovi Strán-
skému a Ing. Petrovi Nachtigallovi, kteří se tohoto turnaje
zúčastnili, za jejich bojovnost a chuť si zahrát volejbal, a také
vedení DFJP za možnost se této akce zúčastnit. Věřím, že
i příští rok se této akce družstvo DFJP zúčastní alespoň v ta-
kovém kvalitním složení jako letos.

Utkání Soupeř – DFJP Výsledek

1. DKV Praha – DFJP 2:0 (20:6, 20:9)

2. ČSPL, a. s. – DFJP 1:1 (20:12, 15:20)

3. ČSAD Frýdek Místek – DFJP 0:2 (15:20, 12:20)

4. Bosák, s. r. o. – DFJP 1:1 (20:16, 15:20)

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

Volejbalový turnaj o Pohár ministra dopravy ČR

reprezentační družstvo naší dopravní fakulty

Dětský den na letišti ve Skutči

Dne 9. září se na letišti Skuteč konal Dětský den pro pacien-
ty Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé Luže – Ko-
šumberk, která poskytuje ambulantní a lůžkovou péči a reha-
bilitaci pro dětské i dospělé pacienty s onemocněním či po-
stižením pohybové soustavy a bolestivými stavy, také rehabi-
litace pooperačních a poúrazových stavů.

Dětské dny na letišti Skuteč již mají tradici od roku 2005.
Jedná se o zábavný den, kde kromě vyhlídkových letů pro pa-
cienty léčebny je připraven zajímavý program. Zájemci si mo-
hou prohlédnout leteckou techniku, nechybí hry a ani sou-
těže pro děti.
Je pochopitelné, že by pořádání takové akce na vlastní nákla-
dy bylo nad možnosti aeroklubu. Našlo se však dost firem,
institucí i jednotlivců, kteří akci podporují. Je pochopitelné,
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medaile

že univerzita nemůže přispět finanční částkou tak jako sou-
kromé společnosti, ale nakonec se našlo řešení, jak tuto akci
podpořit drobnostmi i z univerzity. Dětem byly rozdány
drobné upomínkové předměty univerzity a Dopravní fakulty
Jana Pernera. Dík patří paní kancléřce Ing. Valerii Wágnerové
a vedení dopravní fakulty, zejména proděkance doc. Ing. Tati-
aně Molkové, Ph.D. Dětského leteckého dne se aktivně
účastnil zkušený pilot – plachtař JUDr. Jan Říha, zaměstnanec
Dopravní fakulty Jana Pernera a student Fakulty ekonomic-
ko-správní Josef Vejmelka, též aktivní pilot. Odměnou všem
byla radost a úsměv dětí, k nimž nebyl osud příznivě naklo-
něn. Za podporu akce děkujeme.

Mgr. Jan Němec
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

při příležitosti 70. výročí vzniku Slovenské technické univerzity
v Bratislavě

Univerzita Pardubice obdržela medaile

při příležitosti 10. výročí vzniku Trenčínské univerzity Alexandra
Dubčeka
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program Univerzity Pardubice
ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

čtvrtek 15. listopadu 2007 rektorský den

po celý den - tělovýchovný areál univerzity
● sportovní den

aerobic a soutěže ve volejbalu, badmintonu, florbalu, streetballu

po celý den – vestibul univerzitní auly
● Amnesty International v Československu před rokem 1989

výstava

13:00 hodin – Univerzitní knihovna
● 10 let Univerzitní knihovny na kampusu

den otevřených dveří – prohlídka

14:00 hodin - Aula Arnošta z Pardubic
● slavnostní akademický obřad

promoce doktorů
představení nových docentů a profesorů univerzity

16:00 hodin – Univerzitní knihovna
● 10 let Univerzitní knihovny na kampusu

den otevřených dveří – prohlídka

17:00 hodin – Galerie Univerzity Pardubice – Univerzitní knihovna
● vernisáž výstavy – Bedřich Novotný – obrazy

tvorba pardubického malíře

17:00 hodin – salonek menzy – Katedra tělovýchovy a sportu a Univerzitní sportovní klub
● vyhlášení výsledků 49. ročníku sportovních soutěží o Standartu rektora

a nejlepších sportovců univerzity v akademickém roce 2006/2007

18:30 hodin - u pamětní desky před Univerzitní knihovnou
● vzpomínkový akt na události 17. listopadu (1939 * 1989)

19:00 hodin - Aula Arnošta z Pardubic
● slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice

F. Schubert: Symfonie č. 5 B dur
A. Dvořák: Cigánské melodie
L. van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60

Sólistka: Edita Randová - mezzosoprán
Dirigent: Niels Muus (Dánsko)

akademická obec a veřejnost jsou srdečně zvány



36

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 52

Vydává Univerzita Pardubice jako svou nepravidelnou účelovou publikaci. Adresa redakce: Univerzita Pardubice, Rektorát, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2, tel.: 466 036 555, fax: 466 036 361, e-mail: promotion@upce.cz.
Zpravodaj UPa je zveřejněn též na webové stránce univerzity na adrese: http://www.upce.cz (v kapitole univerzita – dění na univerzitě).
Šéfredaktor: Ing. Valerie Wágnerová. Redakční okruh: doc. Dr. Ing. Libor Beneš, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.,
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., Ing. Ivo Holava, doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., Tomáš Pospíchal, Ing. Iva Ulbrichová, CSc., Ivana Veselá.
Fotodokumentace: Univerzitní konferenční centrum – Adrian Zeiner, Lukáš Báchor a archív pořadatelů akcí. Grafická úprava a sazba: Informační
centrum – Ing. Alena Komárková. Tisk: Tiskařské středisko Univerzity Pardubice – listopad 2007 – náklad 1 500 ks

univerzita
■ O čem se hovoří, pane rektore,

na začátku akademického roku
2007/2008? 1

■ Příprava na Operační program Výzkum
a vývoj pro inovace 3

■ Univerzita plánuje vznik Centra
materiálového výzkumu patřícího mezi
Evropská centra excelence 4

■ Návštěva z Matsumoto University 5

■ Z norské Gjovik University College
přijeli kolegové „na zkušenou” 6

■ Slavnostní celostátní zahájení Týdnů
vzdělávání dospělých v ČR 6

fakulty a vysokoškolský ústav
■ Věda v ulicích v Praze poprvé za účasti

Univerzity Pardubice 7

■ Japonský profesor přednášel na Fakultě
chemicko-technologické 8

■ Cíl: bezbariérová Univerzita Pardubice 9

■ Bavorská zemská výstava 2007
Bavorsko – Čechy 1 500 let sousedství 9

■ Virtuální univerzita veřejné správy má
první absolventy 10

■ FES a 30 let Ekonomické fakulty Vysoké
školy báňské
– Technické univerzity v Ostravě 11

■ Paříž letos hostila kongres ERSA 11

■ Celostátní setkání učitelů matematiky
středních odborných škol 12

konference, semináře
■ Krizové stavy a doprava 2007 13

■ Kolokvium Želaktuel 2007 14

■ INFOTRANS 2007 15

■ „Oznamuje se láskám našim...“
o svatbách a svatebních zvycích
v proměnách času 16

■ International House Sonnenberg –
Seminář interkulturní komunikace 17

■ Interkulturní dimenze v cizích jazycích II
18

■ YISAC 07 opět v Pardubicích 19

■ 9. KSAP – Konference o speciálních
anorganických pigmentech 20

■ Mezinárodní studentský workshop
a mezinárodní vědecké kolokvium
Banskoštiavnická kalvária – perspektívy
revitalizácie 22

■ Studentská konference „Portfolio
v profesní přípravě učitele“ 22

Informační centrum/Univerzitní
knihovna

■ Univerzitní knihovna slaví desáté výročí
otevření nové budovy 24

studenti
■ International Week – výsledky

průzkumu 25

kultura
■ 49. výstava v Galerii Univerzity

Pardubice
Mária Hromadová, Zuzana Hromadová
– Textilní kompozice 26

■ Koncertní turné Vysokoškolského
uměleckého souboru Pardubice
ve Švédsku 27

sport
■ Jednání Grémia vedoucích pracovníků

kateder a ústavů tělesné výchovy
českých vysokých škol 30

■ 9. ročník Memoriálu prof. Ing. Stanislava
Koldy, CSc. 31

■ Běh Terryho Foxe v Pardubicích 31

■ Volejbalový turnaj o Pohár ministra
dopravy ČR 33

■ Dětský den na letišti ve Skutči 33

medaile
■ Univerzita Pardubice obdržela medaile

34

obsah




