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Slavnostní program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

Letošní rektorský den byl vyhlášen na čtvrtek 15. listopadu.
Během odpoledního slavnostního akademického obřadu
mělo promoci 48 doktorů, bylo představeno 8 nových
docentů a 5 nově jmenovaných profesorů univerzity.

V pozdním odpoledni proběhla v galerii univerzity vernisáž
jubilejní 50. výstavy – děl pardubického umělce Bedřicha
Novotného. O expozice uměleckých děl v komorní galerii
se již 10 let stará kurátor galerie univerzity Mgr. Lubomír
Netušil.

Během akademického obřadu byl slavnostně uveden
do funkce nový děkan Fakulty filozofické prof. PhDr. Petr
Vorel, CSc. a symbolicky předány též insignie jeho
proděkanům. Profesorka Milena Lenderová, první děkanka
fakulty, obdržela od nastupujícího děkana jako poděkování
za budování fakulty zlatou medaili Fakulty filozofické.

V salonku menzy v té době probíhalo vyhlášení výsledků
49. ročníku sportovních soutěží o Standartu rektora
a nejlepších sportovců univerzity v akademickém roce
2006/2007. Stříbrný pohár vyhráli sportovci Fakulty
ekonomicko-správní a z rukou rektora jej převzal děkan
FES prof. Jan Čapek (vpravo).
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Program vyvrcholil koncertem Komorní filharmonie
Pardubice v Aule Arnošta z Pardubic. Pod taktovkou
dánského dirigenta Nielse Muuse byly provedeny skladby
Franze Schuberta, Antonína Dvořáka a Ludwiga van
Beethovena. Jako sólistka vystoupila přední česká
mezzosopranistka Edita Randová.

Univerzitní knihovna již 10 let sídlí v moderní budově
v srdci univerzitního kampusu, a tak pozvala zájemce
na odpolední prohlídky v rámci dne otevřených dveří.
S moderními službami knihovny seznámila návštěvníky
její vedoucí Univerzitní knihovny Mgr. Iva Prochásková.

V podvečer se u pamětní desky k událostem 17. listopadu
let 1948 a 1998 konala tradiční vzpomínka k připomenutí
událostí, které mají své historické vazby na vysokoškolskou
půdu. Krátce při této příležitosti vzpomněli události rektor
prof. Málek a předseda Studentské rady UPa Bc. Michalica
(vpravo). Položení květin a rozsvícení svíček doprovodil
zpěvem Vysokoškolský umělecký soubor.

Po celý den probíhaly v tělovýchovných halách univerzity
sportovní soutěže, florbal a volejbal ve spolupráci
s gymnáziem Mozartova, sálová kopaná mezi zaměstnanci
a studenty, streetball, badminton, aerobik. Přes nepřízeň
počasí se u loděnice běžel 4 500 m dlouhý přespolní běh.

Po Praze, Brně a Olomouci byla i v Pardubicích ve
vestibulu univerzitní auly ke zhlédnutí výstava „Amnesty
International v Československu před rokem 1989“.
Dokumentovala, jak Amnesty International pomáhala
koncem sedmdesátých a v osmdesátých letech lidem,
kteří byli u nás pronásledováni pro své názory a nesouhlas
s totalitním režimem. (foto ze zahájení výstavy)

Mapovala případy některých disidentů – např. Václava Havla,
Petra Uhla, Jiřího Dienstbiera, Dany Němcové, Jiřiny Šiklové
aj., včetně těch mediálně méně známých, jako např.
Jaroslava Šabaty, Jiřího Gruntoráda, Jiřího Wolfa aj.
O jejich osudech se Amnesty International dovídala
prostřednictvím neoficiálních kanálů Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných.
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Aula Arnošta z Pardubic – 15. listopadu 2007
Vaše Magnificence pane rektore,
spectabiles páni děkané,
Pardubice mají mezi evropskými univerzitními městy jednu
velkou výhodu. Naše univerzita je mladá a nabírá na síle. Ne-
trápí ji stařecké neduhy a dokáže se vyrovnávat s pře-
kážkami, které jí stojí v cestě. Ve městě, které si tradičně za-
kládalo hlavně na své hokejové aréně a úspěších v získávání
zahraničních investorů, během krátké doby vyrostla vysoko-
školská instituce, jejíž studenti a pracovníci dnes tvoří deset
procent obyvatel. To už je síla, která změní tvář každého
města, a děje se tak i v případě Pardubic.
Rychlost, s jakou se naše univerzita po vzniku samostatného
českého státu rozvinula, nemá ve střední Evropě mnoho ana-
logií. Nemyslím tím jen počet studentů nebo stavební rozvoj
samotného univerzitního areálu, ale především její vnitřní
strukturu, která, na rozdíl od mnoha jiných mladých univerzit,
zahrnuje podstatnou část širokého spektra dnešních vědních
oborů. Tuto skutečnost vcelku výstižně charakterizuje sym-
bol květu na univerzitní medaili, tvořený okvětními listy jed-
notlivých fakult.
U většiny z nich si i člověk neznalý specifik univerzitního
prostředí může jednoduše představit, čím se asi tak zabývají:
na Fakultě chemicko-technologické se zkoumá, jak co nejvý-
hodněji využít surovinové zdroje a nové technologie a záro-
veň si přitom neotrávit životní prostředí; na Fakultě ekono-
micko-správní se počítají peníze a vzdělávají ti, kdo mají řídit
naši společnost; Dopravní fakulta Jana Pernera se díky svým
absolventům postará, abychom se všude včas dopravili; Fakul-
ta restaurování dává do pořádku to, co naši předkové zane-
dbali, na Fakultě zdravotnických studií se chystá péče o naše
tělesné schránky a budoucí Fakulta elektrotechniky a infor-
matiky se postará, abychom se všechno včas dozvěděli.
Ale co Fakulta filozofická? K čemu ta je dobrá? Není to jen
skupina podivínů, kteří se prohrabují ve starých knihách a pí-
ší o něčem, co se nedá změřit, zvážit, ani rychle zpeněžit? Jis-
těže ne. Vědní obory, které se zde pěstují, však hrají ve spo-
lečnosti jinou úlohu.
Lidské poznání a praktické využití nových objevů v technic-
kých a přírodních vědách mění náš svět dříve nebývalým
tempem. Geometrickou řadou roste množství a kvalita po-
znatků o našem okolním světě; o tom, co tvoří naše těla a ja-
ká jsou tajemství vesmíru, která možná jednou odkryjeme.
Jejich praktické aplikace činí život příjemnějším a pohodlněj-
ším, vylepšují naši fyzickou kondici a činí naši společnost ma-
teriálně bohatší. To je pomyslný hardware našeho bytí, který
se mění tak rychle, až se jeho mechanismus začíná přehřívat.
Tím nemyslím mediálně přitažlivé globální oteplování Země.
Mám na mysli skutečnost, že síla a moc měnit celé kontinen-
ty, zasahovat do genetické struktury živých organismů či
ovládat jadernou fůzi činí lidskou společnost velmi zranitel-
nou. Právě proto, že podstata lidského myšlení se po několik

tisíciletí, po která ji můžeme sledovat, prakticky nezměnila.
Starověké kultury neměly k dispozici naše vyspělé technolo-
gie, ale o smyslu a podstatě lidského bytí nevěděly o nic
méně než my. I dnes můžeme vést pomyslný dialog s velkými
mysliteli renesance a nebrání nám v tom propast pěti století.
Vědní obory pěstované na filozofické fakultě se vyznačují
dlouhým trváním; uchovávají kontinuitu lidského myšlení
a jsou svým způsobem pamětí, bez které vývoj lidské společ-
nosti postrádá smysl. Zkoumají tak pomyslný software lidstva,
který se mění jen velmi pomalu a nese si s sebou dědictví
mnoha minulých i dnešních kultur, uchovávající často velmi
rozdílné představy o smyslu existence lidstva.
Nejsme zde přece jen proto, abychom za svůj život strávili
předepsané množství potravin, vyprodukovali předpokláda-
telnou kvótu odpadu a předali polovinu své genetické infor-
mace generaci svých potomků. Čím se člověk liší od dobře
nastaveného biologického stroje, schopného sebereprodukce
a sebezdokonalování?
Odpovědi hledáme v lingvistice, historii, sociologii, religionis-
tice, filosofii, antropologii, pedagogice a dalších společen-
ských a humanitních vědách. V tomto smyslu bývala v minu-
lých dobách filosofie zobrazována jako symbolická královna
všech vědních oborů. Tato symbolika má i dnes určité opod-
statnění, protože každý špičkový badatel, dosáhne-li ve svém
oboru zásadních výsledků, si nakonec musí položit otázku,
jaký to vlastně mělo smysl. Na druhou stranu musíme při-
znat, že filosofie jako královna věd byla vždy zpodobňována
jako královna s bosýma nohama, tedy jako panovnice chudá,
kterou její vlastní poddaní příliš neposlouchají a ani nechtějí
do královské pokladnice odvádět pravidelné daně. I to je
realita doby.
Naše pardubická filosofická fakulta se zrodila teprve nedáv-
no. I ona, tak jako celá univerzita, prochází obdobím bouřlivé-
ho růstu, které má své výhody a úskalí. Pevně věřím, že její
cesta povede správným směrem a že její absolventi přispějí
k tomu, že naše společnost si do svého softwaru nepustí vi-
rovou nákazu nacionalismu, náboženského fanatismu, totalit-
ních ideologií a dalších trojských koní, jejichž nebezpečí si
ověřila v minulém století.

Proslovení děkana Fakulty filozofické při slavnostní instalaci do funkce
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Po celou dobu dosavadní existence Fakulty filozofické Uni-
verzity Pardubice stála v jejím čele paní profesorka doktorka
Milena Lenderová, kandidátka historických věd. Její zásluhou
fakulta vznikla, její zásluhou byly položeny pevné základy
zdejších společenskovědních oborů, na kterých bude možné
do budoucna stavět.

Dovolte mi, vážená paní profesorko, abych jako nově jmeno-
vaný děkan a Váš nástupce v této funkci ocenil Vaši zásluhu
o vznik a rozvoj tohoto pracoviště udělením zlaté medaile
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
děkan Fakulty filozofické UPa

Noví doktoři univerzity

jméno obhájil v oboru školitel

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

ve studijním programu: Anorganická chemie

Mgr. František Toman 26. 9. 2007 Anorganická chemie doc. Ing. Ludvík Beneš, CSc.

téma disertační práce: „Příprava hydrotalcitu a studium jeho adsorpčních vlastností”

ve studijním programu: Analytická chemie

Ing. Tomáš Bajer 22. 3. 2007 Analytická chemie doc. Ing. Karel Ventura, CSc.

téma disertační práce: „Analytické postupy pro izolaci a stanovení významných fytoestrogenů”

Ing. Petr Česla 13. 11. 2007 Analytická chemie prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

téma disertační práce: „Kapilární elektroforéza s komplexotvornými aditivy”

Ing. Michal Halama 11. 4. 2007 Analytická chemie prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

téma disertační práce: „Separace aromatických sulfokyselin, oligomerů a vysokomolekulárních látek kapalinovou chromatografií a využití
pro charakterizaci stacionárních fází”

Ing. Lenka Husáková 23. 5. 2007 Analytická chemie doc. Ing. Jitka Šrámková, CSc.

téma disertační práce: „Stanovení vybraných prvků v extrémně složitých matricích metodou ETAAS”

Ing. Petr Kotzian 5. 3. 2007 Analytická chemie prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

téma disertační práce: „Mediátory elektronového přenosu v amperometrických enzymových biosenzorech”

Mgr. Jana Křenková 18. 4. 2007 Analytická chemie doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

téma disertační práce: „Development of Capillary Enzyme Reactors for Integration into Microfluidic Systems”

Ing. Petra Mikulčíková 22. 3. 2007 Analytická chemie doc. Ing. Karel Ventura, CSc.

téma disertační práce: „Hmotnostní spektrometrie v dopingové analýze”

Ing. Dana Moravcová 28. 8. 2007 Analytická chemie prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

téma disertační práce: „Příprava a charakterizace monolitických kolon pro kapilární HPLC”

RNDr. Jiří Urban 13. 11. 2007 Analytická chemie prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

téma disertační práce: „Effects of Porosity of Monolithic and Particulate Columns on Chromatographic Behavior of Low and High
Molecular Compounds”

Ing. Dana Vaněrková 28. 8. 2007 Analytická chemie prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

téma disertační práce: „Analýza barviv, meziproduktů a degradačních produktů s využitím technik HPLC a HPLC/MS”

Ing. Kateřina Vyňuchalová 11. 12. 2006 Analytická chemie prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

téma disertační práce: „Characterization of Phase Systems in HPLC and Gradient Elution as Useful Tools in Development of 2D HPLC
Separations”

Mgr. Pavla Žáková 27. 8. 2007 Analytická chemie doc. Ing. Karel Ventura, CSc.

téma disertační práce: „Využití HPLC/ED k monitorování látek ovlivňujících aterogenezi v koronárních artériích”

ve studijním programu: Fyzikální chemie

Ing. Martin Hájek 24. 11. 2006 Fyzikální chemie doc. Ing. František Skopal, CSc.

téma disertační práce: „Mechanismus a využití separace heterogenních soustav při přípravě bionafty”

ve studijním programu: Chemie a chemické technologie

Ing. Zbyněk Akštein 19. 12. 2006 Organická technologie doc. Ing. Pavel Vávra, CSc.

téma disertační práce: „Táhlé usměrněné nálože”

Ing. Petr Doležal 11. 7. 2007 Organická technologie prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

téma disertační práce: „Kinetická studie reduktivní alkylace a výroba cyklopentylaminu”

Ing. Martina Chovancová 17. 9. 2007 Organická technologie prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

téma disertační práce: „Niektoré problémy iniciačnej reaktivity vojenských trhavín”
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Ing. Marcela Jungová 19. 12. 2006 Organická technologie doc. Ing. Pavel Vávra, CSc.

téma disertační práce: „Posuzování iniciační mohutnosti rozbušek”

Ing. Jiří Kočí 20. 9. 2007 Organická technologie prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

téma disertační práce: „Citlivost energetických materiálů k elektrické jiskře II”

Ing. Sylvie Kříženecká 29. 10. 2007 Anorganická technologie doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

téma disertační práce: „Příprava, charakterizace a využití humátů kovů”

Ing. Lumír Lichý 12. 1. 2007 Organická technologie prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

téma disertační práce: „Fotochemické reakce s polychromatickým zářením a heterogenní fotokatalýza indigo-6,6´-dikarboxylové kyseliny”

Ing. Blanka Pinková 29. 10. 2007 Anorganická technologie doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

téma disertační práce: „Příprava rutilového kalcinátu pro povrchovou úpravu”

Ing. Petr Stolín 11. 7. 2007 Organická technologie prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

téma disertační práce: „Reaktivní barviva na vlnu a polyamid”

Ing. Ladislav Velehradský 6. 12. 2006 Organická technologie doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc.

téma disertační práce: „Moderní propelenty, vliv technologických parametrů na teplotní citlivost prachu”

Ing. Michal Zavadil 29. 6. 2007 Anorganická technologie doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

téma disertační práce: „Povrchová úprava titanové běloby”

ve studijním programu: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Mgr. Pavel Hájek 11. 12. 2006 Aplikovaná a krajinná ekologie RNDr. Jitka Málková, CSc.

téma disertační práce: „Fytogeografické zhodnocení mechorostů (bryophyta) vápencových výchozů Krkonoš”

Mgr. Hana Pašťalková 15. 1. 2007 Aplikovaná a krajinná ekologie RNDr. Jitka Málková, CSc.

téma disertační práce: „Vegetační dynamika v porostech kleče horské v Krkonoších”

Mgr. Petr Petrás 15. 1. 2007 Aplikovaná a krajinná ekologie RNDr. Jitka Málková, CSc.

téma disertační práce: „Vliv abiotických faktorů na fenologii Carex bigelowii Torr. ex Schwein. 1824”

Mgr. Simona Petrásová 15. 1. 2007 Aplikovaná a krajinná ekologie RNDr. Jitka Málková, CSc.

téma disertační práce: „Monitoring zvláště chráněných druhů rostlin na antropogenně ovlivněných plochách 1. a 2. zóny KRNAP ve
východních Krkonoších”

ve studijním programu: Chemické a procesní inženýrství

Ing. Ondrej Kušnierik 26. 10. 2007 Chemické inženýrství prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

téma disertační práce: „Odstraňování nízkomolekulárních látek z roztoků pomocí nanofiltrace”

Ing. Petr Pospíšil 28. 11. 2006 Chemické inženýrství prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

téma disertační práce: „Použití dvoufázového toku kapalina-plyn pro intenzifikaci mikrofiltrace”

ve studijním programu: Chemie a technologie materiálů

Ing. Tomáš Kohoutek 16. 1. 2007 Chemie a technologie anorganických materiálů prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.

téma disertační práce: „Amorfní chalkogenidové tenké vrstvy systému As-S-Se připravované metodou spin-coating”

Ing. Martin Pulcer 5. 12. 2006 Technologie makromolekulárních látek prof. Ing. František Potůček, CSc.

téma disertační práce: „Vliv vyluhování na účinnost vytěsňovacího praní buničiny”

Ing. Marek Repka 23. 1. 2007 Chemie a technologie anorganických materiálů prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc.

téma disertační práce: „Opticky indukované jevy v amorfních polovodičích”

Mgr. Martina Repková 23. 1. 2007 Chemie a technologie anorganických materiálů prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc.

téma disertační práce: „Studie přípravy a vlastnosti amorfních chalkogenidů”

Ing. Jiří Schwarz 21. 11. 2006 Chemie a technologie anorganických materiálů doc. Ing. Helena Tichá, CSc.

téma disertační práce: „Příprava a vlastnosti fosfátových skel systému PbO-ZnO-P2O5”

Ing. Petra Tamchynová 5. 12. 2006 Technologie makromolekulárních látek doc. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

téma disertační práce: „Studium účinnosti neizometrických pigmentů a plniv v antikorozních nátěrových hmotách”

Ing. David Veselý 5. 12. 2006 Technologie makromolekulárních látek doc. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

téma disertační práce: „Syntéza a vlastnosti pigmentů na bázi feritů MgxZnyFe2O4 s neizometrickým tvarem částic v organických
povlacích”

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

ve studijním programu: Technika a technologie v dopravě a spojích

Ing. Karel Greiner 1. 2. 2007 Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích

prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

téma disertační práce: „Systém optimalizace tvorby dopravních kompletů na dopravní síti”

Ing. Petr Bouchner 28. 3. 2007 Dopravní prostředky a infrastruktura doc. Ing. Emil Kvítek, CSc.

téma disertační práce: „Vyhodnocení impulsních parametrů radiolokačních signálů zachycovaných pasivním sledovacím systémem”
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Ing. Zdeněk Němec 4. 6. 2007 Dopravní prostředky a infrastruktura prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.

téma disertační práce: „Využití datové komunikace pro lokalizaci mobilní stanice”

Ing. Zdeněk Trkal 4. 6. 2007 Dopravní prostředky a infrastruktura prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.

téma disertační práce: „Zpracování signálu u multipozičních radiových systémů”

Ing. Dušan Čermák 4. 6. 2007 Dopravní prostředky a infrastruktura prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.

téma disertační práce: „Analýza šíření elektromagnetických vln v různých prostředích”

Ing. Tomáš Michalec 7. 6. 2007 Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích

doc. Ing. Jaroslav Vonka, CSc.

téma disertační práce: „Racionalizace provozu na regionálních tratích”

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

ve studijním programu: Hospodářská politika a správa

Ing. Jaroslav Kovárník 25. 10. 2007 Regionální a veřejná ekonomie prof. Ing. Milan Buček, DrSc.

téma disertační práce: „Podpora rozvoje regionů ČR prostřednictvím strukturálních fondů EU”

Ing. Jan Stejskal 25. 10. 2007 Regionální a veřejná ekonomie doc. Dr. Ing. Milan Siegl, CSc.

téma disertační práce: „Klastrový a inovační potenciál jako hlavní faktory konkurenceschopné ekonomiky Pardubického kraje”

ve studijním programu: Systémové inženýrství a informatika

Ing. Tomáš Bartoníček 6. 11. 2007 Informatika ve veřejné správě doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

téma disertační práce: „Model optimalizace procesu obnovy dopravní sítě v krizovém řízení veřejné správy”

Ing. Pavel Jirava 6. 11. 2007 Informatika ve veřejné správě doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.

téma disertační práce: „Analýza informačního systému pomocí rough množin”

V habilitačním řízení byla v průběhu uplynulého roku ověře-
na vědecká kvalifikace a pedagogická způsobilost pěti akade-
mických pracovníků na Univerzitě Pardubice a tří akademic-
kých pracovníků na jiných vysokých školách.
Tři fakulty univerzity jsou na základě akreditace udělené
Akreditační komisí České republiky oprávněny vykonávat ha-
bilitační řízení – Fakulta chemicko-technologická v osmi obo-
rech, Dopravní fakulta Jana Pernera ve dvou oborech a Fakul-
ta ekonomicko-správní v jednom oboru.

Docenti habilitovaní na Univerzitě Pardubice
doc. Ing. Eva Černošková, CSc.
Byla jmenována docentkou v oboru Chemie a technologie
anorganických materiálů s účinností od 1. dubna 2007
rektorem Univerzity Pardubice prof. Jiřím Málkem.
Doc. Černošková pracuje ve Společné laboratoři chemie
pevných látek ÚMCH AV ČR a Univerzity Pardubice.
Vědeckovýzkumná práce doc. Černoškové byla v počátcích
zaměřena na přípravu a charakterizaci amorfních chalkogeni-
dových skel se zaměřením na paramagnetické poruchy meto-
dou elektronové paramagnetické rezonance. Od roku 1994
dosud se její zájem soustřeďuje hlavně na studium termic-
kých vlastností materiálů pomocí různých metod termické
analýzy.
Habilitační práci „Příspěvek ke studiu vlastností některých
materiálů” obhájila dne 14. března 2007 před Vědeckou ra-
dou Fakulty chemicko-technologické.

doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
Byl jmenován docentem v oboru Fyzikální chemie s účin-
ností od 1. listopadu 2007 rektorem Univerzity Pardubice

prof. Jiřím Málkem. Doc. Čičmanec pracuje na Katedře fyzi-
kální chemie Fakulty chemicko-technologické.
Doc. Čičmanec se od roku 1992 zabývá studiem heterogen-
ně katalytických parciálních oxidací organických látek v plyn-
né fázi. Jeho zaměření je především na studium kinetiky
a mechanismu těchto reakcí včetně charakteristiky tuhých
katalyzátorů. Vedle tohoto hlavního zaměření spolupracuje
též v rámci KFCh se skupinou prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. na
popisu kinetiky relaxačních dějů ve skelných materiálech.
Habilitační práci „Studium povrchových jevů metodami re-
akční kinetiky” obhájil dne 17. října 2007 před Vědeckou ra-
dou Fakulty chemicko-technologické.

Představení nových docentů

přítomní docenti habilitovaní na UPa: doc. Černošková,
doc. Drdla, doc. Pokorný (v první řadě)
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doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Byl jmenován docentem v oboru Technologie a manage-
ment v dopravě a telekomunikacích s účinností od
1. března 2007 rektorem Univerzity Pardubice prof. Jiřím
Málkem. Doc. Drdla pracuje na Katedře technologie a řízení
dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera.
Odbornou specializací doc. Drdly je veřejná osobní doprava,
především se zaměřením na oblast integrované osobní do-
pravy včetně integrovaných dopravních systémů, městské
hromadné dopravy a obecně i periodické dopravy. V rámci
své vědecké práce se věnuje především optimalizaci techno-
logických procesů veřejné osobní dopravy v městských a pří-
městských aglomeracích s důrazem na periodickou formu
dopravní obsluhy. V rámci své výzkumné činnosti byl nebo je
členem mnoha projektů řešených pod hlavičkou Univerzity
Pardubice či jiných subjektů. Výsledky z projektů řešených
výzkumnými týmy, jejichž byl doc. Drdla členem, se uplatnily
v praxi zejména v rámci systémů městské hromadné dopravy
či jiných systémů veřejné osobní dopravy.
Habilitační práci „Optimalizace periodické dopravy v pří-
městských aglomeracích” obhájil před Vědeckou radou Do-
pravní fakulty Jana Pernera dne 31. ledna 2007.

doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D.
Byl jmenován docentem v oboru Anorganická chemie
s účinností od 1. ledna 2007 rektorem Univerzity Pardubice
prof. Jiřím Málkem. Doc. Jambor pracuje na Katedře obecné
a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické.
V rámci své odborné činnosti se doc. Jambor zaměřuje na
strukturální výzkum a aplikace organokovových sloučenin kovů
13. 14. a 15. skupiny periodického systému obsahujících Y,C,Y –
chelátující ligandy. V popředí zájmu je příprava organokovových
kationů a sloučenin v nižších oxidačních stavech, a to objasňo-
vání vztahů mezi jejich strukturou a vlastnostmi. Příprava a sta-
bilizace uvedených sloučenin je důležitá pro jejich aplikaci
v technologických procesech jako katalyzátorů apod.
Habilitační práci „Organocíničité sloučeniny obsahující Y,C,Y
– chelátující ligandy” obhájil dne 13. prosince 2006 před Vě-
deckou radou Fakulty chemicko-technologické.

doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Byl jmenován docentem v oboru Dopravní prostředky
a infrastruktura s účinností od 1. března 2007 rektorem
Univerzity Pardubice prof. Jiřím Málkem. Doc. Pokorný pra-
cuje na Katedře dopravní infrastruktury Dopravní fakulty
Jana Pernera.
Odbornou specializací doc. Pokorného je konstrukce a do-
pravní stavitelství se zaměřením na mostní stavby. Jako pro-
jektant vypracoval projekty mostů na dálnici D 1 v úseku
Velká Bíteš – Měřín a některé projekty velkých mostů na se-
verní Moravě. Je autorizovaným inženýrem, který úzce spolu-
pracuje s mostními odborníky a realizátory mostů. V roce
2003 svými výpočty prokázal, že Wonkův most v Pardubicích
není nutno zbourat, jak bylo některými mostními odborníky
doporučováno, a přispěl tak k prosazení návrhu na jeho sa-

naci, která byla úspěšně dokončena v roce 2007. Ve své vě-
decké činnosti se věnuje především mostům z předpjatého
betonu.
Habilitační práci „Mostní deskové konstrukce” obhájil před
Vědeckou radou Dopravní fakulty Jana Pernera dne 22. února
2006.

Docenti habilitovaní na jiné vysoké škole
doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr.
Byl jmenován docentem v oboru Aplikovaná fyzika s účin-
ností od 1. března 2007 rektorem Českého vysokého učení
technického. Doc. Drašar pracuje na Katedře fyziky Fakulty
chemicko-technologické.
Středem jeho zájmu jsou transportní a magnetické vlastnosti
krystalických pevných látek. Zabývá se přípravou a charakte-
rizací intermetalických sloučenin na bázi přechodných kovů
a kovů vzácných zemin s potenciálním využitím pro termoe-
lektrické aplikace. Vedle toho se v rámci spintroniky věnuje
rovněž studiu nových zředěných magnetických polovodi-
čů, a to zejména vlivu přechodných kovů na magnetické
vlastnosti vybraných chalkogenidů.
Habilitační řízení ukončil na Strojní fakultě Českého vysoké-
ho učení technického v Praze. Habilitační práci „Termoelek-
trické a magnetické vlastnosti materiálů s tetradymitovou
strukturou” obhájil 15. února 2007.

doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
Byla jmenována docentkou v oboru Management a eko-
nomika podniku s účinností od 1. března 2007 rektorem
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Doc. Myšková pracuje na
Ústavu ekonomiky a managementu Fakulty ekonomic-
ko-správní.
Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje zejména na
oblast podnikové ekonomiky, financí a managementu.
Habilitační řízení ukončila na Fakultě managementu a ekono-
miky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Habilitační práci „In-
formace v rozhodování managera” obhájila dne 16. února
2007.

doc. RNDr. Miloš Steinhart, CSc.
Byl jmenován docentem v oboru Fyzika molekulárních
a biologických struktur s účinností od 1. dubna 2007 rek-
torem Univerzity Karlovy. Doc. Steinhart pracuje na Katedře
fyziky Fakulty chemicko-technologické.
Hlavní oblastí vědecké práce je rozvoj a využití metody ma-
loúhlového rozptylu rentgenového nebo synchrotronového
záření. V posledních letech se intenzivně zabývá rozšířením
těchto technik o studium materiálů vystavených speciálním
podmínkám, zvláště vysokým tlakům. Součástí této práce je
i vývoj měřicí aparatury a výpočetních postupů pro zpraco-
vání velkého množství dat z časově rozlišených měření.
Habilitační řízení ukončil na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Habilitační práci „SWAXS Mea-
surements on Polymer and Biopolymer Systems at Elevated
Pressures” obhájil dne 8. listopadu 2006.
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Představení nových profesorů

Univerzita Pardubice je na základě rozhodnutí Akreditační
komise České republiky oprávněna vykonávat řízení ke jme-
nování profesorem v osmi oborech akreditovaných na Fakul-
tě chemicko-technologické, ve dvou oborech akreditovaných
na Dopravní fakultě Jana Pernera a v jednom oboru na Fakul-
tě ekonomicko-správní.
Dne 5. listopadu odpoledne se ve Velké aule Karolina v Praze
uskutečnila slavnostní ceremonie, při níž byly předány profe-
sorské dekrety 87 novým profesorům českých vysokých
škol, které jmenoval prezident České republiky Václav Klaus.
Za účasti prorektora Univerzity Pardubice doc. Ing. Jiřího
Cakla, CSc. slavnostně převzali profesorský jmenovací dekret
z rukou prezidenta republiky Václava Klause také tři noví
profesoři působící na Univerzitě Pardubice: prof. Ing. Ivan
Švancara, Dr., prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D., CSc.,
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
V uplynulém roce bylo úspěšně ukončeno řízení ke jmenová-
ní profesorem pěti akademických pracovníků – dvou na Uni-
verzitě Pardubice a tří na jiné vysoké škole.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D.
Profesorem pro obor Otorinolaryngologie byl jmenován
prezidentem České republiky Václavem Klausem s účinností
od 5. listopadu 2007 na návrh Vědecké rady Masarykovy Uni-
verzity Brno ze dne 29. května 2007.
Profesor Chrobok působí na Klinice otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice a Ka-
tedře klinických oborů Fakulty zdravotnických studií.
Profesorskou přednášku „Současný pohled na patofyziologii
a léčbu chronického středoušního zánětu s cholesteato-
mem” přednesl před Vědeckou radou Fakulty lékařské Masa-
rykovy univerzity v Brně dne 26. dubna 2007.

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Profesorem pro obor Technologie makromolekulárních
látek byl jmenován prezidentem České republiky Václavem
Klausem s účinností od 16. dubna 2007 na návrh Vědecké
rady Univerzity Pardubice.

Profesor Kalenda působí na Ústavu polymerních materiálů
Fakulty chemicko-technologické.
Odborné zaměření profesora Kalendy se týká technologie
nátěrových hmot. Jeho zájem nejprve směřoval do oblasti
katalytického působení organokovových sloučenin při kopo-
lymeračním vytvrzování nenasycených polyesterů a při
síťování alkydových pryskyřic autooxidační cestou. Později se
orientoval na organický povlak jako celek včetně podklado-
vého substrátu. V posledních letech se věnuje povrchové
úpravě pigmentových částic pomocí nanovrstev a vytváření
vysoce účinných antikorozních pigmentů pro organické
povlaky.
Profesorskou přednášku „Ochranné povlaky” přednesl před
Vědeckou radou Fakulty chemicko-technologické dne
14. června 2006 a jeho jmenování profesorem schválila Vě-
decká rada Univerzity Pardubice dne 16. října 2006.

prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.
Profesorkou pro obor Ekonometrie a operační výzkum
byla jmenována prezidentem Slovenské republiky Ivanem Ga-
šparovičem s účinností od 26. června 2007 na návrh Vědecké
rady Ekonomické univerzity v Bratislavě ze dne 18. října
2006.
Profesorka Pacáková působí na Ústavu ekonomie Fakulty
ekonomicko-správní.
Profesorskou přednášku „Modelování a simulace pojistných
rizik” přednesla před Vědeckou radou Fakulty hospodářské
informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě dne 21. září
2006.

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Profesorem pro obor Správní právo a správní věda byl
jmenován prezidentem České republiky Václavem Klausem
s účinností od 5. listopadu 2007 na návrh Vědecké rady Uni-
verzity Karlovy v Praze.
Profesor Pomahač působí na Ústavu veřejné správy a práva
Fakulty ekonomicko-správní.
Profesorskou přednášku „Koncepce vědecké práce a výuky
v oboru správní právo a správní věda” přednesl před Vědec-
kou radou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne
19. října 2006.

prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.
Profesorem pro obor Analytická chemie byl jmenován
prezidentem České republiky Václavem Klausem s účinností
od 5. listopadu 2007 na návrh Vědecké rady Univerzity
Pardubice.
Profesor Švancara působí na Katedře analytické chemie Fa-
kulty chemicko-technologické.
Odborné zaměření prof. Švancary se týká elektroanalytické
chemie. Od počátku své vědeckovýzkumné práce na fakultě
se věnuje heterogenním elektrochemickým čidlům na bázi
uhlíkových materiálů, zejména uhlíkových past. Pozornost vě-
noval také čidlům založeným na kovových povlacích, z nichž

přítomní noví profesoři působící na UPa: prof. Chrobok,
prof. Kalenda, prof. Pomahač a prof. Švancara
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„šlágrem” posledních let se staly zejména bismutové filmové
elektrody.
Profesorskou přednášku „Elektroanalýza s uhlíkovými pasto-
vými elektrodami” přednesl před Vědeckou radou Fakulty

chemicko-technologické dne 14. března 2007 a jeho jmeno-
vání profesorem schválila Vědecká rada Univerzity Pardubice
dne 28. května 2007.

Gaudeamus 2007

Ve dnech 30. října až 2. listopadu proběhl Evropský veletrh
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2007.
Veletrh byl uspořádán již počtrnácté na brněnském výstavišti
v pavilonu G2.
Letošní veletrh nabídl zastoupení rekordních 138 samostat-
ných vystavovatelů, 213 fakult a 1 334 studijních oborů
z České republiky a zahraničí. Zastoupeny byly všechny čes-
ké univerzity, téměř všechny vysoké školy, významné vyšší
odborné školy a instituce zajišťující vzdělávání v zahraničí
a výměnné studijní pobyty, poradenské instituce a jazykové
školy. Zahraniční vystavovatelé tvořili téměř 30 % z celkové-
ho počtu vystavujících škol a pokrývají celé spektrum poma-
turitního a celoživotní vzdělávání.
Veletrh byl zejména určen pro studenty III. a IV. ročníků
středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol,
studenty bakalářských studijních programů a pro všechny zá-
jemce o celoživotní vzdělávání.
Univerzita Pardubice měla stánek číslo 102. Zástupci z fakult
a vysokoškolského ústavu obětavě po celou dobu poskytova-
li všem zájemcům informace (formou přednášek, slovem i pí-
semnými materiály) nejen o možnostech studia a přijímacích
zkouškách pro příští akademický rok 2008/2009, ale i dalších
službách a podmínkách studia a studentského života, které
nabízí univerzita a univerzitní areál v Pardubicích.
Celkem veletrh navštívilo 30 205 návštěvníků, což je nejvíce
za celou historii. Z toho 26 846 studentů a 997 výchovných
poradců. Doprovodný program přednášek vystavujících škol,
které probíhaly každý den v přednáškovém sále pavilonu, na-
vštívilo 25 – 30 % všech návštěvníků veletrhu.
Všem, kteří se podíleli na zajištění, organizaci a prezentaci na
veletrhu, patří upřímné poděkování.

(topo)

Univerzita Pardubice se v Brně prezentovala na stánku
č. 102

Jak vnímají naši absolventi svůj vstup na trh práce

V závěru letního semestru akademického roku 2006/07 byl
na Univerzitě Pardubice uskutečněn průzkum dalšího uplat-
nění absolventů naší univerzity.
Otázka efektivní přípravy vysokoškoláků pro trh práce je –
a s ohledem na vynakládání veřejných prostředků jistě
oprávněně – poměrně diskutovanou záležitostí. Nestačí nám
oficiální odosobněné statistiky, naším cílem bylo znát názory,
postoje a stanoviska našich studentů, resp. v době vyplňování
průzkumného dotazníku již nikoli studentů, ale našich „čers-
tvých” absolventů.
S ohledem na téma byli osloveni absolventi bakalářských
a magisterských studijních programů studující v prezenční for-

mě studia. (U kombinované formy studia je ve většině případů
otázka vazby na trh práce v daném okamžiku vyřešena.)
Na tomto místě nabízíme základní přehled o výsledku prů-
zkumu, detailní vyhodnocení byla dána k dispozici vedením
fakult.

Kdo se účastnil ankety.
Ankety se zúčastnilo 43 % oslovených absolventů akademic-
kého roku 2006/ 2007.
Největší účast respondentů byla z Fakulty chemicko-techno-
logické 85 % (263 z 308 absolventů) a na početně menších
fakultách, tj. na Ústavu elektrotechniky a informatiky 89 %
a Fakulty restaurování 71 % (kdežto jen polovina absolventů



vyjádřilo 95 % respondentů. Na šestistupňové škále (od vý-
borné až po mizivou šanci) se pouze 5 % absolventů přiklá-
nělo k negativní odpovědi. Naopak většina vyjadřuje svůj
subjektivní pozitivní postoj: domnívají se, že jejich šance jsou
ucházející (přes 45 %), případně velmi dobré (40 %), ba
výborné (přes 9 %).

Graf: Názor na šance, které má absolvent na trhu
práce (v absolutních počtech respondentů)

Je rovněž potěšující, že více než 3/4 respondentů by se rády
seznámily s výsledkem průzkumu. Proto zveřejňujeme ale-
spoň základní data v našem univerzitním zpravodaji a na
webových stránkách.
Celkově lze konstatovat, že v zásadě pozitivní výsledky prů-
zkumu jsou pro nás povzbuzuj íc í , na druhou stranu
i zavazující.
Přerušení bezprostředních vazeb na univerzitu v roli studen-
ta přechází po absolutoriu na volnější vazbu absolventa
k mateřské univerzitě a fakultě.
Je naším přáním, aby byli absolventi našich fakult úspěšnými
odborníky, aby i po letech vnímali Univerzitu Pardubice jako
„svou” univerzitu.
Rádi bychom, aby náročnost kladená při studiu na studenty
byla zdrojem úspěchů našich absolventů v praxi, a to v ja-
kémkoli oboru, na jakékoli pozici.

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
prorektorka pro studium a pedagogickou činnost
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na Fakultě zdravotnických studií), neboť bylo patrně organi-
začně jednodušší oslovit početně menší skupinu absolventů
na ÚEI (40 ze 45) a FR (10 ze 14).
Na ostatních fakultách se průzkumu zúčastnilo podstatně
méně absolventů – na Fakultě ekonomicko-správní 38 %, na
Fakultě filozofické jen 16 % a na Dopravní fakultě Jana Perne-
ra dokonce jen 11 % (29 z 255) absolventů.

„Bakalář nestačí” – Univerzita Pardubice vede.
Značná část absolventů chce pokračovat ve studiu.
Přitom 86 % absolventů-respondentů, kteří se rozhodli dále
studovat na vysoké škole, se rozhodlo pokračovat ve studiu
na Univerzitě Pardubice, 11 % na jiné vysoké škole.

Zaměstnání není ponecháváno náhodě, oboru je
zachovávána věrnost.
Z těch, kteří chtějí nastoupit po absolutoriu do zaměstnání,
což je 52 % respondentů, téměř 2/3 mají již předběžný příslib
zaměstnání (28 %) nebo dokonce uzavřenou pracovní smlou-
vu (26 %). Pouze 1/3 začne teprve hledat zaměstnavatele.
Je potěšitelné, že 95 % předpokládá, že bude pracovat v obo-
ru, který vystudovali (61 %), nebo alespoň v příbuzném
oboru (34 %).

Podnikání či praxe v zahraničí není ale výjimkou.
12,5 % absolventů-respondentů nebude ani studovat, ani se
nenechá zaměstnat. Z nich 50 % hodlá podnikat, 36 % plánu-
je odjet na zahraniční praxi.

Je registrace na úřadu práce známkou
neuplatnitelnosti na trhu práce?
13 % absolventů-respondentů si myslí, že se nechá zaregis-
trovat na úřadu práce, z toho převážná většina (68 %) proto,
aby nemusela platit pojištění, 24 % předpokládá, že jim úřad
práce pomůže najít zaměstnání.

Šance na trhu práce? Vnímány pozitivně!
V obecné otázce, jak vnímají šance na uplatnění na trhu prá-
ce po absolvování naší univerzity, resp. příslušné fakulty, se

V průmyslové zóně Staré Čívice v Pardubicích
vyroste moderní TechnoPark

Dne 26. října ve Starých Čívicích v Pardubicích proběhl slav-
nostní poklep na základní kámen nového areálu TechnoParku
Pardubice – Vědeckotechnického parku a Podnikatelského
inkubátoru.
Rozsáhlý moderní technologický park vyroste v průmyslové
zóně Staré Čívice v Pardubicích. TechnoPark Pardubice
(TPP), jak je projekt označován, je společným projektem Par-
dubického kraje, Univerzity Pardubice, Free Zone Pardubice,
a.s. a manažerské společnosti TechnoPark Management, kte-
rá zajišťuje nejen přípravné fáze projektu, ale zejména dlou-
hodobé strategické řízení podnikatelského záměru.
Myšlenka TechnoParku Pardubice vznikla jako rozvojový pro-
jekt pardubické akciové společnosti FREE ZONE Pardubice

již v roce 2002. Dále byla rozvíjena pod záštitou poradního
sboru hejtmana Ing. Romana Línka, ustaveného v roce 2003.
V roce 2004 pak založil Pardubický kraj s Univerzitou Pardu-
bice a akciovou společností FREE ZONE, ve které má podíl
město Pardubice i město Chrudim, společný podnik, který se
v dalších letech stal nositelem celého záměru. Po letech usi-
lovné práce bylo v roce 2006 vydáno územní rozhodnutí
k výstavbě v lokalitě Městské průmyslové zóny ve Starých
Čívicích a bylo požádáno o dotace z fondu Prosperita Ope-
račního programu Průmysl a podnikání při Ministerstvu prů-
myslu ČR. Celkové poskytnuté dotace činí téměř 300 milió-
nů korun z potřebných nutných uznatelných nákladů ve výši
422 mil. korun. Celkový záměr projektu v rozsahu přes
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600 mil. korun bude v případě úspěchu první etapy realizo-
ván v dalších fázích, pravděpodobně až do roku 2013.
„Velmi důležité a podmiňující je zapojení univerzitního pro-
středí do celého projektu. Na jedné straně se tím zpřístupní
špičkové technologie a inovativní procesy akademické sféře,
na straně druhé může naopak průmysl využít lidských zdrojů
a potenciálu vysoké školy”, dodal prorektor pro vědu a tvůr-
čí činnost a statutární zástupce rektora Univerzity Pardubice
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Společnost TechnoPark Pardubice, k.s., má správní radu, v je-
jímž čele je hejtman kraje, představitel univerzity i zástupci
podnikatelské sféry. Členství ve správní radě je čestné a ne-
honorované. Úkolem správní rady je kromě jiného jmenovat
i průmyslovou radu, která je odborným garantem při posuzo-
vání podnikatelských záměrů začínajících a inovačních firem,
které budou usilovat o využití služeb technologického parku.
Autorem stavební části projektu TechnoParku pro úroveň
územního rozhodnutí je společnost BP projekt Pardubice
a pro úroveň stavebního povolení pak společnost Arch.De-
sign, s. r. o. Generálním dodavatelem se na základě veřejné
soutěže stalo sdružení společností GEOSAN GROUP, a. s.,

a PSG – International, a. s. Partnerem pro projektové finan-
cování je Reiffeisenbank, a. s.

zdroj: tisková zpráva pro položení základního kamene
TechnoPark Pardubice, k.s.
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Nový děkan Fakulty filozofické se ujal své funkce

Ve čtvrtek 1. listopadu se ujal funkce nový děkan Fakulty filo-
zofické prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Do čela fakulty jej
jmenoval pro následující čtyřleté funkční období rektor Uni-
verzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. na základě návrhu
akademického senátu fakulty, který jej zvolil tajnou volbou
dne 15. října.
Profesor Vorel po šesti letech a dvou funkčních obdobích na-
hrazuje ve funkci prof. PhDr. Milenu Lenderovou, CSc., která
významně ovlivnila vznik a rozvoj mladé fakulty univerzity
a její přeměnu na Fakultu filozofickou s dnešními 1 700
studenty.
Profesor Vorel je druhým děkanem v historii fakulty univerzi-
ty, která vznikla v roce 2001 přeměnou z Ústavu jazyků a hu-
manitních studií, existujícího při univerzitě od roku 1992.

Nového děkana fakulty jsme se zeptali:

1. Pane děkane, jaké jsou hlavní cíle Vašeho působení
v čele Fakulty filozofické?

Naše fakulta prošla během prvních sedmi let své existence
(2001 – 2007) velmi rychlým vývojem. Podařilo se vybudovat
základní síť odborných kateder a dosáhnout alespoň u někte-
rých z nich všech tří stupňů strukturovaného vysokoškolské-
ho studia. Jedním z hlavních cílů, kterého bych chtěl během
svého působení v čele fakulty dosáhnout, je proto pokračo-
vat v tomto trendu a dokončit konstituování fakulty získáním
habilitačních práv a práv k profesorskému řízení v některém
z oborů, které jsou na naší fakultě akreditovány. Cesta k to-
muto cíli však pochopitelně vede přes řadu dílčích kroků –

zleva: Ing. Kovář (TechnoPark Management), prof. Ludwig (UPa),
Ing. Línek (Pardubický kraj), Ing. Koláček (město Pardubice)

tím rozhodujícím je zvýšení požadavků na zlepšení kvalifikač-
ní struktury jednotlivých kateder a výsledků jejich vědecko-
výzkumné činnosti. Naše fakulta ve svém rozvoji již také po-
myslně „narazila na strop” svých prostorových možností,
vždyť v posledních letech každoročně narůstá počet našich
studentů v řádu několika stovek. Již druhý akademický rok
zápasíme s nedostatkem učeben; také většina akademických
pracovníků na svých katedrách spíše jen přežívá v provizor-
ních prostorových podmínkách. Chceme-li od svých pracov-
níků pedagogické a vědecké výkony, které mají být v evrop-
ském a světovém univerzitním prostředí konkurenceschop-
né, musíme jim poskytnout i srovnatelné hmotné a pracovní
podmínky. To platí i pro naši fakultu, proto věřím, že se
v rámci slibného stavebního rozmachu celého kampusu naší
univerzity podaří během mého funkčního období vyřešit
i prostorové problémy Fakulty filozofické.

2. Můžete se čtenářům krátce představit?
Mohu. Jmenuji se Petr Vorel a pocházím z Valů nad Labem
(10 km na západ od Pardubic), kam se můj pra-pra-praděd Jo-
sef Vorel přiženil v roce 1829. Ten pocházel ze vsi Jehlice na
Královéhradecku, kde si můj pra7-děd Tobiáš Vorel koupil
14. března 1693 za 80 kop grošů míšeňských malý chalupnic-
ký grunt. A do té Jehlice přišel Tobiáš ze vsi Písečná u Žam-
pachu na Ústeckoorlicku, kde žil můj pra10-děd Daniel Vorel
už v roce 1598.
Z toho jednak vyplývá, že jsem svým původem (jak se hezky
česky říká) „echtovní” Východočech, jednak že mou profesí
je historie.
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Fakulta ekonomicko-správní má po šesti letech nového děkana

Ve středu 7. listopadu zvolil Akademický senát Fakulty eko-
nomicko-správní Univerzity Pardubice ve druhém kole voleb
svého kandidáta, resp. kandidátku na funkci děkana fakulty
pro následující čtyřleté funkční období. Je jí doc. Ing. Rená-
ta Myšková, Ph.D., dosavadní vedoucí Ústavu ekonomiky
a managementu FES, kterou rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. jmenoval do funkce s účinností
od 1. ledna 2008.
V prvním kole vyhlášených voleb na kandidáta na funkci dě-
kana dne 22. října nezískala žádná ze dvou kandidátek po-
třebnou nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů fakulty.
Proto Akademický senát Fakulty ekonomicko-správní vyhlásil
v souladu s volebním a jednacím řádem akademického sená-
tu nové kolo voleb kandidáta na funkci děkana pro následují-
cí čtyřleté funkční období. Do druhého kola voleb kandidáta

na funkci děkana Fakulty ekonomicko-správní byli navrženi
akademickou obcí fakulty čtyři kandidáti, z nichž kandidaturu
přijali tři kandidáti (titíž jako v kole prvním):
– doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.,
– doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.
a doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
Tajnou volbou přítomných senátorů fakulty byla zvolena kan-
didátkou na funkci děkanky Fakulty ekonomicko-správní pro
období 2008 – 2011 doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
Pětačtyřicetiletá docentka Myšková je první ženou v čele Fa-
kulty ekonomicko-správní v její šestnáctileté historii a šestou
osobností ve funkci děkana fakulty, která byla založena
v roce 1991 jako Fakulta územní správy a dnes je se svými
2 600 studenty nejpočetnější fakultou Univerzity Pardubice.

Bydlím v Pardubicích, je mi 44 let, jsem ženatý a mám dva syny
(22 a 16). Absolvoval jsem Gymnázium v Přelouči (1981),
pražskou Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
(1986), pak vědeckou aspiranturu v Historickém ústavu Aka-
demie věd ČR (1995), habilitaci na Filosofické fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze (1999) a profesorské řízení na Filosofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004).
Svou profesní dráhu jsem začínal ve Východočeském muzeu
v Pardubicích (1986). Na naši fakultu jsem nastoupil od 1. 10.
2000 na základě tehdy vyhlášeného konkurzu jako vedoucí ka-
tedry historických věd, k 1. 2. 2006 jsem byl paní děkankou
prof. Lenderovou jmenován proděkanem pro vědu a vývoj, od
1. 11. 2007 jsem po předchozí volbě akademickým senátem na
základě jmenování panem rektorem převzal děkanský úřad.
Moje práce mne doposud vždy bavila, takže beru jako samo-
zřejmost, že jednotlivé fáze mého profesního růstu prováze-
lo poměrně velké množství publikovaných knih a vědeckých

studií, uveřejňovaných doma i v zahraničí. Zabývám se hlavně
českými a středoevropskými dějinami raného novověku
(16. – 18. století) a dějinami peněžního oběhu. Z mnoha knih,
kterýchž jsem autorem, mne dosud nejvíce bavilo psaní tří
publikací, které nejlépe charakterizují moje badatelské zamě-
ření: 1) Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy
v dějinách Čech a Moravy), Praha 1999; 2) Od pražského
groše ke koruně české (průvodce dějinami peněz v českých
zemích 1300 – 2000), Praha 2004 [2. vydání] a 3) Velké ději-
ny zemí Koruny české VII. (1526 – 1618), Litomyšl – Praha
2005. Doufám, že i jako děkan si tu a tam najdu nějakou
chvilku na vědeckou práci.

3. Jaký je Váš tým nejbližších spolupracovníků v čele
fakulty?

Vedení fakulty je týmová práce a bez zkušeností se nedá
dobře dělat. Proto si velmi cením, že jsem mohl složitosti
této agendy postupně poznávat již jako proděkan. Myslím, že
minulé vedení fakulty udělalo ohromný kus práce a že moje
předchůdkyně v tomto úřadu, prof. PhDr. Milena Lenderová,
CSc., měla při volbě nejbližšího týmu svých spolupracovníků
šťastnou ruku. Byl jsem proto velmi rád, že všichni kolegové
z předchozího vedení fakulty byli ochotni ve svých funkcích
setrvat a také paní profesorka slíbila, že bude i nadále svou
radou nápomocna. Ve funkcích proděkanů zůstali prof. PhDr.
Karel Rýdl, CSc. (statutární zástupce a proděkan pro vnější
vztahy), PhDr. Šárka Ježková, Ph.D. (proděkanka pro pedago-
gickou činnost a studijní agendu); novým proděkanem pro
vědu a vývoj jsem jmenoval doc. PhDr. Oldřicha Kašpara,
CSc., funkci tajemnice i nadále zastává Ing. Zora Führerová.
V rámci širšího vedení fakulty, které je konstituováno jako
tzv. kolegium děkana (členy jsou např. všichni vedoucí kate-
der), však s velkou pravděpodobností dojde v brzké době
k některým personálním změnám.

Děkujeme za rozhovor.
za redakci Tomáš Pospíchal

historicky 2. děkan
Fakulty filozofické
prof. PhDr. Petr
Vorel, CSc. při
předvolebním
shromáždění
akademické obce
fakulty 15. 10. 2007
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Na slovíčko s novou děkankou
Fakulty ekonomicko-správní
doc. Ing. Renátou Myškovou, Ph.D.
Vážená paní děkanko:
1. Jaké máte plány v čele Fakulty ekonomicko-správní?
Fakulta ekonomicko-správní podle mého názoru za posled-
ních 6 let zaznamenala značný rozvoj, což je zásluha mého
předchůdce ve funkci děkana, pana prof. Ing. Jana Čapka, CSc.,
a jeho spolupracovníků. Nabízené studijní programy jsou ce-
listvé pro bakalářskou a magisterskou formu studia, je potře-
ba získat ještě akreditaci pro doktorské studium v rámci stu-
dijního programu Ekonomika a management. Také budeme
usilovat o další habilitační a profesorská řízení a pozornost
bude věnována i rozšíření studia v anglickém jazyce.
Když jsem uvažovala o tom, jak vyjádřit svou vizi pro nadchá-
zející funkční období, vycházela jsem z toho, co bych si přála
o naší fakultě slyšet. Chtěla bych, aby naše fakulta byla vždy
považována za tu, která má vysokou prestiž v akademickém
prostředí i v povědomí odborné i široké veřejnosti. K tomu
potřebuje aktivní a motivované akademické pracovníky, spo-
lupracující napříč odbornými zaměřeními na fakultě. Výsled-
kem jejich působení by měli být studenti vyváženě vzdělávaní
v oblastech ekonomiky, informatiky, matematiky i cizích
jazyků. Samozřejmě je nutné zmínit i kvalitní publikační
činnost akademických pracovníků.
Jednou větou: z toho vyplývá, že se kromě již uvedeného za-
měřím na zlepšování kvality všech činností, které k této vizi
přispívají.

2. Můžete se čtenářům krátce představit?
Před zvolením a jmenováním do funkce děkanky jsem v po-
sledních letech pracovala jako vedoucí Ústavu ekonomiky
a managementu. Na Univerzitě Pardubice působím od roku
1999, kdy jsem zde absolvovala v magisterském studiu pro-

gram ekonomicko-správní. Pro svou další práci považuji za
přínosné, že jsem se seznámila s naší fakultou nejen z pozice
pedagoga, ale i studenta. Pedagogické zkušenosti jsem získá-
vala již dříve ve svém původním oboru – jsem absolventkou
ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechnické.
V době svého studia na Fakultě ekonomicko-správní jsem
měla zkušenosti i z ekonomické praxe v podniku, a proto
jsem uvítala možnost na této fakultě zůstat, využít své prak-
tické znalosti a pokračovat v dalším sebevzdělávání. Doktor-
ský titul jsem získala v oboru Řízení a ekonomika průmyslu
na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, docenturu v oboru
Management a ekonomika podniku na Fakultě managementu
a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuji zejména na
oblast podnikové ekonomiky, financí a managementu. Touto
problematikou se zabývám i ve své publikační činnosti a ře-
ším ji v rámci grantů a různých projektů.
Jsem vdaná, mám devatenáctiletou dceru a sedmnáctiletého
syna. Bydlím v Pardubicích. K mým koníčkům patří četba,
a pokud mám čas a příležitost, ráda hraji šachy.

3. Mohla byste představit své proděkany?
Vzhledem k růstu fakulty považuji za potřebné zvýšit počet
proděkanů na čtyři a náplň jejich činnosti směřovat tak, aby
mohli co nejlépe spolupracovat nejen v rámci fakulty, ale
i v rámci Univerzity Pardubice s funkční návazností na prorek-
tory. V lednu 2008 hodlám jmenovat tyto čtyři proděkany:

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
– prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Je absolventem Vysoké školy dopravní a spojů v Žilině, titul
kandidáta technických věd získal na Fakultě elektrotechnické
ČVUT v Praze. Habilitoval na VŠDS Žilina a v roce 2002 byl
jmenován profesorem Manažerské informatiky po úspěšném
ukončení profesorského řízení na VŠB-TU v Ostravě.
Byl vedoucím katedry nejprve na VŠDS Žilina, později také
na Univerzitě Pardubice. Má zkušenosti ve funkci proděkana
FES i prorektora UPa. Děkanem Fakulty ekonomicko-správní
byl zvolen na dvě funkční období 2002 – 2004 a 2005 –
2007.
Prof. Čapek je odborníkem na identifikaci systémů, modelo-
vání ekonomických a sociálních procesů, simulaci systémů,
operační systémy a bezpečnost a ochranu informací. Je auto-
rem a spoluautorem mnoha publikací včetně monografií
a tuzemských i zahraničních patentů, jeho práce jsou citová-
ny domácími i zahraničními autory. Prof. Čapek je členem
GISIG, EAIE a jiných organizací, členem vědeckých rad UPa
a fakult na jiných vysokých školách, byl rovněž členem
předsednictva ČAGI.
Prof. Čapek byl a je řešitelem a koordinátorem řady českých
i mezinárodních grantů a projektů, působil jako pozvaný
přednášející a hostující vědecký pracovník na zahraničních
vysokých školách.

po 6 letech vede
Fakultu
ekonomicko-správní
nový děkan – první
děkanka v 16 leté
historii fakulty
– doc. Ing. Renáta
Myšková, Ph.D.
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Proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj
– doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
Vystudovala VŠChT Praha, Fakultu automatizace a ekonomi-
ky, obor ekonomika a řízení chemického a potravinářského
průmyslu. Na téže fakultě získala titul kandidáta ekonomic-
kých věd a habilitovala se na TU VŠB, Fakultě metalurgie
a materiálového inženýrství pro obor řízení průmyslových
systémů. Před působením na Univerzitě Pardubice pracovala
v Chemických závodech Litvínov a Severočeských chemic-
kých závodech Lovosice. Na Univerzitě Pardubice působila
nejdříve na Fakultě chemicko-technologické jako výzkumný
pracovník a asistent, posléze jako odborný asistent a docent.
Vyučovala předměty z oblasti podnikové ekonomiky, nyní se
specializuje na problematiku životního prostředí. V posled-
ních letech současně odpovědně vykonávala funkci prodě-
kanky pro vědeckovýzkumnou činnost a vnější vztahy.
V oblasti výzkumu se dlouhodobě zabývá problematikou
hodnocení vlivů na životní prostředí, výpočty škod na ŽP, en-
vironmentálním managementem. Doc. Obršálová se podílela
na řešení řady tuzemských i zahraničních pedagogických
a vědeckovýzkumných úkolů, je členkou redakčních rad tu-
zemských a mezinárodních časopisů. Její publikační činnost je
velmi rozsáhlá, recenzuje doktorské práce doma a v zahrani-
čí (Německo, Indie), články, výzkumné práce atd. Absolvovala
řadu studijních a přednáškových pobytů v zahraničí.

tři kandidáti na funkci děkana prvního kola voleb: doc. Petr,
doc. Tetřevová a doc. Myšková

Univerzitu Pardubice navštívil ministr Cyril Svoboda

V pondělí 29. října se na děkanátu Fakulty ekonomic-
ko-správní uskutečnila krátká porada. Na programu byl jeden
bod: zajištění návštěvy ministra vlády České republiky Cyrila
Svobody (KDU-ČSL) na univerzitě. Měla proběhnout v úterý
6. listopadu v čase, který by vyhovoval hostu i vysokoškol-

skému pracovišti. K vzájemné dohodě se dospělo snadno
a velice rychle. Okamžitě se mohlo proto přistoupit k upřes-
ňování programu ministrova pobytu. Jaký byl, to nám přiblíží
krátká fotoreportáž.

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

Proděkan pro studium a pedagogickou činnost
– doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
Je absolventem Vysoké vojenské technické školy (nyní Vo-
jenská akademie) v Liptovském Mikuláši v oboru elektro-
technika. Po ukončení školy působil v praxi u vojsk. Po něko-
lika letech se vrátil na vysokou školu a působil jako interní
doktorand na katedře výpočetní techniky. Po obhajobě di-
sertační práce na téma Terciární zpracování radiolokační in-
formace v heterogenní síti čidel nastoupil jako odborný asis-
tent na katedru protivzdušné obrany státu. Obhájil habilitač-
ní práci na téma „Některé možnosti využití metod shlukové
analýzy v rozpoznávání obrazů” a získal titul docent.
Působí na Ústavu systémového inženýrství a informatiky
(dříve KIS) Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubi-
ce, kde řadu let zastává místo vedoucího, v posledním roce
zastává funkci předsedy akademického senátu UPa.
Ve své pedagogické činnosti se věnuje otázkám e-learningu,
problematice projektového řízení, data miningu a nástrojům
pro podporu rozhodování. Svou vědeckovýzkumnou práci
orientuje do oblasti svého pedagogického působení. Je auto-
rem řady původních vědeckých prací a mnohých odborných
prací a učebních textů. Spolupodílel se na řešení resortních
i vnitřních výzkumných úkolů a projektů FRVŠ.

Proděkanka pro vnitřní záležitosti
– Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Je absolventkou Fakulty národohospodářské Vysoké školy
ekonomické v Praze. Doktorské studium v oboru ekonomie,
specializace veřejná ekonomie, dokončila na Fakultě ekono-
micko-správní Masarykovy univerzity v Brně. Na naší fakultě
působí již od jejího založení, takže ji velmi dobře zná. Za tu
dobu významně přispěla k etablování struktur studijních plá-
nů a studijních předmětů, a to zejména základních předmětů
ekonomické teorie, v českém i anglickém jazyce. Ing. Pro-
vazníková je rovněž autorkou řady vědeckých prací, učeb-
nic i skript a od počátku se aktivně podílí na rozvoji speci-
fické formy výuky v rámci distančního studia.
V rámci své vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuje na ob-
last financování územních samospráv a jejich úlohu v rámci
financí v širším kontextu. Uvedenou problematiku řeší
i v rámci podaných grantů a rozvojových projektů. Zúčastni-
la se několika dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí
a pravidelně participuje na přednáškových pobytech na
zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus.

Děkuji za zodpovězení otázek.
za redakci Tomáš Pospíchal
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V úterý 6. listopadu od samého rána poměrně vydatně pršelo.
To však nezkazilo náladu studentkám, které před desátou
hodinou mířily k budově rektorátu. V jeho kongresovém sále
měly společně s dalšími posluchači Fakulty filozofické a Fakulty
ekonomicko-správní naší univerzity vyslechnout přednášku
Cyrila Svobody.

Ani ministru bez portfeje doprovázeného ředitelkou své
kanceláře Marií Bízovou (první zleva) a Ing. Hanou Demlovou
(bývalou primátorkou Pardubic) nevlídné počasí na dobré náladě
neubralo. Svědčí o tom snímek, na kterém ho zástupce Fakulty
ekonomicko-správní přivádí k setkání s posluchači.

Kongresový sál byl k zadostiučinění organizátorů zaplněn
studenty do posledního místa. Čekala je přednáška, ve které se
JUDr. Svoboda, v souladu se zaměřením jejich studia, věnoval
proměnám a hlavním prioritám současné české legislativy.
Měl však také možnost seznámit se s jejich názory, neboť po
skončení přednášky dostali možnost klást mu otázky.

Po přednášce bylo domluveno ministrovo přijetí děkanem
Fakulty filozofické prof. PhDr. Petrem Vorlem, CSc., které
proběhlo v Religionistickém vzdělávacím centru v ulici Svaté
Anežky České. O jeho vzniku i současné práci dostal Cyril
Svoboda velmi podrobné informace. Projednávaly se však i další
aktivity svědčící o tom, že humanitní obory jsou v Pardubicích již
pevnou součástí univerzitního studia.

Cyril Svoboda na závěr poděkoval těm, kteří se hlavní měrou
podílejí na chodu navštíveného pracoviště: PhDr. Pavlu Titzovi,
Ph.D. (první zleva), Bc. Blance Langerové (první zprava) a Bc.
Petru Brožkovi. Ten však na publikovaném snímku není, neboť
si právě dělal vlastní fotodokumentaci.

Zcela neformální
atmosféra byla příznačná
též pro závěrečnou,
v podstatě neoficiální
část ministrovy návštěvy.
Ten při cestě ke
služebnímu autu netušil,
že ho u něj čeká Česká
televize s žádostí
o rozhovor. Zatím až
s jistou dávkou hrdosti
sděloval, jak právě
z Pardubic pochází jeho
manželka, takže velmi
dobře zná místa,
kudy se právě jde.
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Setkání středoevropských regionalistů

Ve dnech 10. až 13. října uspořádala Ekonomická univerzita
v Bratislavě a Technická univerzita Košice druhý ročník kon-
ference „Central European Conference in Regional Science”.
Již její název napovídá, které státy na ní byly zastoupeny.
Vedle mluvčích středoevropských vysokých škol však v jejím
průběhu s podnětnými referáty vystoupili též vysokoškolští
pracovníci např. z Velké Británie a Holandska. O dobrém
jméně pardubické Fakulty ekonomicko-správní na daném
vědním úseku přitom svědčilo, že doc. Ing. Ivana Kraftová,
CSc. (prorektorka UPa) byla pověřena moderováním části
jedné z odborných sekcí.
Přínos konference spočíval kromě jiného v tom, že poskytla
vhodný prostor pro prezentaci výsledků práce mladých vě-
deckých pracovníků. Z doktorandů pardubické Fakulty eko-
nomicko-správní tak v samostatné sekci mohli vystoupit Ing.
S. Nechvílová, Ing. T. Karlíková, Ing. J. Krátký a Ing. J. Stejskal.
Co jim daná možnost přinesla, o tom nám blíže řekla Ing.
Karlíková: „Účast v sekci mladých vědců byla velkým příno-
sem nejen díky možnosti srovnání úrovní vědecké práce
v různých státech Evropy, ale také možností přímého kontak-
tu s odbornými kapacitami zabývajícími se regionalistikou.
Zkušenější kolegové byli přítomni celému jednání v sekci
a po jejím skončení přispěli radou ohledně chyb, kterých je
dobře se v průběhu samotného výzkumu i následně při pre-
zentaci výsledků vyvarovat.”
Organizátorům konference se zároveň podařilo vytvořit pří-
znivé podmínky nejen pro neformální výměnu názorů a zku-
šeností, ale také pro dojednání dalších forem spolupráce
mezi zúčastněnými subjekty. Jistě k tomu přispělo příjemné
prostředí, s kterým se účastníci konference setkali v Novém
Smokovci, ležícím přímo pod strmými štíty Vysokých Tater.

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

část pracovního předsednictva konference: zleva
doc. RNDr. O. Hudec, CSc. (TU Košice); prof. Ing. M. Buček, DrSc.
(FES UPa); G. Maier (profesor University of Economics and
Business Administration, Vídeň, člen European Regional Science
Association)

z jednání sekce mladých vědců

Koho by před lety napadlo: oslavy husitských válek, božích
bojovníků a učení Mistra Jana Husa v Bavorsku. Takovou myš-
lenku by tehdy všichni Češi považovali za bláznovství. V Ba-
vorsku, v převážně katolické zemi? A přesto je tomu dnes
tak! Jako by husitství opustilo svou rodnou zemi a přestěho-
valo se k bavorským sousedům. Velcí čeští badatelé stojí
v úžasu před tímto fenoménem. Otázka, proč k tomu došlo,
je velmi zajímavá právě i pro pardubickou germanistiku,
neboť se stále více věnuje výzkumu styků, přesahujících ba-
vorsko-české hranice. Hranice, to znamená dvě pohraničí,
tedy na jedné straně stoupající zájem Čechů o krajinu za
Čerchovem a Ostrým, na druhé o českou stranu za horami.
Oddělení pro výzkum pohraničí při České akademii věd na

Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do-
konce zjistilo, že bavorská hranice je u Čechů nejpreferova-
nější. I to musí mít svoje důvody. Přes všechny překážky při
rozvoji sousedství musí v podvědomí existovat sympatie
k Čechům a kladný postoj k nim. Především u tzv. místních
elit. Například ve městech Furth im Wald, Neunburg vorm
Wald, Waldmünchen, Nabburg, Kötzting a dalších. A to vše
právě možná i díky husitství a jeho tradici. Neboť ono už
sousedy nerozděluje, jako tomu bylo v minulosti, nýbrž právě
naopak. A nadšení pro husitství sahá přes hranice obou států.
Stalo se cosi podivného. Bavoři nám vrátili své svérázné chá-
pání husitství a česká města jako Tábor, Slaný, Tachov, Sedlča-
ny, Domažlice aj. ho uchopila. Všechna německá a česká měs-

České husitství v Bavorsku (ve městě Neunburg vorm Wald, 6. – 8. 7. 2007),
25-jähriges Festspieljubiläum Altstadtfest am Samstag und Sonntag, 7., 8. Juli 2007
Historischer Festzug am Sonntag, 8. Juli 2007



ta s husitskou tradicí založila spolek, ke kterému na západní
straně patří Bernau u Berlína, Naumburg, Kostnice, Furth im
Wald, Neunburg vorm Wald a Bärnau. Letos měli také Mgr.
Lenka Matušková a doc. Winfried Baumann z Katedry cizích
jazyků Fakulty filozofické UPa příležitost poznat zástupce
všech těchto středisek a vidět slavnostní hru Husitská válka,
úžasné představení konané každý rok a realizované pomocí
husitských vozových hradeb, zbraní a dělostřelectva a za zpě-
vu chorálu Ktož sú Boží bojovníci a krvavé bitvy, která navá-
zala na historickou událost z roku 1433, porážku vojska Pro-
kopa Holého na bavorském území.
Účast pardubických germanistů na oslavách husitských válek
v Bavorsku se již stala tradicí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se
slavilo 25. výročí slavnostního uvedení hry „O husitské válce
v hornofalckém městečku Neunburg vorm Wald”. Zvláště pří-
značnými se staly tyto slavnosti právě v době výročí upálení
Mistra Jana Husa 6. července v Kostnici, kdy bylo uvedeno
představení „O husitské válce“ a byly zahájeny městské histo-
rické oslavy. Čestnými hosty byli představitelé bavorských
měst, rady města, médií a v neposlední řadě také zástupci part-
nerských měst nejen ze SRN, ale také z druhé strany hranice,
v dnešní době naštěstí už ne za železnou oponou. Přijeli z Tá-
bora, Slaného, Tachova a také z Univerzity Pardubice. Zahájení
a organizace se ujali jako již tradičně první starosta města
Wolfgang Bayerl spolu s předsedou spolku Theo Männerem.
Husitské představení se zde koná každý rok, pouze jedenkrát
za pět let se k němu připojuje velkolepý slavnostní historický
průvod spolu s oslavami starého města, kde bylo možno vidět,
jak bohatou tradici má v Německu spolkový život. Program
a slavnosti zhodnotila také bavorská ministryně, jež ocenila vý-
znam Schengenské dohody a tím budoucí úplné odbourání
hranic mezi ČR a SRN.
Režisér hry podotkl, že je pro něj důležitý kontakt s Čechy,
který považuje v naší příhraniční oblasti za významnější než
například s jinými sousedy na severu Německa u dánských
hranic, kde bylo vždy díky neexistenci železné opony snad-
nější udržovat kontakty. Na česko-bavorském pohraničí jsme
propásli hodně let a toto vakuum je třeba co nejrychleji vy-
plnit. Jako příklad můžeme uvést společné inscenace divadel-
ních představení s husitskou tématikou. Husité tedy spojují
oba národy, ač je paradoxně v minulosti rozdělovali. Také
čeština zde pomalu začíná nabývat na významu jako prostře-
dek k dorozumění a porozumění.

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

fakulty a vysokoškolský ústav
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hlavní organizátoři akce, starosta a vedoucí festivalu

slavnostní historický průvod

zleva Peter Pauly (podplukovník Německé armády ve výslužbě),
Mgr. Matušková, doc. Baumann (Fakulta filozofická UPa)

Přednáška profesora Johanna Günthera
na Ústavu elektrotechniky a informatiky

Ve čtvrtek 25. října se v Aule Arnošta z Pardubic uskutečnila
přednáška prof. Ing. Dr. Johanna Günthera z Univerzity v St.
Pölten v Rakousku na téma „Digital Natives & Digital
Immigrants”.

Přednášku pořádal Ústav elektrotechniky a informatiky. Od-
borná přednáška byla určena prioritně studentům, kteří stu-
dují nebo se zajímají o rozvoj a vývoj informačních a komuni-
kačních technologií, zváni však byli i studenti ostatní. Prof.
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Den otevřených dveří na Fakultě restaurování v Litomyšli

V pátek 23. listopadu se opět uskutečnil každoročně pořáda-
ný den otevřených dveří na Fakultě restaurování v Litomyšli,
který má umožnit veřejnosti seznámit se s prostředím a čin-
nostmi fakulty a především přiblížit její činnost uchazečům
o studium. Tato možnost byla poskytnuta od 9:00 do 16:00
hodin, přičemž v 10:00 hodin proběhlo v ateliéru výtvarné
přípravy setkání návštěvníků s vedoucími akademickými pra-
covníky fakulty, kteří podali základní informace o možnos-
tech studia na fakultě ve čtyřech oborech bakalářského stu-
dijního programu Výtvarná umění: restaurování a konzervace
kamene a souvisejících materiálů, nástěnné malby a sgrafita,

dále papíru, knižní vazby a dokumentů a konečně umělec-
kých děl na papíru a souvisejících materiálech. Podali také in-
formaci o získání akreditace navazujícího magisterského stu-
dijního programu, který bude zahájen v akademickém roce
2008/2009 ve dvou oborech: restaurování a konzervace ná-
stěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury a re-
staurování a konzervace děl písemné kultury.
Zájemci byli dále seznámeni se zásadami, organizací a termí-
ny přijímacího řízení (5. až 8. února 2008), které se konají
podstatně dříve než na ostatních fakultách univerzity, kam se
podávají přihlášky až koncem února či března s tím, že přijí-
mací zkoušky probíhají vesměs v červnu. Na mnoho dotazů
z řad hostů pak akademičtí pracovníci odpovídali více než
hodinu. Následovala volná prohlídka všech odborných praco-
višť fakulty, ateliérů a kateder, kde byli návštěvníkům k dispo-
zici akademičtí pracovníci i studenti fakulty, a byly zde k na-
hlédnutí připraveny restaurátorské dokumentace a další
ukázky práce studentů. K dispozici byly také tištěné informa-
ce o fakultě a studiu.
Akademická obec Fakulty restaurování byla velmi potěšena
velkým zájmem, který den otevřených dveří vyvolal, i počtem
uchazečů o studium, kteří se na fakultu přišli podívat a do-
zvědět se co nejvíce. Mnozí z nich již i konkrétně konzulto-
vali s akademickými pracovníky a přinesli ukázat své výtvarné
práce.

Mgr. Jiří Kaše
proděkan pro vnitřní záležitosti a pedagogickou činnost FR

děkan fakulty restaurování doc. Novotný a proděkan Mgr. Kaše
vítají a informují zájemce při dni otevřených dveří

Günther přednášel plnému sálu učebny A10 o zajímavých
efektech a dopadech rozvoje oblasti informačních a komuni-
kačních technologií do obecného života společnosti.
Prof. Günter je autorem mnoha publikací, mimo jiné i 39
knih, a jeho odborné zaměření jsou především telekomunika-
ce. Prof. Günter se také zabývá strategickým vývojem ICT
a jejich vlivem na vývoj společnosti. Prof. Günter získal prak-
tické zkušenosti například ve firmách Philips, Kapsch a Alca-
tel. V rámci své pedagogické praxe působil také na Státní uni-
verzitě telekomunikací v Petrohradě a na Technické univerzi-
tě v Grazu. V současné době se podílí na vedení Univerzity
v St. Pölten, kde v roce 2004 založil a vedl výzkumné cent-

rum. V současné době se také účastní společného ra-
kousko-kosovského projektu Agentury pro evropskou inte-
graci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací
jako projektový manažer.
Prof. Günter byl velmi potěšen vysokým zájmem studentů,
v době své návštěvy si prohlédl kampus naší univerzity i měs-
to Pardubice. Setkal se také se zástupci vedení Ústavu elek-
trotechniky a informatiky a v diskusi o plánovaném rozvoji
budoucí fakulty přispěl zajímavými náměty.

Ing. Jana Holá, Ph.D.
Oddělení informatiky Ústavu elektrotechniky a informatiky UPa

Dny otevřených dveří na dalších fakultách
Fakulta den otevřených dveří podání přihlášek ke studiu do Bc. studia

Fakulta zdravotnických studií 10. ledna (15:30 areál v Průmyslové ulici) 29. února

Fakulta elektrotechniky a informatiky 11. ledna (10:00 univerzitní aula) 31. března

Fakulta chemicko-technologická 15. ledna (10:00 nám. Čs. legií) 31. března

Dopravní fakulta Jana Pernera 16. ledna (10:00 univerzitní aula) 15. března

Fakulta filozofická 17. ledna (9:00 budova DB ve Studentské ul. 95) 28. února

Fakulta ekonomicko-správní 18. ledna (10:00 a 13:00 univerzitní aula) 28. února
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Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe

Fakulta ekonomicko-správní ve spolupráci s odborem sociál-
ních věcí Magistrátu města Pardubice pořádala v prostorách
konferenčního sálu magistrátu dne 23. října konferenci s me-
zinárodní účastí „Aktuální otázky sociální politiky – teorie
a praxe”.
Záštitu nad konáním historicky první konference dotýkající
se problematiky sociální politiky převzali prof. Ing. Jan Čapek,
CSc., děkan Fakulty ekonomicko-správní, a MUDr. Štěpánka
Fraňková, náměstkyně primátora města Pardubice.
Cílem konference byla deskripce aktuálních oblastí sociální
politiky a sociální péče, především ale také komparace a pro-
pojení teoretických poznatků se zkušenostmi z praxe. konferenci zahájila doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., proděkanka FES

konference, semináře

TechMat 2007

Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 se usku-
tečnil v hotelu Schindlerův háj ve Svita-
vách další, v pořadí již sedmý ročník
konference s mez inárodní účast í
TechMat 2007. Jedná se o každoroční
akci, pořádanou pod záštitou děkana
Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP)
a pod patronací Katedry mechaniky,
materiálů a částí strojů DFJP, společně
s Asociací strojních inženýrů, klubem
materiálového inženýrství Pardubice.
Tato setkání jsou již tradičně zaměřena
na problematiku perspektivních tech-
nologi í a materiálů pro technické
aplikace.
Hlavními tématy konference byly:
● svařovací materiály a technologie sva-

řování,
● moderní technologie slévání, tváření,

obrábění,
● tradiční i perspektivní technické materiály,
● zkoušení a hodnocení technických

materiálů,
● výpočtové modelování strojních součástí,
● problematika kontaktu kolo – kolejnice,
● další okruhy z materiálového a tech-

nologického inženýrství.
Zmíněné akce se zúčastnilo na čtyřicet
odborníků z České republiky a Sloven-
ska. Svými příspěvky, zabývajícími se ře-
šením kontaktu kolo-kolejnice numeric-
kými metodami, zahájili konferenci pá-
nové Ing. František Valeš, CSc. z Ústavu
termomechaniky Akademie věd ČR
a Ing. Bohuslav Tikal, CSc. ze Západo-

české univerzity v Plzni. Podobným té-
matem navázal Ing. Petr Paščenko,
Ph.D., nový člen pořádající katedry, kte-
rý prezentoval výpočtovou analýzu
pevnosti parního hrdla kondenzátoru,
poškozeného vlivem přetížení vnitřním
přetlakem. Dále zazněly příspěvky z ob-
lasti materiálového inženýrství, prezen-
tované kolegy ze strojních fakult ČVUT
v Praze, VUT v Brně, TU v Liberci
a VŠB-TU Ostrava. Další blok předná-
šek byl věnován problematice svařová-
ní, aplikaci vybraných hořčíkových, hliní-
kových či titanových slitin (v podání ko-
legů ze Žilinské univerzity). V závěru
vystoupila PhDr. Zdena Rosická z Fa-
kulty restaurování UPa se zajímavým
příspěvkem o materiálech a technolo-
giích používaných při obnově staveb-
ních památek.
Konference se letos zúčastnilo několik
posluchačů navazujícího magisterského
studia, z nichž někteří se i aktivně zapo-
jili do dění. Rovněž přijeli zástupci dvou
českých firem z oboru hodnocení ma-
teriá lů – jednalo se o společnost
TESCAN Brno, výrobce špičkových
rastrovacích mikroskopů, a rovněž pak
brněnskou společnost MTH – Materials
Testing Hrazdil (výrobce a dodavatel la-
boratorních přístrojů a spotřebních
materiálů pro metalografické aplikace).
Významným způsobem se na této
odborné akci podílelo i Výzkumné
centrum kolejových vozidel.

Živá a plodná diskuse svědčila o zájmu
všech účastníků o jednotlivá témata.
V malebném prostředí hotelu Schindle-
rův háj ve Svitavách pak probíhalo i ve-
černí neformální posezení – s kytarami
a „mez inárodn ím” klán ím ve hře
maxi-scrabble. Navzdory bohaté sněho-
vé nadílce se všem účastníkům podařilo
v pořádku dopravit na místo konání
i zpět k domovu. Pro ty, kteří se ne-
mohli osobně letošního TechMat-u zú-
častnit osobně, poslouží více než dvou-
set stránkový sborník přednášek a od-
kaz na fotografie z této akce – viz ná-
sledující odkaz: http://fs1.vsb.cz/~hla-
8 0 / A k t u a l i t y / 2 0 0 7 / 2 0 0 7-
Techmat2007/index.html.

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

DFJP

Ing. Paščenko a jeho vystoupení

pohled mezi účastníky konference
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Na zámku proběhla mezinárodní konference religionistů

Do Pardubic se sjelo přes třicet religionistů ze sedmi zemí,
aby přednášeli a diskutovali na téma „Různé interpretace
náboženství: metody a historie”. Přivítali jsme hosty z Velké
Británie, Belgie, Polska, Turecka, Ukrajiny, Slovenska a pochopi-
telně i z České republiky. Konferenci pořádala Katedra religio-
nistiky a filosofie Fakulty filozofické, v rámci spolupráce plat-
formy CERES (Central European Religious Studies), uskupení
středoevropských religionistických pracovišť. Akce byla pod-
pořena Pardubickým krajem a městem Pardubice. Konference
proběhla v krásných prostorách rytířských sálů na pardubic-
kém zámku ve dnech 9. až 11. října tohoto roku. Slavnostního
zahájení se ujal primátor města Pardubic Ing. Jaroslav Deml.
Každý den konference začal přednáškou významného hosta,
který se zabývá metodologií studia náboženství. První den
zahájil profesor Bálagangádhara Ráo, vedoucí výzkumného
Centra pro srovnávací studium kultur na univerzitě v Gentu,
Belgie. Provokujícím příspěvkem otevřel debatu na téma bu-
doucnost studia náboženství. Druhý den zazněl příspěvek
emeritního profesora Jaroslava Krejčího z Lancaster Univer-
sity o roli náboženství v sociální struktuře a vůbec rozvoji
společnosti. Třetí den se PhDr. Petr Skalník z místní katedry
sociálních věd zamýšlel nad možnostmi obohacení studia
náboženství, které nabízí antropologie.
Po úvodních přednáškách každého dne následovaly příspěv-
ky v jednotlivých sekcích na téma definice náboženství, inter-
disciplinární přístup, teorie a metody, historické a regionální
perspektivy. Publikum z řad studentů i pedagogů sledovalo
přednášky o dědictví středověké inkvizice v konceptu

náboženství, o problematičnosti definování asijských tradic
jako hinduismu či šintoismu, o jazyce a interpretacích terén-
ního výzkumu, o akademickém uchopení a zkoumání netra-
dičních náboženských skupin, ruském studiu tibetského bud-
dhismu, islámských tradicích, a dalších námětech.
Neformální debaty účastníků pokračovaly i během slavnostní
večeře v úterý devátého října. V průběhu konference se ko-
nala pracovní setkání a jednání o další spolupráci mezi kated-
rou religionistiky a filosofie a zahraničními partnery. Setkání
koordinátorů platformy CERES mělo za úkol rozhodnout
o konání další, v pořadí už šesté konference. Jednání
s prof. Bálagangádharou Ráo a jeho spolupracovníky (dr. Jako-
bem De Roover a Mgr. Sarah Clearhout) se zabývalo přípra-
vou projektu EASTI, který byl na konci listopadu tohoto roku
předložen k posouzení jako projekt 7. rámcového programu.
Jednání se za Univerzitu Pardubice zúčastnili vedoucí Odděle-
ní pro rozvoj a mezinárodní vztahy Ing. Vejchodová, proděkan-
ka Fakulty filozofické PhDr. Ježková a místní partneři v projek-
tu EASTI – Mgr. Fárek a Mgr. Bubík z katedry religionistiky a fi-
losofie. Poslední den konference se několik přednášejících po-
dívalo do pardubického pivovaru.
Na závěr je třeba poděkovat řediteli Východočeského muzea
PhDr. Františkovi Šebkovi za vstřícnost, se kterou již několik
let umožňuje pořádání religionistických konferencí v krás-
ných prostorách pardubického zámku.

Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
Katedra religionistiky a filosofie FF

Konference se zúčastnilo přibližně 40 účastníků z řad akade-
mické obce, zástupců neziskového sektoru, představitelů
z úřadů veřejné správy a inspektorů kvality sociálních služeb.
Po prezentaci příspěvků se rozpoutala odborná diskuse, do
které se zapojila valná většina účastníků konference. Diskuse
se dotýkala problematiky sociální exkluze, romské otázky,
destigmatizace některých skupin populace, ale také např. po-
rodnosti v České republice. Bouřlivou diskusi také vyvolala

otázka pojmosloví a definice sociálně patologického jevu ver-
sus rizikové chování.
Poděkování patří všem organizátorům a účastníkům konfe-
rence. Jak bylo řečeno v průběhu jednání, účastníci konferen-
ce se těší na pokračování odborné debaty a prezentaci dal-
ších výsledků své vědecké a odborné činnosti na dalším roč-
níku konference v Pardubicích.

Mgr. Nela Dosedělová a Ing. Radka Svatoňová
Oddělení vědy a výzkumu FES

profesor Bálagangádhara Ráo

profesor Jaroslav Krejčí
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Konference „Viktor Fischl – příběh českých židů ve 20. století”
V červnu 2007 by se dožil devadesáti pěti let Viktor Fischl,
český, židovský a izraelský básník, prozaik a diplomat, rodák
z Hradce Králové. Viktor Fischl vystudoval práva, ve 30. le-
tech se živil jako novinář a byl aktivní v sionistickém hnutí.
Za 2. světové války se účastnil zahraničního odboje v Lon-
dýně, pracoval pro československou exilovou vládu a stal se
blízkým spolupracovníkem Jana Masaryka. V roce 1949 znovu
emigroval, tentokrát do Izraele. Začal pracovat v izraelských
diplomatických službách a přijal nové (hebrejské) jméno –
Avigdor Dagan. Vystřídal řadu diplomatických postů, mimo
jiné byl izraelským velvyslancem v Jugoslávii, Polsku a Rakous-
ku. Literárně činný byl Fischl již od 30. let, psal poezii i prózu,
naplno se ale literatuře věnoval od 70. let, po odchodu do
penze. Od 90. let jsou jeho díla systematicky vydávána v Čes-
ku. Fischlova bibliografie čítá více než dvacet titulů.
Nedožité pětadevadesáté narozeniny Viktora Fischla byly
vzpomenuty již v červnu vydáním vzpomínkové knihy s ná-
zvem „Návraty Viktora Fischla” (Hradec Králové 2006) v re-
dakci Lenky Jaklové. Osobnost a dílo Viktora Fischla byly
znovu zhodnoceny na historicko-literární konferenci „Viktor
Fischl – příběh českých židů ve 20. století”, která proběhla
18. října tohoto roku v Muzeu východních Čech v Hradci
Králové. Konferenci zorganizovaly Fakulta filozofická Univer-
zity Pardubice a Fakulta humanitních studií Univerzity Hra-
dec Králové pod záštitou Královéhradeckého a Pardubické-
ho kraje, města Hradec Králové, Židovského muzea v Praze
a královéhradeckého biskupství.
Cílem konference bylo nejen připomenout osobnost Viktora
Fischla, ale též zařadit ji do širšího kontextu česko-židov-

ských dějin. V dopoledním jednacím bloku nejprve literární
kritik Vladimír Karfík představil Fischla jako básníka a prozai-
ka, přičemž se soustředil na méně známé počátky jeho tvor-
by v 30. letech. Blanka Rozkošná hovořila o dějinách židů
v Hradci Králové, zejména o období od počátku 20. století
do vypuknutí druhé světové války. Kateřina Čapková před-
nesla referát o sionismu v prvorepublikovém Českosloven-
sku a vztahu českých židů k němu. Jan Láníček představil čin-
nost židovské emigrace v britském exilu za druhé světové
války a Miloš Pojar hovořil o kariéře Viktora Fischla jako izrael-
ského diplomata. Odpolední jednání zahájila Ruth Bondyová
přehledem života českých židů v Palestině a Izraeli po roce
1945, příspěvek vycházel v mnoha směrech z bohatých osob-
ních zkušeností. Teolog Jan Šimsa hovořil o Fischlovi jako
„proroku smíření”, člověku, který se vždy snažil o dialog
mezi křesťanstvím a židovstvím. Ludmila Žlábková ve svém
příspěvku zdůraznila význam tří měst v díle Fischla – Hradce
Králové, Prahy a Jeruzaléma. Poslední dva referáty se dotkly
tématu holocaustu, neboť i Viktor Fischl se k němu opakova-
ně vracel. Zbyněk Vydra hovořil o různých pohledech histo-
riků na holocaust a představil základní interpretační přístupy.
Alexandr Tomský se dotkl fenoménu holocaustu v literatuře
židovských autorů. Po dopoledním i odpoledním bloku násle-
dovala diskuse, které se účastnili i další návštěvníci konferen-
ce, mezi nimi i univerzitní studenti. Všechny přednesené re-
feráty budou publikovány ve sborníku.

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
Katedra historických věd FF

Tradiční vápenné technologie na Fakultě restaurování

V průběhu dvou posledních století do-
šlo k výrazným změnám ve výrobě
a užití stavebních materiálů. Klasickým

příkladem je vápno. Původní výroba
vápna v jednoduchých, na místě stavby
postavených pecích byla v průběhu 19.

a 20. století postupně nahrazena prů-
myslovou výrobou v šachtových nebo
kruhových pecích. Dále bylo vápno, jako
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Motto:
… většina památek byla za dobu své existence opakovaně obno-
vována; s pozůstatky takových zásahů je restaurátor ve své praxi
denně konfrontován …
Dne 29. listopadu se uskutečnila v prostorách bývalého zá-
meckého pivovaru v Litomyšli mezioborová konference Re-
staurování a ochrana uměleckých děl – restaurování
restaurovaného.

Konferenci pořádalo občanské sdružení Arte-fakt pod zášti-
tou Pardubického kraje a za podpory Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice. Akce navazovala na konferenci Restau-
rování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl,
kterou sdružení uspořádalo v loňském roce.
Tématem letošního setkání bylo restaurování restaurované-
ho. Při výběru tématu organizátoři zohlednili skutečnost, že
při své každodenní práci na památkách je restaurátor pravi-
delně konfrontován se zásahy z minulosti. Druhotné zásahy
mají nejrůznější podobu, ale vždy je restaurátor nucen brát
je v úvahu a adekvátním způsobem na ně reagovat. Zároveň
šlo o téma dostatečně široké na to, aby jednotlivé příspěvky
mohly pokrýt významnou část spektra problematiky restau-
rování a ochrany památek.
Konference se kromě členů sdružení Arte-fakt, které tvoří
povětšinou absolventi a pedagogové Fakulty restaurování
v Litomyšli, zúčastnili restaurátoři a konzervátoři z celé ČR,
technologové, zástupci NPÚ, památkových úřadů měst a obcí
a studenti vysokých škol restaurátorského a konzervátorské-
ho zaměření.
S úvodním příspěvkem vystoupil, stejně jako v loňském roce,
host konference PhDr. Vratislav Nejedlý z Národního památ-
kového ústavu v Praze.
V dalším programu zaznělo několik kontroverzních příspěv-
ků, které vyvolaly bouřlivou diskusi. Jedním z nich byl příspě-
vek Ing. arch. Miloše Solaře s názvem „K otázce restaurování
v památkové péči”, ve kterém se autor zamýšlel nad pojmem
„restaurování”, jeho vymezením platným Zákonem o památ-
kové péči a jeho aplikaci v praxi. Dalším takovým byl příspě-
vek Michala Blažka, ak. soch., který na příkladu mezinárodní-
ho projektu záchrany architektonického komplexu Angkor
Vat v Kambodži, srovnával jednotlivé přístupy zúčastněných
restaurátorských týmů k restaurování a obnově architektury
a kamenosochařských děl.

Restaurování a ochrana uměleckých děl – Restaurování restaurovaného

pojivá složka malt a omítek, vytlačeno
hydraulickými materiály, dnes převážně
Portlandským cementem. Tyto změny
představují problém pro restaurátory,
jejichž snahou je používat materiály,
které se co nejvíce blíží svými vlast-
nostmi původním materiálům. Z těchto
důvodů uskutečnila Fakulta restaurová-
ní ve dnech 8. až 12. října 2007 projekt
„Tradiční technologie výroby a zpraco-
vání vápna”, jehož cílem bylo obnovit
povědomí o historických užívaných po-
stupech pálení a zpracování vápna a je-
jich použití v restaurátorské praxi.
Akce byla realizována formou odborné-
ho semináře a praktického kurzu.

V rámci praktického kurzu byla posta-
vena pec na pálení vápna, ve které byl
proveden zkušební výpal vápence podle
historické technologie. V průběhu vý-
palu proběhlo několik praktických uká-
zek na téma: příprava sgrafita, hašení
vápna nebo příprava vápenných malt.
Odborného semináře se svými před-
náškami zúčastnila řada českých i za-
hraničních odborníků na vápennou
technologii. Tématické přednášky byly
doprovázeny ž ivou deba tou na
jednotlivá témata a problémy, kterými
se restaurátoři v praxi zabývají.
Projekt byl organizován pod záštitou
Pardubického kraje a města Litomyšle

i odborným garantem celé akce byl Dr.
Karl Stingl ze Státního památkového
úřadu ve Vídni, který se dlouhodobě
tradičními postupy výroby a zpracování
vápna zabývá. Projekt svým obsahem
volně navazoval na akce podobného
typu, které se pravidelně konají při
Spolkovém památkovém úřadu
v Mauerbachu v Rakousku nebo na
workshop, který se uskutečnil v květnu
loňského roku v rámci pro jektu
ROCem (Románský cement) na půdě
Fakulty restaurování v Litomyšli.

Renata Tišlová a Alena Hurtová
Katedra chemické technologie FR

úvodní odpolední přednáška

diskuse účastníků probíhala i během přestávky
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V odpoledním bloku vystoupila mj. Veronika Gabčová, ak.
mal. (zahraniční host konference), která vyčerpávajícím způ-
sobem shrnula možnosti využití moderních nedestruktivních
metod průzkumu uměleckých děl v restaurátorské praxi. Ve
svém příspěvku naznačila také svou představu metodiky výu-
ky takových metod na restaurátorských školách.
Se svými referáty vystoupili i pedagogové Fakulty restaurová-
ní. BcA. Jakub Ďoubal (asistent ateliéru restaurování kamene
a souvisejících materiálů) seznámil zaplněné auditorium se
svými poznatky k restaurování sochařské výzdoby chrámu sv.
Barbory v Kutné Hoře. Pan Mgr. Art. Jan Vojtěchovský (asis-
tent ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita) poslu-
chačům přiblížil způsoby restaurování dvou oltářních obrazů
z kaplí sv. Bernarda a Českých zemských patronů z kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci – Kutné Hoře. Konferenci
uzavřel Mgr. Art. Luboš Machačko (vedoucí ateliéru restauro-
vání nástěnné malby) příspěvkem ke způsobu retuší a rekon-

strukcí iluzivní nástěnné výmalby sálu č. 116 v zámku Kin-
ských ve Žďáru nad Sázavou. Právě nástěnné malby tohoto
sálu byly v průběhu letošního léta úspěšně restaurovány stu-
denty 3. a 4. ročníku ateliéru restaurování a konzervace ná-
stěnné malby a sgrafita naší fakulty.
Organizátoři jsou velice potěšeni, že se konference setkala
opět s velkým ohlasem (navštívilo ji přes 130 účastníků),
a věří, že se jim tímto podařilo úspěšně navázat na loňský
ročník a přispět mimo jiné k vzájemné mezioborové infor-
movanosti všech profesí podílejících se na obnově památek.
Poděkování patří Pardubickému kraji, pod jehož záštitou se
konference konala.
Organizátoři děkují také Fakultě restaurování Univerzity Par-
dubice a všem sponzorům, kteří konání konference podpořili.

Mgr. Art. Luboš Machačko
vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita FR
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Univerzita Pardubice drží krok s moderními trendy v ICT
Devět a půl tisíce studentů Univerzity
Pardubice má zázemí, o kterém se vy-
sokoškolákům před deseti lety ani
nezdálo.
„Před patnácti lety jsme obdivovali
technologie sálových počítačů obývají-
c ích pomalu ce lý jeden pavi lon
v Doubravicích. Studenti se dostali pou-
ze do předsálí a děrovat štítky mohli
jen ti, jejichž specializace měla něco
společného s automatizacemi a řízením
procesů,” vzpomínají akademičtí pamět-
níci na pardubické univerzitě.
Dnes se s virtuální realitou setkávají
pardubičtí vysokoškoláci na každém
kroku. Nejrychlejší datová vysokoškol-
ská síť v republice CESNET konkuruje
svou kvalitou evropským vyspělým
technologiím a spojuje univerzitu s ce-
lým světem. Stovky počítačů v téměř
padesátce laboratoří, přístupných stu-
dentům téměř v každou denní i večerní
dobu, desítky míst v univerzitní knihov-
ně, multimediální učebny a přístup do
odborných databází, supervýkonná vý-
početní technika na každém pracovišti
a v každé laboratoři, možnosti bezdrá-
tového WiFi připojení na Internet po
celém univerzitním kampusu z vlastní-
ho notebooku, v učebnách i laborato-
řích, když ty univerzitní již obsadili jiní
studenti, to je obrázek dnešních dní

v univerzitním kampusu v městské části
Pardubice – Polabiny. Implementace
a užívání řady moderních informačních
systémů se staly nejen podmínkou, ale
nedílnou součástí studia tisíců vysoko-
školáků i práce tisícovky zaměstnanců
univerzity.
„Do výpočetní techniky a její pravidelné
obnovy investujeme každoročně na 10
milionů korun, které získáváme různým
způsobem, většinou v úspěšné projekto-
vé soutěži,” říká prorektor pro vnitřní
vztahy univerzity docent Jiří Cakl.
„Využíváme i nové způsoby financování
obnovy tak rozsáhlého systému výpočet-
ní techniky, kterou chceme studentům
trvale zajišťovat ve vysoké kvalitě.”
Například Fakulta ekonomicko-správní
se rozhodla zastaralé počítače postup-
ně obnovovat a financovat nákup nové-
ho vybavení pomocí operativního lea-
singu. „Obdobně jak to využívají jiné
společnosti u řady různých zařízení,
i my jsme zvážili všechna pro a proti
a hodláme vybavení do našich počítačo-
vých laboratoří pořídit pomocí opera-
tivního leasingu, který nám umožní roz-
ložit financování nové techniky do del-
šího období, takže to bude pro fakultu
méně f inančně náročné a př i tom
umožníme našim studentům, aby praco-
vali na opravdu moderní výpočetní

technice. Každý rok tak plánujeme ino-
vovat až třetinu počítačů,” potvrdil ta-
jemník fakulty Ing. Petr Urbanec. „Vy-
chováváme-li systémové inženýry a ex-
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perty v řadě dalších oborů pro uplatně-
ní v náročném mezinárodním prostředí,
musíme držet krok i v zázemí, které na-
šim studentům i zaměstnancům po-
skytujeme.”
Prorektor docent Cakl dodává: „Infor-
mační centrum i jednotlivé fakulty se
pečlivě starají o licenční zajištění všeho
potřebného programového vybavení
a bedlivě bdí nad bezpečnostním zajiš-
těním rozsáhlé datové sítě. Optickými

kabely jsme propojili nejen naše fakulty
po městě, ale i jiná vzdělávací pracoviš-
tě a školy na území Pardubic a přispěli
k vytvoření metropolitní sítě.”
A co na to studenti?
„Nový bezobjednávkový systém stravo-
vání a rozšířený provoz v menze je fakt
dobrý,” říká student Fakulty ekonomic-
ko-správní. „Nabiju si studentský prů-
kaz, můžu si vybrat z řady jídel, kdykoliv
se do menzy dostanu. Nemusím pře-
mýšlet, jestli mám objednáno nebo jest-
li vůbec stihnu oběd po přednášce. Na-
víc dostanu automaticky na oběd i ve-
čeři příspěvek a ještě s kartou zaplatím
koleje , pak si na ni půjčím skripta
v knihovně a nakopíruji si v kopírova-
cím centru texty na příští seminář. Ve-
čer se ještě zastavím na fakultě v počí-

tačové laboratoři, kterou si kartou ote-
vřu. A když to nestihnu, mám přece ješ-
tě připojení na Internet na pokoji na
kolejích. Pro každý pád si nosím pořád
s sebou notebook, protože se kdekoliv
připojím k síti i přes WiFi. Věci na cvi-
čení si tak mohu ze Stagu (informačního
sys tému stud i jn í agendy) stáhnout
kdykoliv.”
To, co si při vzniku univerzity studenti
nedovedli ani představit, je pro dnešní
vysokoškoláky samozřejmostí. Pohodlí
a rychlost spojení se sousedem na ko-
lejích i s celým světem, informační ex-
ploze, nové technologie a programy,
tvůrčí virtuální prostředí, to vše dnes
nabízí moderní univerzitní kampus na
okraji Pardubic.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka UPa

studenti

Projekt: Manažerské dovednosti pro studenty Univerzity Pardubice

Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s. spolu s Univerzi-
tou Pardubice připravil projekt na vzdělávací program
„Manažerské dovednosti pro studenty Univerzity Pardubice”.
Tento projekt by měl být realizován v letech 2008 až 2010.
Projekt reaguje na skutečnost, že technicky zaměřené studium
některých oborů na Univerzitě Pardubice nenabízí studen-
tům seznámení s problematikou „měkkých manažerských
dovedností”, tj. komunikační dovednosti, prezentace, sebe-
prezentace, vedení lidí, vedení týmu, řízení projektu, obchod-
ní dovednosti, řešení stresových situací, organizaci času a ur-
čování priorit – time management, tvorbu strategií atd.
Ze školy vychází odborníci, kteří jsou vybaveni potřebnými
technickými znalostmi, lze předpokládat, že mají i schopnost
tyto znalosti aplikovat v praxi. Ovšem mnohdy ztroskotají
při získávání a udržení zaměstnání, event. při vlastním podni-
kání, na tom, že neumějí jednat s lidmi a vést je, že se neu-
mějí prosadit bez agrese, nebo se naopak chovají pasivně.
Tato tvrzení jsou opřena nejen o informace přicházející od
firem a od bývalých studentů, ale vycházejí ze sociologického
průzkumu zaměřeného na studenty technických oborů vyso-
kých škol v ČR.
Projekt si klade za cíl zahájení postupného zlepšování sou-
časného stavu a osvojení „měkkých dovedností” studentů
technických oborů Univerzity Pardubice. Předběžně byl pro-
jeven zájem o toto vzdělávání i z řad studentů Fakulty
ekonomicko-správní.
Hlavním přínosem kurzu pro studenty je osvojení „měkkých
dovedností”, které jim pomohou lépe se orientovat v sociál-
ních vztazích na pracovišti, naučí je pracovat s motivací dru-

hých a dosahovat tak efektivněji potřebných pracovních vý-
sledků celého týmu. Tyto dovednosti jsou základem pro
úspěšnou seberealizaci, budování profesní kariéry a udržení
se na trhu práce.
Předběžně bylo dohodnuto, že vypracovaný a odzkoušený
kurz bude začleněn do studijních programů univerzity v in-
terním evaluačním a akreditačním řízení pro další období po
ukončení projektu jako volitelný předmět.
Předpokládaná doba realizace celého projektu bude 24
měsíců.
Projekt počítá se vzájemnou spoluprací Institutu rozvoje ev-
ropských regionů, o. p. s. a Univerzity Pardubice.
Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s. je dceřinou společ-
ností Univerzity Pardubice a statutárního města Pardubice,
založenou v roce 2003. V letech 2006 až 2007 úspěšně reali-
zoval projekt v rámci OP RLZ financovaný z Evropského soci-
álního fondu (ESF) a rozpočtu ČR – „Analýza dalšího profesní-
ho vzdělávání v Pardubickém kraji”. Na tomto projektu se po-
dílela Univerzita Pardubice jako partner. Nyní Institut rozvoje
evropských regionů, o. p. s. jako partner spolupracuje s univer-
zitou na dalším projektu, rovněž z OP RLZ, „Rozvoj distanč-
ních prvků na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubi-
ce”, také financovaného z ESF a rozpočtu ČR. V novém pro-
gramovém období na léta 2007 až 2013 má Institut rozvoje
evropských regionů, o. p. s. připraveno několik projektových
záměrů a po vyhlášení příslušných výzev bude žádat o dotace
na další projekty především v oblasti celoživotního vzdělávání
z prostředků ESF v rámci OP VPK a OP LZZ.

Ing. arch. Iva Svobodová
Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s.



kultura

25

Univerzita ožila záhadami a fotomaratónem
Fotoklub Univerzity Pardubice připravil nejen pro studenty
univerzity velmi zajímavou a příjemnou volnočasovou aktivi-
tu. Dvacetičtyř-, tedy přesněji dvacetipětihodinový fotomara-
tón, který se nesl v tajemném duchu, ale i v mystickém du-
chu ztracené hodiny měnícího se času z letního na zimní.
Nultý ročník fotomaratónu se těšil příjemnému zájmu
14 studentů a externích zájemců, které neodradil ani nečeka-
ně dlouhý a spletitý textový rozsah tématu. Všichni účastníci
se s tématem vyrovnali velmi originálně.
V průběhu krátké čtrnáctidenní výstavy v prostorách vstupní
haly kolejí probíhalo hlasovaní o nejlepší sérii. Ceny věnovala
Univerzita Pardubice, prodejna s fototechnikou GM foto
a Fotoklub. Hlasování se zúčastnilo 109 lidí a největší počet
hlasů v „Ceně diváků“ získala Lucie Šárovcová, následovaná
Štěpánkou Rubešovou a Janem Kapitolou. Hlasovací lístky
s uvedenými kontaktními údaji byly slosovány a v poslední
den výstavy byla vylosována a cenou oceněna Monika Vlková.
Paralelně probíhalo i hlasování členů Fotoklubu Univerzity
Pardubice o „Ceny poroty“, kterou získal rozdílem jednoho
hlasu Jiří Klimeš před Václavem Kociánem.

Těm, kdo neměli možnost se zúčastnit či se o akci dozvěděli
až dodatečně, Fotoklub Univerzity Pardubice slibuje, že nešlo
o poslední maratón a že Fotoklub připravuje i další akce pro
nečlenskou veřejnost.
Více informací, včetně překvapivého tématu a fotografií
všech účastníků, naleznete na http://fotomaraton.wz.cz.

Iva Vágnerová, Jiří Urban a Jiří Vašíř
členové Fotoklubu Univerzity Pardubice

kultura

50. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

BEDŘICH NOVOTNÝ – OBRAZY A MONOTYPY

Při příležitosti listopadového státního
svátku České republiky a k připomenu-
tí událostí, které mají své historické
vazby na vysokoškolskou půdu, byla
otevřena již jubilejní 50. výstava v Gale-
rii Univerzity Pardubice. Na akademické
půdě a pardubické veřejnosti se před-
stavil Bedřich Novotný se svojí výsta-
vou nazvanou „Obrazy a monotypy“.
Bedřich Novotný, pardubický rodák, žije
a působí v Pardubicích. Vystudoval Vyš-
ší uměleckoprůmyslovou školu v Praze.
Realizoval řadu samostatných výstav
a účastnil se skupinových výstav v Čes-
ké republice i v zahraničí.
Jak napsal k práci Bedřicha Novotného
PhDr. Josef Sůva:
„Malíř Bedřich Novotný patří již řadu
let k významným osobnostem zdejšího
uměleckého a kulturního života. Kvali-
tou své tvorby přesahuje rámec tohoto
regionu a má nepřehlédnutelné místo
v české výtvarné kultuře. Jeho malířská
tvorba velmi úzce souvisí s programem

středoevropského konstruktivismu
a geometrické abstrakce, s tendencemi,
které nalezly zajímavou odezvu také
v dílech dalších dvou pardubických ma-
lířů Jiřího Laciny a Františka Kyncla. Je-
jich i Novotného díla nebyla, bohužel,
doposud odborně podrobně prozkou-
mána a zhodnocena. Bedřich Novotný
patří k spoluzakladatelům této netra-
diční modifikace abstraktního umění
u nás a dále ji osobitým způsobem zdo-
konaluje a rozpracovává. Týká se to
nejen jeho obrazů, ale i monotypů, kte-
rými obohatil českou grafiku. Již po-
slední výstava obrazů a monotypů
Bedřicha Novotného, která se usku-
tečnila v roce 2005 na zámku v Lito-
myšli , ukázala, jakému druhu tvorby
dává umělec přednost, čím se zabývá
a inspiruje a jaké výtvarné problémy
řeší. I v současné době volí v podstatě
stejný přístup. Ve svých obrazech na-
dále aplikuje prvky geometrické abs-
trakce s konstruktivními, viděnou rea-
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litu nahrazuje sítí tenkých čar, přímek,
diagonál, kružnic, kruhových výsečí, ty
navíc doplňuje barevnými podmalbami,
někdy i barevnými strukturami. Jeho
snahou je vytvořit novou poetickou
skutečnost, odlišnou od tradičního po-
jetí. Velmi důležitou úlohu v jeho obra-
zech hraje kompozice, ta usměrňuje
jeho představivost a fantazii i emoce.
Bedřich Novotný klade důraz na hod-

notu barevné čáry, která nemá žádný
přímý vztah k realitě, pocitově však
ano, přestože je zbavena jakéhokoliv
obsahu. Vzpomeňme, jaký důraz na ni
kladla orientální kaligrafie nebo kon-
struktivisté ve 20. století (Kandinský,
Malevič, Mondrian a celá řada dalších
umělců). Čára nejlépe vyjadřuje náš dia-
log s univerzem, splývá s integritou svě-
ta velmi dokonale, zosobňuje pohyb,
napětí, růst a také čistotu a pořádek.

Jejím prostřednictvím lze nejlépe zob-
razit prostor, konstrukci. Tím, že není
vázána na žádný reálný model, dráždí
a podněcuje naši senzibilitu, má i medi-
tativní funkci a smysl, přesahuje zkuše-
nost diváka, optickou především.
Ke konstruktivistům se už v minulosti
proto hlásilo mnoho mladých umělců,
jak ostatně také ukázala dnes již legen-
dární, ale nezapomenutá výstava, kterou
koncipoval a velmi citlivě uspořádal
Udo Kultermann v Městském muzeu
v Leverkusenu v roce 1962. Ta také ne-
pochybně znovu oživila a podnítila zá-
jem umělců i veře jnost i o tento
výtvarný žánr v evropské kultuře.“
Výstava potrvá do 17. ledna příštího
roku. Galerie Univerzity Pardubice
v Univerzitní knihovně je otevřena tra-
dičně od pondělí do pátku od 8 do 18
hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.
Vstup je zdarma.

(topo)

Výstava „Amnesty International v Československu před rokem 1989“

Od pondělí 12. listopadu do čtvrtka
22. listopadu se uskutečnila ve vestibu-
lu Auly Arnošta z Pardubic Univerzity
Pardubice výstava s názvem „Amnesty
International v Československu před
rokem 1989“.
Výstava, která již před tím proběhla
v Praze, Brně a Olomouci, se tak stala
součástí každoročních vzpomínkových
akcí univerzity k událostem 17. listopa-
du a ke Dni boje studentů za svobodu
a demokracii.
Rozsahem nevelká expozice dala na-
hlédnout do nedávných českosloven-
ských dějin, kdy byla porušována zá-
kladní lidská práva, jejich obhájci byli
pronásledováni a perzekuováni. Na čty-
řiadvaceti panelech výstava představila
nejen unikátní dokumenty a materiály
ze zdrojů Amnesty International, čes-
koslovenských institucí, jako byla napří-
klad StB, ale i osobní vzpomínky a svě-
dectví bývalým režimem pronásledova-
ných lidí, které organizace koncem se-
dmdesátých a v osmdesátých letech
podporovala. Byla prezentována svě-

dectví k případům některých význam-
ných disidentů, například Václava Havla,
Ivana Martina Jirouse, Petra Uhla, Dany
Němcové, Jiřího Dienstbiera, Jiřiny
Šiklové a několika dalších. Před zaháje-
ním výstavy proběhla videoprojekce za-
chycující rozhovory s těmito osobami
a přednáška paní Mgr. Jarmily Stibicové.
Paní Jarmila Stibicová, jedna s prvních
signatářek Charty 77 a významná po-
stava antikomunistické rezistence ve
východočeském kraji, se hlavní měrou
zasloužila o uspořádání této výstavy.
Vernisáž proběhla dne 12. listopadu za
účasti rektora univerzity prof. Ing. Jiřího
Málka, DrSc. a primátora města Ing. Ja-
roslava Demla, který nad výstavou pře-
vzal záštitu. O své zkušenosti s podpo-
rou Amnesty International se s ná-
vštěvníky vernisáže podělila nejen paní
Mgr. Jarmila Stibicová, ale i bývalá zá-
stupkyně ombudsmana paní Anna
Šabatová.

Erika Ondřejová
studentka 2. ročníku Fakulty filozofické

UPa

Mgr. Jarmila Stibicová při zahájení výstavy

za spolupořádající FF otevření výstavy
moderoval doc. Václav Veber
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Program univerzity ke státnímu svátku Dne boje studentů za
svobodu a demokracii byl završen slavnostním večerním kon-
certem Komorní filharmonie Pardubice v Aule Arnošta
z Pardubic. Pod taktovkou dánského dirigenta Nielse Muuse
byly provedeny skladby:
● Franz Schubert: Symfonie č. 5 B dur D. 485
● Antonín Dvořák: Cigánské melodie

Má píseň mi láskou zní, Aj? Kterak trojhranec můj,
A les je tichý kolem kol, Když mne stará matka – Struna
naladěna, Široké rukávy, Dejte klec jestřábu

● Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60
Písně Antonína Dvořáka přednesla mezzosopranistka Edita
Randová.

Koncert Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice při tradičním listopadovém
koncertu na akademické půdě

koncert dirigoval Niels Muus z Dánskahostující mezzosopranistka Edita Randovárektor prof. Málek zahajuje koncert

sport

SPORTOVNÍ 17. LISTOPAD

Sportovní den na Univerzitě Pardubice
Do rámce oslav Dne boje studentů za svobodu a demokracii
bylo na naší univerzitě již tradičně a velice přirozeně zařaze-
no sportování. Katedra tělovýchovy a sportu připravila pro
akademickou obec sportovní den. Rektor vyhlásil na den
15. listopadu 2007 rektorské volno, v jehož rámci sportovní
den proběhl. Sportovalo se nejen v našem novém tělový-
chovném areálu, ale také v areálu nedaleké loděnice univerzi-
ty na břehu Labe.
Soutěže probíhaly v badmintonu, streetballu, aerobiku, přes-
polním běhu, volejbalu, florbalu a futsalu. V plánu byl také zá-
vod na kolečkových bruslích. Ten však musel být pro velmi
nepříznivé podmínky odvolán. Mokrý a kluzký asfalt na trati
závodu totiž nedovolil působit důležité fyzikální veličině –
nezbytnému tření, aby zajistilo regulérnost závodu.
Cvičení v aerobiku se na naší univerzitě těší velkému
zájmu studentek a studentů. Asistentky katedry připravily

hodinové cvičení „double aerobiku“. Tato forma nebývá bě-
hem běžných „semestrálních“ hodin až tak častá, a tak cviče-
ní zaujalo nejen svojí náročností, ale tentokrát také nezvyklý-
mi variacemi cvičení. Hodina sklidila ocenění všech zúčastně-
ných. Jen škoda, že se letos nezúčastnil cvičení žádný muž.
Pro velký úspěch „double“ katedra samozřejmě uvažuje tuto
formu zařazovat do „běžných“ hodin častěji.
Badminton patří na naší univerzitě mezi nejoblíbenější
sporty. Letos se hrály dvouhry mužů i žen. Turnaj byl „ote-
vřený“. Mohli se jej tedy zúčastnit jak studenti, tak i zaměst-
nanci naší vysoké školy. Hrálo se ve třech skupinách a líté
boje probíhaly v těchto skupinách systémem každý s každým.
Pak následoval klasický „pavouk“. Každý si tak mohl dobře
a hlavně hodně zahrát. A co výsledky? Ty nebyly tím úplně
nejdůležitějším motivem, proč si do našich tělocvičen přišli
„badmintonumilovní“ účastníci zahrát. Hlavními důvody byly
jednak chuť si pořádně zahrát a protáhnout tak své končeti-
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ny, a pak také pozitivní prožitek ze hry. Jen pro zpravodajskou
povinnost uvádím: zvítězil Ing. Ondřej Prusek, Ph.D. před doc.
Ing. Michalem Holčapkem, Ph.D. Mezi ženami si nejlépe vedla
studentka Demčuková. Co se nám na turnaji líbilo? Přede-
vším nasazení všech zúčastněných. A co ne? Pro příští turnaj
bychom si přáli vyšší účast žen. Napřesrok to snad bude
s účastí žen lepší.
Přespolní běh se u současné studentské populace netěší
takové popularitě jako například sportovní hry nebo cvičení
v aerobiku. I přesto bývá přespolní běh již tradičně zařazován
mezi sportovní odvětví, ve kterých se soutěží v rámci oslav
dne studentů. Běželo se na trati dlouhé 4 500 m kolem „sle-
pého ramene“ řeky Labe (Slepák). Počasí letos přespolnímu
běhu vůbec nepřálo. Sice nepršelo, ale chladné podzimní po-
časí a mokrá trať důkladně prověřila nejen fyzické, ale také
další schopnosti všech startujících. Vítězem se stal student
1. ročníku Fakulty chemicko-technologické Zdeněk Hnilo ča-
sem 15:35 min. Za zmínku stojí účast běžeckého veterána
a dlouholetého učitele katedry fyziky na téže fakultě RNDr.
Jana Zajíce.
Turnaj ve streetballu si přišlo zahrát 8 týmů. Hrálo se ve
dvou skupinách každý s každým. I když výsledky turnaje asi
nejsou pro statistické zpracování úspěšnosti jednotlivých fa-
kult během sportovního dne relevantní, přesto za zpravodaj-
skou zmínku stojí, že vítězem se stalo družstvo pod názvem
„Fialové kobry“, na druhém místě se umístilo družstvo
„FUK“ a třetí skončil tým „Hoď to hore“. Kromě příjemné-
ho sportování se při turnaji užilo hodně legrace.

Velmi oblíbeným sportem je na naší univerzitě volejbal. Pro-
to nemohl volejbal v programu sportovního dne chybět. Tur-
naj probíhal v nových tělocvičnách a zúčastnila se jej čtyři
družstva. Hrála družstva složená ze 4 mužů a 2 žen. Tři
družstva univerzity si to systémem každý s každým rozdala
s výběrem gymnázia „Mozartova“. Turnaj byl velmi dobře
zorganizován, hra měla dobrou úroveň a během hry nebyla
nouze o veselé situace. Ve finále se střetlo družstvo „A“ naší
univerzity s družstvem hostí pardubického gymnázia. Po vel-
kém boji se nakonec podařilo vysokoškolákům zvítězit 2:1 na
sety a tak celý turnaj vyhrát.
Ve futsalu se uskutečnilo přátelské (snad jen podle názvu)
utkání mezi zaměstnanci univerzity a výběrem studentů. Prů-
běh přátelského utkání byl velice bojovný. Bojovalo se
o každý míč a nikdo nikomu nedaroval nic zadarmo. Utkání
skončilo nerozhodně 4:4. Po prodloužení následovaly poku-
tové kopy, ve kterých byli šťastnější studenti univerzity. Hned
po skončení utkání si však aktéři utkání „domluvili“ odvetu
na příští rok – tentokráte bude utkání již považováno za mis-
trovské. Pravidelná přátelská utkání během akademického
roku se domlouvala již při závěrečném přátelském potřásání
pravic.
Také florbal patří na pardubické univerzitě mezi nejoblíbe-
nější sporty. Proto se uskutečnila hned dvě přátelská utkání.
Jedním bylo utkání studentek naší univerzity proti stu-
dentkám Gymnázia Mozartova v Pardubicích. Tato vzájemná
utkání mají již čtyřletou tradici nejen v rámci oslav dne stu-
dentů. Vítězkami se střídavě stávají jak naše studentky, tak
studentky gymnázia. Zápasy jsou vždy velice vyrovnané. Také
letos ze vzájemného utkání nevzešel vítěz. Konečný stav 3:3
byl důvodem k prodloužení. Ani při něm se však nerozhodlo.
Proto následovaly samostatné nájezdy. V těch tentokráte
přálo více štěstí studentkám z hostujícího gymnázia.
V mužském florbalu se uskutečnilo přátelské utkání mezi
studenty naší univerzity a týmem Sokola Pardubice. A ani zde
(jak jinak letos, že?) nedokázalo v řádném hracím čase zvítě-
zit žádné družstvo. Konečný výsledek zněl 6:6. Muži se s tím-
to výsledkem spokojili. Dál se neprodlužovalo. Bylo to totiž
poslední sportovní klání letošního sportovního dne, a tak se
všichni přítomní dohodli, že symbolicky bude do análů spor-
tovního dění na univerzitě zaneseno toto smírné resumé.
Také florbalisté si přislíbili odvetu na příští listopadový stu-
dentský svátek. Utkání mělo vysokou sportovní úroveň. Hrá-
či Sokola Pardubice jsou účastníky extraligy a mezi hráči uni-
verzity bylo také několik extraligových hráčů. Za zmínku
snad jen stojí uvést nejlepšího střelce utkání. Stal se jím stu-
dent naší univerzity Martin Zozulák se čtyřmi brankami.
Sportovní den se na univerzitě letos vydařil. Nálada na našich
sportovištích byla báječná a sportování velice příjemné.
Rektorský den byl zakončen večerním slavnostním vyhláše-
ním výsledků soutěže o „Standartu rektora“ spolu s vyhláše-
ním a oceněním nejúspěšnějších sportovců Univerzity Pardu-
bice. Na slavnostním zasedání rektor prof. Ing. Jiří Málek,
DrSc. vyhlásil jubilejní 50. ročník Standarty rektora.
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Standarta rektora – 49. ročník
– akademický rok 2006/2007

Soutěž o Standartu rektora Univerzity Pardubice je soutěží
o nejlepší fakultu univerzity v oblasti sportu.
Tato soutěž je na univerzitě pořádána od roku 1958. V minu-
losti – v době neexistence Univerzity Pardubice, byla tato
soutěž pořádána mezi jednotlivými ročníky tehdy jediné vy-
soké školy v Pardubicích – Vysoké školy chemicko-technolo-
gické (VŠChT).
Sportovní soutěže byly v minulosti organizovány v basketba-
lu, házené, fotbalu, ledním hokeji, lyžování, kanoistice, volejba-
lu, plavání, sportovní střelbě, basebalu a dalších tradičních
i „netradičních“ sportech.
Standarta rektora Univerzity Pardubice je na vysokých ško-
lách České republiky ojedinělou soutěží jak svým zaměřením,
organizací i obsahem, tak především svou dlouholetou
a nepřetržitou tradicí.
Od roku 1997 byl ten letošní ročník již jedenáctým v řadě,
kdy již fakulty naší univerzity nebojují o historickou vlaječku
(standartu). Původní standarta byla nahrazena trofejí novou –
stříbrným „obřím“ pohárem. Tento putovní pohár získává fa-
kulta, která dosáhne nejvíce bodů ve vypsaných kolektivních
a individuálních sportech.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je každoročně spojeno
s vyhlášením nejlepších sportovců – studentů Univerzity Par-
dubice. V akademickém roce 2006/ 2007 se v rámci Standar-
ty rektora soutěžilo v těchto sportovních odvětvích: volejbal
(debly, šestkový, turnaj zaměstnanců), basketbal (streetball,
turnaj fakult), badminton (dvouhra muži a ženy, smíšená
čtyřhra), tenis (dvouhra, čtyřhra), futsal, florbal, plavání,
aerobik.
Celkově se soutěží zúčastnilo 755 studentů univerzity.
Mezi sportovní odvětví, ve kterých se o Standartu rektora
soutěží, patří tradiční sporty jako volejbal, basketbal, tenis,
futsal, plavání a badminton. Ostatní soutěže bývají zařazovány
např. dle podmínek pro uspořádání těchto soutěží. V příštím
roce budou sportovní soutěže zachovány a uvažujeme o za-
řazení turnaje v beach volejbalu. V právě končícím akademic-

kém roce byl turnaj poprvé uspořádán jako přebor univerzi-
ty, avšak mimo soutěž o Standartu rektora.
Po dobudování nového tělovýchovného areálu univerzity
probíhají soutěže v novém, nádherném prostředí, které samo
o sobě motivuje k výborným výkonům.
Soutěž o Standartu rektora Univerzity je již tradičně pořádá-
na katedrou tělovýchovy a sportu ve spolupráci s Univerzit-
ním sportovním klubem.

Celkové výsledky 49. ročníku (2006/2007) Standarty
rektora Univerzity Pardubice:
1. Fakulta ekonomicko-správní 123,5 bodů,
2. Dopravní fakulta Jana Pernera 109,0 bodů,
3. Fakulta chemicko-technologická 89,5 bodů,
4. Fakulta filozofická 33,5 bodů,
5. Ústav elektrotechniky a informatiky 20,5 bodů.

Vyhlášení nejlepších sportovců
Univerzity Pardubice

Na čtvrtek 15. listopadu byla připravena již tradičně řada akcí
při příležitosti listopadového státního svátku. Součástí pro-
gramu bylo i vyhlášení nejlepších sportovců Univerzity Par-
dubice za uplynulý akademický rok.
V kategorii úspěšných reprezentantů, s umístěním na Čes-
kých akademických hrách, byli oceněni:
● Jan Halda (1. ročník Fakulty ekonomicko-správní)

– za 1. místo na C1 500 m a 3. místo na C1 5 000 m,
● Vojtěch Kučera (3. ročník Fakulty filozofické)

– za 1. místo v trojskoku (hala) a za 3. místo v trojskoku,
● Jana Dosoudilová (2. ročník Fakulty ekonomicko-správní)

– za 2. místo ve vzduchové pistoli a 3. místo ve sportovní
pistoli,

● Lia Vonšovská (3. ročník Fakulty ekonomicko-správní)
– za 2. místo v aerobiku,

● Monika Bubeníková (1. ročník Fakulty filozofické)
– za 2. místo v aerobiku,

● Tomáš Netolický (3. ročník Dopravní fakulty Jana
Pernera) – za 2. místo v běhu na 800 m,

rektor prof. Málek předává trofej – Standartu rektora v podobě
stříbrného poháru – děkanovi prof. Čapkovi vítězné Fakulty
ekonomicko-správní

společné foto všech vyznamenaných
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V červnu tohoto roku uspořádala Katedra tělovýchovy
a sportu UPa sportovní pobyt na italském poloostrově Gar-
gano. Zájezdu se zúčastnilo celkem třicet šest osob z řad
studentů a zaměstnanců UPa. Vzhledem k zaměření zájezdu
na aerobik a podobné aktivity tvořily podstatnou část účast-
nice ženského pohlaví. Odjezd byl naplánován na osmou ho-
dinu ranní v pátek 8. června od tělocvičen univerzity. Po krat-
ším čekání na příjezd autobusu a naložení zavazadel jsme byli
připraveni vyrazit směr hraniční přechod Mikulov. Čekal nás
přibližně čtyřiadvacetihodinový přejezd přes Rakousko a vel-
kou část Itálie. Díky klimatizovanému a pohodlnému autobu-
su byla cesta poměrně snesitelná. Druhý den po probuzení
jsme již zpoza oken autobusu mohli pozorovat vyprahlou
italskou krajinu, olivové či citrusové háje, mořské pobřeží
i typické přímořské kamenné vilky. Počasí bylo oproti ČR
pošmourné, ale naštěstí pro nás to bylo během našeho po-
bytu poprvé a naposledy. Okolo sedmé hodiny ranní jsme
konečně dorazili do rezidence Adria, jejíž chatky se na příš-
tích osm dní staly naším domovem. Druhý den po příjezdu
byl pro většinu účastníků naplánován výlet lodí podél polo-
ostrova s polední přestávkou na malebné oblázkové pláži.
Cestou jsme obdivovali nádherné sněhobílé skalní útvary,

jeskyně a letoviska linoucí se podél pobřeží. Další den jsme
již zahájili sportovně, stejně jako dny následující, brzkým ran-
ním během po pláži nebo projížďkou na kolečkových brus-
lích. Před polednem jsme ještě pravidelně stihli u všech oblí-
benou hodinu aqua aerobiku v místním bazénu. Mezi dvanác-
tou a šestnáctou hodinou jsme podle místních zvyků museli
dodržovat polední siestu, kdo chtěl, mohl nabrat síly spán-
kem, ráchat se v moři, slunit se na pláži, a ti více aktivnější
využili volný čas třeba k beach volejbalu. Podvečerní hodiny
pak opět patřily cvičení, ať již aerobiku, power józe, pilates,
tenisu či ping pongu. Pro zpestření a stmelení kolektivu
uspořádaly několikrát během pobytu naše organizátorky
soutěžní odpoledne na pláži a večery povětšinou patřily po-
sezení u kytary. Vzhledem k nabitému programu uběhl týden
jako voda a my jsme se odpočatí a opálení vraceli zpět do
ČR. A nezbývá nám než doufat, že se tato akce stane tradicí.
Na závěr patří velké díky Mgr. Evě Čaladi a Mgr. Pavle Pro-
cházkové z katedry tělovýchovy a sportu, které se nám
snažily vyjít ve všem vstříc a bez nichž by náš pobyt zdaleka
nebyl takový, jaký byl.

Mgr. Lucie Vyčítalová
Univerzitní knihovna UPa

Letní sportovní pobyt v Itálii

Francouzský řád rytíře Akademických palem profesorce Lenderové
V úterý 20. listopadu byl na Francouzském velvyslanectví
v Praze udělen rytířský řád Akademických palem prof. PhDr.
Mileně Lenderové, CSc. z Katedry historických věd Fakulty
filozofické.
Významné francouzské vyznamenání, udělované dvakrát do
roka francouzským, případně zahraničním zasloužilým pra-
covníkům v oblasti vzdělávání, udělil při slavnostní ceremonii
velvyslanec Francouzské republiky v České republice Jeho
Excelence Charles FRIES profesorce pardubické univerzity
jako ocenění za činnost, kterou přispívá k šíření a publicitě
francouzského jazyka, vědy a kultury. Dalšími dvěma oceně-
nými se stali Jiří Pechar z Akademice věd ČR a Jana Reschová
z Vysoké školy ekonomické v Praze.
Profesorka Milena Lenderová, která působila šest let ve funk-
ci děkanky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, stála
u zrodu fakulty a významně se zasloužila o rozvoj jejích spo-

osobnosti

ocenění na francouzském velvyslanectví v Praze
(zleva) Jana Reschová, Milena Lenderová, Jiří Pechar

● Petr Charvát (1. ročník navazujícího magisterského studia
Fakulty filozofické) – za 2. místo v karate,

● Michaela Buchtová (1. ročník Fakulty ekonomicko-správní)
– za 3. místo v biatlonu,

● Jan Mikulášek (1. ročník Fakulty chemicko-technologické)
– za 3. místo v hodu kladivem.

V kategorii úspěšných družstev:
● družstvo basketbalistů s kapitánem Peterem Majeríkem

– za 2. místo,
● družstvo basketbalistek s kapitánkou Veronikou Blovskou

– za 4. místo.
PhDr. Jaroslav Friedrich

Katedra tělovýchovy a sportu UPa
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lečensko-vědních disciplín, se dlouhodobě zabývá širokým
kontextem kulturních dějin, mimo jiné též česko-francouz-
skými kulturními vztahy od raného novověku na práh
20. století. Spolupracuje s několika univerzitními pracovišti
ve Francii. V letech 1997 – 1998 vedla českou sekci na uni-
verzitě v Montpellier, působila jako hostující profesor na Uni-
versité Paris – Sorbonne I, vyučovala na univerzitách v Dijo-
nu , Orléansu , Pari s I I I a Pari s IV, účastn i l a se řady
mezinárodních konferencí ve Francii, publikovala v řadě
francouzských sborníků a odborných časopisů.
Je členkou řady domácích, zahraničních a mezinárodních or-
ganizací zaměřených na historické bádání.
Naše česká veřejnost ji zná zejména jako autorku knih, např.
o Zdence Braunerové, Radostné dětství, K hříchu i modlitbě
(o postavení ženy v české společnosti v 18. a 19. století) či
Tragický bál – Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu.
Řád Akademických palem byl zřízen
Napoleonovým dekretem v roce 1808.
Byl udělován důstojníkům univerzit
a důstojníkům akademií. Od roku 1866
je tento řád udělován jako vyznamená-
ní. Řád rytíře Akademických palem je
udělován francouzským premiérem na
základě návrhu francouzského ministra
školství.
Prof. Lenderová získala Řád rytíře Aka-
demických palem jako čtvrtá osobnost
Univerzity Pardubice:
– v roce 2002 byl udělen prof. Ing. Mi-
loslavu Frumarovi, DrSc. z Katedry
obecné a anorganické chemie Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Par-
dubice za jeho vědecké výsledky v ob-
lasti chemie, dlouholeté působení ve
vysokoškolském vzdělávání a spolupráci
s francouzskými vědeckovýzkumnými
pracovišti,
– v roce 2005 prof. PhDr. Eduardu

Maurovi, CSc., z katedry historických věd za spolupráci
s francouzskými vědeckými pracovišti a za přínos v oblasti
historické demografie,

– v roce 2006 PhDr. Petru Skalníkovi, CSc., za přínos v ob-
lasti antropologie.

(vw)

paní profesorku Lenderovou doprovodily a podpořily při slavnostní ceremonii rodina
i kolegyně z univerzity

prof. Lenderová při děkovném proslovení – ve stoje naslouchá
velvyslanec Francouzské republiky v ČR J. ex. Charles Fries
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