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Rektor Univerzity Pardubice hodnotil rok 2007

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. předstoupil v úterý 11. března odpoledne před shromáždění akademické obce univerzity, aby zhodnotil loňský rok 2007, také
druhý rok svého funkčního období.
V rámci stávajícího funkčního období 2006 – 2010 nedošlo
ve vedení univerzity v roce 2007 k žádným personálním
změnám. Za významné lze považovat změnu ve vedení tří fakult: na základě výsledků voleb v akademických senátech jednotlivých fakult byl od 3. dubna 2007 do funkce děkana Fakulty chemicko-technologické jmenován prof. Ing. Petr
Lošťák, DrSc., od 1. května 2007 do funkce děkana Fakulty
zdravotnických studií jmenován prof. MUDr. Arnošt Pellant,
DrSc., od 1. listopadu 2007 do funkce děkana Fakulty filozofické jmenován prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
V roce 2007 měla Univerzita Pardubice 6 fakult a 1 vysokoškolský ústav. Během roku proběhla úspěšně transformace
vysokoškolského ústavu na sedmou fakultu – Fakultu elektrotechniky a informatiky se vznikem k 1. lednu 2008. Struktura univerzitních součástí a útvarů byla účelná a stabilní,
v orgánech univerzity, případně fakult došlo pouze k menším
personálním obměnám.

Univerzita Pardubice je od roku 2002 členem EUA – European University Association – Evropské asociace univerzit
a prostřednictvím svých odborných pracovišť a akademických pracovníků řady dalších mezinárodních a profesních organizací sdružujících vysoké školy.
Univerzita Pardubice pokračuje ve své tradici univerzity orientované v prvé řadě na technické, resp. přírodní a technické
obory (které tvoří více než 50 % všech akreditovaných studijních programů), zhruba třetinu tvoří společenskovědní
a ekonomické obory, zbývající část spektra doplňují obory
zdravotnické, umělecké a pedagogické.
Vzdělávací činnost probíhala v 61 studijních programech se
134 studijními obory (51 a 119 v roce 2006). Počet studujících v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu
vzrostl oproti předešlému roku o 6 % na 9 200, což odpovídá záměru univerzity dosáhnout v roce 2010 deseti tisíc studentů. Přes tři čtvrtiny studujících představují studenti prezenční formy studia, s ohledem na nabíhající programy a důslednou restrukturalizací studia v rámci Boloňského procesu
vzrostl podíl počtu studentů bakalářských studijních programů/oborů na 75 %. O 13 % vzrostl počet studentů doktorských studijních programů (na 5 %), dlouhodobě vytýčený
7 % podíl v roce 2010 zatím není dosažen. Fakulty univerzity
obohatily nabídku studijních programů o další nové obory.
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tvůrčím činnostem prioritní pozornost. Univerzita Pardubice
zaujímá dlouhodobě 6. místo mezi českými vysokoškolskými
vzdělávacími institucemi, které jsou na základě ohlasů publikací autorů uvedeny v renomované databázi Essential
Science Indicators ISI Web of Science. Toto zařazení je dáno
dominantně publikační aktivitou badatelů z Fakulty chemicko-technologické. Většinu prostředků na financování tvůrčích
činností získává univerzita v rámci institucionálního financování. Univerzita řeší v současné době tři výzkumné záměry
(dva FChT a jeden DFJP). V roce 2007 proběhlo jejich hodnocení komisemi MŠMT. Oba záměry FChT byly hodnoceny
písmenem A, výzkumný záměr DFJP byl hodnocen písmenem
C. Účelové financování je založeno na projektech získaných
na základě různých typů grantových a programových soutěží.
Na univerzitě pracovala v hodnoceném roce čtyři výzkumná
centra (tři FChT a jedno DFJP). Největší část ostatních účelových prostředků pochází z Grantové agentury ČR.
Rozložení prostředků VaV podle součástí (NIV)
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Jednou ze tří základních rolí univerzity je výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost. Fakulty Univerzity Pardubice
mají ambici naplnit atributy výzkumné fakulty, a proto věnují
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Odpovídajícím způsobem vzrostl i rozpočet univerzity a jejích sedmi součástí, který díky investičním prostředkům na
výstavbu Fakulty chemicko-technologické v univerzitním
kampusu v Pardubicích – Polabinách přesáhl 1,4 miliardy korun, z toho podíl neinvestičních prostředků na vědeckovýzkumnou a vzdělávací činnost činil 762 mil. Kč.
Rozpočet univerzity v letech 1998 – 2007
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Univerzita prohlubuje spolupráci s průmyslovými
podniky, firmami a společnostmi, které mají zájem o inovace
a pokročilé technologie, a to nejen účastí v komanditní společnosti TechnoPark Pardubice nebo Klastru OMNIPACK,
výrobců obalů se sídlem v Jaroměři (družstva) či Institutu
rozvoje evropských regionů, o.p.s., Institutu Jana Pernera,
o.p.s. Na půdě univerzity pokračovalo v činnosti Regionální
informační a kontaktní centrum Pardubice (RIKoC) pro rámcové programy Evropské unie, v rámci spolupráce s VÚOS,
a. s., Pardubice – Rybitví.
Univerzita, její jednotlivé součásti a jejich pracoviště spolupracují s mnoha dalšími institucemi a společnostmi na různé
bázi, na základě uzavřených smluv o spolupráci v oblasti
vzdělávacích i vědeckovýzkumných aktivit, v rámci činností
společně založených laboratoří, v rámci doplňkové činnosti,
případně smluv o spolupráci, darech apod. Rozvíjena je i spolupráce směřující k pracovnímu zapojení studentů po jejich
absolutoriu apod.
Univerzita se také úspěšné otevírá mezinárodní komunitě. Na univerzitě studovalo v rámci programů mobilit Evropské unie nebo v ucelených akreditovaných programech 234
zahraničních studentů ze 40 zemí světa, což činilo 2,5 %
z celkového počtu studentů. Na vybraných vědeckých pracovištích univerzity působili na postdoktorálních stážích absolventi doktorských studijních programů ze zahraničních vysokých škol. K vícejazyčnému prostředí a výuce přispěla i řada
přednáškových pobytů zahraničních pedagogů na fakultách
univerzity.
Významnou roli v posilování mezinárodních mobilit sehrálo
aktivní zapojení univerzity do programů EU, jmenovitě do
Lifelong Learning Programme (LLP). V jeho rámci bylo uzavřeno na 180 smluv se 107 univerzitami ve 24 zemích
Evropy.
Nejde však jen o posouvání kvantitativních ukazatelů, ale
také o zvyšování kvality jednotlivých bilaterálních spoluprací.
Akcent na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávací čin3
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nosti byl v roce 2007 determinován podepsáním Erasmus
Univerzity Charter na období 2007 – 2013. Tím univerzita
navázala na desetiletou tradici úspěšného zajišťování aktivit,
které jsou součástí tzv. Boloňského procesu a souvisejí
s utvářením Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Vzrůstající mobilitu zaznamenaly zejména výměnné pobyty akademických pracovníků a roste počet zahraničních studentů přijíždějících na jedno až dvousemestrální
pobyty.
Nutnou podmínkou zvyšování mezinárodní prestiže je ve
většině oborů publikování výsledků vědecké práce v renomovaných impaktovaných časopisech. A související mezinárodní spolupráce s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými
pracovišti v zahraničí v oblasti výzkumu a vývoje je nutnou
podmínkou našeho dalšího rozvoje. V minulém roce byly řešeny zejména projekty v rámci 6. rámcového programu EU
a byly připravovány projekty do 7. rámcového programu EU,
nadále byla pracoviště zapojena do dalších programů, např.
Kontakt, Barrande, Cost a INGO, CAMELs atd. Kromě spolupráce v rámci uzavřených rámcových dohod o spolupráci,
jejichž počet na univerzitní úrovni dosáhl 55, řešení projektů
mezinárodních týmů hraje velmi důležitou a nenahraditelnou
roli i spolupráce jednotlivých badatelů se zahraničím, která
často probíhá i mimo smluvní rámec.

jmenování profesorem, z nichž 1 bylo zastaveno a u 5 akademických pracovníků bylo ukončeno jmenováním profesorem.
Univerzita měla v závěru roku 2007 1 125 zaměstnanců ve
fyzických osobách (1 009 průměrný přepočtený stav zaměstnanců), z toho 622 pedagogických a vědeckovýzkumných
pracovníků.
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Rozvoj lidských zdrojů, jako soustavná a systematická činnost univerzity, akcentuje a vytváří podmínky nejen pro kvalifikační růst akademických pracovníků, ale též pro průběžné
doplňování a zvyšování kvalifikace a kompetencí ostatních
zaměstnanců univerzity, stejně jako kompetencí při výkonu
specifických, např. vedoucích, manažerských či samosprávných funkcí zaměstnanců, případně studentů.
Kvalifikační a věkové struktuře svých zaměstnanců, zejména
akademických pracovníků, věnovala univerzita zvláštní pozornost, neboť je předpokladem pro účelný a kvalitní rozvoj
všech dalších činností univerzity. U 17 akademických pracovníků probíhalo habilitační řízení, z nichž 1 bylo zastaveno
a 8 ukončeno jmenováním docentem. Probíhalo 14 řízení ke

Rozvoj informační infrastruktury, informačních a komunikačních technologií a informačních systémů je nutnou podmínkou zefektivnění a zjednodušení činností a podpory aka-

univerzita

druhy stipendií za vynikající studijní výsledky, také na podporu zahraničních mobilit, případně další mimořádná, související
např. s reprezentací univerzity na poli kulturně-uměleckém či
sportovním.
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Rozvíjející se infrastruktura služeb a moderně vybavený
a dále se rozvíjející univerzitní kampus umožňují všestranný
rozvoj mladých lidí, včetně sportovního a kulturně-společenského.
Profesor Jiří Málek ve svém hodnocení zároveň poukázal na
některé mezinárodní souvislosti činností univerzity a českých
vysokých škol. Pozornost věnoval zejména našemu postavení
v celosvětovém kontextu s ohledem na vědeckovýzkumné
výstupy.
Pořadí citovanosti institucí ČR
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demických pracovníků, práce studentů a všech administrativně-organizačních a provozních útvarů univerzity.
Moderní informační zázemí se stalo nedílnou součástí studia
tisíců vysokoškoláků i práce zaměstnanců univerzity. Studentům jsou k dispozici stovky počítačů v padesátce laboratoří,
desítky míst v univerzitní knihovně, multimediální učebny
a přístup do odborných databází, výkonná výpočetní technika
na každém pracovišti a v každé laboratoři, která je připojena
na Internet prostřednictvím datové vysokoškolské sítě
CESNET, která je nejrychlejší v republice a konkuruje svou
kvalitou evropským vyspělým technologiím. Celkově je provozováno 80 serverů a 1 850 PC stanic. Probíhalo rozšiřování
stávajících a implementace dalších informačních systémů.
Vzrostlo využívání Univerzitní knihovny, vzrostl počet absenčních výpůjček na téměř 111 tisíc, počet uživatelů knihovny na
7 815 a počet svazků umístěných ve volném výběru.
Kvalita a kultura akademického života
Studenti se podílejí na rozhodovacích procesech nejen zapojením do demokratických samosprávných orgánů fakult
a univerzity – akademických senátů, kde tvoří plnou jednu
třetinu, ale aktivně se účastní i pravidelného hodnocení
výuky a vybraných předmětů.
V rámci technických a ekonomických možností se snaží univerzita pečovat o kulturní studijní a pracovní prostředí po
stránce technicko-organizační, prostorové, tak i v poskytování podpůrných služeb.
Pro ubytování studentů sloužilo 1 953 lůžek, z toho v 7 vlastních budovách v areálu univerzity v Pardubicích 1 840 lůžek,
zbytek je pronajímán v areálu Střední zdravotnické školy
v Průmyslové ulici v Pardubicích pro FZS a v Litomyšli pro
Fakultu restaurování. Pro stravování studentů slouží jediná
vysokoškolská menza umístněná přímo v areálu univerzity
v Pardubicích, jejíž provoz a výdej jídel byl v roce 2007 zásadním způsobem modernizován a zefektivněn. Provoz kolejí
a menzy zajišťuje Správa kolejí a menzy, účelové zařízení
univerzity.
Informační a poradenská centra (IPC FES a FF) a akademická
psychologická poradna nadále poskytovaly komplexní služby
svým klientům.
V roce 2007 byly postupně odstraňovány vytipované stavební bariéry v areálu Stavařov a zpřístupněny další prostory
pro tělesně postižené (v budově EA, menze, parkoviště
u menzy). Byla ustavena speciální pracovní skupina, která
bude připravovat návrhy pro postupné zkvalitňování podmínek a odstraňování bariér pro studenty se specifickými
potřebami.
Řada nadaných studentů získala ocenění v rámci univerzity
i mimo ni, tradičně též v rámci Studentské ceny rektora I. a II.
stupně a cen vyhlášených na fakultách FChT a DFJP. Oceněni
byli též nejlepší sportovci univerzity s umístěním na Českých
akademických hrách. V průběhu roku byla v různých kategoriích studentům vyplacena stipendia v celkové výši 59,5 mil.
Kč. Jednalo se zejména o ubytovací a sociální stipendia, stipendia pro studenty doktorských studijních programů a dva
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Jmenování nových profesorů prezidentem republiky
V pondělí 19. května odpoledne se ve
Velké aule Karolina v Praze uskutečnila
slavnostní ceremonie, při níž byli předány profesorské dekrety 94 novým
profesorům českých vysokých škol,
které jmenoval prezident České republiky Václav Klaus.
Za účasti rektora Univerzity Pardubice
prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. slavnostně
převzali jmenovací dekret čtyři noví
profesoři Univerzity Pardubice (všichni
čtyři na návrh Vědecké rady Univerzity
Pardubice):

prof. Ing. Václav Cempírek,
Ph.D.

●

●

p ro f . I n g . Vá c l av C e m p í re k ,
Ph.D., jmenovaný pro obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Profesor Cempírek
působí na Katedře technologie a řízení dopravy Dopravní fakultě Jana
Pernera;
prof. Ing. Zdeněk Černošek,
CSc., jmenovaný pro obor Chemie
a technologie anorganických materiálů. Profesor Černošek působí na
Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické;

prof. Ing. Zdeněk Černošek,
CSc.

●

●

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.,
jmenovaný pro obor Organická chemie. Profesor Sedlák působí na Katedře organické chemie Fakulty chemicko-technologické;
prof. Ing. Helena Tichá, CSc.,
jmenovaná pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů.
Profesorka Tichá působí na Katedře
obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické.
(vw)

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.

prof. Ing. Helena Tichá, CSc.

International Week 2008
Ve dnech 10. až 14. března se na Univerzitě Pardubice konal
veletrh mezinárodní spolupráce nazvaný INTERNATIONAL
WEEK 2008.
Jedná se o akci pořádanou Univerzitou Pardubice s cílem poskytnout studentům a akademickým pracovníkům univerzity
podrobné informace o možnostech studia v zahraničí,
o prakticky a odborně zaměřených stážích a prezentovat
mezinárodní aktivity Univerzity Pardubice českým i zahraničním partnerům a široké veřejnosti.
Akce navazovala na úspěšnou tradici jednodenních informačních setkání, konaných v letech 2003 (Erasmus Afternoon),
2004 (Erasmus je příležitost…) a 2005 (Erasmus Welcome).
Tyto akce informovaly především o možnostech studia v zahraničí v rámci programu Socrates/Erasmus. Vzhledem k nárůstu a rozmanitosti mezinárodní spolupráce a dalších aktivit podporovaných fakultami vznikl počátkem roku 2007
podnět k vytvoření akce, která by informovala o širokých
možnostech mezinárodní mobility studentů a akademických
pracovníků, veletrhu s názvem „International Week”.
Suterén univerzitní auly se ve středu 12. března zaplnil informačními stánky a fotografiemi ze zahraničních studijních po6

bytů a stáží. Studenti a zástupci zahraničních univerzit osobně předávali všem návštěvníkům a zájemcům informace
o jednotlivých zahraničních školách, užitečné rady i zkušenosti ze studentských krátkodobých, tří až dvanáctiměsíčních
pobytů na zahraniční vysoké škole. Celkem bylo prezentováno 22 univerzit z 13 zemí Evropy. Možnosti studia v zahraničí
a získání finanční podpory na jeho realizaci prostřednictvím
různých programů a stipendií současně prezentovali zájemcům ve dvou přilehlých posluchárnách zástupci některých
poskytovatelských agentur, např. NAEP, DAAD a Fulbright
Commission.
Akci doprovázela i fotografická soutěž, kterou vyhrála studentka Fakulty filozofické slečna Jitka Kratochvílová se svojí
fotkou „Sunshine” ze studijního pobytu v Řecku. Studentský
program byl doplněn vystoupením folklorního souboru Radost a pátečním sportovním dnem nazvaným „Hry bez hranic”, ve kterém změřili síly ve volejbale, basketbale, fotbale
a dalších sportech zahraniční studenti studující na Univerzitě
Pardubice a zahraniční studenti z Univerzity Hradec Králové.
Letošní ročník International Week byl obohacen návštěvou
23 zástupců ze čtrnácti partnerských univerzit z devíti ev-

univerzita

tkání s hejtmanem Pardubického kraje, po kterých následovala prohlídka historického centra města Pardubic a návštěva
pardubického zámku, doprovázené odborným výkladem. Kulturně-poznávací program byl ukončen návštěvou dostihového závodiště v Pardubicích a společným závěrečným obědem,
na který přijali pozvání i rektor Univerzity Pardubice,
hejtman Pardubického kraje a náměstek primátora Statutárního města Pardubic.

PROGRAM INTERNATIONAL WEEK:
pondělí 10. března, úterý 11. března – univerzitní
aula – informační panely studentů prezentující studia na
zahraničních univerzitách,
● středa 12. března – hlavní program – přízemí univerzitní auly:
– informační stánky studentů,
– informační semináře pro studenty a akademické pracovníky o nové generaci výměnných vzdělávacích programů Evropské unie, tzv. „Lifelong Learning Programme”,
– vyhlášení nejlepšího informačního stánku a nejlepší fotografie pořízené během studia v zahraničí,
– vystoupení folklórního souboru Radost.
● čtvrtek a pátek 13. a 14. března – program pro hosty – partnery ze zahraničních univerzit,
● pátek 14. března – tělovýchovný areál univerzity –
sportovní den „Hry bez hranic” („Games without Borders”), kde se v různých sportovních disciplínách utkali
zahraniční studenti Univerzity Pardubice a Univerzity
Hradec Králové.
Akci pořádalo Oddělení pro vzdělávání a výzkum a Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice.
Organizátoři děkují za finanční a organizační podporu všem
partnerům a sponzorům akce, kterými byly Pardubický kraj,
Magistrát města Pardubice, KIEKERT-CS, s. r. o., TechnoPark
Management, a. s., Synthesia, a. s., ACCON managers
& partners, s. r. o., a GTS International.
●

stánky studentů seznamující se životem na zahraničních
univerzitách

ropských zemí (Belgie, Finsko, Litva, Německo, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), pro které byl připraven,
ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje a Magistrátem města Pardubice, zajímavý informační kulturně-poznávací program.
Zahraniční hosté tak měli příležitost poznat nejen prostředí
univerzity a své kolegy na fakultách a současně projednat
další konkrétní spolupráci v oblasti vzdělávání, studia a stáží,
ale přiblížit si také kulturní a přírodní krásy a památky Pardubicka.
Ve čtvrtek 13. března navštívila zahraniční delegace, v doprovodu pracovnic univerzity, město Litomyšl, ve kterém měla
možnost zhlédnout nádherné prostory renesančního zámku
a dozvědět se vše o jeho historii, navštívit rodný dům Bedřicha Smetany a seznámit se s prací akademických pracovníků
a studentů Fakulty restaurování. Další zastávkou při putování
byl Betlém, historický celek roubených a zděných domů
v Hlinsku. Odpoledne si celá skupina připomněla tragický
osud osady Ležáky a vzpomínkou a květinou uctila památku
ležáckých obětí. Celodenní výlet byl zakončen prohlídkou
hřebčína ve Slatiňanech, ve kterém se přes 60 let chová
starokladrubský kůň.
Pátek 14. března byl věnován setkání s primátorem Statutárního města Pardubice, prohlídce historické části pardubické
radnice, přijetí na Krajském úřadu Pardubického kraje a se-

V tomto akademickém roce má Univerzita Pardubice uzavřeno 55 všeobecných rámcových smluv o spolupráci se vzdělávacími a vědeckovýzkumnými institucemi ve 25 zemích světa.
V rámci programu EU LLP/ERASMUS bylo uzavřeno na 160
bilaterálních smluv na 90 univerzitách ve 22 zemích Evropy.
Na Univerzitě Pardubice studuje v letním semestru na 220
zahraničních studentů ze 45 zemí.
V rámci programu mezinárodních mobilit a celoživotního
učení EU tzv. „Lifelong Learning Programme/Erasmus” přijelo
na naši univerzitu 56 zahraničních studentů ze 13 zemí Evropy (Bulharska, Finska, Francie, Itálie, Litvy, Německa, Polska,
Portugalska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Turecka).
Z toho 22 studentů (1/3) trávilo na univerzitě již 2. semestr.
Nejvíce zahraničních studentů hostila tradičně Fakulta ekonomicko-správní (40).
Dále např. v rámci programu CEEPUS přijelo studovat na
UPa 9 studentů (8 studentů na Fakultu chemicko-technologickou a 1 student na Fakultu filozofickou). V rámci všeobecné rámcové smlouvy přijeli studovat také 2 studenti z Taiwa7
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ERASMUS 2007/2008
fakulta
FES
FChT
FF
DFJP
FEI
FZS
FR
celkem

primátor města Jaroslav Deml (vpravo) si se zájmem
prohlédl v doprovodu rektora UPa stánky studentů
nu. Další studují v ucelených akreditovaných studijních programech. Polovinu z nich tvoří studenti ze Slovenské republiky, po jednotlivcích pak ze zemí Evropy, Afriky, Asie i Jižní
Ameriky.
Na zahraniční univerzity vycestovalo studovat v tomto akademickém roce v rámci programu Erasmus na jeden nebo
dva semestry 178 studentů Univerzity Pardubice.

studenti „outgoing“
ZS 2007
LS 2008
37
26
4
4
50
32
10
2
2
0
0
8
0
3
103
75

studenti „incoming“
ZS 2007
LS 2008
48
21
4
0
16
5
7
6
0
0
2
2
0
0
77
34

CEEPUS 2007/2008
fakulta
FChT
FF
celkem

studenti „outgoing”
ZS 2007
LS 2008
3
3
1
2
4
5

studenti „incoming“
ZS 2007
LS 2008
1
7
0
1
1
8

V akademickém roce 2007/2008 bylo uskutečněno 21 praktických stáží v zahraničí v rámci programu Erasmus, který
volně navazuje na studentské stáže, které v minulosti probíhaly pod programem Leonardo da Vinci.
Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení pro mezinárodní vztahy a rozvoj UPa
Mgr. Ivana Švecová
vedoucí Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa

GAUDEAMUS 2008 v Praze

stánek univerzity na 1. ročníku veletrhu v Praze
Všichni jsme si již zvykli, že se veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudemaus koná na podzim každého
roku v Brně. V letošním roce se organizátoři veletrhu rozhodli uspořádat navíc nově i veletrh Gaudemaus v Praze, a to
v jarním termínu.
Veletrhy Gaudeamus international 2008 a Gaudeamus region
Praha 2008 proběhly současně od 9. do 10. dubna na výstavišti Praha Holešovice v Křižíkově pavilonu. Jsou jedním
z nejvýznamnějších informačních zdrojů pro zájemce o pomaturitní a celoživotní vzdělávání a v Praze je v letošním
8

premiérovém roce navštívilo 5 459 návštěvníků. Mezi návštěvníky veletrhu Gaudeamus region Praha byli studenti
středních, vyšších odborných a vysokých škol a také zájemci
o celoživotní vzdělávání. Veletrh Gaudemamus International
navštívily desítky zahraničních hostů nejen ze zemí Evropské
unie. Mezi nejzajímavější zahraniční návštěvníky patřila delegace Ministerstva školství Čínské republiky. Na veletrzích vystavovalo 89 vzdělávacích institucí, 29 zahraničních z 16 zemí
světa, bylo zastoupeno 225 fakult, 1 860 studijních oborů,
které lze studovat v českém jazyce a 595 studijních oborů,
které lze studovat v cizím jazyce. Veletrhy byly otevřené pro
veřejnost denně od 9:00 do 17:00 hodin.
Možnosti studia na Univerzitě Pardubice prezentoval po oba
výstavní dny Bc. Michal Rolčík, referent oddělení pro vzdělávání a výzkum – centra mezinárodních mobilit, společně se dvěma studentkami z Fakulty zdravotnických studií. Ve stánku číslo 27 vybaveném v jednotném vizuálním stylu univerzity byly
uchazečům o studium nabízeny nejen tištěné informační materiály, ale také podrobné informace i odpovědi na četné dotazy. Zájemci byli seznámeni také s možnostmi studentského
života, které nabízí univerzitní areál v Pardubicích.
Všem, kteří se podíleli na zajištění, organizaci a prezentaci na
veletrhu, patří upřímné díky.
Mgr. Ivana Švecová
vedoucí Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa
Tomáš Pospíchal
referent propagace a vnějších vztahů UPa

fakulty

KONTAKT 2008
Ve středu 12. března proběhl na Univerzitě Pardubice již
sedmý ročník veletrhu pracovních příležitostí s názvem
KONTAKT 2008. Pro studenty Univerzity Pardubice a ostatní návštěvníky jej připravily Fakulta chemicko-technologická
a Fakulta ekonomicko-správní.
Ve foyer univerzitní auly akci zahájil rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., který přivítal zástupce zúčastněných firem a všechny přítomné studenty. Zahájení byli přítomni i zástupci z vedení obou pořádajících fakult, děkanka
Fakulty ekonomiko-správní doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
a proděkani Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Tomáš
Wágner, CSc. a doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.
Letošního ročníku se zúčastnilo 37 firem z různých oblastí
hospodářství, veřejného i soukromého sektoru v Čechách
i na Moravě. Na jednom místě tak měli návštěvníci KONTAKTu možnost absolvovat individuální setkání se zástupci
firem a v osobních konzultacích se zeptat na jejich požadavky, dozvědět se o prostředí a zvyklostech ve společnostech,
porovnat podmínky nabízených pracovních míst a zhlédnout
firemní prezentace. Od 12:00 hodin byla pro studenty připravena přednáška na téma „Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor”, o kterou byl velký zájem.
Pro všechny zúčastněné byl rovněž připraven katalog, který
byl souhrnem základních informací o zúčastněných
společnostech a studentům může pomoci při jejich rozhodování o volbě budoucího povolání. Katalog je zveřejněn i na
webových stránkách univerzity na adrese http://kontakt.upce.cz. Zde zájemci naleznou i fotodokumentaci a krátký film o průběhu akce.
Všechni zúčastnění si pochvalovali dobrou organizaci akce
a také velký zájem studentů. Již nyní se zajímají o účast
v příštím ročníku další společnosti. Některé nabízejí i dlou-

děkanka FES, proděkan FChT a rektor při zahájení veletrhu
Kontakt 2008

hodobější spolupráci při získávání čerstvých absolventů z řad
informatiků, ekonomů, chemiků nebo z oblasti dopravy.
Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES
Ing. Iva Ulbrichová, CSc.
asistentka proděkanů FChT

fakulty

Volba historicky prvního děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky
Dne 28. března se uskutečnilo předvolební shromáždění akademické obce Fakulty elektrotechniky a informatiky, na kterém se představili dva navržení kandidáti, kteří se ucházeli
o funkci historicky prvního děkana nejmladší fakulty univerzity, která vznikla k 1. lednu letošního roku.
V rámci vyhlášených voleb kandidáta na funkci děkana fakulty
byli akademickou obcí navrženi a kandidaturu přijali:
– prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., odborník v oblasti radarových, komunikačních a signalizačních systémů; rektorem pověřený řízením fakulty do ustavení jejích orgánů, v čele vysokoškolského ústavu stál tři roky v letech 2005 – 2007 a řídil
jeho transformaci na fakultu;
– doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr., který se specializuje na
oblast polovodičů a termoelektrických aplikací, působí nyní
jako vedoucí katedry informačních technologií, stál v čele vysokoškolského ústavu v jeho počátcích v letech 2002 – 2004.

Předvolební shromáždění akademické obce fakulty se uskutečnilo v pátek 28. března od 10 hodin v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.
Navržení kandidáti představili zaměstnancům a studentům
fakulty svoji představu o vedení a dalším rozvoji fakulty
v nejbližších letech.
Vlastní volba kandidáta na funkci děkana proběhla při 2. zasedání nově ustaveného Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky dne 1. dubna. O kandidátovi rozhodlo
devět senátorů, zvolených zástupců akademické obce fakulty
z řad akademických pracovníků i studentů. Většinu hlasů senátorů získal doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr. Návrh na jeho
jmenování do čela Fakulty elektrotechniky a informatiky na
následující čtyřleté období pak předseda AS FEI postoupil
rektorovi Univerzity Pardubice, který jej do čela fakulty jmenoval k 15. dubnu 2008.
9
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Nový děkan následně v akademickém senátu fakulty projednal a jmenoval do vedení fakulty proděkany:
● prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
– proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy,
● prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
– proděkan pro vědu a výzkum,
● doc. Ing. Josef Kotyk, CSc.
– proděkan pro vzdělávací činnost.
Fakulta elektrotechniky a informatiky vznikla k 1. lednu 2008
a navazuje na činnost Ústavu elektrotechniky a informatiky,
založeného v roce 2002, a to jak v oblasti vysokoškolského vzdělání, tak v oblasti vědeckovýzkumných aktivit.
Fakulta nabízí v současné době pět studijních oborů a studuje na
ní 760 vysokoškoláků. V pětiletém horizontu se předpokládá, že
bude mít fakulta přibližně 1 tisíc studentů.
Bakalářský studijní program Informační technologie se stejnojmenným oborem byl akreditován v roce 2001 jako celouniverzitní studijní program. Pro zabezpečení výuky vznikl od 1. ledna 2002
Ústav informatiky Univerzity Pardubice. V roce 2003, při akreditaci
dalšího bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika s oborem Komunikační a mikroprocesorová technika, byl
přejmenován na Ústav elektrotechniky a informatiky.

Na počátku roku 2007 byly akreditovány magisterské studijní
programy navazující na bakalářské programy a obory, jejichž absolventi získávají titul „inženýr”, a je předpoklad brzkého rozvoje
i studia doktorského. Akreditační komise vyslovila s akreditací fakulty souhlas na svém listopadovém zasedání a Akademický senát Univerzity Pardubice schválil vznik nové fakulty univerzity
v prosinci 2007.
(vw)

slavnostní inaugurace Fakulty elektrotechniky a informatiky
proběhla 26. května 2008 (informace v příštím čísle)

Univerzita Pardubice a Pardubická krajská nemocnice
mají pět klinických pracovišť
V červnu 2002 se podařilo získat třem oddělením tehdejší
Krajské nemocnice Pardubice statut kliniky – chirurgii, interně a otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Toto ocenění, které je jen vyjímečně přiznáváno zdravotnickým zařízením mimo fakultní nemocnice, bylo stvrzením nejenom vysoké kvality léčebně-preventivní péče, ale též bohaté vědecké
a pedagogické činnosti těchto tří pracovišť.
Univerzita Pardubice a její tehdejší vysokoškolský Ústav
zdravotnických studií sehrály při tomto kroku rozhodující
úlohu a umožnily Pardubické krajské nemocnici, aby se stala
vysokoškolskou základnou a plnila obdobné úkoly jako fakultní nemocnice či „bývalé velké krajské nemocnice”, jakými
jsou například České Budějovice a Ústí nad Labem.
Uvedený krok vzbudil v té době velkou diskusi. Vznikla i řadu
otazníků, zda nově vzniklé kliniky i Ústav zdravotnických studií dokážou udržet vysoký standard a zda obstojí v konkurenci jiných vysokých škol a zdravotnických zařízení.
Odstup více než pěti roků však ukázal správnost nastoupeného směru. V jejich průběhu se podařilo Ústavu zdravotnických studií akreditovat – kromě původního bakalářského
studijního programu Ošetřovatelství s obory Všeobecná
sestra a Porodní asitentka – i dva navazující obory magisterské a ve spolupráci se Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské
Univerzity v Českých Budějovicích následně program doktorský. Uvedené aktivity pak umožnily, že se k l. lednu 2007
přeměnil zmíněný vysokoškolský ústav na šestou fakultu Uni10

verzity Pardubice – Fakultu zdravotnických studií. Tím však
pozitivní vývoj na Univerzitě Pardubice ani v Pardubické krajské nemocnici, a. s., neskončil. Ke dni 1. 3. 2008 byl rozhodnutím ministrů zdravotnicví i školství potvrzen vznik dalších
dvou klinik v rámci Pardubické krajské nemocnicice, a. s., a to
kliniky neurologické a kliniky porodnicko-gynekologické. Jejími prozatímními přednosty byli do doby uzavření konkurzního řízení jmenováni doc . MUDr. Edvard Ehler, CSc .
a doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
Je třeba zdůraznit, že současná existence pěti klinik v Pardubické krajské nemocnici v rámci mimofakultních nemocnic
a Fakulty zdravotnických studií jsou v České republice zcela
výjimečné. V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že právě v dnešní době se vytváří zákony, které budou
v blízké době rozhodovat o postavení té či oné vysoké školy
či zdravotnického zařízení, a to nejenom v rámci kraje, ale
celého státu. Samozřejmě, že nelze uvažovat o vzniku lékařské fakulty v Pardubicích. Ale již pouhá existence fakulty, která vychovává vysokoškoláky nelékařských oborů, se může
stát pádným argumentem při probíhajících diskusích o univerzitních nemocnicích a především o vzniku univerzitních
pracovišť. Je obecně málo známou skutečností, že v době,
kdy vznikal zákon, který definoval fakultní nemocnice, byly
pouze vysokoškolské studijní programy medicíny a farmacie,
pro které byly fakultní nemocnice určeny jako výukové základny. Z dnešního pohledu se jeví nerespektování přítom-

fakulty

nosti u nás i ve světě uznávaných plnohodnotných vysokoškolských nelékařských oborů jako určitá diskriminace.
Závěrem je možno konstatovat, že se Pardubice dostaly
v rámci zdravotnických nelékařských programů na špici pomyslného pelotonu, kdy řada vysokých škol pardubický trend
následuje. Bohužel výše uvedená situace je komplikována
současnými obecnými obtížemi našeho zdravotnictví, které
se negativní způsobem odráží i na chodu Pardubické krajské
nemocnice, a. s. Ta plní úkoly a povinnosti krajské nemocnice,
mezi které patří samozřejmě i léčba závažných stavů, a tím
i finančně náročných nemocných. Nedostatek finančních prostředků se pak odráží v nízkých platech lékařů i středně-zdravotnického personálu, které druhotně vedou k odchodu schopných a perspektivních pracovníků a k zaostávání

při nákupu nových zdravotnických technologií. Není třeba
zdůrazňovat, že jednou ztracené pozice zanechávají dlouhodobé rány a jen velmi těžko se znovu obnovují.
Vznik Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice,
která je – kromě dvou zdravotně-sociálních fakult v Českých
Budějovicích a v Ostravě – zatím jedinou zdravotnickou fakultou v České republice, a současné zcela výjimečné ustavení pěti klinik v rámci Pardubické krajské nemocnice, a. s., není
pouze prestižní záležitostí Univerzity Pardubice či Pardubické krajské nemocnice. Jedná se o společný zájem města Pardubic, Pardubického kraje i nás všech.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií

Přednášky o matematice

Ústav matematiky Fakulty ekonomicko-správní ve spolupráci s pardubickou
pobočkou Jednoty českých matematiků
a fyziků pořádá již tři roky přednášky
určené studentům, učitelům matematiky, členům Jednoty a všem, kdo mají
o matematiku zájem. Mezi hlavní motivy, které při organizování těchto setkání hrají roli, patří snaha přivést zejména
studenty k většímu zájmu o matematiku, vytvářet příležitosti pro neformální
setkávání amatérských i profesionálních
matematiků z Pardubic a okolí, poskytnout prostor pro prezentaci výsledků
práce mladších kolegů a v neposlední
řadě nabídnout zájemcům možnost setkat se na půdě pardubické univerzity s
předními českými matematiky. Částečně i pod vlivem skutečnosti, že matematika je nepopulární předmět a je
většinou chápána pouze jako nutné zlo,
byla jako jednotící heslo těchto setkání
zvolena věta „Máme rádi matematiku”.

První přednášku s názvem „Co je to
pevný bod” přednesla 26. března 2005
paní doc. L. Machačová. Od té doby se
uskutečnilo dalších sedmnáct setkání,
při nichž naši univerzitu navštívila řada
zajímavých osobností české matematiky, mezi nimi např. doc. Jiří Veselý či
doc. Jindřich Bečvář z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Při výběru přednášejících uplatňujeme pravidlo střídání domácích a hostů,
tedy kolegů z UPa a hostů z jiných pracovišť. Vzhledem k tomu, že naše setkání navštěvuje pravidelně i několik fyziků,
rozhodli jsme se od loňského roku nabízet posluchačům čas od času i téma
z oblasti fyziky. V současnosti připravujeme např. návštěvu doc. Ivana Štolla,
někdejšího děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého
učení technického v Praze, autora několika populárních knih o fyzice a pře-

kladatele a redaktora Feynmanových
přednášek.
Volba tématu je ponechávána na přednášející či přednášejícím, ale snahou je,
aby přednášky byly z větší části srozumitelné i studentům prvního ročníku
univerzity. Naším cílem je mimo jiné
i nabídnout studentům možnost vidět
témata, která probírají při výuce matematiky na svých fakultách, v širším kontextu a třeba i v jiné perspektivě.
Přednášky se konají jednou měsíčně.
Účastníci se až do konce minulého
roku scházeli v posluchárně H2 budovy
FChT na náměstí Čs. legií, v letošním
roce byly přednášky přesunuty do posluchárny A2 v univerzitní aule. Aktuální program je vyvěšen na stránkách
pardubické pobočky JČMF na adrese
www.sspst-chrudim.cz.
Mgr. Libor Koudela
Ústav matematiky FES
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Kulatý stůl 2008
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP ve spolupráci
s Institutem Jana Pernera, o. p. s., uspořádala 27. března již
2. ročník kulatého diskusního stolu. Letošní téma bylo
„Osobní doprava na železnici z pohledu dopravců”. Hlavní
náplní tohoto setkání byla a je, na rozdíl od klasických konferencí, především diskuse zúčastněných subjektů nad daným
okruhem témat. Pro letošní rok byla vybrána následující diskusní témata:
● veřejná osobní doprava na železnici – spoje na komerční
riziko dopravce vs. spoje v závazku veřejné služby,
● role dopravců v osobní dopravě,
● tarifní politika,
● role manažera infrastruktury (MI) ve vztahu k osobní
železniční dopravě z pohledu dopravce v osobní dopravě.
Jako hlavní účastníci diskuse byli osloveni představitelé všech
současných a potencionálních dopravců v železniční osobní
dopravě a dále pak subjektů majících s osobní dopravou na
železnici něco do činění. Z dopravců byly zastoupeny České
dráhy, Jindřichohradecké místní dráhy, Railtrans, Student
Agency, Veolia Transport Česká republika, Viamont a britská
společnost Arriva. Mezi dalšími účastníky nechyběli zástupci
Správy železniční dopravní cesty, Ministerstva dopravy ČR,
Sdružení železničních společností, koordinátorů dopravy
(KORDIS JMK, OREDO), Dopravního projektování Ostrava,
Allied Progress Consultants, Fakulty dopravní ČVUT a AŽD.
Dále byla umožněna účast několika studentům bakalářského
a magisterského studia DFJP.
Průběh kulatého stolu
V úvodním bloku vystoupili s krátkými referáty postupně Jiří
Nálevka – ředitel Odboru veřejné dopravy MD ČR, Jan Šatava – ředitel JHMD, Steve Hawkes – Arriva a Petr Vychodil –
ČD, Odbor rozvoje. Každý z přednášejících nastínil svoji
představu o předem daných tématech, která považoval za
stěžejní – např. spolupráce s kraji, zbytná infrastruktura,
snižování nákladů, konkurence v železniční osobní dopravě
a přístup na železniční dopravní cestu, vlastnictví a provozování nádražních budov Českými drahami apod. V následující
moderované diskusi se přítomní vyjadřovali jednak k vyslechnutým příspěvkům, dále pak k tématům diskuse, jakož i k dalším – pro ně důležitým – problémům železniční osobní
dopravy:
● regulovaná vs. neregulovaná konkurence v osobní železniční dopravě,
● integrace osobní dopravy s cílem kvalitní nabídky pro cestujícího,
● tarify v integrované dopravě, možnosti a parametry platebních karet jednotlivých dopravců,
● problematika vlastnictví zastávek a stanic,
● spolupráce s městy při bezbariérových úpravách (zpřístupňování) stanic pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace,
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přístup dalších dopravců do prostor odbavovacích hal
nádraží, které jsou dosud ve vlastnictví ČD,
rušení příplatků EC/IC Českými drahami, resp. vedení
těchto vlaků ve veřejném zájmu,
komerční spoje (na podnikatelské riziko dopravce) vs. spoje objednané (státem, kraji),
přidělování kapacity dopravní cesty ostatním dopravcům,
možnosti financování obnovy vozového parku dopravců,
výběrová řízení na provozování dálkové železniční dopravy,
zkušenosti s dopravou (přestupy) na hranicích krajů,
údržba a modernizace železniční dopravní cesty –
možnosti využití evropských fondů, nutná spolupráce jak
s kraji, tak s dopravci,
údržba a opravy regionálních tratí (podinvestovány),
kombinované licence (běžné v zahraničí – např. v Holandsku – pro provozování autobusové i železniční dopravy
jedním dopravcem).

Shoda v zásadních otázkách
Přes mnohdy (značně) rozdílné postoje k uvedeným tématům panovala shoda v následujících, a možno říci zásadních
bodech:
1. Středem zájmu dopravců musí být cestující.
2. Integrace všech druhů veřejné dopravy nabízí kvalitní alternativu k IAD.
3. Zbytnou infrastrukturu je třeba nejprve zkusit využít
(i netradičními způsoby), a teprve pak uvažovat o jejím
rušení.
4. Útlum dopravy na regionálních tratích nevede ke snižování nákladů, ale je prvním krokem k následnému zrušení
provozu.
Na závěr se patří poděkovat sponzorům – KPM Consult,
JHMD, a. s., a Delta B+B – za finanční podporu a Ing. Miroslavu Vančurovi, CSc. z Centra dopravního výzkumu Praha za
moderování vlastního setkání.
Věříme, že tato akce přispěla k výměně názorů i objasnění
zásadních stanovisek a podmínek pro provozování osobní
železniční dopravy z pohledu orgánů státní správy, dopravců
i dalších subjektů a připravila živnou půdu pro další obdobný
typ setkání na akademické půdě DFJP v dalším období.
Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
vedoucí Oddělení technologie dopravy
Katedry technologie a řízení dopravy DFJP
Ing. Jan Hrabáček
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

fakulty

Zahraniční přednášky pořádané Katedrou technologie a řízení dopravy
v zimním semestru 2007

Werner Stohler vysvětluje princip
integrovaného taktového jízdního řádu
projektu BAHN 2000 ve Švýcarsku

V rámci Projektu rozvojových aktivit
Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP)
byly Katedrou technologie a řízení dopravy (KTŘD) DFJP uspořádány v zimním semestru 2007 dvě výběrové přednášky pro studenty a akademické pracovníky DFJP UPa:
Dne 19. října 2007 se konala přednáška
Ing. Wernera Stohlera ze společnosti
SMA & Partner AG, Zürich ze Švýcarska. Přednáška s názvem „Market-Oriented Railway Timetabling. The Past,
the Present and Future Perspectives”
se zaobírala principy taktové dopravy
a nutnými předpoklady pro její úspěšné
zavádění v praxi. Dále byly uvedeny některé důležité mezníky ve vývoji tohoto způsobu organizace dopravy a porovnány systémy osobní dopravy ve vybraných evropských zemích. Bohaté
zkušenosti společnosti SMA & Partner
AG s plánováním taktové dopravy
a konceptů dálkové osobní a regionální
dopravy jako takové ve Švýcarsku, Německu, Francii a Portugalsku bezesporu
doplnily a obohatily stav poznání dané
problematiky jednotlivých účastníků
přednášky.
Dalším významným zahraničním hostem, který přednášel na půdě DFJP, byl
profesor Ulrich Weidmann z Institutu
dopravního plánování a dopravních sys-

prof. Weidmann a doc. Molková si
vyměňují akademické zkušenosti před
zahájením přednášky

témů (Institut für Verkehrsplanung und
Transportsysteme – IVT ETH Zürich).
Jeho vystoupení, které se konalo dne
5. prosince 2007 s názvem „Regionalisierung und Liberalisierung des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz – Erfahrungen und Perspektiven”, pojednávalo o vývoji veřejné dopravy ve Švýcarsku a problémech spojených s regionální dopravou jako takovou. Dalším tématem byla regionalizace osobní dopravy
a otázky spojené s problematikou liberalizace veřejné dopravy nejen ve
Švýcarsku.
Obě přednášky byly navštíveny studenty a akademickými pracovníky DFJP
a rovněž vyvolaly poměrně velký zájem
ze strany odborníků z praxe. Vystoupení zahraničních hostů si vyslechli zástupci odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR, ČD, a. s., několika
soukromých dopravců, koordinátorů
veřejné dopravy, resp. některých krajských odborů dopravy, SUDOPu Praha
a AŽD Praha. Přítomni byli též vědečtí
pracovníci a studenti z Fakulty dopravní
ČVUT v Praze a TU Dresden.
Díky nabídce Ing. Myslivce, zástupce
AŽD Praha, byla prof. Weidmannovi po
skončení jeho přednášky předvedena
funkce činnosti automatického vedení
vlaku (AVV) během jízdy na stanovišti

prof. Weidmann a ředitel odboru veřejné
dopravy MD ČR Ing. Nálevka v živé
diskusi o veřejné dopravě

Studentům přináší vyslechnutí přednášky
v cizím jazyce kromě jiného též radost
z hlediska možnosti procvičení znalosti
cizích řečí. Pro mnohé z nich je to navíc
posílením zájmu o studium v zahraničí.
Studenti 3. ročníku TŘD mají v tomto již
delší dobu jasno a jistě se pilně připravují
na cesty za poznáním.

jednotky ř. 471 mezi Pardubicemi
a Prahou.
Obě přednášky úspěšně navázaly na
předchozí zahraniční vystoupení uspořádané v minulých letech na DFJP. Díky
prostředkům poskytnutým DFJP na
tento účel bylo studentům a dalším posluchačům umožněno vyslechnout poznatky a zajímavé zkušenosti z oboru
dopravy ze zahraničí. Katedra technologie a řízení dopravy chce v těchto aktivitách dále pokračovat.
Ing. Jan Hrabáček
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP
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Přednáška k problematice propustnosti železniční dopravy
Dne 7. dubna se na Dopravní fakultě Jana Pernera uskutečnila přednáška zaměřená na praktické zjišťování provozních intervalů, následných mezidobí a propustnosti železniční dopravy u Českých drah a Správy železniční dopravní cesty. Vystoupil zde významný odborník Ing. Pavel Krýže, Ph.D. z Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy Generálního ředitelství Českých drah, a. s.
Ve své přednášce se opíral IS SENA a jeho platformy. Na
úvod zmínil modul SENA-Expert (KANGO-Kmen), kde demonstroval využití editoru dat o infrastruktuře a vozidlovém
parku, obsahujícího i údaje pro výpočet jízdních dob, jako
např. rychlostní a redukované profily či klesání rozhodná pro
výměnu brzdících procent.
V této oblasti zmínil i faktory ovlivňující provozní intervaly
a následná mezidobí, jmenovitě pak staniční a traťová zabezpečovací zařízení (ZZ), přestavování výměn, přenos závislosti
mezi místně obsluhovanými výměnami a staničním ZZ, odhlášky, závislosti mezi návěstidly apod. Jako příklad různorodosti ZZ zmínil napojení hradlového poloautobloku na novější staniční ZZ. U současného stavu výpočtu provozních intervalů představil nový modul PI-SENA založený na principu
síťových grafů a seznámil přítomné se základním schématem

pro výpočet provozních intervalů, konstrukci intervalu na
hradlech, hláskách a automatickém hradlu.
V další části přednášky se věnoval modulu následných mezidobí na autobloku a prezentaci modulu Následná mezidobí
v IS SENA pro sestavování finálních tabulek následných
mezidobí.
V závěru přednášky se pak věnoval vlastní propustnosti
železniční dopravy pro traťové koleje, složitá zhlaví a dopravní koleje železničních stanic. S velkým zájmem se setkala
ukázka vyšetření propustnosti traťových kolejí po dokončení
sestavy grafikonu vlakové dopravy (v IS SENA) jednak po
vkládání dodatkových vlaků s využitím tras rušících vlaků
a jednak v případě investičních a racionalizačních opatření
s využitím metod analytických, grafických a simulačních.
V samotném závěru pak zmínil problematiku novelizace
předpisu ČD D24 a aplikaci vyhlášky Kodex 406 UIC u propustnosti železniční dopravy. Přednášku rozšířil i na vztah
mezi IS SENA a KaDr (Kapacita dráhy).
Přednáška v zaplněné přednáškové místnosti se setkala s velkým zájmem především ze strany studentů fakulty, o čemž
svědčilo množství otázek položených během přednášky
a zejména pak individuálně po jejím skončení.
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2008

finalisté krajského kola Pardubického kraje na ceremoniálu
dne 26. března za účasti hejtmana Ing. Ivo Tomana

V průběhu měsíce února proběhla v Pardubickém kraji soutěž Zlatý erb 2008, která je zaměřena na hodnocení webových stránek měst a obcí, včetně vyhodnocení nejlepší elektronické služby. Vyhlašuje ji Sdružení Zlatý erb a pořádá společnost WEBHOUSE, s. r. o.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální
veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb
poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů
s využitím internetu a ostatních elektronických medií a při-
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spět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích
České republiky.
Soutěž probíhá dvoustupňově, a to v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Krajský úřad Pardubického kraje
organizuje krajské kolo soutěže ve spolupráci s Fakultou
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Již poněkolikáté se
zúčastňují akademičtí pracovníci a studenti této fakulty hodnocení webových stránek měst a obcí. Z řad studentů byli letos jako porotci vybráni zástupci 2. a 3. ročníků z prezenční
i kombinované formy studia a také studia doktorského.
V kategorii Nejlepší webové stránky obce soutěžilo 13 obcí,
v kategorii Nejlepší webové stránky města 9 soutěžících
a bylo přihlášeno deset elektronických služeb. Hodnocení
webových stránek měst a obcí bylo zaměřeno na celou řadu
faktorů, a to na zveřejňování povinných informací vyplývajících z vyhlášky č. 442/2006, Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu; úřední desku; doporučené informace; bezbariérovou přístupnost; ovládání webu a výtvarné
zpracování a další. Vycházelo z Metodiky práce poroty, kde
byla pro jednotlivé hodnocené oblasti definována kritéria.
Vyhodnocení krajského kola soutěže proběhlo dne 26. března na Krajském úřadu Pardubického kraje. Výsledky jsou zveřejněny na http://zlatyerb.obce.cz.
Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.,
předsedkyně krajské poroty
Ústav systémového inženýrství a informatiky FES

fakulty

Z pobytu europoslance Jana Zahradila
V úterý 18. března zavítal na Univerzitu Pardubice poslanec
Evropského parlamentu Jan Zahradil. Stalo se tak v rámci
jeho pracovního pobytu v krajském městě. Ten byl rozvržen
tak, aby se co nejširší veřejnost mohla seznámit se součas-

ným děním v Evropské unii a jejími perspektivami. Nejinak
tomu bylo ve vysokoškolském prostředí, jak o tom vypovídá
připojená fotoreportáž.
PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Ústav veřejné správy a práva FES

Jan Zahradil přijel na univerzitu poté, co v on-line rozhovoru
odpovídal v redakci Pardubického deníku na otázky čtenářů.
Před posluchárnu B2 se dostal v čase, kdy již posluchači měli
v šatně své věci uloženy, takže nemusel vystát žádnou frontu.

Těsně před přednáškou se J. Zahradil sešel s děkankou Fakulty
ekonomicko-správní doc. Ing. Renátou Myškovou, Ph.D. Přestože
šlo o krátký rozhovor, dostal základní informace o činnosti
fakulty.

Přednáška „Současnost a budoucnost Evropské unie – Lisabonská
smlouva” se měla původně konat v místnosti B2. Zájem o ni však
byl vyšší než kapacita této učebny. Proto byla přesunuta do
rozlehlejší posluchárny B1, a to i za cenu, že některá místa
zůstala neobsazena.

Přestože se blížil první jarní den, převládaly po celé úterý
18. března sněhové přeháňky. Po skončení přednášky alespoň
na chvíli přestaly, takže se z dopravní fakulty nemuselo jít
na rektorát spojovacími chodbami, ale na čerstvém vzduchu.

Rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. přijal Ing. J. Zahradila
ve své pracovně. Svým způsobem šlo o setkání někdejších kolegů,
protože oba studovali na Vysoké škole chemicko-technologické.
První z nich ovšem v Pardubicích a druhý v hlavním městě.

Při samotném jednání se však hovořilo nejen o významných
osobnostech světa chemiků. Především se jednalo o tom, jaké
kroky zamýšlí Univerzita Pardubice podniknout k tomu, aby
mohla využít finančních zdrojů, které nabízí Evropská unie.
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Úspěšné ukončení mezinárodního výzkumného projektu
„Simulační modely osobní železniční stanice”
Na sklonku loňského roku byl úspěšně ukončen mezinárodní
výzkumný projekt podporovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky: 1P05ME727 – Simulační modely
osobní železniční stanice (2005 – 2007), na němž participovali
pracovníci z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
a TDJ System Research Centre z čínského Harbinu.
Cílem projektu byla realizace výzkumu a vývoje zaměřeného
na zdokonalení existujících a vyvinutí nových přístupů a metodik zaměřených na modelování a simulaci provozu komplexních osobních železničních stanic. Hlavní výsledky řešení projektu lze shrnout následovně. Byly vyvinuty a ověřeny původní
variantní přístupy k podpoře rozhodování vybraných provozních problémů v simulačních modelech osobních železničních
stanic s uplatněním neuronových sítí, fuzzy regulátorů a metod vícekriteriálního hodnocení variant. Dále bylo úspěšně
ověřeno nasazení barvených Petriho sítí jednak pro potřeby
deklarativního popisu řídících komponentů simulačních modelů a jednak technologických postupů lokálních provozních
procesů v rámci simulátorů železničních stanic.
V průběhu řešení projektu byly pravidelně organizovány
krátkodobé výměnné pobyty výzkumných pracovníků v rám-

ci partnerských řešitelských pracovišť, které přispívaly
k efektivní součinnosti konkrétních výzkumných prací.
V dalších letech se předpokládá, že spolupráce na výzkumu
v oblasti simulačních modelů železničních dopravních systémů bude mezi Univerzitou Pardubice a TDJ System Research
Centre i nadále pokračovat.
doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D., zodpovědný řešitel projektu,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Semináře učitelů chemie středních škol
Pozorným návštěvníkům webových stránek naší univerzity asi neušla anonce na
druhý seminář učitelů chemie středních
škol, který se konal v pátek 8. března.
Pokusíme se v následujících řádcích tohoto příspěvku informovat akademickou veřejnost, o co vlastně jde.
Během letního semestru roku 2005
přišlo vedení FChT s návrhem zajímavé
aktivity – navázání bližších kontaktů
mezi fakultou a učiteli chemie na středních školách formou seminářů na nabídnutá, resp. společně dohodnutá témata. Tato iniciativa by byla jistě žádoucí. Není např. žádným tajemstvím, že
úkoly vyšších kol středoškolských chemických olympiád občas přesahují, co
se týká znalostí chemie , dokonce
i běžné požadavky kladené na dobré
studenty vysokých škol chemických. To
klade nemalé nároky na učitele středních škol, na něž se studenti v první
řadě obracejí o radu. Rozvoj chemie
také nestagnuje, objevují se nové sloučeniny, nové experimentální techniky,
nové technologie. O tom všem by měl
být učitel informován. A jak dobře
16

víme, studenti jsou někdy velmi zvídaví.
Tak se přímo nabízí otázka – proč nevyužít v získávání detailnějších informací odborný potenciál učitelů fakulty.
Vedení fakulty se podařilo poměrně
rychle sestavit malý kolektiv, který byl
ochoten vedle své vlastní práce tyto semináře organizovat (doc. K. Handlíř,
dr. J. Luxová a dr. P. Pařík). Byla prodiskutována forma seminářů a sestaven
plán pro akademický rok 2005 – 2006.
Dopisy a e-maily byla oslovena a s plánem seminářů seznámena většina gymnázií a středních škol chemického zaměření ve východočeském regionu. Plán seminářů byl navržen tak, aby učitele nezatěžoval nadměrně časově. Představa byla
taková, že v každém akademickém roce
budou konány tři semináře, přičemž
každý seminář bude věnován dvěma tématům. První téma bude v dopolední
části semináře, druhé téma po polední
přestávce odpoledne. Na závěr semináře
se uskuteční krátká exkurze na vybrané
fakultní pracoviště, a to vždy v návaznosti
na přednášená témata. První ročník byl
brán jako „zahřívací”, zkušební.

prof. Mikulášek hovoří o biotechnologiích

prof. Holeček popisuje p-vazbu
v molekule organokovu

Tento článek je psán v době, kdy se pomalu zakončuje třetí ročník seminářů.
Zdá se, a odezva od účastníků tomu nasvědčuje, že tato aktivita je úspěšná. Jen
krátká rekapitulace – dosud se usku-

fakulty

tečnilo 8 seminářů, v nichž bylo probráno 16 odborných témat z nejrůznějších oblastí chemie. Od moderních experimentálních metodik, přes témata
fyzikálně-chemická, novinky v názvosloví až po biotechnologie a membránové
separace (bližší podrobnosti viz sekce
„semináře” na www stránkách FChT).
Obvykle se seminářů účastnilo 12 až
20 středoškolských pedagogů, to podle
zájmu o dané konkrétní téma. Nebylo
výjimkou, že učitel s sebou přivedl i několik svých studentů. Co se týká zájmu,
tak absolutní jedničkou bylo zatím
téma „Drogy a jejich prekurzory”. To
byla učebna zaplněna opravdu do
posledního místečka.

Účastníci seminářů oceňují jako přínosný bonus od organizátorů to, že přednášky a další doprovodné materiály, pokud jsou v elektronické podobě – a to
bylo v drtivé většině případů – jsou poskytovány účastníkům bezplatně formou vypáleného CD. To umožňuje po
seminářích se k předneseným faktům
znovu vrátit a v klidu je prostudovat.
Můžeme též konstatovat, že za dobu
konání seminářů vznikl jistý kolektiv
učitelů středních škol, kteří navázali
kontakt s fakultou a kteří si zvykli touto formou si doplňovat nejnovější poznatky z různých oblastí chemie. Získali
také možnost – přes organizátory seminářů – zprostředkování konzultací

svých odborných problémů s učiteli fakulty. Kupodivu to není kolektiv omezený pouze na východočeský region. Informace o seminářích zřejmě časem difundovala dál a na seminářích se objevují i učitelé např. ze severu Moravy,
z Ústí nad Labem, Jilemnice, Brna apod.
Co říci závěrem – kolektiv organizátorů seminářů a jistě i vedoucí představitelé fakulty by byli velmi spokojeni, kdyby semináře přispěly k propagaci univerzity i chemie jako takové ve veřejnosti a možná, nepřímo, i k větší motivaci studentů středních škol věnovat se
studiu chemie.
doc. Ing. Karel Handlíř, CSc.
Katedra obecné a anorganické chemie FChT

Kurz kaligrafie na Fakultě restaurování

Za podpory města Litomyšl proběhl
dne 26. března v rámci Dní japonské
kultury na půdě Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice kurz kaligrafie.
Jedná se o techniku „krasopisu”, která
byla převzata z Číny a dodnes je hojně
používána zejména v zemích Dálného
východu. Kaligrafie zahrnuje z větší části výtvarný a duševní prožitek, z menší
části pak samotný text, jehož primární
funkcí není čitelnost, ale krása. Jednotlivé kaligrafické znaky jsou často velmi
proměnné a spontánní. Tato technika

výrazně snoubí sílu prožitku meditace
a improvizaci určitého autora.
Kurz byl veden japonskou lektorkou
Akiko Jamašita. Zúčastnili se ho posluchači 1. až 4. ročníku Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech, Ateliéru restaurování papíru a knižní vazby a Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita.
Kurz také zahrnoval ukázku oblékání
do tradičního kimona doplněnou o popis jednotlivých částí.
Technika kaligrafie byla nejprve představena z hlediska historického, a poté

bylo přistoupeno k praktickým ukázkám. Nejprve se studenti naučili správně připravit tuš ze speciálního bloku
(tušový kámen), který dále vlhčili a třeli
ve speciální misce. Tato příprava psacích potřeb je často přirovnávána k duševnímu obřadu vedoucímu k harmonizaci těla i ducha, a tak i dobrému kaligrafickému výkonu. Poté lektorka studentům představila tři základní techniky: Hiragana, Katakana a Kandži, které si
studenti mohli sami vyzkoušet za
použití speciálních pomůcek a japonských papírů. Po úspěšném zvládnutí
17
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techniky Kandži lektorka nejlepší pokusy vyhodnotila a opatřila charakteristickým červeným razítkem. Studenti si
také z kurzu odnesli suvenýr v podobě
velmi zdobného papírového pásku se
s v ý m j m é n e m p s a ný m H i ra g a n ou
a Katekanou.
Hiragana je tvořena abecedou, kde se
celé znaky píší zkráceně a jsou oblejší.

Katakana je starší obdoba Hiragany, přičemž její tahy jsou hranatější. Kandži je
styl, který nepoužívá písmen abecedy,
ale jednotlivých znaků charakterizujících celá slova. Text kaligrafie se zásadně píše ve sloupci shora dolů, tudíž je
možné znaky vzájemně propojit. Pokud
se píše v několika sloupcích, pak se postupuje zprava doleva a seshora dolů.

Kurz kaligrafie byl nejen úžasným kulturním a emočním zážitkem, ale také velmi
přínosným edukačním prostředkem.
Mgr. Art. Veronika Zimová
vedoucí Ateliéru restaurování uměleckých
děl na papíru FR

Soutěž „Festival vědy a techniky pro děti a mládež
v Pardubickém kraji”

V měsících únoru a březnu proběhla
okrsková kola a krajské kolo 1. ročníku
soutěže „Festival vědy a techniky pro
děti a mládež v Pardubickém kraji”.
Vyhlašovatelem byl Pardubický kraj,
gestorem Mgr. Bc. Jana Smetanová, radní Pardubického kraje. Organizátorem
soutěže byl Institut rozvoje evropských
regionů, o. p. s., založený Univerzitou
Pardubice a statutárním městem Pardubice. V této soutěži poprvé v České republice soutěžili vedle žáků středních
škol i žáci od 6. tříd základních škol.
Akce byla vyvrcholením „Programu na
vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory”,
který byl zahájen v roce 2007. Program
financuje Pardubický kraj, firma Iveco –
Czech Republic a stavební společnost
Bauset, a. s.
Během října – listopadu bylo zaregistrováno prvotními přihláškami 148
soutěžních projektů z celého Pardubického kraje. Soutěžili jednotlivci i projektové týmy.
Soutěž byla ukončena v únoru okrskovými koly pro základní školy. Dne
26. února se konalo okrskové kolo
v Pardubicích, hostitelskou školou byla
ZŠ Polabiny III. Den poté 27. února proběhlo okrskové kolo v Chrudimi pro
ZŠ z býv. okresů Chrudim, Ústí nad Or18

licí a Svitavy. Zde hostila soutěž ZŠ
Dr. J. Malíka. Oběma školám patří dík
za podporu soutěže a výborné zázemí,
které vytvořily.
Skutečným vyvrcholením soutěže bylo
krajské kolo konané ve dnech 11. až 12.
března v Domě techniky v Pardubicích.
Akci zahájila Mgr. Bc. Jana Smetanová,
radn í Pardu b i ckéh o kraj e , sou t ěž
pozdravila i radní Marie Málková, za
Univerzitu Pardubice soutěžící pozdravil prorektor doc. Ing. Milan Graja, CSc.
Byli zde rovněž účastni zástupci několika firem. Na závěr předával diplomy
vítězům hejtman Pardubického kraje
Ing. Ivo Toman.
V krajském kole soutěžilo 68 projektů ve
dvou kategoriích – ZŠ a SŠ z oblasti chemie, fyziky, biologie, historie, politologie,
mechaniky, medicíny a dalších oblastí.
Zpracovatelé projektů představili nejen
grafické zpracování projektů, ale také museli umět svoji práci ústně obhájit před
odbornou hodnotitelskou komisí.
Odborná komise, složená ze zástupců
firem, Univerzity Pardubice, ředitelů
a učitelů středních škol, vybrala vítěze
ve dvou kategoriích. Okrskového kola
se účastnila za Univerzitu Pardubice
jako hodnotitel doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., krajského kola doc. Ing. Radim
Roudný, CSc.
V kategorii základních škol získala
1. místo Klára Scholleová s projektem
„Interference”, 2. místo Josef Jodas
s projektem „Sledování a dokumentace
památky” a 3. místo Kateřina Chybová
s projektem „Barvení tkanin přírodními
barvivy”.
Tito vítězové se zúčastnili jako pozorovatelé národního kola Soutěže vědec-

kých a technických projektů středoškolské mládeže 5. a 6. května.
Po všestranném posouzení projektů
v kategorii středních škol zvítězil Michal Eliáš s projektem „Přímá číslicová
syntéza – generátory průběhů”, druhé
místo obsadili Jiří Slabý, Petr Šedivý
a Petr Bouchner s projektem „Analýza
směrů vysokoenergetického kosmického záření” a třetí skončili Marek Votroubek, Petr Bubeníček a Jan Král
s projektem „DTM-FHR 7”.
Do národního kola Soutěže vědeckých
a technických projektů středoškolské
mládeže, které se konalo 5. a 6. května
2008, dále postupili Pavlína Vobořilová
s projektem „Vnitřní paraziti psů a koček jako potenciální původci onemocnění člověka”, Jakub Vojtěch s projektem „Válka v Libanonu v roce 2006 očima médií a obyvatel”, Petr Kunc, Lukáš
Turnovec a Dominik Říha s projektem
„Chemie”, Zdeněk Rejzek a Tomáš
Střeleček s projektem „Kantoři, nepropadejte panice aneb interaktivní výuka
biologie”, Václav Nývlt s projektem
„Nářezový plán”, Jan Šmíd s projektem
„Panel pro provzdušňování a řízení čerpání domácí biologické čističky odpadních vod”, Jiří Kuřátko s projektem
„GIRASOL – slunečnice reagující na
dopad sluneční energie”, Soňa Boháčová a Ondřej Komárek „Optické a elektrické vlastnosti tenké vrstvy Sb80Se20
pro netěkavé paměti”, Jan Pěček s projektem „Meteorologická stanice”, Markéta Jeřábková s projektem „Mikroskopické pozorování živočišných preparátů” a Lubomír Jelínek s projektem „Netradiční Kámen, Nůžky, Papír”.

fakulty

Také firmy a Univerzita Pardubice si vybraly soutěžící, které chtěly nejen ocenit, ale i povzbudit do další vědecké
práce, a obdarovaly je dárky.
Hlavní cenou pro řešitele projektů a vedoucí z řad učitelů je týdenní zájezd do
Francie, který hradí firma Iveco Czech
Republic. Dvacet žáků základních škol,
sedm studentů středních škol a třináct
vedoucích projektů navštívilo od 25.
května do 31. května špičková vědecká
pracoviště i kulturní památky ve Francii.
„První ročník festivalu se opravdu vydařil. Projekty měly vysokou úroveň zpracování a jejich řešitelé si velmi pěkně
připravili i ústní prezentace. Komise

proto měla velmi těžkou práci, když
musela rozhodnout o těch, kteří stanou
na stupních vítězů. Program znovu prokázal, že máme mnoho talentovaných
dětí na základních i středních školách,
které potřebují dostat svoji příležitost
a možnost rozvinout svůj zájem a talent. Po festivalu připravíme v červnu
ještě závěrečnou konferenci a vyhlásíme další ročník, aby řešitelé měli dost
času na práci na vlastních projektech.
Podle ohlasu návštěvníků ale budeme
určitě potřebovat větší prostor, aby se
nám práce podařilo vystavit,” uvedla
krajská radní Mgr. Bc. Jana Smetanová,
která je gestorkou Programu na vytvá-

ření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže
o vědecké a technické obory.
Organizátoři akce Pardubický kraj a Institut rozvoje evropských regionů,
o.p.s., vydaly sborník projektů, kde jsou
anotace všech soutěžních projektů,
přehled vítězů, zúčastněných škol a seznam hodnotitelů. Sborník byl prezentován i na závěrečné konferenci, kterou
Pardubický kraj a Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., realizoval dne
5. června 2008.
Ing. arch. Iva Svobodová
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.

konference, semináře

Konference „Krizový management 2008“

u mikrofonu doc. RNDr. Petr Linhart, CSc. zahajuje konferenci,
v pozadí plk. Ing. Miloš Svoboda, pod jehož záštitou byla
konference pořádána a doc. Ing. Josef Janošec, CSc., ředitel

Ve dnech 20. a 21. března pořádala Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ústav ekonomiky a managementu spolu s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR již osmý ročník konferenci Krizový management.
Záštitu nad touto konferencí převzal i v letošním roce náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a plánování plk. Ing. Miloš Svoboda.
Konference byla koncipována jako setkání pracovníků teoretické, akademické a praktické sféry, zaměřené na interakci te-

orie a praxe. Není to náhodou. Fakulta ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice se touto problematikou zabývá již od
roku 1994. Zaměření Fakulty ekonomicko-správní na krizový
management vzniklo jednak na základě praktických zkušeností učitelů s řešením průmyslových krizových stavů, ale
také díky úzké spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva
Lázně Bohdaneč, který je výzkumným a školícím pracovištěm
ministerstva vnitra pro tuto oblast.
Význam akce podtrhuje její spojení s poradou všech ředitelů
odborů pro prevenci a plánování krajských ředitelství HZS,
která se konala 19. března. Většina přítomných se zároveň
zúčastnila i navazující konference.
Konference zahrnovala čtyři bloky. První blok, moderovaný
doc. Ing. Radimem Roudným, CSc., byl zaměřen na novou
koncepci ochrany obyvatelstva. Druhý blok, moderovaný
doc. RNDr. Petrem Linhartem, CSc., se zabýval praxí řešení
mimořádných událostí. Druhý den konference pokračovala
dvěmi bloky na téma rizik a plánování, které moderoval
doc. Ing. Josef Janošec, CSc.
Domníváme se, že konference byla nejenom odborným přínosem, ale přispěla i k nezbytným odborným kontaktům a spolupráci. Naším cílem bude obdobné setkání praktiků a teoretiků
krizového managementu uspořádat i v příštím roce.
Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES

Mladí vědci na doktorské konferenci ve Zlíně
Dne 10. dubna 2008 proběhl ve Zlíně
na Univerzitě Tomáše Bati 4. ročník
Mezinárodní Baťovy konference pro
doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Konference byla podle slov organizátorů určena především studentům

doktorských studijních programů ekonomického zaměření a je stavěna jako
konfrontace názorů vědeckých pracovníků s pozvanými odborníky z praxe.
Celkový počet účastníků přesáhl počet
460, mezi nimiž se neztratili ani zástup-

ci z řad ústavů Fakulty ekonomicko-správní, konkrétně Ing. Kateřina Jir á s kov á , I n g . M i c h ae l a S t ř í t e s k á ,
Ing. Aleš Hořčička, Ing. Ondřej Svoboda,
Ing. Ondřej Víšek, Ing. Marcela Rybyša-
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Ing. Marcela Rybyšarová, Ing. Kateřina Jirásková, Ing. Michaela
Stříteská, Ing. Ondřej Svoboda, Ing. Veronika Sabolová
a Ing. Ondřej Víšek

zahájení konference zástupci Univerzity
Tomáše Bati a hejtmanem Zlínského kraje
Liborem Lukášem

rová, Ing. Veronika Sabolová a Ing. Táňa
Karlíková.
Několik vybraných účastníků z každé
sekce bylo organizátor y požádáno
o prezentaci příspěvků v jednotlivých
sekcích, mezi nimi i zástupci Fakulty
ekonomicko-správní.

Ing. Veronika Sabolová, Ing. Michaela Stříteská, Ing. Marcela
Rybyšarová, Ing. Kateřina Jirásková, Ing. Táňa Karlíková

plenární zasedání v Aula Academia
Center

Kromě jednání v jednotlivých sekcích
se našel v období přestávek čas i na navázání kontaktů s kolegy z jiných pracovišť, neboť právě množství navázaných
kontaktů je podstatnou částí úspěchu
podobných setkání.

Ing. Michaela Stříteská při prezentaci
svého příspěvku

Tímto všichni zúčastnění děkují organizátorům konference za příjemné prostředí a bezproblémový průběh celého
dne.
Ing. Táňa Karlíková
Ústav veřejné správy a práva FES

II. seminář soudobých dějin, tentokrát na téma
Československá sociální demokracie v emigraci
V reprezentativních prostorách Auly Univerzity Pardubice se
v pondělí 17. března uskutečnil pod záštitou katedry historických věd druhý odborný seminář soudobých dějin, modulu
v rámci magisterského studia kulturních dějin, jenž se zde
pod taktovkou doc. Václava Vebera velmi slibně rozvíjí již
pátý rok. Moderování semináře, zaměřeného protentokrát
na sociálně-demokratickou emigraci, se ujal dr. Zbyněk Vydra
a v důstojně zaplněné posluchárně udělil slovo nejprve
Mgr. Renatě Pochobradské. Referentka vystoupila s faktograficky hutným příspěvkem mapujícím počáteční léta sociálně-demokratických politiků v emigraci, jež následovala jako
bezprostřední reakce na „vítězný” únor 1948. S vhodným
využitím multimediální prezentace přiblížila posluchačům
problémy, s nimiž se představitelé ČSSD (a nejen oni) museli
20

v exilu potýkat. Významná část jejího vystoupení byla věnována četným sporům mezi exilovými politickými představiteli
nejen vně (Zenkl – Peroutka), ale i uvnitř (Vilím – Majer)
strany. Následující příspěvek europoslance dr. Libora Roučka
potěšil zejména ty z posluchačů, kteří se v rámci studia soudobých dějin věnují metodě orální historie, nebo se s ní alespoň setkali, neboť dr. Rouček prezentoval v prvé řadě vlastní zkušenosti a pohledy pamětníka, ale i způsob vnímání a pozice politicky činného člověka, který do emigrace odešel
v roce 1977. Referent se v diskusi opět nevyhnul reflexi
osobních sporů, které exilovou politickou reprezentaci provázely nejen v počátečním období.
Druhý blok otevřela Mgr. Anna Pavlíková tématem badatelského využití fondů Archivu bezpečnostních složek, které se

konference, semináře

v souvislosti se zahájením činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů (USTR) k 1. únoru tohoto roku dále rozšířily
(především o archiválie převzaté z Úřadu pro zahraniční styky a informace a z rezortu obrany). Z pozice vedoucí badatelny tohoto archivu mohla referentka (mimochodem absolventka oboru Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice) zájemcům, kteří jeho služeb ještě nevyužili, poskytnout cenné
rady a doporučení. V této souvislosti je jen škoda, že mezitím
se rozloučivší dr. Rouček nemohl reagovat na nabízející se
otázku legislativní iniciativy skupiny sociálně-demokratických
poslanců, usilujících o zrušení USTR. Vskutku důstojným vyvrcholením celé akce pak bylo představení nové monografie

Osudové únorové dny 1948 (Nakladatelství Lidových novin
2008) docenta Václava Vebera. Knihu několika málo větami
uvedl její prvý recenzent dr. Prokop Tomek, který poukázal
na autorovy neotřelé pohledy na mnohdy již paradigmaticky
nahlížený únor 1948, především v souvislosti s mnohaletým
bádáním v oblasti východoevropských dějin, které umožňuje
vidět širší souvislosti. Sám autor posléze setkání uzavíral poukazem k obecně stále ještě nedostatečné produkci soudobých dějin a přáním neutuchajícího zájmu o ně. Věřme, že
nastoupený kurz soudobých dějin v Pardubicích k naplnění
jeho přání také přispěje.
Jiří Urban, student 5. ročníku FF

Středoevropská setkání – seminář v Bad Kissingen
Ve dnech 10. až 15. února se ve vzdělávacím centru „Der Heiligenhof” v bavorském lázeňském městě Bad Kissingen konal seminář s názvem „Středoevropská setkání” (Mitteleuropäische Begegnungen), pořádaný ve spolupráci
s organizací Akademie Mitteleuropa, jejímž posláním je podporovat národní
porozumění, vědu a kulturu ve středoevropském prostoru.
V rámci semináře se uskutečnila i tématická setkání se zástupci německých
vzdělávacích a kulturních institucí. Součástí bylo také poznání míst, která rozvíjejí historicko-politické povědomí
mladé generace. Semináře se účastnili
studenti z různých českých univerzit
a jedné německé vysoké školy. Z českých univerzit byla zastoupena kromě
Univerzity Pardubice také Masarykova
univerzita v Brně a Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Německo reprezentovala Vysoká škola
ve Fuldě (Hochschule Fulda).
Přednášky, které na semináři zazněly,
byly věnovány jednak vývoji vztahů
mezi Německem a jeho východními
sousedy po rozšíření Evropské unie,
jednak prezentaci bavorského regionu
Dolních Frank (Unterfranken) se zaměřením na regionální hospodářskou situaci a obchodní vztahy s Českou republikou. Část přednášky pojednávala mimo
jiné o činnosti Obchodní a průmyslové
komory Würzburg-Schweinfurt.
Program semináře pokračoval v hesenském městě Fulda. Na tamní Vysoké
škole zazněla přednáška představující

historii a vývoj této vysoké školy. Přednášejícím byl prof. Dr. Peter Krahulec.
Jedna její část byla zaměřena i na období studené války a jejího vlivu na region
města Fulda. Dále byla prezentována
přednáška zabývající se strukturou německého vysokoškolského systému
a jeho integrací do společného evropského systému vysokého školství
v rámci Boloňského procesu. Následovala prohlídka historického jádra města
a návštěva Spolku přátel Fulda-Litoměřice, jehož vznik, aktivity a cíle nám
představil předseda spolku pan Jost
Köhler. Tento spolek tvoří skupina
Němců, kteří byli v roce 1946 vyhnáni
z Litoměřic a pro něž se město Fulda
a jeho okolí stalo novým domovem.
Kontakty s rodnou vlastí však zůstaly
zachovány. Důkazem toho je i smlouva
o partnerství mezi Fuldou a Litoměřicemi, která byla podepsána v roce
2001. Činnost spolku zahrnuje pořádání výstav a dalších kulturních akcí, které
si kladou za cíl udržovat kontakty s občany Litoměřic a vzbudit zájem o partnerské město i u mladé generace. Tuto
přednášku ještě umocnila následná návštěva Archivu sudetských Němců z Litoměřic, který kromě dobových dokumentů zahrnuje i sbírku předmětů spojených s životem Němců v litoměřickém regionu.
Další den jsme měli možnost navštívit
bývalou vyšetřovací vazbu Státní bezpečnosti v Erfurtu. Její autentické interiéry nabádaly k zamyšlení nad obdobím
padesátých až osmdesátých let minulé-

vzdělávací centrum Der Heiligenhof
v Bad Kissingen

přednášející prof. Dr. Peter Krahulec

ho století. Celou prohlídku tohoto zařízení navíc dokreslovaly příběhy dvou
osob, které si samy vyšetřovací vazbou
v tehdejší NDR prošly. I druhá polovina
dne byla věnována té pochmurnější části
německé minulosti, a sice prohlídce bývalého koncentračního tábora Buchenwald, kterou odborným výkladem doplnil pan Adolf Leschka.
Seminář byl zakončen exkurzí do bavorského města Würzburg, ležícího na
řece Mohan. Poté, co jsme si za typického únorového počasí prohlédli krásy
tohoto města, čekalo nás setkání se zástupcem zdejší instituce Kulturní nada21
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ce Slezsko (Kulturwerk Schlesien),
Dr. Ulrichem Schmilewskym. Ten nás
seznámil s iniciativou této instituce,
která se snaží o zachování slezských
kulturních památek, jako jsou historické mapy, grafiky, pohlednice a jiné dobové artefakty. Dr. Schmilewsky dále
referoval o tématických výstavách,
přednáškách a vědeckých konferencích,
které Kulturní nadace Slezsko pořádá,
a mimo jiné také zdůraznil význam této
instituce pro německou a evropskou
kulturu. Navíc nám umožnil nahlédnout
do knihovny zahrnující 38 000 publikací, které pojednávají o historii a reáliích
Slezska. Mimo to zde najdeme i díla

slezských básníků a spisovatelů, jako je
například Andreas Gryphius nebo Gerhart Hauptmann. Závěrečným bodem
dne byl rozhovor se spolkovým předsedou Sdružení Ackermann-Gemeinde
panem Adolfem Ullmannem. Sdružení
Ackermann-Gemeinde je společenstvím sudetoněmeckých katolíků, kteří
se snaží o probuzení zájmu mladé generace Němců o kontakt s Čechy. Cílem
společných akcí pořádaných pro mladou generaci Němců a Čechů je vzájemné poznávání, jakož i seznámení
s historicko-politickými tématy. Aktuálním počinem je konference na téma
„Mezi tragikou a triumfem („Zwischen

Tragik und Triumph”) s podtitulem
„Kontinuita a zlomy v sousedských
vztazích mezi Čechy a Němci (1848 –
2008), která se konala ve dnech 1. až
2. března ve městě Würzburg.
V návaznosti na všechny přednášky
a setkání byl vyhrazen prostor pro diskusi, které studenti se zájmem využili.
Diskutována byla hlavně budoucnost
německo-českých vztahů s ohledem na
rozvoj německo-českých kulturních
projektů jednotlivých institucí a rozvoj
německo-české regionální spolupráce.
Martina Hamplová
studentka 3. ročníku Německého jazyka
pro hospodářskou praxi FF

5. studentská vědecká konference Fakulty zdravotnických studií
V pondělí dne 25. března 2008 se uskutečnila na Fakultě
zdravotnických studií Univerzity Pardubice 5. studentská vědecká konference.
Konference se konala v posluchárně v areálu Fakulty zdravotnických studií v Průmyslové ulici v Pardubicích. Bylo prezentováno 13 prací studentek 2. a 3. ročníků studijního programu Ošetřovatelství, studijních oborů Všeobecná sestra,
Porodní asistentka a letos nově i 3 práce studentek navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství.
Odborná komise, která hodnotila prezentace jednotlivých
studentek, byla složená z odborníků z klinické praxe a z asistentek FZS. Předsedkyní odborné komise byla Mgr. Světlana
Beránková, FZS UPa, dalšími členkami byly: Mgr. Iva Ročková,
FZS UPa, vrchní sestra urologického oddělení Pardubické
krajské nemocnice, a. s., paní Dagmar Mudruňková a staniční
sestra geriatrického oddělení Pardubické krajské nemocnice,
a. s., a paní Jana Samaranská. Výběr tří nejlepších prací byl
pro odbornou komisi náročný a složitý úkol.
Vítězka magisterských studijních oborů byla Bc. Jitka Čermáková, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství (Životní styl seniorů). Na
1. místě bakalářských studijních oborů se umístila Lucie
Vosmanská, studentka 3. ročníku studijního oboru Porodní
asistentka (Výuka k partnerství, manželství a rodičovství

u dětí na základní škole), 2. místo obsadila Renáta Pešavová,
studentka 3. ročníku studijního oboru Všeobecná sestra
(Psychosociální problematika života z pohledu paraplegika)
a na 3. místě se umístila Veronika Jandorová, studentka
3. ročníku studijního oboru Všeobecná sestra (Porovnání
diagnostiky a léčby karcinomu prsu v letech 1991 a 2006).
Tyto studentky reprezentovaly Fakultu zdravotnických studií
UPa na III. celostátní studentské vědecké konferenci bakalářských a magisterských studijních programů Ošetřovatelství
a Specializace ve zdravotnictví pořádané Fakultou zdravotnických studií, která se konala 25. dubna 2008 v Univerzitním
konferenčním centru.
Mgr. Světlana Beránková a Mgr. Marie Kotíková
Fakulta zdravotnických studií UPa

informační centrum

Internetová a intranetová prezentace Univerzity Pardubice
V roce 2007 zahájilo Informační centrum řešení projektu,
který si klade za cíl zvolit a implementovat nový systém pro
správu webového obsahu (CMS) na Univerzitě Pardubice.
Zavedený a používaný publikační systém Genesis2 a koncepce webových prezentací univerzity, fakult a dalších informačních systémů přestal vyhovovat aktuálním komunikačním
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potřebám jak po stránce technicko-technologické, tak informační. Rozsáhlý objem informací různého druhu je ve složité
struktuře prezentován na Internetu (tzn. na webových stránkách univerzity a fakult), a to jak pro vnější návštěvníky
webu, tak pro vnitřní uživatele z univerzity, takže je obtížné
se v celém systému orientovat a některé informace vyhledat.

informační centrum

Proto se přistoupilo k návrhu nových internetových a intranetových řešení.
Univerzitě chyběl především Intranet určený pro komunikaci dovnitř univerzity, tedy pro dvě hlavní skupiny: zaměstnance a studenty. Intranet lze charakterizovat jako využití Internetu pro vnitřní potřeby organizace, jedná se o jakýsi firemní web s personalizovaným přístupem. V tomto prostoru
by se měly nacházet informace určené jen pro zaměstnance
nebo studenty. Publikační systém Genesis2 nevyhovuje těmto potřebám především z důvodu neexistence možnosti
ověřování interních subjektů. Bylo proto rozhodnuto vybrat
a implementovat nový CMS a na jeho základě vytvořit nový
komplexní systém správy intranetového a internetového komunikačního prostředí univerzity.
V první polovině roku 2007 proběhlo poptávkové řízení na
výběr dodavatele takového systému. Vítězem soutěže se stala firma Český web, a. s., se kterou byla uzavřena smlouva na
dodávku publikačního systému Aladin a také na spolupráci
při návrhu a implementaci celého řešení. Na počátku celého
projektu byla ve spolupráci s dodavatelem zahájena tvorba
„Komunikační internetové strategie UPa (KIS)”, na jejímž
konci vznikl stejně pojmenovaný dokument. Dokument KIS
vychází a koresponduje s celkovou strategií informační a komunikační politiky UPa.
V dokumentu došlo k vydefinování hlavních skupin návštěvníků a uživatelů internetového a intranetového obsahu:
– zaměstnanci,
– studenti,
– uchazeči,
– věda a výzkum (firmy a vědecké instituce),
– veřejnost (rodiče uchazečů a studentů, absolventi, sponzoři, spolupracující subjekty, akreditační komise, státní
správa a samospráva, zahraniční instituce, novináři a média,
zákazníci komerčních služeb univerzity).
Z hlediska cílů komunikační politiky jde především o budování pozitivního vztahu k univerzitě (stávající studenti), vzbuzení zájmu o studium (uchazeči), budování loajality a pozitivního vztahu k zaměstnavateli (zaměstnanci) a o utváření
žádoucí image a reputace univerzity (veřejnost).
Praktickým naplněním těchto cílů je série kroků spočívajících
ve vytvoření struktury Intranetů pro zaměstnance a studenty
a nové webové prezentace UPa. Tento časově náročný proces začal spuštěním nového zaměstnaneckého Intranetu, který je dostupný na adrese https://zamestnanci.upce.cz.
Momentálně probíhá finalizace jeho struktury a testovací
provoz tak, aby se docílilo vytvoření informačního prostředí
odpovídajícího hlavním akademickým a provozním potřebám
univerzity a jejích součástí. Jelikož se jedná o nový systém
a práce související s jeho implementací je velice náročná, je
možné očekávat určité technické problémy, které by měly
být postupně odstraňovány.
V zaměstnaneckém Intranetu jsou přihlášenému uživateli dostupné tyto základní skupiny informací:

a) základní osobní informace (NetID, jméno, e-mail, pracoviště atd., fotografie) – tyto informace plní především
funkci ověření správnosti dat, které jsou o daném zaměstnanci uchovávány v informačních systémech (každý zaměstnanec tak má přehled o těchto datech),
b) dynamické osobní informace (platnost hesla, stav dovolené, náklady na pevnou linku, výpůjčky v knihovně, nejbližší výuka nebo vypsané termíny zkoušek a zápočtů) –
zahrnují osobní informace, které jsou sice dostupné zaměstnanci v jednotlivých informačních systémech, na
úvodní stránku Intranetu jsou však vytaženy určité části
pro větší přehlednost a komfort při práci s nimi,
c) odkazy do hlavních informačních systémů (VERSO,
STAG apod.) – tyto odkazy plní funkci jakéhosi rozcestníku, tzn. uživatel si nemusí pamatovat jednotlivé odkazy,
postačí mu zapamatovat si adresu Intranetu; další přidaná
hodnota se objeví u systémů, které spadají pod centrální
přihlašovací službu – není vyžadováno nové přihlášení, zaměstnanci stačí první přihlášení do Intranetu (zatím je
takto napojen pouze systém VERSO),
d) aktuality z fakulty a univerzity – pokud je uživatel zaměstnancem fakulty, má k dispozici i fakultní aktuality,
všichni pak mají k dispozici celouniverzitní aktuality,
e) statický obsah (akademické činnosti, provozní informace, informace z knihovny, vnitřní dokumenty) – tyto informace jsou prezentovány tak, aby zaměstnanec podle druhu své potřeby vyhledával v první fázi podle předmětových činností, a nikoliv podle příslušnosti dané činnosti ke
konkrétnímu oddělení (odpadá tak předpoklad, že se zaměstnanec dobře orientuje v organizační struktuře a zná
působnost jednotlivých pracovišť),
f) vyhledávání v osobách – k dispozici jsou dva formuláře,
první pro vyhledávání osob podle jména s upřesněním příslušnosti k základním celkům univerzity nebo s omezením
na akademické pracovníky či doktorandy, druhý pak podle
příslušnosti ke konkrétnímu pracovišti; u každé nalezené
osoby jsou k dispozici základní kontaktní informace, přehled výuky za poslední dva roky a další aktivity ve vědeckovýzkumné oblasti.
Významným prvkem systému je tzv. „úroveň”, která je při
prvním přihlášení nastavena uživateli automaticky podle příslušnosti k fakultě. Na úvodní stránce nebo na některých
dalších ji pak může uživatel změnit. Celkem je k dispozici
8 úrovní (univerzita + 7 fakult). Zvolená úroveň má vliv na
zobrazení úvodní stránky v oblasti aktualit a na každé další
stránce, kde je definována fakultní alternativa poskytované
informace. Pokud je zvolena některá z fakultních úrovní, jsou
na úvodní stránce k dispozici dva sloupce aktualit: univerzitní
a fakultní. V opačném případě je zobrazen pouze sloupec
univerzitních aktualit. Z hlediska dalších stránek je v případě
zvolené fakultní úrovně opět stránka rozdělena na dva sloupce. Děje se tomu tak ale pouze u obsahu, u kterého je definován a určen fakultní obsah.
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V současné době probíhají přípravy studentského Intranetu, který bude vybudován na podobném principu jako zaměstnanecký Intranet. Přístupný bude nejen studentům, ale
také zaměstnancům. Po dokončení druhého Intranetu bude
možné oddělit informace z aktuální www prezentace a spustit novou www prezentaci univerzity, která bude výhradně určena pro komunikaci s vnějšími subjekty. Informace pro
zaměstnance a studenty budou nadále přístupné jen v Intranetu. Souběžně je nutné zapojit a proškolit redaktory v práci

s novým publikačním systémem a celkově s dodržováním
nové koncepce správy webového obsahu. Výsledný efekt celého procesu by měl být především v přehlednější, efektivnější a příjemnější formě komunikace informací prostřednictvím webové prezentace na internetové i intranetové úrovni,
ale rovněž ve snadnější správě celého systému.
Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.
Informační centrum UPa

Zaměstnanecký internet
– chráněné personalizované informace
– informace o životě na Univerzitě Pardubice
– centrální přístupové místo
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studenti

studenti

Erasmus Welcome Party
Tak jako českým studentům, i zahraničním studentům, kteří
přijeli na Univerzitu Pardubice v rámci programu LLP/Erasmus začal letní semestr dne 18. února. Na letní semestr přijelo téměř 40 nových studentů ze všech koutů Evropy a dalších 20 studentů si svůj pobyt prodloužilo ze zimního semestru 2007.
Studenti byli na svých domovských fakultách přivítáni v úterý
19. února a byly jim předány informace ohledně studijních
záležitostí – informace o předmětech, karta studenta a další
důležité informace potřebné k bezproblémovému studiu
v rámci letního semestru na Univerzitě Pardubice.
Tak jako na začátku každého semestru pro ně připravili čeští
studenti z Buddy programu uvítací párty, která se tentokrát
konala ve čtvrtek 21. února ve studentském klubu Dýdy Baba
v areálu studentských kolejí, na kterých je většina zahraničních studentů ubytována. Pro každého studenta byla připravena samolepka s vlajkou a jménem studenta, aby bylo seznamování jednodušší a bylo jasné, z které země kdo pochází.
Čeští studenti připravili v salónku klubu pro přítomné studenty občerstvení, které je typické pro Českou republiku,
a na plátno byla promítána prezentace o České republice
a o připravovaných akcích a výletech pro zahraniční studenty.

Přítomní studenti hodnotili akci jako velmi pozitivní z hlediska poznání nových přátel a získání informací o akcích, které
jim zpříjemní celý následující semestr studia v Pardubicích.
Bc. Michal Rolčík
Centrum mezinárodních mobilit Oddělení pro vzdělávání
a výzkum UPa

Studentské plesy opět dva...
Počty vysokoškoláků rostou, a tak se
není co divit, že se pořádají plesy hned
dva (23. února, 8. března) a o oba je
velký zájem. I letos se ABC klub na Olšinkách zaplnil tance a zábavy chtivými
studenty i některými pedagogy a zaměstnanci rektorátních útvarů.

Všichni se určitě dobře bavili a tančili,
a to nejen díky dobré muzice, připravenému programu a moderátorům.
K tanci hrály Ego Retro Music z Jičína
a SHARK DJ´s Group a těmi nejlepšími
tanečníky byli členové tanečního klubu
LIFE, kteří v pravidelných intervalech

předváděli ostatním, jak se má správně
tančit. Ti ostatní si to ale moc nepamatovali a tančili si po svém, vesele
a spontánně...
První letošní ples zahájil rektor UPa
prof. Jiří Málek (na 1. snímku).
(ToPo)
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51. výstava v Galerii Univerzity Pardubice
FAKULTA RESTAUROVÁNÍ – STUDENTSKÉ PRÁCE
Od 1. do 24. dubna byly v Galerii Univerzity Pardubice pardubické veřejnosti
představeny práce studentů Fakulty restaurování se sídlem v Litomyšli.
Studium na fakultě je koncipováno jako
důsledně mezioborové. Studenti se
vzdělávají jak v oblasti umělecké, tak
i v příslušných přírodních vědách, chemické technologii restaurování, v souvisejících humanitních vědách a historii
výtvarného umění. Je však soustavně
pěstována i jejich zdatnost v oblasti
uměleckořemeslné, v míře potřebné
k praktickému výkonu tohoto nesnadného povolání. Jsou vedeni k tomu, aby
využívali soudobé poznatky a moderní
metody konzervace a restaurování. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkové
péče a znalosti legislativy.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je jedním z mála vysokoškolských
pracovišť a jedinou univerzitní fakultou
v České republice, která zabezpečuje
výchovu restaurátorů.
Myšlenka založení mezioborově pojaté
školy restaurování vznikla při diskusích
skupiny odborníků v oboru restaurování a konzervace památek, kteří počátkem devadesátých let pracovali na restaurování nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli.
Z tehdejších diskusí vyplynulo, že bude
třeba řešit problém vzrůstající poptávky po odbornících v různých oborech
restaurování. O tom, že má být škola
založena v Litomyšli, nebylo vzhledem
k tradicím tohoto města pochyb. Škola
restaurování a konzervačních technik
v Litomyšli vznikla v roce 1993 jako pomaturitní tříleté studium. Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka, založená naklada telem Ladislavem Horáčkem.
V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních
technik získala na podzim 1996 právní
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subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl
udělen státní souhlas ke zřízení vysoké
školy Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl a v akademickém
roce 2000 až 2001 byla zahájena výuka
v bakalářském studijním programu. Fakulta restaurování byla založena v roce
2005 připojením k Univerzitě Pardubice. Svými vzdělávacími, vědeckými
a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních navazuje
na tradice studia restaurování pěstovaného v Litomyšli od roku 1993.
V současné době vychovává Fakulta restaurování odborníky s bakalářskou
kvalifikací ve 4 oborech v rámci programu Výtvarná umění, od následujícího
akademické roku budou moci zájemci
pokračovat ve dvou oborech v navazujícím magisterském studiu.
(vw)

proděkan FR Mgr. Kaše, prorektor doc.
Graja a děkan FR ak. sochař doc. Novotný

kultura

Vážení přátelé a příznivci
Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice
Dovoluji si vás oslovit jako nový umělecký vedoucí tohoto
skvělého souboru, informovat vás o nové situaci jež nastala
v roce 2008 a nastínit také naše záměry do budoucna.
S VUS Pardubice jsem se poprvé osobně setkal v roce 2003.
Bylo to při příležitosti společného projektu VUS a brněnského orchestru LVI CHORDAE, při kterém jsme provedli
závažné Requiem od Luigi Cherubiniho. Tento projekt jsme
potom společně zopakovali celkem čtrnáctkrát, přičemž při
posledních koncertech zaznělo také geniální TE DEUM Antonína Dvořáka. Moc rád na to vzpomínám a velmi jsem si
považoval toho, když jsme společně s orchestrem byli osloveni, abychom natočili s VUS některé skladby, jež se staly
součástí jejich dnes už předposledního CD TE DEUM. Mohu
říci, že spolupráce s tímto souborem pro mě byla vždy velkou radostí a se vší pokorou jsem ji začal považovat za krásnou součást svého muzikantského života. S velkým potěšením jsem také přivítal, když jsme byli společně s orchestrem
LVI CHORDAE osloveni, abychom s VUS provedli světovou
premiéru Snových koled od skvělého českého skladatele Miloše Boka. Neváhal jsem ani minutu a mám na to krásné
vzpomínky s vědomím, že se nám tato premiéra v prosinci
2006 opravdu povedla.
Překvapením pro mě ovšem bylo, když mě za necelý rok na
to šéfdirigent VUS Jiří Kožnar oslovil s prosbou, abych po
něm převzal vedení souboru. Od této chvíle došlo u mě
k velkému rozmýšlení a po mnoha úvahách a konzultacích
s Jiřím Kožnarem a panem Milanem Linhartem jsem se rozhodl VUS převzít. S pocitem velké zodpovědnosti a ještě většího očekávání jsem 3. ledna 2008 vedl první zkoušku již jako
nový umělecký vedoucí VUS Pardubice.
V roce 2008 nás ve VUS čeká mnoho práce a vím, že bude
velmi tvrdá a náročná, ale doufám také radostná a smysluplná.
Ve své práci navazuji na to, co pan Kožnar započal, a budu se
snažit splnit všechny závazky, jež měl soubor ještě před mým
příchodem. První koncert jsme uskutečnili již 20. února na
zámku v Pardubicích, pak dva velikonoční koncerty 26. března v Pardubicích a 27. března v Lázních Bohdaneč. Za
stěžejní bod této sezóny považuji účast na Mezinárodním
festivalu akademických sborů IFAS v Pardubicích, ale ještě
před tím se v červnu vydáme na Slovensko, kde ve spolupráci
s profesory z partnerské Univerzity Mateja Bela v Banské
Bystrici a zástupci partnerského Prešovského samosprávného kraje učiníme několik koncertních vystoupení.
Je naším hlavním cílem přivést do našeho souboru více zpěváků, mladých lidí, především studentů Univerzity Pardubice.
Velmi rád bych na tomto místě poděkoval děkanovi Fakulty
filozofické Univerzity Pardubice panu prof. PhDr. Petru Vor-

lovi, CSc., který nás přijal, vyslechl a v součastné době společně hledáme cestu k tomuto cíli. Díky též za přijetí dalším
zástupcům vedení Univerzity Pardubice, města i Pardubického kraje.
V tomto roce nás čeká mnohé a jsem si vědom toho, že se
mnohé od nás také očekává. Za soubor mohu vám, naši milí
příznivci, slíbit, že se vynasnažíme ze všech sil vám hudbou
udělat co největší radost, abychom z ní měli společně co nejkrásnější zážitky a hluboké prožitky, a tak udělali tento náš
svět zase o trošku krásnější a smysluplnější.
Ve čtvrtek 22. května v 19:00 hodin v Aule Arnošta z Pardubic se uskutečnila moje premiéra na akademické půdě Univerzity Pardubice při tradičním Májovém koncertě.
Kromě hudby v rámci tohoto koncertu jsme symbolicky pokřtili profesionální pianino nejvyšší řady Petrof, které bude
souboru sloužit mnoho dalších let.
S úctou a srdečným pozdravem Váš Ondřej Tajovský

Profil Ondřeje Tajovského:
Studoval dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze
u Hynka Farkače. V roce 2008 ukončil studia na JAMU
v Brně u Jana Zbavitele. V letech 2004 až 2005 absolvoval
studium na Hoschule für Musik und Theater v Lipsku u prof.
Christiana Kluttiga. Absolvoval mistrovské kurzy pořádané
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (2004 –
2006). Studia ukončí 2008 stáží na Akademii Karola Lipińskiego (Wroclav). Během svých studií spolupracoval se
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Moravskou
filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín.
V roce 2007 uvedl ve světové premiéře s Filharmonií Brno
a sbory BAS a Gaudeamus kantátu ILENA Vítězslavy Kaprálové. Spolupracoval s Národním divadlem Brno a Komorní
operou Brno.

27

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 55

sport

Wohlhöfner poslal florbalisty Pardubic do Brna

Florbalisté Univerzity Pardubice využili domácího prostředí
a v první kvalifikaci – Čechy – si vybojovali postup na České
akademické hry do Brna. Soutěžilo šest mužských kolektivů.
„Kvalifikace se vydařila, bylo sehráno devět velice hodnotných zápasů. Nebyl vznesen žádný protest a hráči byli s tou-

to akcí velice spokojeni. Postoupit přímo mohl jen jeden celek, druhý v pořadí sehraje další kvalifikační utkání s druhým
celkem ze skupiny Praha”, řekl o průběhu kvalifikace ředitel
soutěže Jan Němec.
Hráči Univerzity Pardubice se z loňské kvalifikace v Plzni na
ČAH nedostali, letos však sestavili kvalitní kádr, který postoupil až do finále a tam se utkal s favoritem – TU v Liberci.
Zápas byl velice dramatický, první branku zaznamenal liberecký Major. V další části domácí celek zesílil tlak, a to se mu
vyplatilo. Vlček vyrovnal a Wohlhöfner zajistil pardubické
Univerzitě postup do Brna.
Pořadí: 1. UPa Pardubice, 2. TU v Liberci (finále 2:1), 3. – 4.
ZČU v Plzni, UJEP v Ústí nad Labem, 5. LF UK Hradec Králové, 6. JU v Českých Budějovicích.
Jaroslav Velíšek
redaktor webových stránek www.vysokoskolskysport.cz
Mgr. Jan Němec
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Kvalifikace na ČAH ve futsale
V Sezimově Ústí se uskutečnil kvalifikační turnaj ve futsale.
Družstvo naší univerzity se účastnilo poprvé a částečně si
vybralo nováčkovskou daň. Úvodní zápas byl sehrán proti pořádající Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Těsná
prohra 1:2 nás mrzela, ale v dalším utkání si naši futsalisté
poradili se Západočeskou univerzitou v Plzni 4:3. Drama proběhlo ve třetím utkání. Proti favorizované Technické univerzitě v Liberci naši borci celý zápas drželi těsné vedení. V závěru však soupeř vyrovnal z pokutového kopu a třicet
sekund před koncem vsítil vítěznou branku. Další těsná prohra 1:2. nás zbavila šance na postup. Poslední zápas si naši
hráči asi budou ještě dlouho pamatovat. V tomto utkání proti favoritu celého turnaje Univerzitě Hradec Králové se sesypala celá taktika a strategie. Soupeř nás jasně přehrál 8:0.
Přesto musím poděkovat našim hráčům za bojovnost a ko-

nečné čtvrté místo. Hradec si zajistil účast na České akademické hry v Brně, kde bude obhajovat loňské prvenství.
Mgr. Jan Němec
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Volejbalový turnaj smíšených dvojic
Dne 17. března pořádala Katedra tělovýchovy a sportu
(KTS) již tradiční turnaj ve volejbale smíšených dvojic. Letos
se turnaje zúčastnilo 20 dvojic, z toho byla 1 dvojice zaměstnanců Univerzity Pardubice.
Turnaj se konal v pondělí ve večerních hodinách v tělovýchovném areálu Univerzity Pardubice a byl zahájen úvodním
slovem Mgr. Pavly Procházkové. K dispozici jsme měli obě tělocvičny, tedy 5 regulérních hřišť. Turnaj se v základní části
odehrál ve skupinách po pěti dvojicích. Hrálo se na dva vítězné sety do 15 bodů.
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Tento boj ve skupinách trval skoro tři hodiny, ale studentům
to nevadilo a bojovali o postupující místa s velkým nasazením. Všechny zápasy byly velice vyrovnané, proto většina
skončila až třetím setem. Ze skupiny postupovaly 2 dvojice
do pavouka o 1. až 8. místo. Třetí a čtvrtá dvojice ze skupiny
postoupila do pavouka o 9. až 16. místo. Poté se hrálo vyřazovacím systémem až do finále. O vítězství si zahrála dvojice
Valenta, Štěpánková (oba DFJP) proti Stránský (FEI), Konvalinová (FES).
Vítězem tohoto finále se stal tým z Dopravní fakulty Jana
Pernera – Radek Valenta a Pavla Štěpánková. Celý turnaj tr-

sport

val do pozdních nočních hodin a postupně byla vidět únava
na všech hráčích. Studenti poté dostali od KTS diplom.
Všem hráčům děkujeme za hojnou účast při tomto turnaji
i za skvělé výkony a těšíme se na vás při dalších akcích pořádaných KTS.

Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valenta Radek, Štěpánková Pavla
Stránský David, Konvalinová Renata
Pavlásek Michal, Chlubnová Markéta
Klusáček Milan, Adámiková Martina
Limberský Jiří, Andresová Jana
Hlína Vladimír, Pešoutová Martina

DFJP
FEI, FES
FF, FES
FChT, FF
FEI, FF
FES

Mgr. Pavla Procházková
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

17. ročník Memoriálu Zdeňka Skřivánka

BKV Hradec Králové

Tradičním turnajem na počest bývalého vynikajícího ligového
hráče a učitele na Katedře ekonomiky tehdejší VŠChT Pardubice jsme symbolicky ukončili basketbalovou sezónu. Jako
již tradičně se zúčastnilo 1 družstvo basketbalových veteránů
z Hradce Králové a 2 družstva z Univerzitního sportovního
klubu. Hrálo se korektně a určitě by se to Zdeňkovi líbilo.
Čest jeho památce.
Termín: sobota 29. března 2008.
Účastníci: BKV Hradec Králové, USK „A”, USK „B”
Časový program:
9:00 – 10:00
USK „B” – USK „A”
10:00 – 11:00 USK „A” – BKV Hradec Králové
11:00 – 12:00 USK „B” – BKV Hradec Králové
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Večeřa.
Organizační zajištění: Ing. Jiří Kašpar, PaedDr. Jan Vašíček.
USK „B” – USK „A”
47 : 41 (34 : 18)
Nejvíce bodů: Henad 12, Tomáš 12, Petr 10, Hejný 9 –
Lehký 12, Ujec 7, Machalík 5, Milojevič 5, Bušovská 4,
Široký 2.
Fauly: 10:5. Trojky 3:1.
USK „A” – BKV Hradec Králové 41 : 58 (19 : 31)
Nejvíce bodů: Milojevič 12, Ujec 11, Blovská 5, Machalík 5,
Večeřa 4, Bušovská 2 - Kypr 18, Dvorský 10, Hartig L. 9,
Burgr 8, Horáček 6, Prokeš 4.
Fauly: 7:7. Trojky 4:2.

USK „A”

USK „B”

USK „B” – BKV Hradec Králové 66 : 62 (32 : 31)
Nejvíce bodů: Tomáš 16, Petr 10, Hejný 7, Roleng 7, Nerad
6, Špidlen 4 - Horáček 16, Kypr 14, Dvorský 12, Bugr 10,
Hartig 6.
Fauly: 5:9. Trojky 5:5.
USK „B”
USK „B” x
BKV HK 62 : 66
USK „A” 41 : 47

USK „A”
47 : 41
x
41 : 58

BKV HK
66 : 62
58 : 41
x

Skóre
113 : 103
120 : 107
82 : 105

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

PaedDr. Jan Vašíček
Katedra tělovýchovy a sportu UPa
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Cena učené společnosti ČR byla udělena dvěma našim profesorům
V pondělí 19. května dopoledne byla ve Velké aule Karolina
v Praze slavnostně udělena Cena Učené společnosti České
republiky v kategorii „vědecký pracovník” pro rok 2008 dvěma profesorům Univerzity Pardubice:
– prof. Ing. Miloslavu Frumarovi, DrSc. z Univerzity
Pardubice, z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické,
– všestrannému historikovi prof. PhDr. Eduardovi Maurovi, CSc. z Katedry historických věd Fakulty filozofické,
který působí též na Univerzitě Karlově v Praze.
Profesor Frumar se již přes 40 let věnuje výzkumu v oblasti chemie pevných látek a anorganických materiálů. V této
oblasti je považován domácí i mezinárodní vědeckou komunitou za zakladatele tzv. „pardubické školy”. Jeho vědecká
škola je světově uznávána zejména v oblasti krystalických
a amorfních polovodičů. Profesor Frumar a jeho studenti
a spolupracovníci přispěli k porozumění fotoindukovaných
a fotostrukturních změn a k pochopení fyzikálně-chemických
vlastností amorfních chalkogenidů. Tyto jevy jsou základem
technologických aplikací při vývoji a výrobě pamětí, mikrooptických obvodů, mřížek, mikročoček pro infračervenou oblast spektra a také netěkavých pamětí.
Profesor Frumar je autorem a spoluautorem více než 300
prací v mezinárodních a národních časopisech a knihách. Je
rovněž autorem 19 patentů, několika set prací prezentovaných na mezinárodních konferencích, včetně hojných zvaných
přednášek v zahraničí. Podílel se a podílí na řešení řady výzkumných projektů, většinou mezinárodního významu.
Během své odborné kariéry působil v řadě odborných poradních orgánech, vědeckých radách, radách mezinárodních
časopisů. V 80. letech se významně podílel na vytvoření Společné laboratoře chemie pevných látek tehdejší Vysoké školy
chemicko-technologické a ČSAV, dnes Univerzity Pardubice
a Ústavu makromolekulárních látek AV ČR. Úspěšně vede
Výzkumné centrum “Perspektivní anorganické materiály”, na
jehož vzniku v roce 2000 a vědeckovýzkumné činnosti se významně podílí.
Za svou obětavou a novátorskou práci byl oceněn řadou cen
a vyznamenání (např. francouzským řádem Rytíře akademické palmy, Medailí za zásluhy o Univerzitu Pardubice, cenou
Vědecko - technické společnosti, mezinárodní cenou
S. R. Ovshinského).
Profesor Frumar nepochybně pozitivně přispěl a přispívá
k rozvoji řady oblastí chemie pevných látek a materiálů.
Profesor Maur se již přes 40 let zabývá českými dějinami
raného novověku s přesahem do pozdního středověku i do
novější doby. Zaměřuje se zejména na hospodářské a sociální
dějiny, zvláště na agrární dějiny a historickou demografii,
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vedle toho se zabýval i otázkami radikální reformace a historické paměti. V historické demografii je považován za spoluzakladatele oboru u nás. Má významnou zásluhu zejména
na prosazení francouzských výzkumných metod tohoto oboru v naší historické demografii. Rozvíjí aktivní spolupráci
zejména s německými, rakouskými, francouzskými a polskými
odborníky.
Profesor Maur je autorem osmi vědeckých monografií a učebnic, spoluautorem několika dalších monografií a příruček
a autorem více než 300 odborných studií a recenzí v našich
i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Podílel se
na řadě vědeckých projektů, z nichž česko-rakousko-německý projekt Soziale Strukturen in Boehmen byl oceněn rakouskou Gindelyho cenou. Podílel se dále na výuce na univerzitách v Paříži, Lille, Toulouse a Montpellier, po řadu let
působil jako předseda české části Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při ministerstvech školství České a Polské republiky, je členem Mezinárodní komise pro historickou demografii.
Eduard Maur působil od roku 1962 na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1994 - 2002 na ní vedl
Ústav českých dějin. Od roku působí 2004 též na Univerzitě
Pardubice, která je v současné době jeho hlavním pracovištěm. Během této doby se aktivně účastnil práce řady odborných orgánů, vědeckých a redakčních rad. V současnosti je
členem Rady Etnologického ústavu AV ČR, členem 4 oborových rad a 4 redakčních rad odborných časopisů a členem
vedení České demografické společnosti a Společnosti pro
hospodářské a sociální dějiny.
Výsledky jeho práce byly oceněny udělením několika našich
i zahraničních ocenění, například francouzského Řádu rytíře
akademické palmy, Medaile Polského ministerstva národní výchovy, Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy.
Cena Učené společnosti České republiky (dále US ČR) se uděluje jako
ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném
výzkumu osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České
republice a nejsou členy US ČR.
Učená společnost ČR uděluje ceny: vědeckým pracovníkům, mladým vědeckým pracovníkům do 35 let (pokud v kalendářním roce, kdy jim byla
cena udělena, nedosáhli věku 36 let), studentům středních škol a také
sponzorské (na vypsané téma).
Cenu předává předseda US ČR jednou za rok u příležitosti výročního
zasedání členů US ČR. Učená společnost České republiky je občanským
sdružením významných vědců, jehož cílem je podněcovat svobodné pěstování vědy, budit touhu po poznání a radost z něho, šířit vědecké poznatky ve veřejnosti, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího,
racionálního a lidsky odpovědného klimatu v České republice.

(vw)

osobnosti

Prof. Dr. Franz Hauzenberger šedesátiletý
Dne 26. března oslavil prof. Dr. Franz Hauzenberger z Filozofické fakulty Univerzity v Pasově životní jubileum – šedesáté
narozeniny.
Prof. Dr. Franz Hauzenberger je dlouholetým garantem a aktivním účastníkem spolupráce univerzit v Pasově a Pardubicích v oblasti mezinárodní mobility studentů a učitelů
LLL-Erasmus. Jeho přednášky o systému přípravy učitelů
v Bavorsku a o prosazování profesních dovedností učitele
v rámci tzv. klíčových kompetencí v oblasti kultivace sociálně
osobnostního rozvoje učitelovy osobnosti v návaznosti na
profesní dovednosti v zážitkové pedagogice se staly spolu
s jeho publikacemi o didaktice a pedeutologii významnou posilou v proměnách efektivní přípravy učitelů v náročných
a ne vždy efektivních podmínkách tzv. boloňské deklarace.
Prof. dr. Hauzenberger slaví své jubileum v plné životní pohodě bohatého rodinného života a profesních úspěchů. Přejme
mu do dalších let elán, zdraví a stálou invenci pro prosazování pozitivního vztahu adeptů učitelství k mladým lidem.
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
proděkan pro vnější vztahy FF

univerzitní fejeton

Pardubické lásky prezidentů I.
Více než půl století se již píší stránky historie naší univerzity.
Když si je prohlížíme, vidíme, jak stále více se její osudy spojují s životem města. Zejména v posledních letech jsou i nejvýznamnější jeho návštěvníci uváděni nejen do honosné radnice na Pernštýnském náměstí, ale též do univerzitního kampusu. V plně obsazené aule tak s posluchači diskutoval prezident Václav Havel; své názory jim v ní tlumočil i současný
první muž republiky Václav Klaus.
K soutoku Labe s Chrudimskou však občas zamíří též hlavy
cizích států. Až dosud se však vždy jednalo o velice krátké
pobyty. Místními ulicemi se tak například 22. srpna 2002 cestou z letiště doslova jen mihli dva prezidenti – polský Alexander Kwasniewski a maďarský Ferenc Mádl. Zřejmě se jim
ani nedostalo informace, že projíždějí městem, v němž sídlí
univerzita.
Zato současný slovenský prezident Ivan Gašparovič Pardubice viděl nejen zpoza automobilových skel. A to je ještě ve
své vrcholné funkci ani nenavštívil. Coby absolvent vysokoškolák však s nimi spojil část výkonu své základní vojenské
služby. Z kasáren při armádním letišti se mladý právník dostal
občas i do města. Zašel si též na někdejší náměstí V. I. Lenina,
kde stála hlavní budova i rektorát tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické. Prohlížel si je v modré vojenské uniformě, na kterou byl patřičně hrdý.
Budoucí podplukovník Československé lidové armády zažil
na „vojenčine” hodně věcí. Na některé z nich vyloženě rád
vzpomíná. I dnes se vrací k „súbojom so zelenými”, tedy vo-

jáky sloužícími u pozemního vojska. Stejně tak živě před sebou vidí, když potají po jednom ze cvičných poplachů opustil
s kamarády kasárna, aby v nedalekém kukuřičném poli hledal
kulomet, který tam při návratu zapomněl jeden z vojáků. Navíc mu z paměti nevymizely dramatické okamžiky z riskantních jízd po oválu zdejšího plochodrážního stadiónu, jenž ho
jako zaníceného motoristu trvale přitahoval.
Rovněž současná první dáma Slovenska si leccos vybavuje
v souvislosti s naším městem. Její vzpomínky ji však vedou
zcela jiným směrem nežli manžela. Vybavuje si zejména smutek loučení, když rukoval na vojnu. Poznali se totiž krátce
předtím a podle jejích slov to „bola láska na prvý pohľad”.
Skutečně nešlo jen o pomíjivé milostné vzplanutí. Již záhy si
inženýrka Silvie Beníková začala chystat svatební šaty. Jak
sama uvádí, “… už počas druhej návštevy doma, teda počas
druhého trojdňového opušťáku, ktorý Ivan dostal v Pardubiciach, bola svadba”.
Od září roku 1964, kdy mladí vysokoškoláci začali užívat
společné příjmení, uplynulo v bratislavském Dunaji i našem
Labi již hodně vody. Metropole východních Čech se změnila
téměř k nepoznání. Ubylo v ní třeba vojenských posádek,
zato přibylo vysokoškolských pracovišť. Kdyby tak nyní slovenský prezidentský pár navštívil Pardubice, setkal by se
v nich se zcela jinou atmosférou, než která jim byla vlastní
před více než čtyřiceti lety.
PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Ústav veřejné správy a práva FES
31

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 55

obsah
univerzita
■

■

■

■

Přednášky o matematice

11

Rektor Univerzity Pardubice hodnotil
rok 2007
1

Jmenování nových profesorů
prezidentem republiky

6

International Week 2008

6

■

Kulatý stůl 2008

■

■

Zahraniční přednášky pořádané
Katedrou technologie a řízení dopravy
v zimním semestru 2007
13
Přednáška k problematice propustnosti
železniční dopravy
14
Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2008 14

■

Z pobytu europoslance Jana Zahradila

■

■

■

■
■

GAUDEAMUS 2008 v Praze

8

■

KONTAKT 2008

9

■

studenti
■

Erasmus Welcome Party

25

■

Studentské plesy opět dva...

25

12

kultura
■

■

■

■

fakulty
■

■

Volba historicky prvního děkana Fakulty
elektrotechniky a informatiky
9
Univerzita Pardubice a Pardubická
krajská nemocnice mají pět klinických
pracovišť
10

■

Soutěž „Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Pardubickém kraji”
18

■

Konference „Krizový management 2008“
19
Mladí vědci na doktorské konferenci
ve Zlíně
19
II. seminář soudobých dějin, tentokrát na
téma Československá sociální
demokracie v emigraci
20
Středoevropská setkání – seminář
v Bad Kissingen
21
5. Studentská vědecká konference
Fakulty zdravotnických studií
22

Vysokoškolský umělecký soubor
Pardubice.

27

sport

■

Wohlhöfner poslal florbalisty Pardubic
do Brna
28
Kvalifikace na ČAH ve futsale
28

■

Volejbalový turnaj smíšených dvojic

■

17. ročník Memoriálu Zdeňka Skřivánka
29

■

Internetová a intranetová prezentace
Univerzity Pardubice
22

28

osobnosti
■

■

informační centrum
■

26

15
Úspěšné ukončení mezinárodního
výzkumného projektu „Simulační modely
osobní železniční stanice”
16
Semináře učitelů chemie středních škol
16
Kurz kaligrafie na Fakultě restaurování 17

konference, semináře
■

51. výstava v Galerii Univerzity
Fakulta restaurování – Studentské
práce

Cena učené společnosti ČR udělena
dvěma našim profesorům
30
Prof. Dr. Franz Hauzenberger
šedesátiletý
31

univerzitní fejeton
■

Pardubické lásky prezidentů I.

31

Vydává Univerzita Pardubice jako svou nepravidelnou účelovou publikaci. Adresa redakce: Univerzita Pardubice, Rektorát, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2, tel.: 466 036 555, fax: 466 036 361, e-mail: promotion@upce.cz.
Zpravodaj UPa je zveřejněn též na webové stránce univerzity na adrese: http://www.uni-pardubice.cz (v kapitole univerzita – dění na univerzitě).
Šéfredaktor: Ing. Valerie Wágnerová. Redakční okruh: doc. Dr. Ing. Libor Beneš, Ing. Ivo Holava, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., doc. PhDr. Tomáš
Jiránek, Ph.D., doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., Tomáš Pospíchal, Ing. Iva Ulbrichová, CSc., Ivana Veselá.
Fotodokumentace: Univerzitní konferenční centrum – Adrian Zeiner, Lukáš Báchor a archív pořadatelů akcí. Grafická úprava a sazba: Informační
centrum – Ing. Alena Komárková. Tisk: Tiskařské středisko Univerzity Pardubice – květen 2008 – náklad 1 500 ks

32

