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Podzim 2008 na univerzitě

15 let Dopravní fakulty Jana Pernera

Imatrikulace

Vzpomínka na 17. listopad

Veletrh studia Gaudeamus v Brně

17. září si Dopravní fakulta Jana Pernera připomněla slavnostním
akademickým obřadem 15 let své existence. Shromáždění pozdravil
za rektora prorektor prof. M. Ludwig. Děkan fakulty prof. B. Culek
(sedící vpředu vpravo) při této slavnostní příležitosti vystoupil
s projevem a udělil osobnostem, které měly významný vliv na vznik
a rozvoj fakulty v Pardubicích, bronzovou medaili fakulty z dílny
akademického sochaře Zdeňka Kolářského. (více na straně 11)

Na sedmi fakultách univerzity proběhly slavnostní akademické ob-
řady, při nichž noví vysokoškoláci složili akademický slib, stali se
členy akademické obce a byli zapsáni do matriky studentů Univerzi-
ty Pardubice. Studium v 1. ročnících bakalářských studijních progra-
mů na všech sedmi fakultách Univerzity Pardubice zahájilo 3 170
posluchačů. Ve všech ročnících univerzity studuje v letošním akade-
mickém roce 9 700 vysokoškoláků. (více na straně 2)

Univerzita Pardubice je jediným místem v Pardubicích, kde si studen-
ti, pedagogové a veřejnost tradičně připomněli historické události
17. listopadu (roku 1939 a 1989), a to řadou akcí, které se konaly ve
čtvrtek 13. listopadu a v pátek 14. listopadu (více na straně 3)

Ve dnech 21. – 24. října se fakulty zúčastnily Evropského veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2008 v Brně.
15. ročník veletrhu na brněnském výstavišti obsadil tentokrát pavi-
lon F. Nabídku vzdělávání na veletrhu představilo 150 českých i za-
hraničních univerzit, vysokých, vyšších odborných a jazykových škol,
agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí, institucí zabývajících se
přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím. Na veletrhu bylo
zastoupeno přes 250 fakult nabízejících na 2 200 studijních oborů.
(více na straně 10)
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Do letošního nového akademické roku vstoupila univerzita
s 9 700 vysokoškoláky. V loňském akademickém roce u nás
studovalo 9 200 vysokoškoláků.
Do 1. ročníků bakalářských studijních programů se na všech
sedmi fakultách zapsalo 3 170 posluchačů.
Celkem má univerzita letos akreditováno pro výuku 69 stu-
dijních programů se 146 studijními obory – v bakalářském,
navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Také zahraniční studenti zahájili zimní semestr. Na jednotli-
vých fakultách byli přivítáni fakultními koordinátory progra-
mu Erasmus, kteří je seznámili s průběhem jejich studia. Ne-
chybělo ani neformální seznamovací setkání s českými stu-
denty z Buddy programu tzv. Welcome Party v klubu Dýdy
Baba.
V zimním semestru akademického roku 2008/2009 u nás
studuje 100 zahraničních studentů v rámci programu Eras-
mus z 12 evropských zemí. Na zahraničních partnerských
univerzitách studuje v zimním semestru 78 našich studentů
a 10 studentů absolvuje praktickou stáž. Celkem je v rámci
tohoto semestru zapojeno 50 partnerských zahraničních
univerzit. V rámci programu Erasmus se uskutečňuje mobilita
studentů již jedenáctým rokem. V letošním akademickém

roce je v rámci obou semestrů očekáván příjezd zhruba 150
studentů.
Kromě studentů v rámci mobilitních programů u nás studuje
dalších 170 zahraničních studentů v celých akreditovaných
studijních programech (z nich více než polovina je ze Sloven-
ské republiky).
IMATRIKULACE – slavnostní akademické obřady, při nichž
noví vysokoškoláci skládají akademický slib, stávají se členy
akademické obce a jsou zapsáni do matriky studentů Univer-
zity Pardubice, se uskutečnily:
– 30. září na Fakultě restaurování v Litomyšli,
– 9. října na Fakultě ekonomicko-správní,
– 10. října na Fakultě zdravotnických studií,
– 23. – 24. října na Fakultě filozofické,
– 6. listopadu na Fakultě chemicko-technologické,
– 7. listopadu na Fakultě elektrotechniky a informatiky,
– 13. listopadu na Dopravní fakultě Jana Pernera.
Nově nastupující studenti všech fakult Univerzity Pardubice
dostávají tradičně pro orientaci a první dny a týdny vysoko-
školského studia a pobytu na univerzitě svého průvodce –
tištěný časopis s názvem LODIVOD, který obsahuje všechny
potřebné informace z fakult a studijních oddělení, dobré rady
jak se chovat a co kde najít na kolejích, v knihovně, jaké
služby, zázemí, zařízení a kluby lze nalézt v univerzitním kam-
pusu i mimo něj, také dobré tipy na kulturní, sportovní a spo-
lečenské vyžití. V malé publikaci nechybí ani orientační mapy,
kontakty, adresy, telefony, které by se mohly studentům ho-
dit, ale i například vyhlášené pardubické hospůdky či místa,
která mohou nasytit studenty i jejich ducha.

(vw)

Vývoj počtu studentů univerzity a jejích součástí
v letech 1994 – 2008

DFJP FES FF FChT FR FZS FEI UPa

1994 690 482 262 907 0 0 0 2 341

1995 901 720 350 935 0 0 0 2 906

1996 1 093 1 002 405 1 013 0 0 0 3 513

1997 1 154 1 049 413 1 043 0 0 0 3 659

1998 1 153 1 049 396 1 005 0 0 0 3 603

1999 1 353 1 100 430 1 149 0 0 0 4 032

2000 1 373 1 183 398 1 290 0 0 0 4 244

2001 1 436 1 365 569 1 301 0 0 55 4 726

2002 1 488 1 510 623 1 448 0 85 111 5 265

2003 1 608 1 861 870 1 596 0 158 167 6 260

2004 1 676 2 045 1 057 1 635 0 231 246 6 890

2005 1 874 2 257 1 267 1 637 63 260 420 7 778

2006 2 118 2 498 1 520 1 546 62 306 572 8 622

2007 2 096 2 555 1 711 1 676 69 326 767 9 200

2008 2 194 2 485 1 875 1 789 93 393 893 9 722

IMATRIKULACE – zahájení akademického roku



3

univerzita

5 %

17 %

3 %

75 %

magisterské

magisterské navazující

doktorské

bakalářské

Studenti podle typu studia

Počty zahraničních studentů podle typu studia

bak. magisterské dokt. celkem

navazující pětileté

DFJP 37 2 2 2 43

FES 93 24 0 2 119

FF 28 2 1 2 33

FChT 37 11 1 22 71

FR 5 0 0 0 5

FZS 4 3 0 0 7

FEI 3 1 0 0 4

celkem 207 43 4 28 282

(počty k 31. 10. 2008)
výběr připravila Ing. Veronika Antošová,
oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa
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Univerzita Pardubice je jediným místem v Pardubicích, kde si
studenti, pedagogové a veřejnost připomínají historické udá-
losti 17. listopadu (roku 1939 a 1989).
Na pátek 14. listopadu připravila Univerzita Pardubice již tra-
dičně řadu akcí při příležitosti listopadového státního svátku
České republiky a k připomenutí událostí, které mají své his-
torické vazby na vysokoškolskou půdu. Rektor vyhlásil na
tento den studijní volno.

PÁTEK 14. LISTOPADU 2008 – REKTORSKÝ DEN
9:00 – tělovýchovný areál univerzity
● sportovní den

aerobic a soutěže ve florbalu, sálové kopané, streetballu,
volejbalu, badmintonu

Program Univerzity Pardubice
ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

kombinované

prezenční

77 %

23 %

Studenti podle formy studia

Plzeňský
116 (1 %)

Karlovarský
73 (1 %)

Ústecký
251 (3 %)

Liberecký
287 (3 %)

Královéhradecký
1874 (19 %)hl. m. Praha

368) (4 %)

Středočeský
1121 (12 %)

Jihočeský
191 (2 %)

Vysočina
621 (5 %)

Jihomoravský
349 (4 %)

376 (4 %)
Olomoucký

Zlínský
190 (2 %)

Moravsko-
-slezský

336 (3 %)

Pardubický
3287 (34 %)

Pardubice
1219

Počty studentů UPa podle jednotlivých krajů
a okresů ČR
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14:00 hodin – Aula Arnošta z Pardubic
● slavnostní akademický obřad

promoce doktorů
představení nových docentů a profesorů univerzity
udělení Medailí za zásluhy o Univerzitu Pardubice

17:00 hodin – Galerie Univerzity Pardubice – Univerzitní
knihovna
● vernisáž výstavy – Pavel Matuška – Usmívání

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

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

Ludwig van Beethoven: Coriolan, předehra op. 62
Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro
violoncello a orchestr A dur op. 33
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92
Sólista: Jan Zemen – violoncello
Dirigent: Stanislav Vavřínek

.............................................................................................................
Hlavní akademickou částí programu byl jako každým rokem
slavnostní akademický obřad v Aule Arnošta z Pardubic.
Při něm bylo promováno 48 nových doktorů dvou fakult
univerzity – 34 absolventů doktorských studijních progra-
mů Fakulty chemicko-technologické a 14 doktorů Dopravní
fakulty Jana Pernera:

NOVÍ DOKTOŘI – ABSOLVENTI FAKULTY
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ

ve studijním programu Anorganická chemie
Mgr. Hana Paláčková, Ph.D.
obhájila 24. 1. 2008 v oboru Anorganická chemie
téma disertační práce: „Studium syntézy, struktury a cytostatické
aktivity vanadocenových sloučenin s biogenními aminokyselinami”
školitel doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

ve studijním programu Organická chemie
Ing. Jiří Nádvorník, Ph.D.
obhájil 15. 1. 2008 v oboru Organická chemie
téma disertační práce: „Studium acidobazických vlastností stericky
bráněných sulfonamidů”
školitel prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
obhájil 15. 1. 2008 v oboru Organická chemie
téma disertační práce: „Syntéza derivátů 2-fenylimidazolu
s využitím knoevenagelovy kondenzace”
školitel prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.

ve studijním programu Analytická chemie
Ing. Blanka Beňová, Ph.D.
obhájila 23. 10. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Studium možností detekce vybraných
biologicky aktivních látek při analýze vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií”
školitel doc. Ing. Josef Královský, CSc.

Ing. Iveta Brožková, Ph.D.
obhájila 18. 12. 2007 v oboru Analytická chemie

téma disertační práce: „Detekce toxinogenních plísní a produkce
aflatoxinů v potravinách a krmivech”
školitelka doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.

Ing. Michal Galík, Ph.D.
obhájil 30. 10. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Elektrochemie a elektroanalýza platinových
kovů a biologicky významných thiolů”
školitel prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

Ing. Tomáš Hubka, Ph.D.
obhájil 27. 5. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Extrakce významných metabolitů
vznikajících biologickým rozkladem oxyethylenovaných
4-nonylfenolů z vody magneticky modifikovanými sorbenty”
školitel doc. Ing. Karel Komárek, CSc.

Ing. Věra Ježová, Ph.D.
obhájila 27. 5. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Analýza explozivních materiálů”
školitel doc. Ing. Karel Ventura, CSc.

Ing. Robert Jirásko, Ph.D.
obhájil 21. 4. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Strukturní charakterizace organokovových
sloučenin hmotnostní spektrometrií s ionizací elektrosprejem”
školitel doc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

Ing. Jiří Kubišta, Ph.D.
obhájil 20. 12. 2007 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Hmotnostní spektroskopie titanocenových
komplexů”
školitel prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
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Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
obhájil 21. 4. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Charakterizace složení triacylglycerolů
v přírodních vzorcích technikou HPLC/MS”
školitel doc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

Ing. Tomáš Mikysek, Ph.D.
obhájil 30. 10. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Carbon Paste Electrode vs Dropping
Mercury Electrode in Present Day´s Electrochemistry and
Electroanalysis”
školitel prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

Ing. Michaela Nováková, Ph.D.
obhájila 20. 11. 2007 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Využití kapilární izotachoforézy pro
stanovení mikrosložek ve vzorcích se složitou matricí”
školitel prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Ing. Soňa Řezková, Ph.D.
obhájila 20. 11. 2007 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Chromatografická analýza vybraných látek
v medu”
školitel doc. Ing. Josef Královský, CSc.

Mgr. Pavla Sedláková, Ph.D.
obhájila 23. 4. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Kapilární elektroforéza peptidů
a proteinů”
školitel doc. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
obhájil 22. 9. 2008 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Volné radikály, oxidační stres – riziko
civilizačních nemocí a rutinní laboratorní diagnostika”
školitel doc. Ing. Karel Ventura, CSc.

Ing. Mojmír Špaček, Ph.D.
obhájil 20. 12. 2007 v oboru Analytická chemie
téma disertační práce: „Toxikologická analýza karbonylových
sloučenin v životním prostředí”
školitel prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

ve studijním programu Fyzikální chemie
Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
obhájil 25. 9. 2008 v oboru Fyzikální chemie
téma disertační práce: „Structural Relaxation of Non-Crystalline
Materials in the Glass Transition Range”
školitel prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Ing. Kateřina Štěpánková, Ph.D.
obhájila 25. 9. 2008 v oboru Fyzikální chemie
téma disertační práce: „Katalytická oxidace krotonaldehydu
v plynné fázi”
školitel doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.

Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.
obhájil 10. 6. 2008 v oboru Fyzikální chemie
téma disertační práce: „Studium kinetiky krystalizace
v nekrystalických systémech”
školitel prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

ve studijním programu Chemie a chemické technologie
Ing. Salem Mohamed Edrah, Ph.D.
obhájil 10. 11. 2008 v oboru Organická technologie
téma disertační práce: „New Complex Dyes for Wool”
školitel prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

Ing. Pavel Mazurek, Ph.D.
obhájil 28. 3. 2008 v oboru Anorganická technologie
téma disertační práce: „Pigmenty na bázi fosforečnanů s obsahem
lanthanoidů”
školitel prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.

Ing. Jan Ottis, Ph.D.
obhájil 21. 4. 2008 v oboru Organická technologie
téma disertační práce: „Technologická syntéza FOX-7”
školitel prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

Ing. Michal Tůma, Ph.D.
obhájil 28. 3. 2008 v oboru Anorganická technologie
téma disertační práce: „Barevné ekologické pigmenty”
školitelka doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

ve studijním programu Chemie a technologie materiálů
Ing. Michal Černý
obhájil 26. 2. 2008 v oboru Technologie makromolekulárních látek
téma disertační práce: „Směsná disperzní barviva homologických
konstitucí pro barvení polyesterových vláken”
školitel prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

Ing. Markéta Držková, Ph.D.
obhájila 20. 11. 2007 v oboru Technologie makromolekulárních látek
téma disertační práce: „Studium tenkých polymerních vrstev
fotoakustikou a fotoakustickou spektroskopií”
školitelka prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.

Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.
obhájil 19. 6. 2008 v oboru Technologie makromolekulárních látek
téma disertační práce: „Hybridní fotoiniciace UV-zářením
tvrditelných pojivových systémů”
školitelka prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.

Ing. Josef Jirák, Ph.D.
obhájil 10. 6. 2008 v oboru Chemie a technologie anorganických
materiálů
téma disertační práce: „Studium struktury a vlastností
modifikovaných fosfátových skel”
školitel prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

Mgr. Jana Kašparová, Ph.D.
obhájila 10. 6. 2008 v oboru Chemie a technologie anorganických
materiálů
téma disertační práce: „Termoelektrické a magnetické vlastnosti
monokrystalů tetradymitové struktury”
školitel doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr.

Ing. Jana Machotová, Ph.D.
obhájila 20. 11. 2007 v oboru Technologie makromolekulárních
látek
téma disertační práce: „Studium síťování pojiv v přítomnosti
gelových nano- a/nebo mikročástic s hydroxylovými funkčními
skupinami, připravených emulzí polymerací”
školitel prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

Ing. Pavel Ritz, Ph.D.
obhájil 26. 2. 2008 v oboru Technologie makromolekulárních látek
téma disertační práce: „Atom transfer radikálová polymerizace
iniciovaná vícefunkčními polyhalogenovanými iniciátory”
školitel Ing. Petr Vlček, DrSc.

Ing. Ida Skotnicová, Ph.D.
obhájila 26. 2. 2008 v oboru Technologie makromolekulárních
látek
téma disertační práce: „Vytěsňovací praní buničiny pomocí
roztoků tenzidů”
školitel prof. Ing. František Potůček, CSc.
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Ing. Vít Šťáva, Ph.D.
obhájil 21. 5. 2008 v oboru Technologie makromolekulárních látek
téma disertační práce: „Vlastnosti metallocenových komplexů
v pojivových systémech z obnovitelných zdrojů”
školitel prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Ing. Petr Vlasák, Ph.D.
obhájil 19. 6. 2008 v oboru Technologie makromolekulárních látek
téma disertační práce: „Physical and Chemical Processes in
Formation of Polyurethane Coatings”
školitel prof. Ing. Karel Dušek, DrSc.

NOVÍ DOKTOŘI – ABSOLVENTI DOPRAVNÍ
FAKULTY JANA PERNERA

ve studijním programu Technika a technologie v dopravě
a spojích
Ing. Michal Bolek, Ph.D.
obhájil 22. 5. 2008 v oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
téma disertační práce: „Optimalizace řízení dopravních procesů na
železničních tratích“
školitelka doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Ing. Jiří Čejka, Ph.D.
obhájil 22. 5. 2008 v oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
téma disertační práce: „Návrh systému veřejné linkové dopravy“
školitel doc. Ing. Pavol Šaradín, CSc.

Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D.
obhájil 18. 6. 2008 v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura
téma disertační práce: „Detekce silničních vozidel v obraze“
školitel doc. Ing. Simeon Karamazov, CSc.

Ing. Jana Galovičová, Ph.D.
obhájila 27. 6. 2008 v oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
téma disertační práce: „Reengineering v železniční dopravě“
školitel Ing. Petr Průša, Ph.D.

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.
obhájil 26. 9. 2008 v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura
téma disertační práce: „Ekonomické a organizační modely sběru
a šíření dopravních informací“
školitel prof. Ing. Josef Koreis, CSc.

Ing. Pavel Houda, Ph.D.
obhájil 22. 5. 2008 v oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
téma disertační práce: „Optimalizace nasazení lehkých kolejových
systémů v příměstské dopravě“
školitel doc. Ing. Jaroslav Vonka, CSc.

Ing. Richard Klatovský, Ph.D.
obhájil 22. 5. 2008 v oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
téma disertační práce: „Návrh systému veřejné linkové dopravy“
školitel doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.

Ing. Gabriela Koreisová, Ph.D.
obhájila 29. 11. 2007 v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura
téma disertační práce: „Možnosti řízení zatížení hnacího motoru“
školitel prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.
obhájila 22. 11. 2007 v oboru Technologie a management
v dopravě a telekomunikacích
téma disertační práce: „Podpora rozvoje mobility ve veřejné

osobní dopravě“
školitel Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.

Ing. Marián Moravčík, Ph.D.
obhájil 12. 12. 2007 v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura
téma disertační práce: „Dynamická odezva jízdy vozidla po
kolejnici“
školitel doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

Ing. Michal Palán, Ph.D.
obhájil 22. 11. 2007 v oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
téma disertační práce: „Návaznost letecké a železniční dopravy
a její aplikace v ČR a v Evropě“
školitel doc. Ing. Ladislav Bína, CSc.

Ing. David Šourek, Ph.D.
obhájil 28. 3. 2008 v oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
téma disertační práce: „Zvýšení propustnosti terminálu
mezinárodního letiště Praha Ruzyně“
školitel prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

Ing. Zdeněk Šustr, Ph.D.
obhájil 19. 3. 2008 v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura
téma disertační práce: „Symetrizace jednofázového odběru
elektrické trakce ČD 25 kV, 50 Hz ze sítě 110 kV“
školitel doc. Ing. Karel Hlava, CSc.

Ing. Pavel Vančura, Ph.D.
obhájil 22. 5. 2008 v oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
téma disertační práce: „Racionalizace dopravní obslužnosti
regionu“
školitel prof. Ing.Vlastislav Mojžíš, CSc.

.............................................................................................................
Akademické obci a všem přítomným hostům byli představeni
noví docenti a profesoři univerzity, kteří byli jmenováni bě-
hem uplynulého roku:

JMENOVANÍ DOCENTI
NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

doc. Ing. Eduard Babulak, Ph.D.
Habilitační práci „Quality of Service in Information Techno-
logy” obhájil před Vědeckou radou Dopravní fakulty Jana
Pernera dne 12. prosince 2007.
Byl jmenován docentem v oboru Technologie a management
v dopravě a telekomunikacích rektorem Univerzity Pardubi-
ce s účinností od 1. května. 2008. Docent Babulak spolupra-
cuje s Fakultou elektrotechniky a informatiky a působí na
Fairleigh Dickinson University v kanadském Vancouveru.

doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc.
Habilitační práci na téma „Teorie fyzikálního modelování
v geotechnice” obhájil před Vědeckou radou Dopravní fakul-
ty Jana Pernera dne 21. března 2007.
Byl jmenován docentem v oboru Dopravní prostředky a in-
frastruktura rektorem Univerzity Pardubice s účinnosti od
1. dubna 2008.
Docent Doležel je vedoucím Katedry dopravní infrastruktu-
ry Dopravní fakulty Jana Pernera.
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doc. Ing. Michael Lata, Ph.D.
Habilitační práci na téma „Možnosti výzkumu vybraných dy-
namických jevů v pohonu dvojkolí” obhájil před Vědeckou
radou Dopravní fakulty Jana Pernera dne 8. října 2008.
Byl jmenován docentem v oboru Dopravní prostředky a in-
frastruktura rektorem Univerzity Pardubice s účinností od
1. listopadu 2008.
Docent Lata pracuje na Katedře dopravních prostředků a dia-
gnostiky Dopravní fakulty Jana Pernera.

doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Habilitační práci „Model systematických jízdních řádů vlaků
kombinované přepravy” obhájil před Vědeckou radou Do-
pravní fakulty Jana Pernera dne 8. října 2008.
Byl jmenován docentem v oboru Technologie a management
v dopravě a telekomunikacích rektorem Univerzity Pardubi-
ce s účinnosti od 1. listopadu 2008.
Docent Široký pracuje na Katedře technologie a řízení do-
pravy Dopravní fakulty Jana Pernera.

JMENOVANÍ DOCENTI
NA JINÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.
Byl jmenován docentem v oboru Řízení strojů a procesů
s účinností od 1. července 2008 rektorem Vysoké školy Báň-
ské – Technické Univerzity Ostrava.
Doc. Javůrek pracuje na Katedře řízení procesů Fakulty elek-
trotechniky a informatiky.

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Byla jmenována docentkou v oboru Historie s účinností od
1. prosince 2007 rektorem Univerzity Palackého v Olomouci.
Doc. Macková pracuje na Katedře historických věd Fakulty
filozofické.

doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Byl jmenován docentem v oboru Veřejná ekonomie s účin-
ností od 1. června 2008 rektorem Masarykovy univerzity.
Doc. Pavel pracuje na Ústavu ekonomiky a managementu Fa-
kulty ekonomicko-správní.

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Byla jmenována docentkou v oboru Veřejná ekonomika
a služby s účinností od 1. července 2008 rektorkou Univerzi-
ty Mateja Bela v Banské Bystrici.

Doc. Provazníková pracuje jako proděkanka pro vnitřní
záležitosti Fakulty ekonomicko-správní.

doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
Byla jmenována docentkou v oboru Ekonomie s účinností od
1. ledna 2008 rektorem Vysoké školy Báňské – Technické
Univerzity Ostrava.
Doc. Volejníková pracuje jako vedoucí Ústavu ekonomie Fa-
kulty ekonomicko-správní.

JMENOVANÍ PROFESOŘI
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Profesorskou přednášku „Logistická centra – lokačně alokač-
ní úloha” přednesl před Vědeckou radou Dopravní fakulty
Jana Pernera dne 23. května 2007.
Profesorem pro obor Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích byl jmenován prezidentem republiky
s účinností od 20. května 2008 na návrh Vědecké rady
Univerzity Pardubice.
Profesor Cempírek působí jako vedoucí Katedry technologie
a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera.

prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc.
Profesorskou přednášku „Skelný přechod” přednesl před
Vědeckou radou Fakulty chemicko-technologické dne
13. června 2007.
Profesorem pro obor Chemie a technologie anorganických
materiálů byl jmenován prezidentem republiky s účinností od
20. května 2008 na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice.
Profesor Černošek působí na Katedře obecné a anorganické
chemie Fakulty chemicko-technologické.

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
Profesorskou přednášku „Příspěvek k chemii vybraných he-
terocyklických sloučenin” přednesl před Vědeckou radou Fa-
kulty chemicko-technologické dne 12. prosince 2007.
Profesorem pro obor Organická chemie byl jmenován prezi-
dentem republiky s účinností od 20. května 2008 na návrh
Vědecké rady Univerzity Pardubice.
Profesor Sedlák působí jako vedoucí Ústavu organické che-
mie a technologie Fakulty chemicko-technologické.

prof. Ing. Helena Tichá, CSc.
Profesorskou přednášku „Vybrané vlastnosti chalkogenido-
vých a oxidových skel” přednesla před Vědeckou radou Fa-
kulty chemicko-technologické dne 12. prosince 2007.
Profesorkou pro obor Chemie a technologie anorganických
materiálů byla jmenována prezidentem republiky s účinností
od 20. května 2008 na návrh Vědecké rady Univerzity Pardu-
bice.
Profesorka Tichá působí na Katedře obecné a anorganické
chemie Fakulty chemicko-technologické.

prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Profesorem pro obor Dějiny anglické a americké literatury
byl jmenován prezidentem republiky s účinností od 20. květ-
na 2008 na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého
v Olomouci.
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Profesor Mánek působí na Katedře anglistiky a amerikanisti-
ky Fakulty filozofické.
.............................................................................................................
Slavnostní řeč přednesl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek,
DrSc., který při této příležitosti udělil čtyři Medaile za záslu-
hy o Univerzitu Pardubice, stříbrnou medaili z dílny akade-
mického sochaře Zdeňka Kolářského, osobnostem, které
svojí dlouholetou prací a působením na pardubické vysoké
škole přispěly významným způsobem k jejímu rozvoji, rozvoji
věd a vzdělání.

MEDAILI ZA ZÁSLUHY O UNIVERZITU
OBDRŽELI:

● profesor Ing. Jan Čapek, CSc.
za významný podíl na rozvoji akademických činností Fakul-
ty ekonomicko-správní, v jejímž čele stál po dvě funkční
období v letech 2002 – 2007, a za vědecké a pedagogické
aktivity v oblasti manažerské informatiky, zejména v oblasti
modelování ekonomických a sociálních procesů, bezpeč-
nosti a ochrany informací, fraktálů a chaosu.

● profesor Ing. Rudolf Kaloč, CSc.
za významný podíl na budování Dopravní fakulty Jana Per-
nera a rozvoji Univerzity Pardubice, zejména ve funkci pro-
rektora univerzity v letech 1994 – 1997,
a za pedagogické a vědecké aktivity v oblasti aplikace me-
tod moderní mechaniky při řešení problematiky dynamiky
dopravních prostředků.

● profesorka PhDr. Milena Lenderová, CSc.
za významný podíl na budování a rozvoji Fakulty filozofické,
v jejímž čele stála po dvě funkční období v letech 2001 –
2007, a za vědecké a pedagogické aktivity v oblasti histo-
rických věd se zaměřením zejména na dějiny každodennos-
ti a dějiny mentalit střední Evropy 18. – 19. století.

● profesor Ing. Petr Mikulášek, CSc.
za významný podíl na rozvoji akademických činností Fakul-
ty chemicko-technologické, v jejímž čele stál po dvě funkč-
ní období v letech 2001 – 2007, a za vědecké a pedagogic-
ké aktivity v oblasti chemického a procesního inženýrství
se zaměřením zejména na membránové separační metody,
hydromechanické procesy a bioinženýrství.

.............................................................................................................
V podvečer se v galerii univerzity konala vernisáž 55. výstavy
výtvarníka PAVLA MATUŠKY – USMÍVÁNÍ. (viz strana 40)
.............................................................................................................
Před večerním slavnostním koncertem jsme si před Univer-
zitní knihovnou připomněli historické události 17. listopadu
tradiční vzpomínkou. Předseda studentské rady Michal Říha
a rektor univerzity profesor Jiří Málek při této příležitosti
krátce promluvili a položili k pamětní desce u vstupu do uni-
verzitního areálu květiny. Krátký vzpomínkový akt zahájil
státní hymnou a ukončil hymnou studentkou Vysokoškolský
umělecký soubor pod vedením Ondřeje Tajovského.
.............................................................................................................

Bohatý program univerzity ke státnímu svátku uzavřel slav-
nostní koncert Komorní filharmonie Pardubice v Aule Ar-
nošta z Pardubic.
Pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka byly provedeny
dvě skladby Ludwiga van Beethovena (předehra Coriolan
a Symfonie č. 7 A dur) a koncert Petra Iljiče Čajkovského,
v němž jako sólistka vystoupil mladý violoncellista Jan
Zemen.
.............................................................................................................
Při příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii
byly v předvečer slavnostního programu Univerzity Pardubi-
ce – ve čtvrtek 13. listopadu v 17:00 hodin vyhlášeni nejlepší
sportovci univerzity za uplynulý akademický rok a Fakulta
ekonomicko-správní vyhlášena vítězem 50. ročníku sportov-
ních soutěží o Standartu rektora 2007/2008. (viz strana 41)

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka

ocenění Medailí za zásluhy o UPa – zleva prof. Mikulášek,
prof. Lenderová, prof. Kaloč, prof. Čapek

Jan Zemen v aule při koncertu Petra Iljiče Čajkovského – Variace
na rokokové téma pro violoncello a orchestr A dur op. 33
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Na začátku září navštívila Fakultu ekonomicko-správní (FES)
představitelka Matsumoto University Faculty of Business Admi-
nistrations prof. Yoriko Masuyama, která je koordinátorkou ja-

ponské části společného česko-japonského projektu „Lázeňství
jako segment ekonomiky a oblasti zdravotní turistiky”.
Celá návštěva proběhla ve velmi přátelské atmosféře, prof.
Yoriko Masuyama vystoupila rovněž krátce na plenárním za-

Návštěva z japonské Matsumoto University na FES

z přijetí na bohdanečské radnici:
zleva PhDr. Miloš Charbuský, CSc. (akademický pracovník FES),
Ing. Iveta Šimková (starostka), Yoriko Masuyama,
RNDr. Anna Stránská (tajemnice MěÚ), JUDr. Martin Šmíd
(pracovník FES)

ve vstupní hale lázeňského domu G-Rex: zleva:
JUDr. Josef Rambousek (generální ředitel Lázní Poděbrady, a. s.),
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (proděkan FES), Yoriko Masuyama, doc.
Ing. Ivana Kraftová, CSc. (prorektorka), prim. MUDr. Vít Mařatka,
(lékařský ředitel Lázní Poděbrady, a. s.)

Návštěva velvyslance Singapurské republiky
V úterý 11. listopadu navštívili Univerzitu Pardubice velvysla-
nec Singapurské republiky pan Tan Soo Khoon, honorární ge-
nerální konzul Singapurské republiky pan Martin Plachý a zá-
stupce Ministerstva zahraničních věcí Singapuru pan Raihan
Zulimran. Vážení hosté byli přijati vedením univerzity, pro-
rektory prof. Ludwigem a doc. Caklem. Tématem diskuse
byla dosavadní spolupráce univerzity se singapurskými insti-
tucemi a její předpokládaný další vývoj. V rozhovoru nebyla
opomenuta ani loňská návštěva vybraných singapurských in-
stitucí, kterou absolvoval rektor prof. Málek a prorektor
prof. Ludwig (detailní informace o návštěvě byly publikovány
ve Zpravodaji Univerzity Pardubice z března 2008).
Univerzita Pardubice má uzavřenu rámcovou smlouvu o spo-
lupráci se dvěma singapurskými institucemi: s National Uni-
versity of Singapore a s Nanyang Technological University.
Aktivní spolupráce probíhá především se druhou zmíněnou
institucí, a to v oblasti energetických materiálů. Dva z absol-
ventů Ústavu energetických materiálů Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D.
a Ing. Robert Matyáš, Ph.D. (nyní již odborní asistenti) absol-
vovali dlouhodobou stáž na Nanyang Technological Universi-
ty a prof. Ang How–Ghee z výše uvedené instituce je členem
vědeckého výboru každoročně organizovaného mezinárodní-
ho semináře Ústavu energetických materiálů „New Trends in
Research of Energetic Materials”.
Věříme, že se spolupráce se singapurskými institucemi bude
i nadále úspěšně rozvíjet.

Zuzana Skořepová
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa

(zleva) Raihan Zulimran, velvyslanec Tan Soo Khoon,
Martin Plachý
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Veletrh celoživotního vzdělávání v Pardubicích
Univerzita Pardubice se letos opět zúčastnila Veletrhu
celoživotního vzdělávání, tentokráte v pondělí 6. října od
13:00 hodin ve velkém sále Domu techniky v Pardubicích.
Touto akcí byl zahájen IV. ročník Týdne vzdělávání dospělých
v Pardubickém kraji, probíhající od 6. do 11. října. Akce byla
určena pro širokou veřejnost, vstup byl zdarma. Návštěvníci
dostávali propagační materiály, odborné rady i kontakty na
kurzy, o které projevili zájem. Se svojí nabídkou se představi-
lo na 30 vzdělávacích institucí, které nabízely nejrůznější pro-
fesní i zájmové vzdělávání. Univerzita Pardubice, která měla
stánek na čelním místě, představila jak akreditované studijní
programy, tak programy a kurzy celoživotního vzdělávání –
mezi nimi např. Univerzitu třetího věku, Univerzitu volného
času, profesně orientované licenční kurzy, přípravné jazykové
kurzy a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky TOEIC
a ÖSD.
Po vystoupení Mgr. Bc. Jany Smetanové, radní Pardubického
kraje, a Ing. Jaroslava Demla, primátora Pardubic, a po slav-
nostním přestřižení pásky došlo na vystoupení dětí ze ZŠ
a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. Zpestřením programu bě-
hem celého dopoledne byla i další vystoupení dětí ze ZUŠ
Lonkova, DDM Delta a ZUŠ Havlíčkova.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa

Veletrh pomaturitního vzdělávání Akadémia
v Bratislavě

Zástupci Fakulty chemicko-technologické a Dopravní fakulty
Jana Pernera se ve dnech 7. až 9. října zúčastnili 12. ročníku
veletrhu vzdělávání Akadémia 2008 v Bratislavě.
Veletrh Akadémia nabízel všem uchazečům a zájemcům
o studium v koncentrované podobě informace o možnos-
tech studia na slovenských i zahraničních vysokých školách,
případně dalších vzdělávacích institucích, a také další vzdělá-
vací kurzy včetně pracovních možností i zaměstnání.

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus 2008 v Brně

Univerzita Pardubice se ve dnech 21. až 24. října účastnila Ev-
ropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus 2008, který probíhá již 15. rokem na brněnském
výstavišti.
Zástupci našich sedmi fakult poskytovali na stánku číslo 16
pavilonu F podrobné informace o možnostech studia a přijí-
macích zkouškách pro příští akademický rok 2009/2010, a to
formou přednášek, osobními konzultacemi i písemnými
materiály.
Nabídku vzdělávání na veletrhu představilo 150 českých i za-
hraničních univerzit, vysokých, vyšších odborných a jazyko-
vých školy, agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí, institu-
cí zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky a poraden-
stvím. Na veletrhu bylo zastoupeno přes 250 fakult
nabízejících na 2 200 studijních oborů.
Veletrh je zejména určen pro studenty III. a IV. ročníků střed-
ních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, stu-
denty bakalářských studijních programů i všem dalším zájem-
cům o celoživotní vzdělávání.
Při letošním veletrhu prošlo branami veletrhu Gaudeamus
30 856 návštěvníků, což je nejvíce za celou historii. Je zřejmé,
že pro rozhodování o možnostech pomaturitního vzdělání
a dalšího studia je zejména u středoškolské mládeže veletrh
Gaudeamus v Brně tradičním a cenným zdrojem informací.

(vw)

sedání v té době probíhající konference „Public Administrati-
on 2008”, v jejímž rámci byl samostatně diskutován řešený
projekt, byla stručně představena dosavadní činnost obou
partnerských týmů a upřesňována koordinace dalšího
postupu.
Členové projektového týmu z FES za vydatné pomoci paní
Zuzky Skořepové z oddělení pro rozvoj a mezinárodní vzta-
hy zorganizovali pro návštěvu z Japonska představení dvojích
českých lázní. V rámci setkání s managementem Léčebných

lázní Bohdaneč, a. s., byla Yoriko Masuyama přijata rovněž
starostkou města Lázně Bohdaneč Ing. Ivetou Šimkovou.
V Lázních Poděbrady, a. s., byl naším průvodcem po vybra-
ných lázeňských pracovištích generální ředitel společnosti
JUDr. Josef Rambousek. Prof. Yoriko Masuyama tak mohla ve-
lice „zblízka” vidět odlišnosti klasických japonských „onsen”
a českých léčebných lázní.
Na závěr své návštěvy byla přijata rektorem Univerzity Par-
dubice prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc.

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
prorektorka pro studium a pedagogickou činnost UPa

Univerzita na veletrzích
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Akademický sochař Jiří Novotný děkanem Fakulty restaurování
pro 2. funkční období

Podzim byl na Fakultě restaurování ve znamení hned dvojích
voleb.
Po třech letech od vzniku fakulty si nejprve ve dnech 20. –
21. října akademická obec této nejméně početné umělecky

zaměřené fakulty univerzity volila nový akademický senát,
devítičlenný samosprávný orgán fakulty.
Jedním z prvních jeho úkolů po ustavení bylo provedení vol-
by kandidáta na funkci děkana pro další, tentokrát již podle
novely vysokoškolského zákona – čtyřleté období. Návrhy
kandidátů mohli členové akademické obce podávat do 23. říj-
na. Dne 30. října se pak od 11 hodin konalo v ateliéru výtvar-
né přípravy předvolební shromáždění, kde se akademické
obci představil jediný kandidát na funkci děkana fakulty, a to
dosavadní a první děkan Fakulty restaurování – akademický
sochař docent Jiří Novotný. Ten byl na zasedání akademické-
ho senátu, které následovalo, většinou hlasů senátorů zvolen
i pro druhé funkční období.
Rektor jmenoval doc. Jiřího Novotného, akademického so-
chaře, do funkce s účinností od 1. listopadu 2008. Jmenovací
dekret mu rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. osob-
ně předal v Pardubicích před slavnostním shromážděním
k 17. listopadu.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka

rektor prof. Málek (vpravo) předává děkanovi Fakulty restaurování
docentu Jiřímu Novotnému, akademickému sochaři, jmenovací
dekret

Dopravní fakulta Jana Pernera si připomněla 15. výročí založení

Rok 2008 byl rokem, ve kterém si připomínala Dopravní fa-
kulta Jana Pernera Univerzity Pardubice patnácté výročí své-
ho založení. Oslavy vyvrcholily slavnostním akademickým ob-
řadem, který se uskutečnil 17. září v Aule Arnošta z Pardu-
bic. Slavnostního aktu se zúčastnili kromě představitelů do-
movské univerzity a jejich sesterských fakult také představi-
telé a zástupci partnerských fakult z českých i zahraničních
vysokých škol, představitelé krajské a místní samosprávy, zá-
stupci vědeckovýzkumných institucí a partnerských institucí
a samozřejmě také bývalí i současní zaměstnanci a studenti
fakulty.
V úvodním projevu prorektor Univerzity Pardubice prof. Mi-
roslav Ludwig zrekapituloval začátky dopravního vysokého
školství v Pardubicích, které nebyly vždy snadné, a také po-
přál zaměstnancům i studentům úspěchy ve vzdělávací i vě-
deckovýzkumné činnosti.
Děkan fakulty prof. Bohumil Culek v následném vystoupení
zdůraznil podporu tehdejší Vysoké školy chemicko-technolo-
gické při vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera, stejně jako zá-
jem představitelů města Pardubice, které vytvořilo dobré
podmínky pro první zaměstnance fakulty. Dále připomněl
i vstřícný přístup vedení Vysoké školy dopravy a spojov
v Žiline při jednání o vytvoření Vzdělávacího a informačního
centra v Praze, které bylo původně součástí žilinské školy.
Tento krok umožnil kontinuálně zajišťovat již od počátku

i kombinovanou formu studia. „Dopravní fakulta je nyní ve
věku teenagera, a před sebou má nelehké úkoly. Výzvou pro
fakultu je úspěšné zvládnutí projektu Výzkumného a inovač-
ního centra dopravy, který je směřován do operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je vytvoření
špičkové experimentální základny pro výzkumné, vývojové
a inovační programy, zabezpečované jednotlivými katedrami
Dopravní fakulty Jana Pernera. Dalším úkolem je stabilizace,
zlepšení věkové a kvalifikační struktury pedagogických
pracovníků. S tím přímo souvisí i zvýšení aktivity v prezentaci
výstupů z vědeckovýzkumné činnost i v uznávaných
periodikách”, zdůraznil ve svém projevu děkan fakulty
prof. Culek.
Následně vystoupili s krátkými projevy také představitelé
Pardubického kraje první náměstek hejtmana Ing. Roman Lí-
nek a primátor města Pardubice Ing. Jaroslav Deml. Ve druhé
části slavnostního akademického obřadu předal děkan Do-
pravní fakulty Jana Pernera novou malou příležitostnou me-
daili fakulty z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářské-
ho svým kolegům, partnerům, příznivcům fakulty a univerzity,
kteří svou dlouholetou prací a intenzivní podporou přispěli
významně k rozvoji fakulty a jejích aktivit. Program slavnost-
ního odpoledne fakulty zakončilo hudební vystoupení pardu-
bického souboru Family Hönig Quartet.
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Bylo příjemné se v současném hektickém světě umět zasta-
vit, setkat se v přátelské atmosféře, zavzpomínat na věci mi-
nulé i debatovat o věcech současných a budoucích. Věřím, že
všichni zúčastnění to vnímali stejně a že i za dalších patnáct
let bude důvod obdobným pozitivním způsobem bilancovat
rozvoj Dopravní fakulty Jana Pernera.

doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy DFJP

PŘÍLEŽITOSTNÁ MEDAILE K 15. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ DOPRAVNÍ FAKULTY

Základem nové řady příležitostných medailí univerzity a fa-
kult z ateliéru významného českého medailéra a akademické-
ho sochaře Zdeňka Kolářského je lícní strana s motivem
univerzity, kterou je možné užít buď k ražbě jednostran-
ných medailí univerzitních, nebo v kombinaci s jiným razi-
dlem jako dvoustranné ražby příležitostné, fakultní či jiné.
Nové univerzitní medaile a fakult byly zhotoveny poprvé
v roce 2006 při příležitosti IX. sjezdu českých historiků
v Pardubicích (pro Fakultu filozofickou) a 15 let vzniku Fakul-
ty ekonomicko-správní.
Dominantou medaile je kruhové logo univerzity. Okolo něj
jsou stylizovány hlavice insignií jednotlivých fakult, tvořící
abstrahovaný květ jako symbol rozkvětu univerzity. Centrál-
ně je umístěn prvek rektorský, univerzitní (trojúhelník, od
něj doprava symbolické prvky fakult v historickém sledu je-
jich vzniku – Fakulty chemicko-technologické, Fakulty ekono-
micko-správní, Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty filozo-
fické, Fakulty restaurování, Fakulty zdravotnických studií a Fa-
kulty elektrotechniky a informatiky).
Pod tímto hlavním motivem medaile je horizontálně vkom-
ponována budova univerzitní auly a knihovny. Tuto kompozici
uzavírá v opisu odshora doleva text „UNIVERZITA
PARDUBICE”. Vpravo od stylizované budovy se nachází
značka autora (spojená písmena „ZK” mezi dvěma lipovými
lístky na svislé ose otočenými vně).
K této lícní straně univerzitní je fakultami využívána rubová
strana pro ražbu oboustranné medaile fakultní a užívána
pro různé příležitosti (slavnostní pamětní, případně i absol-
ventské). Takto existují medaile již zmíněné Fakulty ekono-
micko-správní (která byla v roce 2006 zhotovena jako první
příležitostná fakultní medaile), poté vznikla v roce 2007 me-
daile Fakulty filozofické a Fakulty zdravotnických studií. Při
příležitosti připomínání 15 let založení fakulty v Pardubicích
k nim přibyla medaile Dopravní fakulty Jana Pernera.

Popis reverzní strany oboustranné medaile Dopravní
fakulty Jana Pernera:
V opisu zleva doprava se nachází text: DOPRAVNÍ FAKULTA
JANA PERNERA. Dělítkem v dolní části je letopočet 1993 –
2008 v negativu, který může být dodatečně z raznice
odbroušen pro další ražby.
Dominantu tvoří motiv kola a jeho osy, nad kterou jsou umístě-
ny reliéfní znaky směrovek vlevo a vpravo, představující součas-
nost. Mezi nimi je negativně vryta prostřední směrovka, která
naopak ztvárňuje budoucnost. Vnější část motivu kola je naho-
ře vpravo rozfázována v pohyb částmi kružnice. Do tohoto
symbolu je zakomponován motiv spojů. Ve spodní části je umís-
těn motiv železničního stavitelství, jehož součástí je rychlovlak.
Pod tímto sklenutím je ve stejné vodorovné kompozici motiv
dálnice perspektivně ubíhající vpravo. Do širší části perspektiv-
ního pohledu je vkomponována insignie fakulty představující
motiv křídla, které je ve svojí pravé části posunem rozfázováno
v pohyb. Na pravé straně dole pod mostem je umístěn punc
autora.

děkan DFJP prof. Bohumil Culek při slavnosti k 15 letům fakulty

slavnostní shromáždění DFJP

děkan DFJP v předsálí Auly Arnošta z Pardubic připíjí na další
roky fakulty
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Dílo mistra Zdeňka Kolářského je
s Univerzitou Pardubice spjato již po
řadu let. V roce 2000 vytvořil pro uni-
verzitu a oslavy 50 let vysokého škol-
ství v Pardubicích velkou bronzovou
Pamětní medaili Univerzity Pardubice
a velkou stříbrnou Medaili za zásluhy
o Univerzitu Pardubice „pro meritis”,
které jsou udělovány rektorem univer-
zity. S prací Zdeňka Kolářského se mo-
hou setkávat pravidelně i studenti a ná-
vštěvníci univerzitní auly – v roce 2004
se mistr ujal ztvárnění prvního pražské-
ho arcibiskupa, kancléře Univerzity Kar-
lovy v Praze, rádce, diplomata a přítele
krále a císaře Karla IV. a patrona města Pardubic a pro uni-
verzitu vytvořil ojedinělý monumentální bronzový reliéf zná-
zorňující poprsí Arnošta z Pardubic, umělecké dílo, jež zdobí
vstupní foyer velkého přednáškového sálu univerzitní auly,
která byla přejmenována na Aulu Arnošta z Pardubic.
S mistrovým dílem se měla možnost seznámit akademická
obec i pardubická veřejnost také na podzim roku 2006 (do
ledna 2007) a obdivovat výběr z jeho tvorby zejména pro vy-

soké školy na výstavě k jeho životnímu jubileu 75 let v Gale-
rii Univerzity Pardubice v Univerzitní knihovně.
Medaile akademického sochaře Zdeňka Kolářského se tak
staly významnou součástí symbolů naší univerzity a akade-
mického života, uchovávající významnost akademických tradic
v paměti i pro budoucnost.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka

nová medaile dopravní fakulty k jejímu
patnáctiletému jubileu

univerzitní strana příležitostných medailí

Eurokomisař besedoval na univerzitě

V pátek 19. září zavítal na univerzitu Vladimír Špidla, komisař
pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Ev-
ropské unie. Hned po svém příjezdu byl přijat statutárním
zástupcem rektora prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. Ten
ho seznámil s dosavadním vývojem univerzity a jejími per-
spektivami. Po krátké prohlídce knihovny následovala beseda
s posluchači, doktorandy a pracovníky Fakulty ekonomic-
ko-správní (FES). Zúčastnil se jí také děkan Fakulty filozofické
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Besedu zahájilo úvodní vystoupení eurokomisaře Špidly
a proděkanky FES doc. Ing. Ilony Obršálové, CSc. V neformál-
ní atmosféře poté následovaly dotazy vůči představiteli Ev-

ropské unie. Odpovědi byly konkrétní, ať již se týkaly proble-
matiky přijetí Turecka do Evropské unie, nebo třeba propa-
gační kampaně ve vztahu k předsednictví České republiky
v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009. S povdě-
kem bylo také přijato, že Vladimír Špidla přiblížil svůj život
v Bruselu nejen jako politika, ale i soukromé osoby.
Pobyt eurokomisaře Špidly na univerzitě nebyl, podle pře-
dem dohodnutého harmonogramu, delší než dvě hodiny. Jeho
program se však k oboustranné spokojenosti podařilo beze-
zbytku naplnit.

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

jednání s eurokomisařem Vladimírem Špidlou v klubovně
univerzitní auly

s prostory auly a knihovny se Vladimír Špidla seznámil
v doprovodu představitelů univerzity (zleva prorektor doc. Cakl,
doc. Graja a vpravo prorektor prof. Ludwig)



14

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 57

před zahájením besedy: moderátor PhDr. Charbuský si upřesňuje
s Vladimírem Špidlou organizační detaily (uprostřed děkan Fakulty
filozofické prof. Vorel)

téměř hodinová beseda probíhala v učebně Univerzitní knihovny

Cena za chemii 2008

Cena za chemii organizovaná společností Rhodia ČR, s. r. o.,
(dříve Rhone-Poulain a Hoechst) a Francouzským velvysla-
nectvím v České republice si klade za cíl ocenit nejlepší čes-
ké doktorandy v oboru chemie. Každá univerzita má
možnost přihlásit do celostátního finále soutěže o Cenu za
chemii své vybrané doktorandy, které považuje za nejlepší.
Uchazeč pak musí poskytnout odborné komisi svůj životopis,
představit písemně svou práci včetně vědeckých publikací
spojených s jeho prací a splnit další podmínky dané ve vyhlá-
šení soutěže. Dále musí uchazeč před odbornou komisí
přednést přednášku (v anglickém nebo francouzském jazyce),
ve které shrne výsledky své práce, a v následující diskusi zod-
povídá na dotazy členů poroty. V roce 2008 (22. května) na
této vysoce prestižní soutěži reprezentoval Univerzitu Par-
dubice, resp. Fakultu chemicko-technologickou, Ing. Jiří Orava.
Svou doktorskou práci vypracovává na katedře obecné
a anorganické chemie a Výzkumném centru LC523. V tvrdé
konkurenci 10 soutěžících prací získal Ing. Jiří Orava 3. místo
za svou práci nazvanou „Selektivní rozpuštění a praktické
aplikace tenkých vrstev amorfních chalkogenidů”. Práce smě-
řuje svým zaměřením k novým aplikacím těchto materiálů
v optice, optoelektronice a záznamu informací. Výsledky prá-
ce byly dále prezentovány v 11 článcích v odborných časopi-
sech, 22 příspěvcích na mezinárodních a národních konferen-
cích. Navíc v dubnu 2008 prezentoval své výsledky formou
přednášky na prestižním 16. mezinárodním sympoziu o neo-
xidických sklech ISNOG 16 v Montpellier ve Francii.
Kromě finanční odměny si za svůj skvělý výkon vysloužil
i měsíční stáž ve Francii na výzkumné instituci zaměřené na
chemii dle vlastního výběru.
Cenu Rhodia převzal dne 4. září na slavnostním obřadu pořá-
daném francouzským velvyslanectvím v pražském Karolinu za
účasti nositele Nobelovy ceny profesora Lehna z Francie.
Gratulujeme.

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

prof. Jean-Marie Lehn předává ocenění Ing. Jiřímu Oravovi
z Fakulty chemicko-technologické

diplom za 3. místo Ceny za Chemii – Rhodia 2008
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Udělení plakety Policie České republiky
V srpnu letošního roku udělil policejní
prezident plk. Mgr. Oldřich Martinů
Ústavu energet ických materiá lů
(ÚEnM) Fakulty chemicko-technologic-
ké naší univerzity Plaketu Policie České
republiky za dlouholetou spolupráci
s Policií České republiky (PČR) na úse-
ku pyrotechnické činnosti.
Spolupráce PČR s ÚEnM začala v roce
1995, kdy tehdejš í katedra teorie
a technologie výbušin, předchůdce
dnešního ÚEnM, začala řešit grantové
projekty Ministerstva vnitra České re-
publiky. Tato činnost se od prvních let
zaměřovala na problematiku improvi-
zovaných, tedy podomácky snadno vy-
robitelných výbušin. S těmito výbušina-
mi se policisté setkávají ve své každo-
denní praxi. Počet případů zneužití
těchto energetických materiálů v po-
sledních letech narůstá, a to nejen na
území ČR, ale celosvětově. S rostoucím
počtem případů zmíněných zneužití
nejen pachateli kriminálních činů, ale i
teroristickými organizacemi se v po-
sledních letech problematika výzkumu
v této oblasti dostala do popředí zájmu.
Proto také PČR dlouhodobě spolupra-
cuje s ÚEnM i formou vzájemných kon-
zu l tac í prob lémů kriminá ln ího
zneužívání improvizovaných výbušin.
Další ze zajímavých oblastí vzájemné
spolupráce byl vývoj přípravků pro vý-
cvik psů používaných k hledání nást-
ražných výbušných systémů. V roce
2008 byl zahájen výzkum v oblasti hod-

nocení účinků zásahových prostředků.
Ústav energetických materiálů se rov-
něž podílí na výuce specialistů policej-
ního sboru na Vyšší střední policejní
škole v Pardubicích, pracoviště Opato-
vice.
Aktivita v oblasti výzkumu zneužitel-
ných energetických materiálů, konkrét-
ně organických peroxidů, byla částečně
přenesena i na Nanyang Technological
University v Singapuru, kde dva z od-
borných asistentů ÚEnM působili na
dlouhodobé stáži. O výsledky výzkumu
zmíněných peroxidů nedávno projevil
zá jem také Krimina l i s t ický ústav
v Haagu. Vědeckým přínosem pro
ÚEnM v roce 2008, odvozeným z práce
na grantových projektech ministerstva
vnitra ČR, je pět publikací v prestižních
mezinárodních časopisech, z nichž dvě
vzn ik ly ve spoluprác i s Nanyang
Technological University a další dvě
s Wojskowou Akademiou Technicznou
ve Varšavě.
ÚEnM udržuje úzké kontakty také s Po-
licajným zborom Slovenskej republiky,
zde zejména s Kriminalistickým a ex-
pertíznym ústavom v Bratislavě. Z po-
sledních tří let je možné vzpomenout
spolupráci KEÚ na řešení problematiky
nových aplikací kriminalistické analýzy
energetických materiálů, která tomuto
ústavu přinesla zavedení nové metodiky
sběru povýbuchových stop v silně zao-
lejovaném prostředí a nového zaměst-
nance – absolventa doktorského studia

na ÚEnM; přínosem zmíněné spoluprá-
ce pro pardubické pracoviště jsou tři
významné publikace v mezinárodních
časopisech. Za zmínku stojí i vypraco-
vání studie – znaleckého posudku
k velmi závažnému trestnímu činu pro
Odbor boja proti korupcii Policajného
zboru Slovenskej republiky.
Spolupráce s policejními sbory ČR a SR
se odráží i v rostoucím zájmu studentů
ÚEnM o práci u policie. Tři ze součas-
ných osmi studentů 2. ročníku navazují-
cího studia ústavu uvažují o tomto
zaměstnání.

prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.,
Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D.,

Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
a Ing. Vojtěch Pelikán

Ústav energetických materiálů FChT

Zahájeny další kurzy Virtuální univerzity pro veřejnou správu
V říjnu 2008 byly zahájeny další e-learningové kurzy v rámci
Virtuální univerzity pro veřejnou správu, které pořádá Fakul-
ta ekonomicko-správní. Kurzy jsou akreditovaným vzdělává-
ním pro úředníky veřejné správy podle zákona o vzdělávání
úředníků. Celý projekt navazuje na úspěšné řešení meziná-
rodního projektu VUPA, který byl na počátku roku 2008
ukončen.
Vedoucím úředníkům úřadů veřejné správy byly nabídnuty
kurzy zaměřené na projektový management a řízení lidských
zdrojů v místní správě. Tato nabídka úředníky oslovila, neboť
se jich celkově ke studiu přihlásilo třicet. Vzhledem k aktivně

šířené nabídce kurzy studují úředníci z Brna, Děčína,
Moravské Třebové, Pardubic a dalších měst.
E-learningové kurzy jsou u úředníků veřejné správy stále více
žádané. Je to dáno zejména tím, že mohou studovat v domá-
cím prostředí, odpadá dojíždění a cestovní náklady, tempo
studia se odvíjí od vlastních možností a pracovního vytížení.
Atraktivním lákadlem je jistě i nízká cena.
Nezbývá než si přát, aby všichni studenti byli s kurzy a jejich
průběhem spokojeni a dokázali je maximálně využít ve své
vlastní praxi.

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., vedoucí projektu
Ústav ekonomie FES
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Pardubická U3V na návštěvě u německých přátel z TU Chemnitz

V rámci rozvoje partnerství a kontaktů
s Technickou univerzitou Chemnitz
měli posluchači Univerzy třetího věku
(U3V), zajišťované Dopravní fakultou
Jana Pernera, možnost navštívit místní
univerzitní kampus a zúčastnit se pro-
gramu připraveného partnerskou U3V
v německém městě Chemnitz.
Tato „výprava za poznáním přátel” byla
zahájena ve čtvrtek 26. června před bu-
dovou DFJP. Již od samého začátku vše
probíhalo v příjemné a přátelské atmo-
sféře a dalo se očekávat, že celá tato
návštěva dopadne na výbornou. Krátce
po jedenácté hodině jsme s úspěchem
a již bez celní kontroly překročili státní
hranici s Německem a po zhruba pade-
sáti kilometrech a krátkém bloudění po
ulicích v Chemnitzu náš mikrobus za-
parkoval před jednou z budov tamní
Technické univerzity.
Po krátkém úvodním seznámení a uví-
tac ím pros lovu , kterého se u ja l
prof. Shöne (garant partnerské U3V),
jsme měli možnost vyzkoušet kvalitu
připravovaných jídel v místní menze,
a poté nám byly předány první informa-
ce týkající se organizace a zajišťování
výuky místní U3V, jakož i populárně-na-
učných vzdělávacích programů pro nej-
menší účastníky tzv. nedělní univerzity.
Vše bylo nakonec doplněno ukázkami
bohaté, leč místy strastiplné historie
města. Za jistě významnou zmínku ho-
vořící o bezvadné organizaci exkurze
stojí i to, že od počátku byla pro naše
německy nehovořící účastníky zajištěna
překladatelka.

Dalším bodem dvoudenního programu
byla návštěva průmyslového muzea,
v kterém se mohli návštěvníci seznámit
s historickým vývojem průmyslu v jed-
notlivých oblastech Saska. Byl zde za-
stoupen vývoj téměř všech odvětví –
od automobilového přes textilní až po
elektronický průmysl. Nechyběly zde
ani všem dobře známé „bakeliťáky”, si-
tuované do části muzea, která svými
exponáty evokovala úsměv ve tváři
našich účastníků.
Obohaceni o nové vědomosti a zážitky
jsme poté mohli ve večerních hodinách,
po krátké prohlídce města, o všem po-
hovořit při společné večeři v místní re-
stauraci. Po tomto gastronomickém
zážitku a rozloučení se s německými
účastníky U3V, kteří nás doprovázeli
ce lým dnem, nás j i ž čeka l jen
zasloužený odpočinek.
Druhý den ráno jsme se mohli s elá-
nem vydat na realizaci poslední části
programu, která zde byla pro nás při-
pravena. Touto akcí byla návštěva želez-
ničního (drážního) muzea. A ač to tak
zprvu nevypadalo, jednalo se o nejzají-
mavější část programu. Muzeum dispo-
novalo řadou lokomotiv, sahajících od
počátků německých železnic až po lu-
xusní vlak, který jezdil na trase Berlín –
Praha – Vídeň pod označením meziná-
rodní expres Vindobona. Nechyběl zde
ani zástupce ruských železnic, a sice
motorová legenda řady T 679.1 – Ser-
gěj, který ještě docela nedávno brázdil
i naše železniční tratě. Ke konci pro-
hlídky drážního muzea jsme si zavzpo-
mínali na dobu kartičkových jízdenek

přivítání a úvodní seznámení s německými
partnery – v čele pan prof. Shöne

uvítací proslov – prof. Shöne
s překladatelkou

část rozsáhlé expozice průmyslového
muzea (odkaz lidově-socialistického
pokroku)

společná fotografie účastníků před
průmyslovým muzeem

živá diskuse u exponátů železničního
muzea

loučení, aneb poslední momenty před
odjezdem z německého Chemnitz
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a každý z účastníků si mohl jednu
z nich vytisknout na doposud funkčním
zařízení, které patří k exponátům
muzea.
I když by se prohlídkou muzea dalo
strávit daleko více času, vzhledem
k „rozumnému” návratu domů jsme se
před polednem museli vypravit zpět
k mikrobusu. Po přátelském rozloučení

s německými přáteli, kteří nás doprová-
zeli celým pobytem v Chemnitz, jsme
se vydali zpět na cestu domů, do Čech.
V průběhu měsíce listopadu 2008 pro-
běhla na půdě DFJP reciproční návštěva
posluchačů U3V z TU Chemnitz. Při-
pravený program byl pro naše německé
přátele jistě zajímavý. Věříme, že jim
máme co nabídnout nejen v rámci naší

fakulty a univerzity, ale i z pohledu měs-
ta, resp. celého Pardubického kraje.

doc. Ing. Libor Beneš, Dr.
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost

DFJP
Ing. Luboš Minář

doktorand Katedry mechaniky, materiálů
a části strojů DFJP

Fakulta ekonomicko-správní počátkem
roku 2006 uzavřela smlouvu o vzájem-
né spolupráci s Omským institutem,
pobočkou Ruské státní obchodně-eko-
nomické univerzity v Omsku.
V závěru roku 2006 vyhlásilo MŠMT
ČR výběrové řízení na stipendijní pobyt
akademického pracovníka ucházejícího
se o stáž v rámci rozpisu kvót Federál-
ního ministerstva školství Ruské federa-
ce. Byl projeven zájem o pobyt na Om-
ském institutu, který byl po doložení
plánu studijního pobytu, požadovaných
dokumentů a úředně ověřených dokla-
dů, ruskou stranou schválen pro Ing. Li-
buši Čekanovou, Ph.D., z Ústavu ekono-
miky a managementu Fakulty ekono-
micko-správní. Pobyt byl téměř třimě-
síční, tzn. od 29. března do 21. června.

Zajímavosti k Ruské federaci:
Působila jsem v Omském institutu, který
je významným střediskem vysokoškol-
ského vzdělávání Omské oblasti. Rekto-
rát pro Omský institut je na Ruské stát-
ní obchodně-ekonomické univerzitě
v Moskvě. Tato univerzita má 22 pobo-
ček, jak v Ruské federaci, tak např. v Ka-
zachstánu. Na jednoho budoucího stu-
dujícího studenta na institutu se přihla-
šuje 12 uchazečů o studium. Přestože je
univerzita státní, za studium platí stu-
denti poplatky. Výjimka platí pro velmi
nadané studenty, a to ze sociálních dů-
vodů. Studenti nedostávají stipendia, ani
státní dotace na stravování. Omský in-
stitut nezajišťuje ubytování studentů,
protože nemá studentské koleje ani
obdobné zařízení. Studenti mají značný
všeobecný přehled jak z umění, dějin,
zeměpisu, literatury, hospodářství, i o
České republice apod., které si doplňují
o nabyté poznatky z přednášek.

Omská oblast je jednou ze 47 oblastí
Ruské federace. Nachází se na území
Západní Sibiře, a to na soutoku řek Ir-
tyše a Omu. Jižní hranice má společné
s Kazachstánem. Rozvoji oblasti přispě-
lo vybudování transsibiřské magistrály.
Hlavní město Omské oblasti je Omsk.
Je zde o pět hodin více oproti středo-
evropskému času. Na sever od města
Omsk byl v 50. letech vybudován kom-
plex na zpracování ropy, který vlastní
nyní Sibněft. Ve městě jsou dva význam-
né metalurgické podniky. Omsk, Omská
oblast shodně jako Ruská federace od
90. let hledá své staronové místo ve
světě, chce být uznávanou i respektova-
nou součástí globálního světa, s nejvy-
spělejší ekonomikou.V Omské oblasti
je několik podniků, jejichž vlastníci jsou
z ČR. Ve městě Omsk velice expanduje
stavební výroba, což představuje např.
610 tis. nových bytů. Na nové byty jsou
poskytovány hypotéky, přesto jsou čas-
to cenově nedostupné pro běžného
občana. Ruská federace vyhlásila rok
2008 jako rok dítěte. Dotuje také
hypoteční úvěry a podporuje zájem
o zvýšení populace.
Město Omsk vzniklo téměř před třemi
sty léty, v roce 1716, a to na soutoku
řeky Om, která ústí do řeky Irtyše.
Dnešní Omsk má více než 1,135 milió-
nů obyvatel. Rozloha města je téměř
573 km2 s nadmořskou výškou 98 m.
Omsk je městem mnoha kontrastů. Je
to moderní velkoměsto s moderními
domy, divadly, knihovnami, školami, su-
permarkety, kde je možné v kteroukoliv
dobu nakoupit téměř vše. Součástí
města jsou však i typické dřevěné dom-
ky bez vodovodního řádu a kanalizace,
kde se zastavil čas a ve kterých se do-

Stipendijní pobyt na univerzitě v Omsku, Ruská federace

oblastní seminář

pravoslavný chrám

věčný oheň – 9. květen
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sud bydlí, voda se odebírá na ulici
z hydrantů. Vedle supermarketů obstojí
i minimarkety a hlavně trhovci, kteří se
však obávají o ztrátu svých zákazníků.
Město rovněž představuje mnohoná-
rodnostní společenství lidí. Převažuje
zde pravoslavná církev, vedle které jsou
i církve římsko-katolická, evangelická,
i baptisté, muslimové, židé.
Západní Sibiř od pohoří Ural až po No-
vosibirsk je nekonečná rovina, bez jaké-
hokoliv členění, což má vliv na počasí
i přírodu. Při mém příjezdu byl v Om-
sku mráz i –12 oC. Horší však, pro stře-
doevropana, je silné povětří a prašno,
které vzhledem k rovnému zemskému
povrchu bylo neustálé. A v mrazech je
ten vítr velmi nepříjemný. Přesto začaly
na řekách Irtyš i Om praskat ledy.
Zažila jsem ještě sněhové vánice, a to

i 1. května. Jaro však nastalo velmi rych-
le, už 9. května bylo 29 oC. Jarní období
bylo podle mne velmi krátké, zelenaly
se břízy, všude kvetly plevelnaté konva-
linky a samozřejmě šeříky. Rusové říka-
jí, že v Omsku začíná léto 1. června, kdy
dětem začínají prázdniny. V červnu bylo
i 36 oC a slunce na Západní Sibiři je vel-
mi agresivní. V tuto dobu se stmívá ve
23 hodin a rozednívá kolem 3 hodiny
ráno.
Město Omsk má více než 40 vysokých
škol včetně poboček univerzit, které
mají rektorát v jiných městech. Moje
studijní stáž se uskutečnila na Katedře
managementu a práva Omského insti-
tutu – pobočce Ruské státní hospodář-
sko-ekonomické univerzity. Se značným
zájmem studentů se uskutečnily pre-
zentace Univerzity Pardubice a Fakulty
ekonomicko-správní, na základě kterých
měli studenti mnoho dotazů. Pobyt
spočíval i v přípravách, přednáškách,
nebo diskusích hlavně se studenty, ale
i s akademickými pracovníky na různá
témata: malé a střední podnikání v Čes-
ké republice, český podnik po vstupu
ČR do EU (anglický jazyk), manage-
ment, obchodní a občanské právo a na
žádost i rodinné právo. Vystupovala
jsem a nebo diskutovala na různých ak-

cích, které pořádal nebo spolupořádal
Omský institut, jako např.: kulatý stůl –
Malé a střední podnikání na Západní Si-
biři, konference Duševní vlastnictví,
Omský dům vědců – 70 let, oblastní se-
mináře, např. Elektronický obchod, Od-
borná literatura. Velmi vyhledávané jsou
oblastní semináře, které se konají
v Puškinově knihovně každý pátek od
17 hodin, protože pořádání vědeckých
konferencí je časově i finančně nároč-
né.
Rusové jsou velmi přátelští. Mají silné
vazby na Českou i Slovenskou republi-
ku. Velice mne obohatila setkání s aka-
demickými pracovníky katedry manage-
mentu a práva. Zajímali se o politické
dění, hospodářskou situaci po přistou-
pení ČR do EU, nezastírali obavy z vy-
budování radarové základny u nás i to,
že s nástupem nového ruského prezi-
denta očekávají veliké změny.
Realizace mezinárodních výměnných
stáží a spolupráce jsou významné i pro-
to, že Ruská federace je zemí, ve které
podnikají a nebo začínají podnikat za-
hraniční podnikatelé, tedy i z České re-
publiky. Současné Rusko je zemí veli-
kých příležitostí pro podnikání.

Ing. Libuše Čekanová, Ph.D.
Ústav ekonomiky a managementu FES

mešita

Studenti z Jihoafrické republiky
Dopravní fakulta Jana Pernera přijala od tohoto akademické-
ho roku ke studiu skupinu 17 studentů z Jihoafrické republi-
ky, kteří se od 30. října stali řádnými studenty Univerzity
Pardubice.
Prvotní impuls vzájemné spolupráce vzešel přibližně před
dvěma lety ze strany ambasády JAR, která přišla s návrhem
uzavřít rámcovou smlouvu mezi DFJP a dvěma jihoafrickými
univerzitami – North West University a University of Preto-
ria. Na základě této smlouvy se zrodila myšlenka vyslat z JAR
skupinu elitních studentů, kteří by v průběhu jednoho roční-
ku intenzivně studovali češtinu a v následujících třech letech
pak některý z vybraných studijních oborů DFJP jako Apliko-
vanou informatiku, Dopravní management, marketing a logis-
tiku a Dopravní infrastrukturu, samozřejmě, že v českém ja-
zyce. Záštitu nad tímto projektem převzalo Ministerstvo do-
pravy JAR, které také celý projekt z velké části financuje.
Od počátku listopadu zahájili studenti již zmiňovaný kurz
českého jazyka, který pro fakultu zajišťují kvalifikovaní lektoři
s bohatými zkušenostmi z oblasti výuky českého jazyka pro

cizince. Výuka probíhá v pardubické pobočce První soukro-
mé jazykové školy v Chrudimi, a to paralelně ve dvou skupi-
nách od pondělí do pátku. Studenti denně absolvují 5 vyučo-
vacích hodin. V průběhu prvních dvou trimestrů bude výuka
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zaměřena pouze na osvojení jazyka, v posledním trimestru
pak bude zkombinována i s odbornou stránkou zvolených
oborů. V rámci přípravy k řádnému studiu a s přihlédnutím
k obtížnosti předmětů přibude studentům od prosince také

studium aplikované informatiky a matematiky, zatím však
v anglickém jazyce.

Mgr. Andrea Pilařová
Oddělení pro vnější vztahy DFJP

konference, semináře

8. mezinárodní sympozium o chemii, fyzice
a aplikacích nových typů pamětí

„8th European Phase-Change and Ovo-
nic Symposium – EPCOS2008”, Praha,
Czech Republic, 7. až 9. září.
Výzkumné centrum Katedry obecné
a anorganické chemie Fakulty chemic-
ko-technologické pořádalo ve dnech
7. až 9. září sympozium v hotelu Pyra-
mida v Praze a zúčastnilo se ho přes 70
vědců, specialistů z aplikační sféry z 13
zemí z celého světa. Díky bouřlivému
rozvoji této vědecké a aplikační témati-
ky se koná toto sympozium jedenkrát
ročně.
8. mezinárodní sympozium bylo věno-
váno chemii, fyzice, modelování fázo-
vých přechodů a struktury nových
paměťových a záznamových materiálů
a jejich využití pro optický i elektrický
zápis informací.
Program sympozia byl zaměřen na
nové sloučeniny a slitiny, jejich přípravu,
nové chemické postupy přípravy ten-
kých vrstev, ale i aplikace, dále experi-
mentální a teoretické aspekty modelo-
vání fázových přechodů, výpočty elek-
tronové a atomové struktury, vibrační
vlastnosti a další témata jako je mode-
lování, molekulová dynamika i struktur-
ní teorie a „nanostruktura” materiálů.
V průběhu konference zaznělo 26 zva-
ných přednášek a dále bylo prezentová-
no 14 posterů – vývěskových odbor-

ných sdělení, které tématicky pokrývaly
současné i budoucí trendy v nových fá-
zových materiálech ve vědecké i apli-
kační sféře.
Sledované sloučeniny, slitiny, materiály
a nanomateriály a jejich výzkum jsou
mimo jiné důležité pro jejich kontrolo-
vané a cílené chemické a fyzikální vlast-
nosti. Současné či budoucí praktické

využití těchto sloučenin a materiálů je
možné v (nano)elektronice i (nano)op-
toelektronice, kde pracují jako paměti
i víceúrovňové paměti.
Většina těchto aplikací má strategický
význam jak z ekonomických, tak obran-
ných či bezpečnostních důvodů. I když
tyto materiály jsou již využívány v praxi
nebo se jejich aplikace připravují, řada

skupinová fotografie účastníků Sympozia EPCOS2008

diskuse v posterové sekci Sympozia
EPCOS2008

prof. Frumar diskutuje s profesorem
Kostylevem

přednáška



20

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 57

z nich je stále předmětem intenzivního
výzkumu, zejména jejich struktura a fy-
zikální i chemické vlastnosti. Stejně tak
některé aplikace nepracují na vrcholu
možností těchto materiálů a je třeba
pokračovat v dalším výzkumu.

Kromě přednášek a posterových sekcí
proběhly neformální a intenzivní disku-
se i mimo přednáškové prostory, které
jsou pro účastníky neméně důležité.
Příspěvky prezentované na sympoziu
byly po oponentním řízení publikovány

jako soubor přednášek Vydavatelstvím
Univerzity Pardubice.

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

proděkan pro vnější vztahy FChT

Historie a současnost pigmentů na FChT – 10. KSAP-PM
Dne 11. září se uskutečnil již 10. ročník
Konference o speciálních anorganic-
kých pigmentech a práškových materiá-
lech, kterou organizuje Katedra anorga-
nické technologie FChT od roku 1999,
kdy proběhl 1. ročník. Podnětem pro
organizování této konference byla sna-
ha naváza t na ce lostátn í seminář
„Anorganické pigmenty pro keramiku”,
který se uskutečnil na VŠCHT v Pardu-
bicích ve dnech 29. až 30. srpna 1989.
Od počátku pořádání konferencí je je-
jich součástí vedle přednáškové části
také posterová sekce, která umožňuje
především studentům doktorského
studijního programu prezentovat vý-
sledky své vědecké práce a diskutovat
o nich s odborníky z praxe. Od r. 2002
(4. KSAP) jsou prezentované příspěvky
vydávány také ve sborníku konference.
Hlavním cílem konference je výměna
nových poznatků v oblasti anorganic-
kých pigmentů a jejich aplikací, metod
hodnocení nejen pigmentů, ale také su-
rovin, které se pro výrobu pigmentů
používají, dále ekologické aspekty výro-
by a použití anorganických pigmentů.
V rámci konference jsou také prezen-
továny výsledky vědeckovýzkumné čin-
nosti z oblasti keramiky, žáruvzdorných
materiálů a dalších práškových materiá-
lů z oblasti keramiky či stavební che-
mie. Z tohoto důvodu byl původní ná-
zev KSAP (Konference o speciálních
anorganických pigmentech) v roce
2008 rozšířen na KSAP-PM (Konferen-
ce o speciálních anorganických pigmen-
tech a práškových materiálech).
Výzkum anorganických pigmentů má na
katedře anorganické technologie již
čtyřicetiletou historii a za zakladatele
tohoto výzkumného zaměřen í je
považován prof. Ing. Zdeněk Šolc, CSc.,
který v roce 1997 odešel do důchodu

a právě v té době začala vznikat myš-
lenka organizování odborné konference
zaměřené na anorganické pigmenty. Vý-
zkumné zaměření bylo v počátku orien-
továno zejména na základní anorganic-
ké pigmenty (především železité), velice
rychle se však rozšířilo i na další anor-
ganické pigmenty, a to speciální pigmen-
ty pro keramiku a antikorozní pigmenty.
Tento výzkum byl na pracovišti katedry
reprezentován prof. Zdeňkem Šolcem
a prof. Miroslavem Trojanem, který
v současné době vede tento odborný
směr, jehož hlavní pozornost je v po-
sledním desetiletí zaměřena na barevné
světlostálé vysokoteplotní pigmenty,
které mohou nacházet své uplatnění
nejen pro vysokoteplotní účely (tj. ke-
ramiku, glazury a smalty), ale také pro
vybarvování plastů, nátěrových hmot či
různých stavebních materiálů (jako je
např. beton, střešní krytina, fasádní
hmoty). Odborná skupina se zabývá
nejen syntézou těchto pigmentů, ale
také jejich hodnocením a aplikacemi do
vhodných pojivových systémů. Dlouho-
době skupina spolupracuje s Precheza,
a. s., Přerov a Českým technologickým
centrem pro anorganické pigmenty,
a. s., v Přerově (ČTCAP). Mezi další
spolupracující pracoviště patří také Ka-
tedra keramiky Hutnické fakulty Tech-
nické Univerzity v Košicích, Ústav geo-
techniky SAV v Košicích či Ústav anor-
ganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy.
Letošního ročníku, který se opět usku-
tečnil ve velké zasedací místnosti Fakul-
ty chemicko-technologické univerzity,
se zúčastnilo téměř 30 účastníků, mezi
kterými nechyběli zástupci Katedry ke-
ramiky Hutnické fakulty Technické Uni-
verzity v Košicích, Univerzity Komen-
ského v Bratislavě, ČTCAP, a. s., Přerov
a samozřejmě studenti a pracovníci ka-

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. při zahájení
konference

prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.
při zahájení konference

pohled na účastníky konference během
přestávky

prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.
a doc. Ing. Karol Jesenák, Ph.D.
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tedr y anorgan ické technolog ie .
Konferenci zahájil proděkan FChT pro
vědu prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Na konferenci zaznělo celkem 6 odbor-
ných přednášek, z toho tři byly věnová-
ny problematice výzkumu pigmentů na
pracovišti organizátorů konference, dal-
ší přednáška byla zaměřena na přípravu
feritových nanoprášků s magnetickými
vlastnostmi srážením v mikroemulzi.
Zajímavou přednášku o historii výzku-
mu aerogelů na Katedře anorganické
chemie Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Komenského přednesl doc. Ing. Ka-
rol Jesenák, Ph.D. a praktické informace

o využití termické analýzy při výzkumu
a studiu pigmentů prezentoval také
RNDr. Petr Pikal (ČTCAP, a. s., Přerov).
Kromě přednáškové části byla součástí
konference také posterová sekce, ve
které bylo prezentováno 14 sdělení.
Vedle výsledků prací studentů doktor-
ského studi jního programu oboru
„Anorganická technologie” byly pre-
zentovány také zajímavé výsledky z ob-
last i syntézy a charakterizace
uhlíkových nanotrubiček (doc. Jesenák)
či reologie pigmentových preparací
(ČTCAP, a. s.). Texty přednášek i poste-
rů byly vydány ve sborníku, který
obsahuje 100 stran.
Konferenci uspořádala Katedra anorga-
nické technologie Fakulty chemic-
ko-technologické. Odborným garantem
konference byl prof. Ing. Miroslav Tro-
jan, DrSc., organizačním garantem byla
doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. Velkou zá-
sluhu na úspěšném průběhu konferen-
ce měla také paní Lenka Tilgnerová za

vydatné podpory dalších spolupracov-
níků katedry anorganické technologie,
jmenovitě paní Olgy Erbenové, Ing.
Petra Běliny, Ph.D., Ing. Evy Prokleškové,
Ing. Lucie Vitáskové a Ing. Michala Von-
dráška. Všem patří poděkovaní.
Na závěr lze konstatovat, že jubilejní
10. ročník konference o speciálních
anorganických pigmentech a práško-
vých materiálech byl odborným příno-
sem pro všechny účastníky, neboť
umožnil nejen vzájemnou výměnu po-
znatků a zkušeností z oblasti práško-
vých materiálů, ale přispěl také k pro-
hloubení kontaktů a spolupráci mezi
všemi zúčastněnými pracovišti.
Věříme, že stejně jako letošní ročník
bude nejen po stránce organizační, ale
i obsahové úspěšný i ten následující,
který se uskuteční v září 2009.

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

pohled na účastníky konference během
přestávky

Mezinárodní konference „Reliability, Safety and Diagnostics of Transport
Structures and Means 2008”

Ve dnech 25. až 26. září uspořádala Do-
pravní fakulta Jana Pernera (DFJP) ve
spolupráci s Institutem Jana Pernera
mezinárodní konferenci o spolehlivosti,
bezpečnosti a diagnostice dopravních
prostředků a staveb, v pořadí již třetí.
Konference se letos konala v příjem-
ném prostředí Lázní Bohdaneč. Po za-
hájení ve čtvrtek dopoledne, kdy účast-
níky také pozdravil proděkan DFJP doc.
Libor Beneš, zazněly čtyři vyzvané
přednášky, ukazující současný stav
a nejnovější vývojové trendy v jednotli-
vých oblastech zájmu konference. Do-
cent Strauss z Vídně informoval o pro-
gramech řízení správy mostů vycházejí-
cích ze spolehlivosti a nákladů životní-
ho cyklu. Profesor Carboni z milánské
polytechniky se zabýval metodami dia-
gnostiky železničních vozidel a Ing.
Kepka, CSc. ze ŠKODA RESEARCH Pl-
zeň informoval o výzkumu a vývoji
v oblasti pevnosti, únavové odolnosti
a pasivní bezpečnosti vozidel kolejo-
vých i silničních. V poslední přednášce

se profesor Holický z Kloknerova ústa-
vu ČVUT zabýval hodnocením bezpeč-
nosti a optimalizací velkých dopravních
staveb s využitím metod analýzy rizik
a indexu kvality života.
Odpoledne a v pátek pokračovala kon-
ference ve specializovaných sekcích.
Celkem bylo přijato 55 příspěvků od
více než stovky autorů z devíti zemí

(ČR, Chorvatsko, Itálie, Lucembursko,
Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko,
Rusko). Všechny příspěvky (soupis lze –
najít na webových stránkách konferen-
ce http://rsd.upce.cz) byly otištěny ve
sborníku a jsou též na CD-ROMu. Ze
zajímavých prací (kromě vyzvaných
přednášek) uveďme například příspě-
vek prof. Odenbreita z univerzity v Lu-

před lázeňským domem
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cemburku o chování spřažených ocelo-
betonových mostů při namáhání na
únavu, přednášku profesora Dobšice
z Moskevského železničního institutu
(MIIT) o vývoji mrazuvzdorných beto-
nů nebo práci profesora Constantina
a jeho spolupracovníků z Bukurešti
o vývoji a zkoušení nových kompozit-
ních materiálů pro dopravní techniku.
S velkým zájmem se setkal příspěvek
prof. Mirko Nováka (FD ČVUT) a Ing.
Lisé z ministerstva dopravy, zabývající
se analýzou příčin agresivního chování
řidičů. Docent Hlinka z Leteckého ústa-
vu VUT v Brně hovořil o hodnocení in-
tenzity poruch letadlových systémů, za-
t ímco doc . Marková a Dr. Sýkora
z Kloknerova ústavu ČVUT se zabývali
teoretickými otázkami posuzování spo-
lehlivosti stavebních konstrukcí. Dr.
Culek ml. z Dopravní fakulty Jana Per-
nera informoval o zkoumání únavy ko-
vových mostních konstrukcí. Zmínil se
rovněž o stendech pro zkoušky únavy
a pro měření na železničních dvojko-
lích, které fakulta vybudovala vlastními
silami, a o jejichž použití se zajímají
i zahraniční partneři.
Počasí po oba dny bylo příjemné. Ve
čtvrtek odpoledne účastníci konferen-
ce podnikli společný „výlet” historic-
kým trolejbusem Dopravního podniku

města Pardubic do středu města, kde
uskutečnili krátkou procházku spoje-
nou s návštěvou radnice. Zde je paní
Břízová z magistrátu seznámila s histo-
rií města, radnice a jednotlivých sálů.
Večer bylo na programu přátelské po-
sezení v lázeňském domě. V krátkém
vystoupení úvodem paní Ing. Vejchodo-
vá a doc. Molková informovaly o naší
univerzitě a o Dopravní fakultě Jana
Pernera. Poté následoval volný pro-
gram, večeře a neformální diskuse
účastníků. Několik obrázků z konferen-
ce i z doprovodného programu lze vi-
dět na webových stránkách.
Podle všeobecné odezvy byli účastníci
s konferencí spokojeni. Potěšitelná byla
i poměrně vysoká aktivní účast dokto-
randů. Jako autoři nebo spoluautoři vy-
stoupilo šest doktorandů z naší fakulty
a šest z dalších vysokých škol v ČR i za-
hraničí. Konferenci organizačně za-
jišťovali pracovníci Katedry mechaniky,
materiálů a částí strojů a Katedry do-
pravních prostředků a diagnostiky DFJP,
a podpořil ji i rektorát univerzity a dě-
kanát fakulty. Jim všem patří poděkování.

prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
Katedra mechaniky, materiálů a částí

strojů DFJP

účastníci konference naslouchají
přednášce

zahájení konference

vystoupení profesora Odenbreita
z Lucemburska

Dopravní fakulta Jana Pernera pořádala
ve dnech 25. až 26. září mezinárodní
konferenci zabývající se problematikou
poštovních služeb a e-komunikací „IPo-
CC 2008” (International Postal and
e-Communications Conference). Tato
konference navázala na sekci „Ekono-
mika a technologie poštovního provo-
zu” 4. mezinárodní vědecké konference
„Nové výzvy pro dopravu a spoje
2006”, pořádané dopravní fakultou.
Tato konference se konala pod záštitou
Ing. Martina Římana, ministra průmyslu
a obchodu ČR, a prof. Ing. Bohumila
Culka, CSc., děkana Dopravní fakulty
Jana Pernera.
Konference IPoCC je katedrou doprav-
ního managementu, marketingu a logis-

tiky dopravní fakulty pořádána v dvou-
letém cyklu a je alternací mezinárodní
konference POSTPOINT, pořádané
Žilinskou univerzitou v Žilině, která
byla též partnerem této konference.
Cílem konference IPoCC 2008, jejíž
motto znělo „Úloha poštovních služeb
a elektronických komunikací v budouc-
nu”, bylo seznámit vědeckou a odbor-
nou veřejnost s novými trendy vědec-
kých poznatků v oblasti poštovních
služeb a elektronických komunikací
a možnostmi jejich aplikace v praxi.
Tematické zaměření konference bylo
rozděleno do 5 tematických okruhů:
1. Globalizace sektoru poštovních

služeb a e-komunikací,

2. Regulace, korporatizace, liberalizace
a privatizace sektoru poštovních
služeb a e-komunikací,

3. Konkurence v sektoru poštovních
služeb a e-komunikací,

4. Nové trendy v sektoru poštovních
služeb a e-komunikací,

5. Vzájemné propojení sektoru poštov-
ních služeb a e-komunikací.

Konference se zúčastnilo necelých 100
zástupců evropských poštovních správ,
firem poskytujících expresní a kurýrní
služby, firem poskytujících další služby
spadající do sektoru poštovních služeb
(roznáška novin, reklamních materiálů
apod.), zástupců Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR, Českého regulačního
úřadu (ČTÚ), Slovenského regulačního

Konference „IPoCC 2008”
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úřadu a v neposlední řadě zástupců vě-
deckých pracovníků z výzkumných
ústavů a tuzemských a zahraničních
univerzit a vysokých škol.
Na konferenci IPoCC 2008 tak zazněl
například příspěvek ředitele Odboru
poštovních služeb Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR Ing. Jiřího Řeholy, ve
kterém seznámil účastníky konference
s průběhem projednávání nového regu-
lačního rámce pro evropský poštovní
sektor. Dále byl prezentován postup
České republiky při vyjednávání a před-
běžné úvahy o možných způsobech im-
plementace novely poštovní směrnice
(Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února
2008, kterou se mění směrn ice
97/67/ES s ohledem na úplné dokonče-
ní vnitřního trhu poštovních služeb
Společenství) do národní legislativy.
Jiný úhel pohledu na liberalizaci poštov-
ního trhu přinesl ředitel Odboru regu-
lace poštovních služeb Českého teleko-
munikačního úřadu Ing. Eduard Prand-
stetter, který se ve svém příspěvku za-
mýšlel nad zvoleným tempem liberaliza-
ce poštovního trhu, nad důsledky exis-
tence poštovního monopolu a nad do-
pady zrušení tohoto monopolu na uni-
verzální poštovní službu. Odlišný názor
na liberalizaci poštovního trhu přinesl
také prof. Ing. Karol Achimský, CSc., ře-
ditel provozu Slovenské pošty, a. s., kte-

rý se zabýval legislativními problémy
spojenými s liberalizací slovenského
poštovního trhu.
RNDr. Tomáš Hájek, výkonný ředitel
Asociace direkt marketingu a zásilkové-
ho obchodu, se ve svém příspěvku za-
býval trendy v prodeji na dálku. Kon-
krétně srovnal podoby zásilkového
prodeje od dob historických až po sou-
časnost s důrazem na změny, které na
přelomu 20. a 21. století přinesl do to-
hoto oboru internet. Zvláštní pozor-
nost přitom byla věnována požadavkům
provozovatelů prodeje na dálku na
poštovní služby.
Českou poštu, s. p., na konferenci se
svým příspěvkem zastupoval například
ředitel Sekce interní logistiky Ing. Jan
Vilikus, který hovořil o optimalizaci
přepravní sítě. Z dalších přednášejících
zástupců poštovních a logistických fi-
rem jmenujme např. generálního ředi-
tele společnosti DHL Ing. Jiřího Stojara,
jehož příspěvek pojednával zejména
o působení logistické firmy na rozvoj
společnosti a o aplikaci moderních lo-
gistických postupů s ohledem na envi-
ronment, a provozního manažera firmy
Mediaservis Ing. Michala Rauera, který
prezentoval možnosti využití geomar-
ketingu u alternativního poštovního
operátora pro zakázky adresné a nead-
resné pošty.

Tento stručný výčet prezentujících není
samozřejmě konečný, na konferenci za-
zněly i příspěvky dalších zástupců pod-
niků, institucí, vysokých škol a univerzit.

Za organizační výbor konference
Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

vedoucí Oddělení ekonomiky
a managementu ve spojích

Katedra Dopravního managementu,
marketingu a logistiky DFJP

Ve čtvrtek 4. září se na půdě Dopravní
fakulty Jana Pernera konala pod zášti-
tou ředitele odboru krizového řízení
Ministerstva dopravy České republiky
Ing. Zorana Snopka tradiční konference
„KRIZOVÉ STAVY A DOPRAVA 2008”,
která se konala již po osmé a jejímž or-
ganizátorem je Dopravní fakulta Jana
Pernera ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy ČR a Institutem Jana Pernera,
o. p. s. Konferenci zahájil ředitel odbo-
ru krizového řízení MD ČR příspěvkem
na téma současnost a budoucnost kri-
zového řízení v dopravě z pohledu mi-
nisterstva dopravy. Následně zaznělo
několik příspěvků převážně z oblasti
železniční dopravy, kde pro účastníky

Konference „Krizové stavy a doprava 2008”
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Konference „Rozvoj a perspektivy dopravních systémů
ve vazbě na vnější okolí”

zahájení konference a představení hostů rozprava k tématickému bloku přednášek neformální diskuse

byla velmi zajímavá přednáška absol-
venta Dopravní fakulty Jana Pernera Ing.
Kamila Durczoka „Zjišťování příčin
a okolností vzniku závažné nehody
v ŽST Studénka ze dne 8. srpna 2008
provozovatelem dráhy a drážní dopra-
vy”, který ji na místě šetřil. Další zají-
mavé příspěvky byly k tématu nového
smluvního zabezpečení ochrany a ob-
novy železniční sítě za krizových stavů
přechodem na civilní stavební firmy, kde
zazněl i požadavek podpořený Minister-

stvem dopravy České republiky na dů-
slednější zařazení teoretické a praktic-
ké výuky mostního a pilířového mate-
riálu pro řešení krizových situací na
železnici, které dnešní generace stavite-
lů odpovídajícím způsobem neovládá.
Ředitel odboru krizového řízení nabídl
možnost zajištění a hrazení teoretické
a praktické výuky pro studenty doprav-
ní fakulty s tímto materiálem na VZ
MDČR při podmínce min. 15 osob
v kurzu.

Konference se zúčastnila řada zástupců
z univerzitní a neuniverzitní sféry a dis-
kutovala se problematika bezpečnosti
a připravenosti na řešení krizových si-
tuací v resortu dopravy a výhledy na
nejbližší období.
Tato konference je tradičním místem vý-
měny poznatků teorie a praxe v jednot-
livých druzích dopravy, ale také v oblasti
krizového řízení z hlediska státu.

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

DFJP

Katedra dopravního managementu, mar-
ketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana
Pernera pořádala pod záštitou děkana
prof. Ing. Bohumila Culka, CSc. dne
23. října vědeckou konferenci Rozvoj
a perspektivy dopravních systémů ve
vazbě na vnější okolí, jejímž odborným
garantem byl Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Konference se zúčastnili zástupci domá-
cích i zahraničních společností, vědec-
kých a akademických pracovišť, úřadů
a institucí státní správy a samosprávy.
Mezi aktivní účastníky se mimo jiné za-
řadil rovněž náměstek ministra dopravy
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., představi-

tel Centra dopravního výzkumu v Praze
Ing. Miroslav Vančura, CSc., proděkan
Ekonomicko správní fakulty Masarykovy
univerzity v Brně Ing. Martin Kvizda,
Ph.D., či vedoucí Katedry dopravního
managementu, marketingu a logistiky
DFJP prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.,
i zahraniční účastníci a hosté.
Tématicky byla konference zaměřena
na chování uživatelů dopravních služeb,
uspokojování jejich požadavků, služby
ve veřejném zájmu, vztahy dopravy
s okolním prostředím, a to v osobní
i nákladní dopravě.

Cílem konference bylo seznámit vědec-
kou a odbornou veřejnost s novými
poznatky a trendy vztaženými k aspek-
tům rozvoje dopravních systémů,
a možnostmi jejich využití v praxi.
Kromě prezentace příspěvků, výměny
poznatků a zkušeností bylo součástí
programu rovněž diskusní fórum zamě-
řené na uvedenou problematiku.
Následující ročník konference je pláno-
ván v termínu 22. října 2009.

Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Katedra dopravního managementu,

marketingu a logistiky DFJP

Ve dnech 22. až 24. září proběhl v Kyje-
vě v National Aviat ion University
(NAU) kongres „AVIATION IN THE
XXI-st CENTURY” – „Safety in Aviation

and Space Technology”. Po plenárním
zasedání probíhala jednotlivá sympozia:
● Flight Safety and Continued Airwor-

thiness,

● Diagnostic Systems in Aerospace
Technologies,

● Air Traffic Management Security and
Safety,

● Environment Protection,

Kongres o bezpečnosti letectví
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Ve dnech 1. a 2. září pořádala Fakulta
ekonomicko-správní ve spolupráci
s krajským úřadem a Českou společ-
ností pro systémovou integraci meziná-
rodní konferenci „Veřejná správa
2008”. Záštitu nad ní převzala tehdejší
radní Pardubického kraje Mgr. Bc. Jana
Smetanová, která na konferenci vystou-
pila i se zajímavým příspěvkem na téma
vzdělávání pracovníků ve veřejné sprá-
vě. Cílem konference bylo vytvořit
prostor pro propojení poznatků eko-
nomické, informační a správní teorie
a praxe.
Na konferenci, která se konala v hez-
kém prostředí Sečské přehrady v hote-
lu Jezerka, přijelo 70 účastníků z Čech,
Slovenska, Polska, Rumunska a Francie.
Jednání zahájila děkanka Fakulty ekono-

micko-správní doc. Ing. Renáta Myšková,
Ph.D. Hlavními tématy jednání byly kva-
lita a efektivnost ve veřejné správě. Jed-
notlivé příspěvky byly rozděleny do
bloku management v soudobé veřejné
správě, bloku regionalistiky a bloku in-
formace a veřejná správa.

Mezinárodní konference „Veřejná správa 2008”

● Microwaves, Radar and Remote
Sensing (MRRS-2008),

● Economics in Aviation,
● Human Factor in Aviation,
● Air and Space Law: International and

National Problems of Security,
● Space, Control and Network Reference.
Sympozium MRRS 2008 bylo organizo-
váno National Aviation University ve
spolupráci s IEEE SP/AES Societies
Ukraine (Kiev) Joint Chapter, IEEE
AP/MTT/ED/AES/GRS/NPS/EMB Socie-
ties East Ukraine Joint Chapter, IEEE
GRS, AES, SP, and MTT Societies, URSI
a EuMA. Z Univerzity Pardubice se
sympozia MRRS-2008 zúčastnili prof.
Ing. Pavel Bezoušek, CSc. a prof. Ing.
Vladimír Schejbal, CSc. s vyžádaným re-
ferátem „Coherent Multilateration Sys-
tems”. Dále bylo předneseno ještě ně-
kolik vyžádaných referátů – např. Dr.
Patrick Beasley, QinetiQ, UK „Advan-
ces in Millimetre Wave FMCW Radar”,
prof. Tatsuo Itoh, University of Califor-
n ia a t Los Angeles , USA „Recent
Advances in Retrodirective Array”,
prof. Jung-Young Son, Hanyang Univer-
sity, Seoul, Korea „Comparisons of
3 Dimensional Temperature Distributi-
ons of mm and IR Images”, prof. Wasyl
Wasylkiwskyj, George Washington Uni-

versity, Washington, USA „Coherent
Scattering from DIstributed Radar Tar-
gets”, prof. Dusan S. Zrnic, NOAA,
National Severe Storms Laboratory,
Norman OK, USA „Weather Surveil-
lance Radar-resent Developments and
Trends”. Prof. Bezoušek a prof. Schejbal
byli také předsedové sekcí. Jednotlivé
sekce byly věnovány teorii elektromag-
netického pole a aplikacím, technologii
radarů, systémům a zpracování signálů,
metodám dálkového průzkumu a zpra-
cování dat, a to jak pasivním, tak i aktiv-
ním metodám. Všechny sekce byly
ovšem zaměřeny na aplikace v kosmic-
kém prostoru či vliv na bezpečnost le-
tectví. Na Ukrajině je velmi silná komu-
nita v oboru elektromagnetického pole,
mikrovlnách a radarech, a tak jeden
z cílů byla výměna výsledků odborníků
a vědců, jak z Ukrajiny, tak i z ostatních
částí světa. Sborníky jednotlivých sym-
pozií jsou k dispozici v univerzitní
knihovně naší univerzity.

prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum FEI

prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
vedoucí Katedry elektrotechniky,

elektroniky a zabezpečovací techniky
v dopravě DFJP

muzeum letectví v NAU (Kyjev)

diskuse (prof. Schejbal, prof. Bezoušek,
Univerzita Pardubice, prof. Tatsuo Itoh,
University of California, Los Angeles, USA,
prof. Guy Vandenbosch, Katholieke
Universiteit Leuven, Belgium)

sekce B2 Scattering and Absorption
in Radar (prof. Drobakhin
a prof. Bezoušek)

(vlevo) za Pardubický kraj vystoupila
Mgr. Bc. Jana Smetanová

(vpravo) první část jednání moderovala
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
(za předsednickým stolem jsou dále
děkanka FES doc. Myšková
a Mgr. Jana Smetanová, která převzala
záštitu nad konferencí)
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Ve dnech 2. až 5. září se ve Vídni konala
již 13. konference evropských sester, za-
bývajících se výzkumem v ošetřovatel-
ství (Workgroup of European Nurse
Researchers, WENR). Zaštiťujícím téma-
tem této konference byla tematika ma-
nagementu chronického onemocnění.
Organizace WENR, která letos oslavila
30. výročí svého trvání, má za cíl pod-
pořit a posílit spolupráci v ošetřovatel-
ském výzkumu v Evropě. Vídeňskou
konferenci pořádala ve spolupráci s ra-
kouským svazem zdravotních sester
a sjelo se na ni 250 účastníků z 33 zemí
– kromě Evropy také z Austrálie, Gha-
ny, Iránu, Izraele, Japonska, Nového
Zélandu, Taiwanu, Thajska, USA, Kanady
a Uzbekistánu. Nejvíce účastníků bylo
z Rakouska, Švýcarska, Finska, Velké Bri-
tánie , Německa, Portugalska, Itál ie
a Švédska. V některých z těchto zemí
má výzkum v ošetřovatelství již dlou-
holetou tradici (zejména v USA, Kana-
dě, Velké Británii nebo Skandinávii), v ji-
ných se však teprve rozvíjí (Portugal-
sko, Kypr atd.). Potěšitelná byla skuteč-
nost, že členkami odborné komise byly
nejen sestry ze západní Evropy, ale
např. i odbornice z Litvy – Dr. Vilma

Zydzuinaité z Kaunaské univerzity
technologie.
Setkání v rámci WENR konference
by lo významné t ím, že sestrám
umožnilo prezentovat nejen úspěšně
zrealizovaný výzkum, ale také diskuto-
vat o různých otázkách a problémech
s výzkumem spojených. Mnozí odborní-
ci byli ochotni navrhnout rady a řešení,
a to nejen během diskusí, navazujících
na jednotlivé přednášky, ale i v rámci
workshopů, individuálních schůzek
s experty a dalších akcí, které byly pro
účastníky konference pořádány (např.
návštěva zdravotnického zařízení, spo-
lečný večerní program atd.). Program
přednášek byl rozdělen do čtyř paralel-
ně probíhajících sekcí. Současně byly
prezentovány i postery, které byly v zá-
věru konference vyhodnoceny, a autoři
nejlepších z nich odměněni.
Jeden z velmi cenných workshopů, ve-
dený profesorkou Mary Beth Happo-
vou z University of Pittsburgh School
of Nursing ve Spojených státech, pojed-
nával o problematice smíšeného výzku-
mu. Během workshopu profesorka
Happová uvedla celou řadu příkladů
z klinické praxe, kdy byla tato metoda
výzkumu aplikována. Jedná se o meto-
du, při které je v rámci jednoho projek-
tu využíváno kvantitativních i kvalitativ-
ních metod současně. Profesorka Hap-
pová poukázala na výhody i nevýhody
tohoto přístupu a nastínila různé otáz-
ky spojené s kombinací obou metod,
čímž workshop umožnil účastníkům za-
myslet se nad metodou z co nejširšího
hlediska.
Zajímavá byla i přednáška profesorky
Claire Haleové a jejích kolegů z Univer-
sity of Leeds ve Velké Británii. Pojedná-
vala o problémech spojených s překla-
dem škál a dalších výzkumných nástrojů
z jednoho jazyka do druhého. Profesor-

ka Haleová se společně se svým týmem
zabývala dotazníkem, který zjišťoval
edukační potřeby pacientů s reumatoid-
ní artritidou. Dotazník byl vytvořen
v anglickém jazyce, poté přeložen do
švédštiny, holandštiny, finštiny a španěl-
štiny. Autoři zdůraznili důležitost pečli-
vého postupu při překladu a validaci
těchto nástrojů, aby rozdíly ve výsled-
cích v různých zemích nebyly způsobe-
ny spíše nepřesným překladem než
skutečnými rozdíly mezi zkoumanými
jevy. Překladem a validací nástrojů
používaných ve výzkumu se zabývala
i přednáška Portugalky Catariny Isabel
dos Reis Silva Garcia.
Z bývalého bloku východoevropských
zemí se konference účastnila jen hrstka
odborníků. Petra Mandysová, MSN,
a Mgr. Eva Hlaváčková z Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity Pardubice
se konference zúčastnily aktivně. Ne-
malé finanční náklady mohly uhradit
díky podpoře získané z grantu FRVŠ. Je-
jich přednáška pojednávala o projektu
zabývajícím se aplikací výzkumu do pra-
xe, a to v oblasti skríningu rizika pádů
ve zdravotnickém zařízení. Realizace
projektu byl založena na principu plá-
nované změny dle Timothy Galpina.
Galpinův model pro zavádění změn do
organizací byl již v minulosti s úspě-
chem použ i t ve zdravotn ických
zařízeních, např. v USA.
Konference byla přínosná z celé řady
důvodů:
● umožnila získat představu o úrovni

a směrování výzkumu v ošetřovatel-
ství,

● obsahovala diskusi o etice ve výzku-
mu, o statistice i o metodikách pře-
kladu škál, dotazníků a dalších ná-
strojů používaných ve výzkumu,

Účast Fakulty zdravotnických studií na mezinárodní konferenci WENR

Konference byla inspirativním setkáním
pracovníků vědeckovýzkumných, vědec-
ko-pedagogických i fundovaných prakti-
ků. Součástí konference byla i neformál-
ní setkání a jednání při sportovních
utkáních.

O tom, že obsahové vymezení konfe-
rence bylo velmi aktuální, svědčí vydaný
sborník. Sešlo se v něm na šedesát pří-
spěvků. Jejich autoři v nich prezentovali
výsledky své vědeckovýzkumné činnos-

ti, případně i zkušenosti získané v za-
hraničí.

Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES

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

Petra Mandysová, RN, MSN CNN(c)
při prezentaci příspěvku
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Ve dnech 12. až 14. září se konal v Kolí-
ně nad Rýnem odborný pedagogický
kongres s názvem „Mezi tvořivostí
a přizpůsobením” s podtitulem „Evrop-
ské vize pro dětství a společnost”. Po-
řadající Vysoká škola hudební Kolín
n. R. a Svobodná vzdělávací dílna Porýní
pozvaly vysokoškolské a alternativní
pedagogy z Německa, Španělska, Velké
Británie, Nizozemí, Finska a České re-
publiky, aby umožnily nahlédnout ně-
meckým učitelům na alternativních
školách do reformního dění ve škol-
ských systémech za hranicemi Němec-
ké spolkové republiky a případně zde
nalézt inspiraci pro vlastní pedagogic-
kou nebo vzdělávací činnost. Reforma,
která momentálně hýbe německým
školstvím, je vytvoření podmínek pro
celostátní zavedení celodenní péče
o žáky ve všech typech škol, provádění
pravidelných průřezových testů a v od-
borné i laické veřejnosti je rovněž veli-
ce intenzívně diskutována tradiční bipo-
lárnost vzdělávacího systému, spor
mezi brzkým a v podstatě konečným
rozdělením žáků po prvním stupni zá-
kladní školy na gymnázium, reálnou
školu a školu měšťanskou (prosazova-
ným hlavně konzervativní politickým
seskupením CDU-CSU, a to zejména
v Bavorsku a Bádensku-Virtembersku)
a koncepcí společné školy (Gesamt-
schule) či berlínskou variantou tzv. spo-
lečenské školy (Gemeinschaftsschule),
jejichž politickou oporou je sociální de-
mokracie (SPD). Problémy, které cha-
rakterizují německé školství, tak jak to

zaznělo v mnoha příspěvcích, se týkají
především dětí z přistěhovaleckých ro-
din nebo ze sociálně či ekonomic-
ky problémového prostředí, které pak
v důsledku těchto deficitů částečně
nebo úplně vypadávají ze vzdělávacího
systému, protože nejsou schopni do-
stát jeho požadavkům, končí většinou
v měšťanské škole a mají po jej ím
ukončení často problémy najít místo
s profesní přípravou (Berufsschule
nebo Fachschule, obdoba našich učilišť)
a získat tak alespoň minimální odbor-
nou kvalifikaci . Proto se stále více
požaduje větší pestrost ve vzdělávání,
alternativní postupy, individuální podpo-
ra a rovnost šancí, aby bylo podchyce-
no co největší množství dětí a mládeže.
O celkovém zájmu německé veřejnosti
o dění v oblasti vzdělávání a výchovy
svědčí i zájem médií. V první den kon-
gresu, několik hodin před jeho zaháje-
ním, věnoval Westdeutscher Rundfunk
z Kolína n. R. téměř celou hodinu této
problematice, a to takřka s výhradním
zaměřením na české školství a českou
uměleckou tvorbu pro děti.
Kongres zahájila profesorka kolínské
Vysoké školy hudební a ředitelka
Pre-College Cologne, instituce, která
věnuje zvláštní péči hudebně vysoce na-
daným dětem ve věku 10 – 16 let, je-
jichž mimořádné koncertní výkony oz-
dobily jednání kongresu a nadchly pří-
tomné pedagogy. Na kongresu zaznělo
mnoho zajímavých příspěvků, mimořád-
nou pozornost však skl idi l projev
Christophera Cloudera, předsedy Ev-

ropské rady pro Steinerovo waldorfské
vzdělávání, který vyzdvihl přínos her,
význam pohybu a roli spontánnosti ve
výchově a vzdělávání, a Petry Linderoo-
sové, jež poodhalila roušku tajemství
obestírající nejúspěšnější školský sys-
tém na světě – Finsko. Magie trvalého
fenomenálního úspěchu Finů při všech

Pedagogický kongres „Mezi tvořivostí a přizpůsobením”

● umožnila navázat kontakty s význam-
nými osobnostmi evropského i svě-
tového ošetřovatelství,

● informovala o možnosti spolupráce
ve výzkumu v mezinárodním měřítku
a vzdělávání sester v různých zemích
(většina evropských zemí přešla na
vysokoškolské vzdělávání sester, roz-
víjí se i doktorské studium v tomto
oboru a mnoho prezentujících mělo
titul Ph.D.),

● poskytla informace o možnostech
získání financí z EU na výzkumné
projekty.

Doufejme, že se do aktivit organizace
WENR postupně zapojí více českých
sester, akademických pracovníků i stu-
dentů ošetřovatelství a že české ošet-
řovatelství bude pokračovat ve svém
úsilí prosadit se nejen v povědomí čes-
kých spotřebitelů zdravotní péče, ale
i na mezinárodní scéně.
Konference WENR se bude v roce
2009 konat v říjnu, v Aténách a jejím

zastřešujícím tématem bude problema-
tika bezpečné péče o pacienta. Pořáda-
jící zemí pro konferenci v roce 2010
bylo zvoleno Holandsko, hlavní téma
má název „Senioři – budoucnost péče”
a konference proběhne na podzim
2010 v Rotterdamu. Více informací
o konferencích WENR i o dalších akti-
vitách této organizace je k dispozici na
www.wenr.org.

Mgr. Eva Hlaváčková
vedoucí Katedry ošetřovatelství FZS

autor příspěvku s moderátorem WDR
Thomasem Kochem v rozhlasovém studiu
v Kolíně n. R.

prof. Ute Hasenauer z Vysoké školy
hudební Kolín n. R. a organizátorka
kongresu Nicole Wickert
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mezinárodních srovnáváních (tzv. studie
PISA) spočívá podle ní na těchto
pilířích:
● v již legendárním výroku „záleží na

začátku” (dětem se věnuje mimořád-
ná péče od jejich narození a stát vy-
tváří pro tuto péči optimální pod-
mínky),

● v celoplošnosti a komplexnosti (veš-
keré inovace ve finském školství se
týkají bez výjimky všech finských
škol, neexistují žádné „ostrovy”),

● v systému NEUVOLA (jakási speci-
ficky finská síť mateřského a dětské-
ho poradenství jako multiprofesní

systém za j i š ťu j íc í zdárný vývoj
každého jednotlivého dítěte),

● v koncepci mateřských škol a před-
školní výchovy jako klíčových institu-
cí při přechodu z raně dětské výcho-
vy do školního vzdělávání,

● v podpoře individuálních učebních
procesů ve finských společenských
školách (tj. bez rozdělování žáků)
s efektivním procesem ve smyslu
celoživotního učení,

● ve výběru kandidátů pro studium na
pedagogických vysokých školách (sí-
tem projde jen 10 % uchazečů, další
studium je potom již bez zkoušek),
vysokém materiálním zabezpečení

škol a celkové prestiži vzdělávání
a učitelů ve Finsku.

Možná právě pro tuto nedostižnost
hraničící až s dokonalostí padlo v disku-
si po prezentaci finského a českého
školského systému více otázek směřují-
cích na aktuální reformní dění v České
republice (zavádění rámcových vzdělá-
vacích plánů prezentovaných na kon-
krétním příkladu ZŠ Choltice), která je
se svými současnými problémy
běžnému evropskému pedagogovi
mnohem bl íže než skandinávský
vzdělávací ráj.

PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
vedoucí Katedry cizích jazyků FF

Mezinárodní seminář pro mladé badatele 18. století (ISECS)

Katedra historických věd Fakulty filozofické se stala ve
dnech 8. až 12. září hostitelkou prestižní akce – Mezinárodní-
ho semináře pro mladé badatele 18. století. Pořadatelem
této každoroční akce je Mezinárodní společnost pro výzkum
18. století (ISECS/SIEDS), která sdružuje 27 národních spo-
lečností z celého světa. Akce se pravidelně účastní 15 mla-
dých badatelů, kteří mají dokončený doktorát nebo jsou těs-
ně před jeho dokončením.
V letošním roce bylo organizování semináře svěřeno České
společnosti pro výzkum 18. století, jejíž prezidentkou je prof.
PhDr. Milena Lenderová, CSc., zvoleným tématem bylo Přá-
telství, družnost, pohostinnost (Amitié, Convivialité, Hospita-
lité / Friendship, Conviviality, Hospitality). Účastníci byli vy-
bráni téměř z dvojnásobného počtu uchazečů, jednacími ja-
zyky byly angličtina a francouzština. Bylo vybráno 15 přípěv-
ků badatelů, kteří pocházeli ze sedmi zemí – Francie, Kanady,
Norska, Polska, Rumunska, USA a České republiky. Příspěvky
nebyly zaměřeny pouze historicky, mezi participanty byli také
literární historici, historici umění a hudby, čemuž odpovídala
i různorodost úhlů pohledů na zvolené téma. Seminář probí-
hal celý týden a jednacími místy byly Fakulta filozofická naší

univerzity a s laskavým svolením ředitele PhDr. Františka
Šebka také prostory Východočeského muzea na pardubic-
kém zámku. Zejména zámecké prostory umocnily přátelskou
a milou atmosféru, o kterou se postarala především družnost
všech účastníků. Po přednesených příspěvcích se vždy rozvi-
nula široká a rozmanitá diskuse, která dosvědčovala zauja-
tost tématem a interdisciplinární přístup.
Pondělní dopoledne bylo vyhrazeno literárně historickým
příspěvkům, které přednesly Carmen Andrei (Univerzita
v Galaţi, Rumunsko), Angélique Gigan (Université de la Réu-
nion, Francie) a Geneviéve Lafrance (Columbia University,
Kanada). Odpoledne bylo zasvěceno poněkud různorodějším
studiím – např. tématu hudby jako způsobu pohostinnosti
Cikánů v 18. století, přednesla Anna Piotrowska (Jagellonská
univerzita v Krakově, Polsko), dále tématu kávových společ-
ností ve Francii v 18. století, přednesl Thierry Rigogne (Ford-
ham University), a tématu ženského přátelství a lesbické
lásky v pamětech francouzských prostitutek, přednesla
Alistaire Tallent (Colorado College).
V úterý byly prezentovány příspěvky vybočující z přesných
vymezení jednotlivých disciplín. Mezi literárně historické

prezentace příspěvků na zámku návštěva na zámku v Litomyšli
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můžeme zařadit příspěvky, které přednesli Cécile Champon-
nois (University of Montréal, Kanada), Céline Sottejeau (Uni-
versité d’Orléans, France), Magdalena Ożarska (Univerzita
Jana Kochanovského, Kielce, Polsko) a Rudy Le Menthéour
(Miami University, USA). Claire Mádl (Centre français de re-
cherche en sciences sociales, Praha) nastínila podobu přátel-
ství v prostředí šlechty a kunsthistorickou studii nabídl Mi-
chael Yonan (University of Missouri, USA). Dlouhý jednací
den odlehčilo večerní pohoštění v sálech pardubického
zámku.
Ve středu dopoledne byl pojítkem příspěvků pohled cizinců
a cestovatelů na domorodé obyvatelstvo. Své studie předsta-
vili Jiří Kubeš (Univerzita Pardubice), Renae Dearhouse (Uni-
versity of Arizona, USA) a Claire Gallien (Université Paris 7 –
Denis Diderot, Francie). Středeční odpoledne pak bylo věno-
váno komentované prohlídce zámku a historického centra
města.
Čtvrtek zaplnily doprovodné akce, které měly zpestřit pro-
gram účastníků semináře. Celý den strávili participanti na vý-
letě po východních Čechách. Dopoledne navštívili město

a renesanční zámek Litomyšl, který je na seznamu památek
UNESCO, odpoledne byla na programu prohlídka zámku
v Nových Hradech, účastníky uchvátila především čistota
zdejšího rokokového stylu. Den byl zakončen v Domě hudby
koncertem skupiny Barocco Sempre Giovane, na němž
zazněla klasická hudba 18. století.
Souhrnná diskuse čekala účastníky v pátek dopoledne. Jako
velmi obratným koordinátorem nejen závěrečné diskuse se
ukázal být Thierry Rigogne. Odpoledne se pak někteří účast-
níci rozjeli domů, jiní ještě strávili víkend, který věnovali pře-
devším prohlídce hlavního města, v České republice. Celá
akce se odehrávala ve skutečně přátelském ovzduší a byla
příjemnou akademickou zkušeností jak pro mladé badatele,
tak také pro jejich hostitele.
Příspěvky mladých badatelů 18. století vydá Univerzita Par-
dubice jako čtvrté číslo časopisu Theatrum historiae v roce
2009.

Mgr. Hana Stoklasová a Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Katedra historických věd FF

V termínu 22. až 28. září se v maleb-
ném prostředí sečské přehrady v hote-
lu Jezerka uskutečnil již devátý ročník
Školy hmotnostní spektrometrie, pořá-
daný Katedrou analytické chemie Fa-
kulty chemicko-technologické Univerzi-
ty Pardubice a Spektroskopickou spo-
lečností Jana Marka Marci. Letošní roč-
ník byl zaměřen na řešení praktických
problémů v hmotnostní spektrometrii
a jejím spojení se separačními technika-
mi. Poprvé byl prakticky celý týden
kurzu věnován interpretaci hmotnost-
ních spekter, která byla rozdělena na tři
základní okruhy: a) interpretace hmot-

nostních spekter měřených elektrono-
vou ionizací, b) interpretace hmotnost-
ních spekter organických látek měře-
ných měkkými ionizačními technikami,
c) interpretace hmotnostních spekter
peptidů a proteinů. Organizaci školy tra-
dičně podpořily firmy Applied Biosys-
tem, Bruker Daltonics, HPST, Thermo
Scientific a Waters, takže kromě od-
borného programu byl zajištěn i bohatý
společenský a sportovní program.
Novinkou letošní školy bylo zavedení
sekce posterů. Plné verze přednášek,
seminářů a abstraktů byly jako vždy za-
hrnuty do sborníku (editoři: doc. Ing.

Michal Holčapek, Ph.D., Ing. Miroslav
Lísa, Ph.D. a Ing. Robert Jirásko, Ph.D.,
ISBN 978 80 7395 085-9), který vydala
Univerzita Pardubice.

Ing. Robert Jirásko, Ph.D.
Katedra analytické chemie FChT

9. ročník Školy hmotnostní spektrometrie

Celostátní setkání učitelů matematiky gymnázií
Ve dnech 17. až 20. září se uskutečnilo v kongresovém sále
univerzity již tradiční celostátní setkání učitelů matematiky
středních škol. Vzdělávací akci pro učitele matematiky na
gymnáziích organizovalo Centrum celoživotního vzdělávání –
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Par-
dubického kraje ve spolupráci se Společností učitelů mate-
matiky JČMF, pobočkou JČMF Pardubice a Ústavem matema-
tiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Do
Pardubic se sjelo téměř 110 gymnaziálních učitelů matemati-
ky z celé České republiky. V prostorách univerzitního kam-
pusu byl k dispozici vhodný přednáškový sál i předsálí, ubyto-
vání bylo zajištěno na kolejích a stravování v menze. Organi-
zační záležitosti měl na starosti Mgr. František Janeček, od-

bornou náplň zajistil vedoucí sekce gymnázií Společnosti uči-
telů matematiky RNDr. Josef Kubát. Po technické stránce
byla konference vzorně zajištěna Univerzitním konferenčním
centrem, o občerstvení účastníků se starali žáci Labské hote-
lové školy a Středního odborného učiliště v Pardubicích.
Slavnostního zahájení konference se zúčastnili tito představi-
telé:
– za Univerzitu Pardubice prorektor pro vnitřní záležitosti

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.,
– za Pardubický kraj tehdejší náměstkyně hejtmana Marie

Málková a členka Rady Pardubického kraje Mgr. Bc. Jana
Smetanová,
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– za Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice ředitelka
Bc. Monika Jirásková,

– za pobočku JČMF Pardubice předseda Mgr. František Pro-
cházka,

– za Společnost učitelů matematiky JČMF její místopředse-
da RNDr. Jiří Dittrich.

Byly předneseny tyto tématické přednášky, které byly pro
účastníky zdrojem odborných i didaktických poznatků:
– doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D., PedF UK v Praze: „Co

je dobrá praxe ve výuce matematiky?”,
– RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D., PedF UK v Praze: „Aritmetic-

ké posloupnosti vyšších řádů”,
– doc. Dr. Ing. Jan Kyncl, FEL ČVUT v Praze: „Mathematica –

nástroj výuky, vědy a výzkumu pro 3. tisíciletí”,
– RNDr. Eva Davidová, Gymnázium Ostrava: „Výuka plani-

metrie s užitím PC”,
– doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., PF MU v Brně: „Kvadratic-

ké funkce a chaos”,
– Mgr. Roman Hašek, Ph.D., PedF JU v Českých Budějovicích:

„Užití programu Cabri a Derive ve výuce”,
– PaedDr. Stanislava Krčková, RNDr. Eva Zelenková, VÚP

v Praze: „Podpora matematiky a nadaných žáků na Meto-
dickém portálu VÚP”,

– doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., PedF JU v Českých Bu-
dějovicích: „Motivace ve výuce”,

– doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., MFF UK v Praze:
„Svět financí ve středoškolské matematice”,

– RNDr. Josef Kubát, Gymnázium Pardubice: „Asymptoty
grafu funkcí bez užití i s užitím diferenciálního počtu”,

– RNDr. Eva Pomykalová, Gymnázium Zlín: „ŠVP a geometrie”,
– Mgr. Karel Otruba, Gymnázium Brno: „Jak se mi dařilo

v sekundě a tercii”,
– RNDr. Eva Ulrychová, VŠE v Praze: „Jak na lineární algebru

na školách netechnického zaměření?”,
– RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium Jevíčko: „Úlohy, které mám

rád”.
V průběhu konference si mohli účastníci zakoupit matema-
tické učebnice, sbírky příkladů a další odbornou literaturu
z produkce nakladatelství Prometheus a Scientia Praha.
Na středu připravili pořadatelé pro zájemce prohlídku histo-
rické části Pardubic. Společenský večer proběhl ve čtvrtek
v centru Pardubic.
Závěrem pořadatelé popřáli účastníkům radost z pedagogic-
ké práce s tím, aby byli nároční i důslední ve vyučování i ve
výchově svých žáků.

Mgr. František Janeček, garant akce
Ústav matematiky FES

pohled na účastníky setkání v kongresovém sále rektorátu zájem účastníků o možnost zakoupení odborné literatury byl
opravdu veliký

Literární hlavičky a fotbalové míče
„Hodně lidí považuje fotbal za záležitost života a smrti. Jsem
tímto postojem velmi zklamán. Mohu vás ujistit, že fotbal je mno-
hem důležitější!”
Bill Shankley

Fotbal je mnohem více než pouze sport. Prostřednictvím
fotbalu se definují národy, fanouškové se identifikují se svými
idoly ze zeleného trávníku, fotbal přispívá zejména v době
konání významných mezinárodních akcí jako mistrovství svě-
ta nebo Evropy k nárůstu nebo poklesu národního sebevě-
domí, s fotbalem lze spojovat i politické události. Je to jediný
sport, kvůli kterému vypukla regulérní válka (mezi Hondura-
sem a San Salvadorem v roce 1969), ale dokáže i usmiřovat,
jak to prokázala návštěva tureckého prezidenta Abdullaha

Gülla v Jerevanu na kvalifikaci pro MS 2010, což znamená
přelom v turecko-arménských vztazích. Fotbal je jako jeden
z mála sportů odrazem národní povahy, lze hrát fair play jako
Angličané, disciplinovaně jako Němci, živelně jako Kamerun-
ci, chytře jako Češi, individualisticky jako Nizozemci, sebevě-
domě jako Brazilci, s nedbalou elegancí jako Rusové, technic-
ky jako Španělé, rustikálně jako Skotové, vášnivě jako Argen-
tinci, teatrálně jako Italové.

„Fotbal není nejdůležitější věc na světě. Je to ta jediná”.
Bill Shankley
Fotbalové stadiony se mění v chrámy, klubové či národní
hymny plní funkci chorálu, uctívání hráčů se blíží zbožňování,
Diego Maradona má jako jediný sportovec na světě vlastní
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církev, fanklub fotbalisty Yeboaha se jmenuje Svědkové Yeboa-
hovi, fotbal dojímá lidi k slzám a přivádí k šílenství nebo na
pokraj infarktu, zvednutí poháru po vítězství v soutěži připo-
míná pohanský náboženský rituál, atmosféra na tribunách
elektrizuje pocitem sounáležitosti s jednolitým davem, který
dokáže znásobit každou radost, případně zmírnit bolest. Fot-
bal uvolňuje dávné instinkty, umožňuje zapomenout na pro-
blémy, lze ho hrát v podstatě všude, jeho pravidla jsou geniál-
ně jednoduchá a nevyžadují prakticky žádné zásadní změny, je
k dispozici všem lidem bez ohledu na sociální, politické nebo
ekonomické rozdíly a chování fanoušků je většinou odrazem
poměrů v dané společnosti. V posledních letech došlo navíc
k obrovskému celosvětovému rozvoji ženského fotbalu,
možná jako doprovodný jev emancipačního hnutí. Fotbal se
také stal enormně důležitým hospodářským faktorem a sub-
jekty, které v něm působí, docilují často obratů a zisků jako
prosperující průmyslové podniky. A takového stupně globali-
zace, jaký lze vidět právě ve světovém fotbalu, dosahuje má-
lokteré jiné odvětví lidské činnosti.

„Fotbal je hra pro 22 hráčů, kteří běhají sem a tam kopají do
míče, a jednoho rozhodčího, který dělá celou řadu hloupých chyb,
a nakonec vždycky vyhraje Německo.”
Gary Lineker

Všechny tyto jevy je možné registrovat i v tak organizované
zemi jako je Německo, a to i u jeho jinak celkem racionálních
obyvatel. Zásadním obratem v moderní poválečné historii
Německa je pro Němce tzv. bernský zázrak („Wunder von
Bern”, rovněž název filmu o této události) z roku 1954, kdy
Němci ve slavném finále světového šampionátu porazili 3:2
do té doby neporazitelný, vysoce favorizovaný tým Maďarska,
ačkoliv ve skupině s ním utrpěli debakl 3:8. Také se od té
doby datuje speciální označení pro deštivé počasí, díky
němuž toto finále vyhráli (a podle legendy také díky kopač-
kám Adidas s vyměnitelnými kolíky) – počasí Fritze Waltera
(„Fritz-Walter-Wetter”). Devět let po porážce a kapitulaci
Německa ve II. světové válce, ze které se zdevastovaná země
a ponížení a strádající obyvatelé těžce vzpamatovávali, zna-
menalo toto vítězství obrovský impuls a morální satisfakci.

„Když hrají Němci dobře, stanou se mistry světa. Když hrají špat-
ně, dostanou se do finále!”
Michel Platini

Pořadatelství MS 2006 a vysloveně srdečná atmosféra bez in-
cidentů v Německu během celého mistrovství, vítězství Ně-
mek na MS ve fotbale žen v Číně v loňském roce, favorizová-
ní německého týmu pro Euro 2008 a jeho následný postup
do finále, založení německého národního týmu spisovatelů
v roce 2006 – to vše vedlo k zorganizování ojedinělé akce
v Marbachu nad Neckarem, malém městečku v Báden-
sku-Virtembersku, rodišti básníka Friedricha Schillera a sídle
Německého literárního archívu a Schillerova národního mu-
zea. Ve dnech 27. až 29. června se zde konalo pozoruhodné
setkání literatury a fotbalu, organizované Německým literár-
ním archívem Marbach a nazvané Kopf- und Fußbälle (Hlavič-
ky a fotbalové míče). Setkání zahájil Dr. Thomas Schmidt, od-

borný pracovník archivu, studií o fotbalu a literatuře jako
o zdánlivě protichůdných fenoménech, Dr. Axel von Schemm
provedl účastníky historií fotbalu v německy psané literatuře,
Dr. Stefan Zwicker zaujal rozsáhlou studií o fotbalových mo-
tivech v české a německé literatuře předválečného Česko-
slovenska, přičemž představil i svůj překlad Klapzubovy jede-
náctky od Eduarda Basse (s německým titulem Klapparzahns
Wunderelf). Díky autorům jako je například Jaroslav Hašek
a jeho sugestivní humoreska Přátelský zápas mezi „Tillingen”
a „Höchstädt” o transformaci dlouholeté nesmiřitelné rivali-
ty dvou blízkých měst v Bavorsku, sahajících až do hlubokého

mužstvo organizátora konference Německého literárního archivu
Marbach n. Neckarem

přednáška Dr. Axela von Schemma o historii německé kopané

trenér Hans Meyer a organizátor akce Heiko Kusiek
z Německého literárního archivu Marbach při předávání cen
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středověku, do nemilosrdného „přátelského” zápasu, uveřej-
něné ve sbírce Črty, povídky a humoresky z cest (původně
publikované v Dělnické besídce Rudého práva dne 10. čer-
vence 1921), Karel Poláček a jeho Muži v offsidu (1931), Edu-
ard Bass a nesmrtelná Klapzubova jedenáctka s ilustracemi
Josefa Čapka (1922) si klasická česká literatura osvojila toto
téma ve vrcholné beletristické formě jako jedna z prvních na
světě, daleko před literaturou německou.

„Musíme vyhrát, všechno ostatní je primární.”
Johann Krankl

Že téma není výlučně mužskou záležitostí, dokumentovala
svojí přednáškou Fotbalová kultura v moderní Vídni Dr.
Anne Fleigová z Univerzity Hannover, a i zde zazněla česká
jména, jako Rudolf Šindelář (Sindelar) a Josef Bican.

„Poletíme někam na jih, do Kanady nebo tam někam.”
Mehmet Scholl

„Milán nebo Madrid, hlavně do Itálie.”
Andreas Möller

Ve vyvážené odborné části konference nemohla chybět ani
studie o fotbalové teorii a digitalizované formě fotbalu ve spo-
jení s mozkovými procesy (poněkud kontroverzní příspěvek
profesora Dr. Klause Theweleita z Freiburgu o možnostech
pozitivního aktivního přenosu procesů a návyků získaných po-
čítačovými hrami do vlastní fotbalové praxe), o fotbalových té-
matech v beletrii v tvorbě předních světových autorů nebo
ukázky rozhlasových her s fotbalovou tematikou.

„Při fotbalovém zápase se bohužel vše komplikuje přítomností
soupeřícího mužstva.”
Jean-Paul Sartre

Vedle fotbalového klasika Nicka Hornbyho, který se mu věno-
val soustavně, psali o fotbalu humorista Loriot („Fotbal – hra
pro intelektuály”), Vladimír Nabokov („Im Tor”), Peter Handke
(„Strach brankáře při penaltě”), Ödön von Horváth („Legenda
z fotbalového hřiště”), Friedrich Dürrenmatt, Ryszard Kapuś-
ciński, Albert Caus, George Orwell a mnozí další.

„Dříve jsem četl i velké filosofy. Ale pak jsem si všiml, že se abso-
lutně odchylují od mého normálního myšlení. Teď už čtu jen fotba-
lové příručky.”
Peter Neururer

Konference o fotbale se pochopitelně nemohla obejít bez
fotbalového turnaje. K němu nastoupilo německé národní
mužstvo spisovatelů s bundesligovým trenérem Hansem
Meyerem, mužstvo „odborného” časopisu Der tödliche Pass
(Smrtící přihrávka), Hainis z Göttingenu, reprezentace archi-
vu, literární skupina Get Shorties, výběr Německé akademie
pro fotbalovou kulturu, Greisgau Kicker a domácí lokální
matadoři za AH FC Marbach. Turnaj měl výbornou sportovní
úroveň, vysokou návštěvnost a napínavý průběh, zejména fi-
nále. Národní mužstvo německých spisovatelů vedlo ještě
3 minuty před koncem prodloužení 2:0 nad seniory AH FC
Marbach, ovšem domácím se podařilo v heroickém závěru
vyrovnat a nakonec vyhrát na penalty. Při předávání cen den
před posledním zápasem Eura 2008 prohlásil trenér Hans
Meyer, že měl sice pozvání do Vídně na finále, ale že dal
přednost Marbachu a vůbec toho nelituje. Mužstvo pořada-
telů, tedy Německého literárního archívu Marbach, které
jako jediné mělo ve svých řadách legionáře (autora tohoto
textu), skončilo na 8. místě, což by bylo vynikající umístění,
kdyby bylo v turnaji více než osm mužstev.

„Ve škole jsem zažíval vrcholy a pády. Vrcholem byl pro mě
fotbal.”
Thomas Häßler

„Každý, kdo mě zná a kdo mě slyšel mluvit, ví přesně, že budu
anglicky mluvit za šest nebo dokonce za čtyři týdny tak, abych
mohl dávat interview, kterým bude každý Němec rozumět.”
Lothar Matthäus

Konferenci zakončilo autorské čtení a autogramiáda členů
německého národního mužstva spisovatelů (Albert Oster-
meier, Moritz Rinke, Jan Wagner a další), jejichž povídky vyšly
v knize „Titelkampf” (Boj o titul) s podtitulem Kick it like
Beckett, a autorů sdružených kolem časopisu Get Shorties.
Celá akce byla perfektně zorganizovaná, měla vynikající od-
bornou, sportovní i uměleckou úroveň a okamžitě po jejím
skončení plánovali pořadatelé další ročník, pravděpodobně
na rok 2011.

„Fotbal je ding, dang, dong. To není jenom ding.”
Giovanni Trappatoni

PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
vedoucí Katedry cizích jazyků FF

informační centrum

Je datová síť anonymní?
Univerzitní datová síť je určena pro vzdělávání a výzkum a je
otevřena pro velmi široké spektrum aplikací a služeb tak, aby
vyhověla všem rozmanitým požadavkům oprávněných uživa-
telů. Ty láká svou vysokou rychlostí a dostupností těchto
služeb. Na síti však samozřejmě fungují služby, které jsou leh-
ce zneužitelné k činnostem odporujícím platné legislativě. Je
pak na vlastní odpovědnosti každého uživatele, aby si byl
hrozícího nebezpečí vědom, případně zvážil, jestli mu jeho
nelegální činnost na síti stojí za podstoupená rizika. Řeč je

zejména o prohřešku, kterým je šíření autorsky chráněných
děl do internetu prostřednictvím výměnných sítí pro sdílení
dat, tzv. sítích P2P.
Často si uživatel ani neuvědomuje, jak tenká je hranice mezi
stahováním a nabízením souborů, které chce získat. Brání se
myšlence, že přitom dělá něco špatného, anebo odmítá to-
muto faktu uvěřit. Typicky například při stahování autorsky
chráněných děl prostřednictvím programů využívajících pro-
tokol BitTorrent tato díla, resp. jejich stažené části ihned zá-
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roveň nabízí ostatním zájemcům. Uživatel naivně spoléhá na
to, že dostatečně chápe, jak fungují výměnné sítě, žádná data
nenabízí nebo jen krátkou dobu, je v síti skryt mezi ostatními
a případné následky jej nemohou ohrozit.
Opak je pravdou. Šíření autorsky chráněných děl je trestný
čin a z médií je známo již několik případů, kdy v jiných akade-
mických sítích z důvodu opakovaných stížností na porušová-
ní autorských práv (incidentů) došlo k zásahu policie. Sledo-
váním dodržování autorských práv chráněných děl na inter-
netu se zabývají specializované firmy, které dávají podněty
k vyšetřování místním úřadům, a pak se se 100% úspěšností
soudí s uživateli, kteří tato autorská práva porušili. Výše ná-
hrady škod, kterým jsou tito uživatelé následně vystaveni,
jsou sice těžko uvěřitelné, avšak zcela reálné.
Pouhé stahování autorsky chráněných děl pro osobní potře-
bu je na hraně souladu se zákonem. Jednoznačně protiprávní
je však jejich nabízení. Obecně se jedná o veškerá data (pro-
gramy, filmy, hudbu, texty a jiná data), která jsou chráněna au-
torským zákonem. Nabízet ke sdílení lze data pouze taková,
na která uživatel autorská práva vlastní, nebo jejich nabízení
je v souladu s licenčními podmínkami autora. Další informace

o problematice autorských práv lze nalézt například na
stránkách projektu České protipirátské unie: http://www.fil-
mynejsouzadarmo.cz. Zlatým pravidlem tedy zůstává – nena-
bízet nelegální data.
Datová síť univerzity ani internet není anonymním prostře-
dím, kde se lze skrýt. Každé připojení uživatele ke vzdálené-
mu počítači nebo serveru je také zároveň zaznamenáno
v příslušných LOG souborech. LOGy vznikají na síťové i apli-
kační vrstvě u všech služeb a aplikací, které uživatel používá.
Loguje se na celé trase spojení, u každého poskytovatele,
přes kterého spojení vede. Logování provozu sítě, uchovávání
těchto informací po určitou dobu a jejich případné poskyt-
nutí oprávněným úřadům je nařízeno právním předpisem.
Dobrá znalost této problematiky a sebekázeň chrání před
nepříznivými dopady především samotné uživatele. Není
žádoucí ani to, aby kvůli malému množství neukázněných
uživatelů naše univerzita utrpěla ztrátu dobrého jména či zís-
kala negativní popularitu. A tak nezbývá, než všem poučeným
a vzdělaným uživatelům popřát jen pozitivní zážitky
z používání sítě.

Ing. Jiří Slanina
manažer řízení informační bezpečnosti, Informační centrum UPa
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Ošetřovatelství u nás a v zahraničí očima studentů
Sestry a porodní asistentky se při své
práci stále častěji setkávají s lidmi růz-
ných národností a etnik, mají více
možností vycestovat a pracovat v za-
hraničí. Je jisté, že se do budoucna neo-
bejdou bez dobré znalosti cizího jazyka
(zejména angličtiny) a bez základů mul-
tikulturního ošetřovatelství. Fakulta
zdravotnických studií si tuto skuteč-
nost plně uvědomuje a zahraniční mo-
bility studentů považuje za významnou
složku studia. Studijní pobyty v zahrani-
čí jsou neocenitelným přínosem neje-
nom z důvodu zdokonalování jazyko-
vých dovedností, ale umožňují studen-
tům získat mnoho dalších nenahraditel-
ných zkušeností. Během pobytu na
partnerské univerzitě se setkají s lidmi
různých národností a etnik, poznají
nové země, kultury, způsob života i od-
lišné metody výuky. V neposlední řadě
se osamostatní a naučí mnohem více
spoléhat sami na sebe. Pro studenty
ošetřovatelství je poznání rozdílů
v ošetřovatelské péči u nás a v zahrani-
čí významnou zkušeností a vkladem do
jejich budoucí profesní kariéry.

Naši studenti mají možnost studovat
na finských univerzitách Turku Univer-
sity of Applied Sciences a University of
Applied Sciences Vaasa, na Prešovské
univerzitě v Prešově, praktické stáže
mohou absolvovat v Německu na Uni-
verzitní kožní kl inice v Tübingenu
a v norském Gjoviku. Nejvíce zkuše-
ností nám doposud přinesla vzájemná
spolupráce s finskou univerzitou Turku
Polytechnic, která byla zahájena brzy
po vzniku Ústavu zdravotnických studií
na Univerzitě Pardubice, v roce 2002,
a zdárně se rozvíjí jak v oblasti student-
ských, tak v oblasti učitelských mobilit.
Díky této spolupráci jsme získali řadu
poznatků o ošetřovatelské péči, vzdělá-
vání v ošetřovatelství i o způsobu živo-
ta ve Finsku. Dozvěděli jsme se napří-
klad, že Fini jsou Čechům mentalitou
i způsobem života velice podobní, rádi
chataří, loví ryby, sbírají houby a mezi
jejich oblíbenou četbu patří Haškův ro-
mán Osudy dobrého vojáka Švejka.
Žádný Fin se neobejde bez sauny, má
možnost ji využívat dokonce i ve zdra-
votnických zařízeních. Finské sestry zís-
kávají vzdělání pouze na vysokých ško-

lách, mají ve srovnání s našimi lepší ja-
zykové znalosti, většina z nich umí ang-
licky, vedou výuku studentů v nemocni-
ci. Studenti ošetřovatelství ve Finsku
mají možnost plnit praxi pouze na zá-
kladních odděleních jako je interna
a chirurgie, na specializovaná pracoviště
se nedostanou. Proto vítají možnost
praxe u nás, kde mohou stážovat např.
na ORL (ušní, nosní, krční), urologii, or-
topedii, očním, dětském oddělení, na
gynekolog i i , geria tri i nebo maj í
možnost v rámci odborných exkurzí
navštívit i jiná zařízení (např. Dětské
centrum Veská, hospic). Překvapivou
skutečností je pro nás fakt, že hospitali-
zovaní pacienti ve Finsku nepodepisují
informovaný souhlas. Souhlasí-li pacient
s hospitalizací, předpokládá se, že sou-
hlasí zároveň i se všemi postupy a vý-
kony, které s ní souvisí. Ve Finsku ne-
znaj í velké vizity a nemaj í profesi
sanitáře. Práci sanitářů vykonávají
sestry, které mají ale na odděleních
k dispozici více technických zařízení na
polohování, přenášení a převážení
nemocných, než je tomu u nás. Ve
Finsku je více respektován stud a sou-
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kromí pacientů. Každé lůžko má závěsy,
které se důsledně zatahují při jakémkoli
výkonu u pacienta.
Chtěli jsme, aby zkušenosti a poznatky
ze zahraničních mobilit nezůstaly pouze
ve vzpomínkách několika vybraných
šťastlivců, proto jsme před třemi lety
začali pořádat pravidelné besedy s ná-
zvem „Ošetřovatelství u nás a v zahra-
n ič í oč ima studentů” . Besedy se
snažíme organizovat v době, kdy naši
studenti své zahraniční stáže plánují,
a zároveň v době, kdy jsou na FZS na
výměnném studijním pobytu studenti
z partnerských univerzit.
Letošní, v pořadí třetí beseda s meziná-
rodní účastí se uskutečnila 22. října,
v týdnu, kdy na FZS byla na výukovém
pobytu také paní Sirpa Salminen, Senior
Lecturer z Turku University of Applied
Sciences. Během svého výukového po-
bytu měla paní Sirpa dvě přednášky
v anglickém jazyce z oblasti sociální
a zdravotní péče ve Finsku a jednu
přednášku, ve které představila školu
v Salo a její mezinárodní studijní pro-
gram.
Prezentujícími na besedě „Ošetřovatel-
ství u nás a v zahraničí očima studentů”

byly, kromě paní Sirpy, všechny naše
studentky, které v loňském akademic-
kém roce vycestovaly do zahraničí,
a zahraniční studentky z Finska Jumoke
Afodunrinbi a Elise Kauppila a student-
ka Lucia Tresová ze Slovenska, které
u nás v současné době studují. Kromě
praktických rad jak cestovat, co si před
cestou zařídit, na co nezapomenout, na
co si dát pozor měli účastnící besedy
možnost dozvědět se, jak je organizo-
vána výuka zahraničních studentů
v Salo, mohli slyšet, jak skvělé je při výu-
ce sedět v pohodlných křeslech a gau-
čích a diskutovat v malé skupince, ale
zároveň jak těžké je argumentovat
a přesvědčovat o svém názoru v anglič-
tině. Všichni přítomní mohli vidět mo-
derně a komfortně vybavenou školu
v Salo, která je koncipována tak, aby
v krizové situaci fungovala jako nemoc-
nice, včetně operačních sálů. Téměř
snem se posluchačům zdála skutečnost,
že v nemocnicích ve Finsku a v Tübin-
genu je absolutní dostatek pomůcek
a spotřebního materiálu, tak absolutní,
že si s ním zaměstnanci dovolí plýtvat.
Také pozitivní, vstřícný až mateřský pří-
stup ke stážistům a vztahy v pracovním
kolektivu na kožní klinice v Tübingenu
naše studentky každým rokem překvapí
– vzájemné partnerství , přátelství
a spolupráce všech bez rozdílu pohlaví,
vzdělání nebo postavení. Vřele jsou naši
studenti přijati vždy také v Prešově, kde
jsou výborné podmínky pro studium
a výzkum v ošetřovatelství, ale ve srov-
nání s Německem a Finskem daleko
skromnější podmínky ve zdravotnic-
kých zařízeních. Nás starší překvapí, že
i slovenština může být pro mladé v ně-
kterých případech náročná na porozu-
mění . Př i vyprávěn í s tudentů

o možnostech trávení volného času
v zahraničí se posluchači neubránili po-
citu, že popisují zážitky z prázdnin a do-
volených, a s potěšením se nechali
unést do dalekého Laponska, země sně-
hu a ledu a bydliště Santa Klause, na
pohádkové zámky a jezera v Německu
nebo do malebné krajiny Košické kotli-
ny. Přítomní v duchu poseděli se spous-
tou lidí v parku nebo na zahrádce ka-
várny v Tübingenu a s novinami v ruce
vychutnávali klidné slunečné odpoled-
ne. Potěšili se pohledem na barevný fin-
ský podzim, polární záři nebo typická
slovenská jídla a v hlavě jim vyvstala
otázka, jak asi musí chutnat to nejlepší
pivo piv – Šariš, které i ze zarytých od-
půrců piva udělá jeho fanoušky. Ještě
dál, až do rodné Nigérie, posluchače za-
vedla finská studentka Jumoke Afo-
dunrinbi a pomohla všem složit si cel-
kový obrázek o této africké zemi .
Umožnila posluchačům navštívit hlavní
město, restaurace, školy, nemocnice, ro-
diny a dokonce i typickou nigerijskou
svatbu.
V rámci besedy měli studenti možnost
získat také informace o výměnných stu-
dijních pobytech a praktických stážích
i o aktivitách Buddy programu na naší
univerzitě. Přítomní vyučující zase měli
příležitost poznat své studenty z úplně
jiné strany a ocenit kromě jiného třeba
i jejich hudební talent. Beseda byla zá-
roveň příležitostí, jak studentům, kteří
vycestovali do zahraničí, poděkovat za
prezentaci naší země, naší univerzity
a fakulty i českého ošetřovatelství.

Mgr. Eva Hlaváčková
vedoucí Katedry ošetřovatelství FZS

Mgr. Martina Jedlinská
Katedra ošetřovatelství FZS

při své prezentaci finská studentka
Elise Kauppila

Týdenní projekt „HRA NA EVROPSKOU UNII”
pro mladé ze všech koutů Evropy

V německém Würzburgu se konal od
11. srpna již druhý ročník týdenní hry
na Evropskou unii. Hry se účastnili zá-
stupci šesti států: České republiky, Mal-
ty, Německa, Rumunska, Řecka a Špa-
nělska. Tým sedmi mladých lidí z České

republiky sestavila Petra Eppingerová,
manažerka střediska EUROPE DIRECT
Pardubice. Mezi šťastné účastníky patři-
li Jana Baťková, studentka Fakulty eko-
nomicko-správní, Lucie Bednaříková,
studentka gymnázia v Olomouci, Táňa

Karlíková, Fakulta ekonomicko-správní,
Daniela Kušnieriková, studentka gymná-
zia v Pardubicích, a Leopold Podmolík
ml., student gymnázia v Olomouci.
Samotná hra byla velmi náročná a za-
brala většinu času pobytu. Soutěžící byli
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rozděleni do šesti skupin tak, aby
v každé byly zastoupeny různé národ-
nosti. Tím byla vytvořena jazyková barié-
ra mezi všemi. Dorozumívacím jazykem
se stala pro celý týden angličtina, dopl-
něná i o komunikaci rukama a nohama.
Každý nově vytvořený tým představo-
val reprezentanty jednoho fiktivního
státu (s pevně stanovenými výchozími
charakteristikami – geografickými, eko-
nomickými a dalšími), kterému účastní-
ci dali jméno, složili jeho hymnu a na-
kreslili vlajku. To byla nejlehčí část týd-
ne. Pak už se náročnost zvyšovala.
Reprezentanti nově založených zemí si
museli zvolit ministra pro obchod a eko-
nomické záležitosti, ministra pro evrop-
ské záležitosti, ministra informací a mi-
nistra kultury. Během jednoho roku
hry, který se odehrál vždy během jedné
poloviny dne, se konala setkání těchto
představitelů. V Evropské radě se jed-
nalo o hlavních směrech rozvoje a roz-
dělovaly se peníze jednotlivým státům.
Při setkání ministrů obchodu se obcho-
dovalo s komoditami a vytvářely ob-
chodní strategie. V průběhu hry členo-
vé týmu sepisovali kulturní projekty
(včetně podrobností o financování, spo-
lupracujících státech, očekávaných pří-
nosech kulturních a ekonomických),
které pak ministr kultury obhajoval
a chtěl pro ně získat co nejvíce pro-
středků od Evropské unie a ostatních
partnerů.
V rámci hry se dále jednalo i v nefor-
málních skupinkách ministrů, v kuloá-
rech se domlouvala partnerství na pro-
jektech a zjišťovalo se, které komodity
jiné země potřebují.
Tím vším se prolínala činnost samostat-
né skupiny, skupiny novinářů. Ti celé
dění dokumentovali a přinášeli nové in-
formace, na které jednotlivé státy a Ev-
ropská rada musely reagovat. Například
informace o teroristickém útoku na je-
den ze států. Nedílnou – avšak příjem-
nější – součástí práce novinářů bylo, že
u nich lobovali ministři informací. Ti se
snažili projekt svého státu představit
a obhájit a tím od nich získat body při
každoročním hodnocení projektů.
Následující texty jsou úryvky z deníků
dvou účastnic. Úryvky vyjadřují jejich

osobní zážitky a subjektivní názory, kte-
ré nebyly nijak upravovány.

První úryvek z deníku:
„Kdysi jsem četla v jakési knize o splynutí
duší. Nevím, jak si takové splynutí duší
představit, ale jestli se pod tím pojmem
skrývá přátelský vztah s člověkem – či
v tomto konkrétním případě lidmi – vzá-
jemné pochopení a tolerance k rozdílům
korunovaný velmi podobným smyslem pro
humor a schopností se vzájemně obohatit,
pak právě týden ve Würzburgu pro mne
představuje splynutí duší 8 lidí různého
stáří, vyznávající rozdílné priority, a přesto
myslící a jednající ve vzájemné shodě. Na
toto souznění nemají vliv místa a rodiny,
ze kterých jsme vzešli, ani vzdělání, které
máme za sebou – nebo jím teprve pro-
cházíme. Sešli se lidé různých pohlaví
a zájmů a přesto si vzájemně porozuměli.
K těmto osmi se během týdne přidali
mnozí další, kteří skupinu rozšířili o odliš-
nost v náboženské víře či zemi původu.
Ovšem ani tyto faktory vzájemnému sply-
nutí duší zabránit nedokázaly. Jsem již ně-
jaký čas opět doma, ve městě, kde pracuji
a mám přátele, jež znám celé roky. Přesto
se mi zdává, že v trolejbuse vidím záda
Mihaie nebo že se v obchodě mihla hlava
Ezgi. Jdu po ulici a náhle na mne zaútočí
zážitek (a s ním spojené pocity) při přípra-
vě společné večeře, tváře a typická gesta
ostatních účastníků. Jdu po ulici a tváři se
mi rozlije úsměv.
Týden ve Würzburgu pro mne byl velkým
zážitkem a obohatil mne jako člověka.

Jsem ráda, že jsem dostala možnost zú-
častnit se, jsem ráda, že jsem tuto nabídku
přijala. Nevím, zda může týden mezi ne-
známými lidmi člověka změnit, snad se
v mém případě jedná o jakýsi vedlejší
efekt celého projektu, ale na sobě rozdíly
pociťuji. Jsem rozený introvert, ač se sklony
k hlasitému smíchu a cimrmanovskému
humoru. Ovšem od pondělního rána až do
pozdního nedělního odpoledne jsem byla
sama sebou, člověkem nabitým energií,

společný výlet na radnici města Würzburg

takto si mladí lidé představují „evropskou
identitu”

společná příprava tradičních jídel
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málo viditelným – o to lépe slyšitelným.
A byla jsem jím ráda.”

Úryvek z deníku Jany:
„Někdo by se mi možná divil, že jsem dob-
rovolně jela se svou učitelkou z univerzity
na týdenní akci. A ještě k tomu s Karlíko-
vou! Setkat se neformálně s osobou, kte-
rou neoslovuji jinak než: „Dobrý den, paní
inženýrko” a vím, že se k ní nemám při-
bližovat mimo konzultační hodiny, bylo pro
mě už první příkoří. Ale co, prostě jsem to
zkusila. Na vlakovém nádraží, kde jsme
měli sraz, jsem na ní zahulákala: „Ahoj
Táňo!” Jako kdybychom byly kamarádky
a jako kdybych zapomněla na to, že mi
dala třikrát předělat seminární práci, kte-
rou jsem samozřejmě pokládala za doko-
nalou. A tak to všechno začalo…
Během celého týdne jsem měla možnost
Táňu poznat a povím Vám, že to stálo za
to. Táňa mi dokázala, že je opravdu nor-
mální lidská duše, která bavila celý týden
celou českou skupinu, a nejen ji. Její vtipné
glosování všech událostí přivádělo účastní-
ky k hlasitému smíchu a mě jen stále vrta-
lo hlavou – je to stále ta samá Karlíková?
Možná někdy přijdu této záhadě na kloub.
Aby to nevypadalo, že jsem celý týden bá-
dala nad analýzou osobnosti svojí učitelky,
musím připsat ještě něco o hře a mé roli
v ní. Během celé hry jsem zastávala funkci
ministr yně obchodu a ekonomických
záležitostí. První rok hry se náš tým sezná-
mil s ekonomickou situací naší země. Byli
jsme nejchudší země z celé EU a jediné,
co jsme mohli prodávat jak v rámci EU,

tak na světovém trhu, byly ryby. Při setkání
ministrů obchodu jsem tak činila v zájmu
všech občanů našeho fiktivního státu.
Během hry se mi podařilo koupit levně ně-
kolik továren na automobily, televizory, po-
čítače a elektrickou energii. Dále jsem vy-
tvářela nákupní strategie a všechny kroky
jsem měla naplánované. A světe div se,
ono to vycházelo. Díky naším investicím do
infrastruktury, vzdělávání a sociálního za-
bezpečení, a samozřejmě i díky mému ob-
chodování, se naše země stala na konci
hry druhou nejbohatší. Bylo to jak v po-
hádce. Víla Baťková mávla kouzelným bu-
siness proutkem a z chudé země udělala
bohatou. Kdyby to šlo tak i v reálném svě-
tě a já bych byla tak úspěšná ministryně,
určitě by mi pak Karlíková tu seminárku
nevrátila a dala mi za ni plný počet bodů.”
Hlavním cílem celého setkání bylo uvě-
domění si vzájemných odlišností a nale-
zení způsobu myšlení, jehož výsledkem
bude ochota a schopnost spolupráce,
a to i přes zjevné rozdíly ve způsobu
života. Heslem týdne byla „evropská
identita”, kterou se v případě našeho
pobytu podařilo bezezbytku naplnit.
Němečtí organizátoři uvažují o konání
i dalších ročníků tohoto projektu, v pří-
padě zájmu sledujte aktuality na webo-
vých stránkách projektu EUROPE
DIRECT Pardubice (www.europe-di-
rect.cz), případně se obraťte přímo na
manažerku centra Petru Srdínkovou
(rozenou Eppingerovou) – (eu@ipar-
dubice.cz).

Ing. Táňa Karlíková
Ústav veřejné správy a práva FES

Bc. Jana Baťková
studentka 2. ročníku navazujícího studia

oboru Regionální rozvoj FES

redakční schůzka a příprava večerních
zpráv, včetně následného natáčení relace”

projednávání spolupráce na projektu mezi
zástupci zemí Smarton Republic (Rebecca
ze SRN), Saraselemi (Sarah ze SRN),
Staricig (Renata z ČR)

Kontrasty Střední Asie
– výstava fotografií studentky Univerzity Pardubice ve Vsetíně

Kampaň Česko proti chudobě, kterou každoročně pořádá
koalice nevládních a neziskových organizací, zavítala do vět-
ších měst republiky nevyjímaje Pardubic, kde se tato akce
uskutečnila dne 30. října. Již několikátým rokem pořádá dny
proti chudobě i město Vsetín. Při této příležitosti se v míst-
ním informačním centru konala výstava fotografií nesoucí ná-
zev „Kontrasty Střední Asie”. Výstava probíhala ve dnech od
20. října, kdy se konalo slavnostní zahájení výstavy, až do kon-
ce října. Fotografie byly vybírány tak, aby ukázaly rozdíly mezi
městy a vesnicí, mezi kumulací bohatství povětšinou v hlav-
ních městech těchto zemí a naopak chudobu v okrajových
částech republik.
Fotografie pocházely ze čtyř středoasijských republik Kyr-
gyzstánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu. V těch-

to zemích jsem se svými kolegy z oboru sociální antropolo-
gie Univerzity Pardubice prováděla terénní výzkum, který je
nedílnou a jednou z nejdůležitějších částí sociální antropolo-
gie. Terénním výzkumem se také antropologie odlišuje od ji-
ných společenskovědních disciplín. Antropolog ve svém vy-
braném terénu zůstává měsíce až rok a metodou zúčastně-
ného nebo nezúčastněného pozorování se snaží sesbírat co
nejvíce informací o zkoumaném etniku, specifické skupině či
studovaném jevu.
Náš první výzkum v lokalitě Střední Asie probíhal v létě
2005, každý z deseti studentů strávil tři měsíce v republice
Kyrgyzstán. Výzkum probíhal následovně, měli jsme tři lokali-
ty, každá se nacházela na opačném konci země a byla svým
způsobem specifická. Rozdělili jsme se do dvojic a každá zů-



studenti

37

stala v jedné lokalitě minimálně jeden měsíc. Žili jsme u míst-
ních rodin a snažili se začlenit tak, abychom podrobně po-
znali život místních Kyrgyzů. Tato metoda se v antropologii
nazývá zúčastněné pozorování.
Druhý výzkum ve Střední Asii probíhal v roce 2006,
v Turkmenistánu a Tádžikistánu jsme každý strávili dva měsí-
ce. Tohoto výzkumu se zúčastnilo šest studentů naší univer-
zity a jedna studentka z Varšavské etnologie. V těchto ze-
mích oproti minule zkoumanému Kyrgyzstánu jsme se potý-
kali se složitějšími situacemi, co se týká získávání informací.
Hlavně v Turkmenistánu existuje silný diktátorský režim.
Naše kroky byly hlídány nejen státním aparátem, ale i každo-
denní přítomností „zástupce cestovní kanceláře”, který nám

v podstatě určoval, kde se budeme pohybovat. V Tádžikistánu
jsme se zase setkávali ve velké míře s korupcí a silnou byro-
kracií. Ovšem v této zemi, kde se nachází střecha světa –
pohoří Pamír, jsme ve vysokých horách potkali velmi
ochotné lidi, kteří nám pomáhali za každé situace.
I přes všechny komplikace jsme ve Střední Asii sesbírali bo-
hatý materiál, který nám posloužil k sepsání bakalářských
a diplomových prací. Také nás tyto cesty obohatily o nespo-
četné množství zážitků a nových informací, které nám budou
nápomocny v budoucích terénních výzkumech.

Aneta Hoduláková
studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia

Sociální antropologie FF

1 2

3 4 5

6

1. Tádžikistán – zúčastněné pozorování
(Aneta Hoduláková a Zuzana Palečková

2. Tádžikistán – lidé z Pamíru
3. Turkmenistán (vesnice Nochur)
4. Jižní Kyrgyzstán (vesnice SaryMongol) v pozadí pohoří Pamír
5. výstava ve vsetínském informačním centru
6. mešita duchovnosti Turkmenbaši je největší mešitou svého

druhu ve střední Asii
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Podzimní fotomaratón 2008

V průběhu listopadu uspořádal univerzitní fotoklub již třetí
ročník fotografického maratónu. Klasické jednodenní víken-
dové uspořádání, kde si soutěžící vyslechnou soutěžní téma
a do druhého dne odevzdají výběr tří fotografií podle vlastní-
ho uvážení, bylo tentokrát nahrazeno třídenním fotomarató-
nem v průběhu pracovních dnů.
Fotomaratónu se zúčastnilo 17 soutěžících nejen z řad stu-
dentů a zaměstnanců univerzity, ale i zástupců pardubické ve-
řejnosti. Téma třetího fotomaratónu konajícího se v průběhu
tří pracovních dní se tentokráte nabízelo samo: číslo tři –
„3”. Číslo tři je nejen označení pardubické trolejbusové linky
umožňující studentům spojení se světem (hlavním nádražím),
ale zasahuje i do literatury a hudby (trilogie, triptych),
náboženství (trojjedinost, svatá trojice, tři králové) a význam-
nou roli hraje například i v pohádkách (tři přání, tři oříšky, tři
královští synové).
Všichni účastníci se s tématem vyrovnali po svém, o čemž
svědčí sedmnáct originálních sérií. Tyto série byly po dobu
čtrnácti dnů anonymně zveřejněny v prostorách vestibulu
kolejí C, kde probíhalo hlasování diváků o tři nejzajímavější
z nich. Autoři tří nejoblíbenějších sérií byli odměněni, jak
sponzorskými dary poskytnutými pardubickými firmami OK
computers a GM foto, tak i reklamními předměty univerzity.
První místo získal Martin Kaltoun, druhé Marek Chaloupka
a třetí Iva Urbanová. Vzhledem k široké nabídce sponzor-
ských darů ocenili organizátoři drobnými dary i ostatní
účastníky fotomaratónu.

Členové univerzitního fotoklubu dále vybrali sérii Josefa Po-
pílka, který získal „Cenu fotoklubu”. Každý hlasující, který
uvedl na hlasovací lístek kontakt, byl zařazen do slosovaní
o cenu pro hlasujícího diváka. Po vyhlášení výsledků došlo na
místě k vylosování slečny Marešové.
Fotomaratón se postupně stává příjemným osvěžením běhu
semestru. Věříme, že se mu podaří získat si postupem času
stále větší oblibu, protože fotografie, jako prostředek sebe-
vyjádření, si to určitě zaslouží.
Více informací k fotomaratónu naleznete na adrese http://fo-
tomaraton.wz.cz a na stránkách fotoklubu http://fo-
toklub.upce.cz.

RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
vedoucí Fotoklubu Univerzity Pardubice

ocenění účastníci fotomaratónu

kultura

54. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

Ruská grafika konce 20. století

Výstava Ruských grafik konce 20. století
byla k vidění v Galeri i Univerzity
Pardubice od 9. září do 6. listopadu.
Jak napsal k ruské grafice i jeden z vy-
stavovatelů Gennadij Alexandrov:
„Vystavené grafické listy jsou práce rus-
kých umělců vytvořené v letech 1967 až
1995. Osm z nich jsou moje práce, jednu
grafiku od Demjana Utěnkova jsem za-
koupil v galerii a jedna grafika (od autora
Maj Mituriče) se ke mně dostala šťastnou
náhodou. Ostatní jsou získány výměnou
mezi autory v domech tvorby při společné
práci v grafických dílnách.
U Moskvy byly dvě grafické dílny: SENŽ
a ČELJUSKINSKAJA. Měl jsem štěstí; mohl
jsem v 80. letech pracovat v obou dílnách,

a tak se seznámit s desítkami zajímavých
umělců. Na konci dvouměsíčního pobytu
v těchto domech tvorby si výtvarníci často
vyměňovali mezi sebou výsledky své práce.
Tak jsem se stal vlastníkem nevelké kolek-
ce, se kterou bych chtěl seznámit i milovní-
ky grafiky v Čechách.”

Vystavující autoři:
Ivan Lukjanov, Margarita Smirnova, Vla-
dimír Gribačov, Alexandr Novik, Vladi-
mír Dolgušin, Vladimír Jegorov, Viktor
Apuchtin, Igor Ancigin, Gennadij Ale-
xandrov, Sergej Alexandrov, Jana Lisici-
na, Děmjan Utěnkov, Olga Grečina, Maj
Miturič, Vladimír Fufačov, Světlana
Kuzmičova.

Návštěvy výstav v Galerii Univerzity
jsou zdarma.

(vw)
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55. výstava v Galerii Univerzity Pardubice

PAVEL MATUŠKA – USMÍVÁNÍ

Při příležitosti listopadového státního
svátku České republiky a k připomenu-
tí událostí, které mají své historické
vazby na vysokoškolskou půdu, byla
otevřena 55. výstava na níž se předsta-
vil Pavel Matuška se svojí výstavou na-
zvanou „Usmívání”.
Pavel Matuška se narodil v roce 1944
v Třebechovicích pod Orebem, kde žije
a pracuje jako výtvarník. V roce 1962
maturoval na SPŠ strojnické v Rychnově
nad Kněžnou. Jako výtvarník propagace
začal pracovat v roce 1967 v královéhra-
decké Fotochemě a postupně pak v ně-
kolika dalších podnicích. V letech 1976 –
1979 absolvoval šestisemestrální Stu-
dium teorie a praxe grafiky periodik při
Fakultě žurnalistiky UK v Praze. Výtvar-
níkem na volné noze v oboru reklamní
grafiky, ilustrace a kresleného humoru se
stal v roce 1984.
K autorovu dílu a knize stejného názvu
vydané v roce 2006 napsal publicista
a teoretik výtvarného humoru Ivan
Hanousek:
„Autor je bytostný usmívač, ne posmívač.
Pokud přijmeme za prokázané, že chlapi
se raději bujaře řehtají (jsou tací jednoduš-
ší) a ženy rády blaženě usmívají (jsou pak

jaksi tajemnější), pak musí být Pavel Ma-
tuška u ženské části lidstva na roztrhání,
což se dá vyjádřit i starodávným termínem
„jít na dračku”. Je tím myšleno samozřej-
mě Matuškovo dílo. Výsměch není jeho
myšlenková parketa, právě tak jako ostrá
angažovaná čára není grafickým zázna-
mem EKG jeho srdce. Srdce, pokud jste tu
divnou věc někdy viděli, je spíš kulaté než
hranaté a Matuškovi panáci, vlastně jeho
všechno, je spíš oblé, a tak nějak dokulata.
Autorovy pokl idné scenérie vyzývaj í
k úsměvu – smích mohou vyvo la t
v okamžiku, kdy divák, ukolébaný harmonií
obrázku, teprve při rozšifrování pravého
smyslu dění pochopí, oč jde. Někdy ten
smích přijde až dodatečně – s přečtením
názvu díla zakomponovaným přímo v ob-
raze. Matuškovy výtvarné scény jsou jako
jejich autor. Od pohledu zdrženlivý nemlu-
va, morous, jehož kulatá tvář pouze na-
značuje dobromyslný potenciál. A vskutku,
hned při prvním nesmělém dotyku, vzápětí
po oslovení autor taje a začne se usmí-
vat.”
Výstava trvala do 15. ledna 2009.

zdroj informací: www.pavelmatuska.cz
(vw)
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Vyhlášení Standarty rektora a nejlepších sportovců Univerzity
Pardubice za akademický rok 2007/2008

Ve čtvrtek 13. listopadu se v zasedací místnosti rektorátu
v 17:00 hodin sešli nejlepší sportovci Univerzity Pardubice,
aby převzali ocenění za vynikající sportovní výkony v uplynu-
lém akademickém roce.
Při této příležitosti byly zároveň vyhlášeny výsledky 50. roč-
níku Standarty rektora. Jedná se o výjimečné sportovní klání,
ve kterém mezi sebou soutěží jednotlivé fakulty univerzity
ve 12 kolektivních a 5 individuálních sportovních disciplínách.
Podvečerní slavnostní akce byla zahájena úvodním slovem
prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc., předsedy Univerzitního spor-
tovního klubu, který přivítal přítomné a zároveň vyzdvihl vý-
znam soutěže a její přínos pro studenty. Poté se slova ujal

vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Mgr. Tomáš Macas, po
jehož projevu následovalo představení a ocenění nejlepších
sportovců univerzity za rok 2007/2008 v těchto kategoriích:

a) Medailová umístění sportovců
Univerzity Pardubice na ČAH v Brně

Atletika
Disk M 1. místo Jirásek Tomáš (DFJP)
Hod kladivem M 3. místo Jan Mikulášek (FChT)
Hod kladivem Ž 3. místo Kateřina Chlupová (FChT)
400, 800 m M 3. místo Tomáš Netolický (DFJP)

sport

nejlepší sportovci UPa za akademický rok 2007/2008doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. – děkanka FES – přebírá vítěznou
trofej za nejlepší fakultu UPa v oblasti sportu
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Nohejbal
Dvojice 3. místo Jakub Mrákava (FF)

Ladislav Pyskatý (FChT)

Karate
Kata M, kumite-80 3. místo Ondřej Charvát (FEI)

Basketbal
Ženy 3. místo Blovská Veronika (FChT)

(kapitánka)

b) Medailová umístění sportovců
Univerzity Pardubice na AM ČR

Atletika (hala)
800 m1. místo Tomáš Netolický (DFJP)

c) Ocenění za reprezentaci Univerzity Pardubice

Kulturistika
Mistr Universe 2008 Jakub Šubrt (DFJP)

Kanoistika
účast na OH 2008 Jana Blahová (FF)

Po úvodním ceremoniálu následovalo vlastní vyhlášení Stan-
darty rektora za uplynulý rok, kterého se ujal prorektor doc.
Ing. Milan Graja, CSc., z jehož rukou převzala putovní stříbrný
pohár děkanka vítězné Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing.
Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní, která
byla vítěznou fakultou i v loňském roce, zvítězila i letos s po-
měrně velkým bodovým náskokem před Dopravní fakultou
Jana Pernera a Fakultou chemicko-technologickou.
Tato netradiční kolektivní soutěž by měla přispět k tomu, aby
se ke sportu „přitáhlo” co nejvíce studentů, nejenom proto,
že tato soutěž je prestižní soutěží mezi fakultami, ale hlavně
proto, že sport a sportovní aktivity by se měly stát nedílnou
součástí života našich studentů.

Mgr. Ivana Trampotová
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Běh naděje navazující na Běh Terryho Foxe

V sobotu 11. října organizovala v rámci programu XV. měst-
ských slavností Pardubic katedra tělovýchovy a sportu a Uni-
verzitní sportovní klub ve spolupráci s Klubem onkologicky
nemocných již 11. ročník tradičního běhu pro zdraví a na
podporu výzkumu léčby rakoviny.
Na doprovodném programu se podílely Státní zdravotní
ústav a Pohybové studio Hroch.
V sobotu se za slunečného počasí na Pernštýnském náměstí
v Pardubicích sešlo na 200 nadšených sportovců i nespor-
tovců, aby zdolali trasu vedoucí Starým městem a tím pod-
pořili myšlenku boje proti rakovině. Sportovci trasu dlouhou
2 500 m běželi, jeli na kole nebo na kolečkových bruslích
a zvítězil každý, kdo se Běhu naděje zúčastnil.
Běh zahájili prorektor Univerzity Pardubice doc. Ing. Milan
Graja, CSc., primátor města Pardubic Ing. Jaroslav Deml a ná-
městkyně primátora města Pardubic MUDr. Štěpánka
Fraňková.
V rámci doprovodného programu cvičily studentky Univerzi-
ty Pardubice – finalistky AM ČR aerobik a děvčata z Pohybo-
vého studia Hroch předvedla choreografii, se kterou se stala
mistryněmi ČR. Dalším příspěvkem doprovodného progra-
mu bylo měření krevního tlaku, tělesného tuku a dále porad-
na zdravé výživy a pohybu. Všichni zaregistrovaní účastníci si
odnesli tradiční drobné upomínkové předměty. Výtěžek
z akce, který je registrován jako veřejná sbírka, činí
11 000 Kč. Organizátoři děkují všem a věří, že myšlenka boje
proti rakovině nebude lidem lhostejná a na příští ročník
přiláká více účastníků.

Mgr. Petr Filip
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

napětí před prvním startem Běhu naděje

doběh do cíle pod Zelenou bránou
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Výsledky Memoriálu Stanislava Koldy

Dne 20. září se konal již 10. ročník Memoriálu prof. Ing. Sta-
nislava Koldy, CSc. Turnaj v tenise probíhal za poměrně
chladného počasí, ale nezmokli jsme. Dvojic přišlo tak akorát,
abychom turnaj dohráli v jednom dni. Večer bylo vyhlášení
vítězů, předání cen a grilovaná kuřata. TO USK děkuje všem
sponzorům za podporu tohoto tradičního turnaje a děkuje
také všem hráčům za předvedené sportovní výkony a slušné
vystupování během celého turnaje.
Ahoj a příští rok nashledanou!

Výsledky:
Kategorie: hráči výkonnostní
1. Petr Marek Petr Filip
2. Vojtěch Wiesner Petr Jachnický
3. Ondřej Kudýn Lucie Čeganová, Cahlíková

4. Stanislav Akrman Miloslav Kozák

Kategorie: rekreanti
1. Irena Rezlerová Miloslav Kozák
2. Libuše Držková Vratislav Držka
3. Vlasta Čížek Bohdan Linda
4. Miroslav Štancl Aleš Vavřička
5. – 6. Táňa Molková Milan Molek
5. – 6. Simeon Karamazov Pavel Stratil
7. – 8. Miloslav Němec Miroslav Večeřa
7. – 8. Renata Máchová Vlasta Mácha
9. – 10. Kateřina Zetková Richard Zetek
9. – 10. Míla Kašparová Jiří Křupka

PaedDr. Jan Vašíček
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Sportovní kurz na ostrově Elba

Katedra tělovýchovy a sportu pořádala v loňském akademic-
kém roce letní sportovní kurz, který se konal na italském os-
trově Elba. Uskutečnil se v termínu 6. až 15. června a zúčast-
nilo se jej 60 studentů a studentek naší univerzity.
Ubytování bylo zajištěno v karavanech v příjemném kempu
Ville Delli Ulivi, kde také probíhalo prakticky veškeré spor-
tovní vyžití. Pro sportování jsme využívali všechna dostupná
sportoviště tohoto objektu, ať již to byl bazén, tenisové kur-
ty, hřiště s umělým povrchem, posilovna nebo kurt na beach
volejbal. Příjemným překvapení pro nás bylo místní wellnes
centrum, které splňovalo vysoký standard pro relaxaci
a odpočinek.
Sportovní program byl pestrý a bohatý na rozmanité pohy-
bové aktivity, které probíhaly již od časných ranních hodin.
Hned po ránu si mohli studenti vybrat mezi joggingem na
pláži a jízdou na in-line bruslích po stezkách přímořského
městečka. Poté následovala půlhodinka powerjógy, při které
jsme se mohli nerušeně protahovat a relaxovat na liduprázd-
né písečné pláži. V dopoledních hodinách následoval oblíbený
aquaaerobik, který byl hojně navštěvován především student-
kami, přičemž studenti si vybíjeli svoji energii na tenisových
kurtech. Nabídka sportů v odpoledních hodinách se v průbě-
hu kurzu měnila po dohodě se studenty. V nabídce nechyběla
turistika, cykloturistika, beach volejbal, vodní pólo, stolní tenis,
dance aerobik, sportovní hry na pláži apod. Den býval
zakončen v pozdních večerních hodinách aerobikem dívek
a kopanou chlapců.

Součástí desetidenního programu byl i celodenní výlet po
malebném ostrově, který mohli zúčastnění absolvovat podle
fyzické zdatnosti buď na kolech, nebo místním autobusem.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za je-
jich sportovní nasazení, bezproblémové jednání i chování
a spolehlivost po celou dobu pobytu.
Velký dík si samozřejmě zaslouží i všichni, kteří se na organi-
zaci a bezproblémovém chodu tohoto kurzu podíleli, což byli
asistenti KTS, jmenovitě Mgr. Pavla Procházková, Mgr. Eva Ča-
ladi, Mgr. Iva Trampotová, Bc. Lenka Doležalová a Mgr. Petr
Mlateček.

Mgr. Ivana Trampotová a Mgr. Pavla Procházková
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

společná fotografie účastníků sportovního kurzu

Víkend s aerobikem

Stává se již tradicí, že s přicházejícím podzimem se koná ví-
kend s aerobikem, který tentokrát proběhl v termínu 7. až
9. listopadu. Na rozdíl od předcházejících akcí se tento víkend
neuskutečnil pouze na půdě katedry tělovýchovy a sportu

(KTS), ale též v plaveckém areálu a veřejném fitnescentru
v Polabinách. Počet účastníků se vyšplhal na 30. Seznam cviči-
telů: Ivana Veselá, Alena Šterbová, Katka Reibergová, Bc. Mar-
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cela Krmelínová, Bc. Renáta Petráňková, Mgr. Eva Čaladi, Mgr.
Ivana Trampotová, Mgr. Petra Seidlová a Mgr. Petr Filip.
Páteční blok sportovních aktivit začal ve 14 hodin na plavec-
kém bazénu rozjezdovou hodinou aqua aerobiku, kterou
vedly asistentky KTS Mgr. Eva Čaladi a Mgr. Petra Seidlová.
Po příjemném a netradičním rozehřátí organismu se děvčata
přesunula do tělocvičny plaveckého areálu, kde na ně již byla
připravena Mgr. Eva Čaladi s novinkou v oblasti aerobiku. Ho-
dina Port De Bras byla hodinou příjemného protažení
a hezkých krokových variací, která sklidila pozitivní ohlas
u zúčastněných.
V sobotu ráno děvčata pokračovala v 9 hodin hodinou
P – classu, kterou vedla zkušená cvičitelka, naše zaměstnan-
kyně Iva Veselá, která děvčata řádně rozcvičila a protáhla,
takže byla ráda, že následující hodina dance aerobiku byla ve-
dena v trochu jiném, tanečním duchu, který navodila cvičitel-
ka Alena Štěrbová (FChT – 1. roč.).
Po krátké polední pauze se celá skupina cvičenek i instrukto-
rek přesunula do fitnesscentra v Polabinách, kde den plný
pohybu pokračoval. Děvčata byla rozdělena do tří skupin
a po hodině cvičení střídala spinning, pilates a strečink.
Ukázkovou hodinu spinningu předvedl s děvčaty instruktor
fitnesscentra, který byl při závěrečné výměně vystřídán asis-

tentem KTS Mgr. Petrem Filipem, který zpříjemňoval děvča-
tům namáhavé „šlapání” vtipnými poznámkami.
Hodinu pilatesu zkušeně vedla Katka Reibergová (FF –
1. roč.), která seznámila cvičící s jiným druhem posilování
a protažení.
Při závěrečné hodině strečinku se prostřídaly asistentky
KTS Mgr. Eva Čaladi a Mgr. Ivana Trampotová. Po poměrně
namáhavém cvičení se děvčata příjemně protáhla, uvolnila
a završila tak dva poměrně fyzicky náročné dny.
Nedělní dopoledne začalo v africkém stylu afro aerobikem,
který vedla Bc. Marcela Krmelínová (FChT – 5. roč.). Hodina
plná uvolněného pohybu a dynamické hudby byla příjemným
zpestřením dosavadních dvou dní.
O závěr nedělního dopoledne se postarala cvičitelka USK Bc.
Renáta Petráňková (FChT – 3. roč.), která při své dynamické
hodině kick-box aerobiku nenechala cvičenky vydechnout
a postarala se tak o vrcholné zakončení nejenom tohoto
dne, ale i celého třídenního víkendu.
Velký dík si zaslouží asistentky KTS, ale především Mgr. Eva
Čaladi, která stála u zrodu tohoto aktivního víkendu, který
nikoho, kdo se jej zúčastnil, určitě nezklamal.

Mgr. Ivana Trampotová
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Výsledky družstev USK Pardubice

Basketbalový turnaj MIT
Utrecht
Výběr studentů Univerzity v Pardubi-
cích se již posedmé zúčastnil pres-
tižního turnaje v basketbalu v holand-
ském Utrechtu. Tohoto turnaje, nazva-
ného „Mega International Tournament
in Basketball”, se každoročně účastní
kolem 25 družstev mužů a 15 družstev
žen z celé Evropy a také z USA. Repre-
zentanti naší univerzity si tradičně ve-
dou na turnaji velmi dobře, ve všech
ročnících jsme postupili do semifinále,
čtyřikrát do finále, a co je nejpodstat-
nější, dvakrát jsme turnaj vyhráli. Poda-

řilo se získat titul na turnaji v roce
2005 a v roce 2008. Loňský úspěch na-
šich studentů je opravdu cenný, pro-
tože ve finále porazili nejlepší holand-
ské družstvo, hrající holandskou ligu.
Studenti Univerzity Pardubice tak velmi
znamenitě reprezentovali nejen naši
univerzitu, ale i město Pardubice a Čes-
kou republiku. Dík tak patří nejen
účastníkům, ale i vedení univerzity
a klubu USK, kteří pravidelně tuto nád-
hernou akci podporují.
Univerzitu reprezentovali: Marek Bar-
theldi (FES), Vladimír Tomáš (FChT),
Pavel Skoupil (FChT), Ondřej Votava



44

Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 57

(FES), Ondřej Zach (FES), Jan Luptovský (FES), Luboš Stria
(bývalý student), Tomáš Macela (host PF HK) a Aleš Zikmun-
da (FES).
Finálový výsledek:
Univerzita Pardubice – Let Love Rule: 60 : 54

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek FChT

Sezóna basketbalu USK Pardubice 2007 – 2008
V soutěži meziokresního přeboru startovalo pouze družstvo
USK B a umístilo se na pěkném druhém místě. Družstvo
USK A, které je tvořeno převážně studenty, se soutěže nezú-
častnilo. Studenti mají pouze 2 tréninky, ale dostanou se do
tělocvičny i studenti, kteří by soutěž nehráli. To má dopad na
větší členskou základnu USK
Stav členstva na rok 2008 je 53 členů,
z toho – B družstvo 17, A družstvo – studenti 36
Vedle tréninků a účasti v soutěži jsme 29. března tradičně
uspořádali již 17. ročník „Memoriálu doc. Ing. Zdeňka Skři-
vánka, CSc.” za účasti: USK Pardubice A, USK Pardubice B,
BKV Hradec Králové.
Pořadí v turnaji:

l. USK Pce B,
2. BKV Hradec Králové,
3. USK Pce A.

Na ČAH v Brně obsadilo družstvo Univerzity Pardubice:
3. místo – ženy,
4. místo – muži.

Třetí místo žen je historický úspěch a všem studentkách pat-
ří poděkování za výbornou reprezentaci univerzity.

PaedDr. Jan Vašíček
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

USK Pardubice – Tenis
Závodní družstvo hraje šestým rokem Přebor Pardubického
kraje (dříve Oblastní soutěž I. tř.) smíšených družstev. Zatím-
co v předchozích letech naše družstvo usilovalo o záchranu
v této soutěži, poslední tři ročníky skončilo vždy na předních
příčkách osmičlenné skupiny.
Výsledky jednotlivých utkání:
USK Pardubice – TK Světlá nad Sázavou 9:0
TK Ústí nad Orlicí „B” – USK Pardubice 2:7
USK Pardubice – Pernštýn Pardubice „B” 1:8
TC Jevíčko – USK Pardubice 3:6
USK Pardubice – TO SK Žamberk „A” 4:5
Jiskra Havlíčkův Brod – USK Pardubice 2:7
Loko Česká Třebová „B” – USK Pardubice 5:4

V letošním roce hrálo družstvo ve složení: Daniel Kala, Stani-
slav Akrman (H), Petr Marek, Vojtěch Wiesner, Ondřej Ku-
dýn, Aneta Bašová, Lucie Čeganová (Cahlíková) a Renata
Štieglerová (H). (H = hráči na hostování). Kapitánem a ve-
doucím družstva byli Ing. Vratislav Držka a PaedDr. Jan Vaší-
ček. Dle oficiálních výsledků jsme v KP Pardubice skončili na
třetím místě a o jedno místo jsme si proti loňsku pohoršili.
Vítěz soutěže Pernštýn Pardubice „B” byl v celé soutěži su-

verénní a o jeho postupu nebylo pochyb. Letos mě překvapi-
la dobrá hra družstva Žamberku a mám dojem, že právě
Žamberk a Chrudim budou bojovat v příštím roce o příčku
nejvyšší. Nevyzpytatelná jsou na domácích kurtech béčka, jak
se ukázalo vloni v Hradci Králové a letos v Č. Třebové. Při
kvalitním doplnění našeho družstva o jednoho hráče se
může zapojit do tohoto boje i naše družstvo. Pokud nedojde
k žádným změnám, v příštím roce budou účastníky KP Par-
dubice: USK Pardubice, TK Chrudim, TK Holice, TOSK Žam-
berk, TC Přelouč, TK Ústí nad Orlicí „B”, TC Jevíčko, Loko
Č. Třebová „B”.
Hodnocení jednotlivců v tenisové soutěži družstev je složité,
ale přesto bych vyzdvihl dobrou hru našich děvčat v čele
s Luckou Čeganovou. Mezi muži byl bodově nejúspěšnější
pátý na soupisce Ondra Kudýn (5). Kromě Ondry se bodově
prosadili Petr Marek (3) a Dan Kala (1). Ostatní hráči podá-
vali během celé soutěže vyrovnané výkony.
Dan Kala, Ondra Kudýn, Honza Vašíček (zástupce kapitána),
Petr Marek, Vojta Wiesner, Standa Akrman, Vráťa Držka (ka-
pitán a vedoucí družstva), Renata Štieglerová, Aneta Bašová,
Lucka Čeganová

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek FChT

Volejbal ženy
Družstvo USK Pardubice – volejbal ženy je složeno z býva-
lých a současných studentek Univerzity Pardubice a je dopl-
něno několika hráčkami pardubického Sokola.
Sestava družstva:
R. Slabá, K. Kopecká, V. Šepsová, J. Jezdínská
smeč: A. Hofmanová, J. Flosová, I. Kvíderová, L. Svobodová
blok: S. Rucká, M. Tefrová, Z. Kasalová, K. Vykydalová
Sezónu jsme zahájily v říjnu 2007 a po první polovině sou-
těže – prosinec 2007 jsme byly na 3. pozici s nepatrnou ztrá-
tou asi 2 bodů na vedoucí družstvo Chocně. Toto bylo i pro
nás samotné překvapením, jelikož družstvo bylo oslabeno
odchodem klíčové smečařky J. Kvapilové do Sokola Pardubi-
ce – II. liga a zraněními dalších klíčových hráček na bloku
S. Rucká a Z. Kasalová. Naopak novou posilou se stala po-
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hyblivá a kreativní nahrávačka V. Šepsová, kterou jsme získaly
na hostování z Letohradu.
Po vánoční přestávce jsme v polovině ledna nastoupily do
druhé poloviny s odhodláním neprohrát vzájemné zápasy se
dvěma družstvy před námi v tabulce – nakonec jsme si ze
4 zápasů odnesly 3 vítězství. A také mimo jedné prohry jsme
odešly ze všech zápasů jako vítězky. Celou sezónu se
družstvo na smeči opíralo o výborný výkon A. Hofmanové,
která byla jednoznačně spolu s J. Flosovou na tomto postu
v průběhu celé sezóny nejlepší.
Středové hráčky na bloku úřadovaly velmi kvalitně a byly ve
většině zápasů neprostupnou zdí pro soupeřky – hlavně K.
Vykydalová a S. Rucká. Určité problémy v souhře nahrávač –
smečař byly nahrávačkou „Wendy” v druhé polovině elimi-
novány na minimum a hra samotná byla rovnocenná úrovni
II. národní ligy. Určitým omezením našeho družstva je nedo-
statek vysokých hráček, ty musí výšku nahrazovat výskokem
a kvalitní hrou v poli, která byla něčekaně na rozdíl od pře-
dešlých let na velmi dobré úrovni. Pravděpodobně překvape-
ním pro všechna družstva bylo naše vítězství ve skupině KP
1. třídy, i když si myslím, že bylo plně zasloužené za předvá-

děný atraktivní volejbal. Tím jsme si vybojovaly účast v kvali-
fikaci do II. národní ligy. Ta se hrála v Mnichově Hradišti za
účasti 5 družstev – postupovala dvě. Ač jsme excelovaly v zá-
pase s poté postoupivší Jaroměří, hanebně jsme prohrály
s domácím družstvem. Postup do ligy nám proklouzl pouze
kvůli jednomu prohranému setu navíc na rozdíl od domácích,
kde nám právě set v zápase s nimi unikl. Byla by to první
účast žen ve II. NL za působení klubu USK Pardubice, ale na
postup jsme nedosáhly.
Chtěla bych zmínit, že největším přínosem pro stávající
družstvo, a doufám, že i pro ně samotné, bylo začlenění no-
vých studentek přicházejících na univerzitu a ochotných pod-
stupovat 2 x týdně tréninky. Zároveň spolupráce s vedením
KTS a možnost využívání nové haly byla absolutně bezpro-
blémová a myslím, že díky této podpoře univerzity jsme jed-
no z mála družstev v Pardubicích i širokém okolí, které má
takové fantastické zázemí. Tímto bych chtěla velmi poděko-
vat celému vedení KTS, jakož i Ing. Ondřeji Pruskovi, Ph.D. –
tajemníkovi USK Pardubice a zároveň paní hospodářce
R. Nepovímové.

Soňa Venclová
vedoucí družstva odbíjené žen USK Pardubice

historie

Bernard Bolzano – osud zapomenutého velikána
(Expedice Bolzano – Těchobuz 14. května 2008)

„Štastným býti a jiné blažiti , toť úkol
člověka.”

Bolzano

V polovině května 2008 se studenti fi-
losofie Fakulty filozofické (FF) vydali do
Těchobuze (u Pacova) v jižních Če-
chách , kde působi l p lných 25 let
(1823–1848) Bernard Bolzano – vyni-
kající filosof a učenec (světoznámý ma-
tematik a logik), obětavý přítel student-
stva a kněz nadšený duchem. Celou ex-
pedici doprovázel z Pardubic prof. Ra-
dim Palouš, který byl pro všechny
účastníky znamenitým průvodcem –
již cestou upozornil na některé pozo-
ruhodnosti ze života Bolzanova. V Tě-
chobuzi pak přiblížil osud a myšlenkový
odkaz v přednášce o Bolzanově du-
chovním vývoji a pustil magnetofonový
záznam svého rozhovoru, který pořídil
v roce 1984 s pamětníkem Františkem
Mrázkem, jenž slýchával o Bolzanovi vy-
právět od svých dědů a přátel.
Bernard Bolzano se narodil 5. října
1781 na Starém Městě pražském, kde
jeho otec Bernard vedl obchod s umě-

leckými předměty a vyznačoval se neú-
navnou činností a živým smyslem pro
obecné dobro. Jeho matka Cecilie, dce-
ra pražského obchodníka, byla velice
skromná a zbožná. Porodila dvanáct
dětí, z toho jen dvě přežily do dospě-
losti – Jan a Bernard, který byl od dět-
ství velice tělesně sláb. Od r. 1796 stu-
doval Bolzano filosofii , matematiku
a přírodní vědy. Poté (od r. 1800) ještě
studuje teologii. Pravou duší jeho života
byla zásada, že nejvyšším zákonem
mravnosti je všemožně podporovat
obecné blaho.
Mezi studenty se od r. 1784, kdy byla na
univerzitě zavedena místo latiny němči-
na, projevoval nový duch – josefinismus;
ten znamenal sice politickou centraliza-
ci, ale v poměru k náboženství se pro-
jevoval svobodomyslností a racionali-
tou, deismem a odmítáním zjeveného
náboženství. Bolzano získal neomeze-
nou lásku svých posluchačů a podařilo
se mu téměř ce lou univerz i tu
nadchnout křesťanským duchem, při-
čemž náboženství u něj splývá s definicí

morálky: Každý se má přidržet těch ná-
zorů, které nejvíce prospívají jeho mo-
rálce a blaženosti. Svým racionalismem
však vzbuzoval u mnohých církevních
představitelů nelibost – vyslovoval se
také nejednou pro reformu církve,
avšak nikoli ve svých přednáškách, ale
pouze ve spisech.
Na univerzitě byl znám nejen svou od-
borností, péčí o vzdělávání, ale také ne-
obyčejnou humanitou, která se proje-
vovala např. tím, že organizoval sbírky
na pomoc chudým studentům. Bylo
o něm známo, že byl přísným profeso-
rem, který vyžadoval pozornost, věc-
nost a porozumění předmětu. Těšil se
nebývalému respektu a měl zvláštní dar
upoutat mysl studentů. „Bystře posuzo-
val své žáky, přátelsky k návštěvám je
vybízel a hleděl sblížiti se zvláště s těmi,
kteří duchem a smýšlením nad jiné vy-
nikali a ve kterých doufal roznítiti lásku
pro obecné dobro. Ať jakoukoliv prací
zaměstnán a v kteroukoliv chvíli dne,
každého vítal stejně vlídným způsobem
a každému dostalo se rady a poučení.”
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– píše profesor Zeithammer. Ve svých
exhortách hovořil kosmopolita Bolza-
no kromě jiného často o lásce k vlasti,
k níž mnohé povzbuzoval. Nejdražší
jeho ideou byla myšlenka, že spojenou
snahou jen několika lidí může nastat
obrat k lepšímu. Podobně jako Komen-
skému i jemu bylo nejdůležitější vzdělá-
vání mládeže. Často říkal: „Dejte nám
jen školy a brzy zasvitnou nám lepší
časy!” – to u něho nebylo jen heslo, ale
výraz oddanosti dobré věci. Navzdory
jeho pedagogickým a vědeckým úspě-
chům však bylo dvorním dekretem
z Vídně brzy po jeho nastoupení roz-
hodnuto, aby opustil univerzitu. Mnozí
jeho přátelé (profesoři i biskup) se za
něj přimlouvali (až u císaře). Nakonec
byl r. 1807 potvrzen ve svém úřadě, ale
s omezením: nesměl přednášet podle
vlastních názorů, nýbrž jen podle po-
vrchního Frintova katechismu. Další se-
trvání Bolzanovo na univerzitě bylo
ov l ivněno ze jména jeho ve l ikým
stoupencem, opatem premonstrátů
Mi lo Grünem, který je j přátelsky
všemožně podporoval. Mezi léty 1813
až 1818 jej postihlo několik krutých
ran (přišel o svou nadanou 17 letou
sestru, otce a 25 letého bratra –
výtečného lékaře).
V době tvrdého pronásledování se do-
stal do konfliktu i s císařem Františkem

(po pádu Napoleona stát útočil na jaký-
koli pokrok). Bolzano byl z ideologic-
kých důvodů – kvůli sporu s církví – vy-
povězen po patnácti letech z Karlo-Fer-
dinandovy univerzity. Měl však mnoho
přátel; jako přednášející na Karlo-Ferdi-
nandově univerzitě v Praze vychoval
množství žáků, kteří jej milovali, zejmé-
na měl podporu u josefinistů a svobod-
ných zednářů. V této chvíli se ho také
zasta l p lnou vahou jezu i ta Jose f
Dobrovský, díky němuž se zřejmě
situace částečně uklidnila.
Tou dobou hledal velkostatkář a majitel
sklárny v Těchobuzi Josef Hoffmann
pro svou manželku, zdrcenou smrtí dí-
těte, kněze–utěšitele, a oslovil Bolzana.
Bolzano byl jí potom oporou. Rodina
Hoffmannova měla v úmyslu postavit
své zesnulé 16leté dceři Karolině velice
honosný památník. Bolzano je však pře-
svědčil, aby místo toho r. 1825 postavili
v Těchobuzi školu pro české děti: stojí
dodnes – na tehdejší dobu nezvykle
výstavná: v horské vesničce zděná pat-
rová budova. Bolzano také v Těchobuzi
sloužil latinské mše.
Němec Bolzano si vždy říkal, že je
natione Bohemus – z českého králov-
ství, které má dva kmeny – podle Bol-
zana – český a německý. Jejich úkolem
je vzájemné porozumění, přátelské spo-
jení. České národní obrození dělalo své

první dětské krůčky. V Bolzanově podá-
ní to není „národ”, tedy ne ti „rodem
spříznění”; pojetí obyvatelstva jakožto
pokrevního (rodového) společenství
vznikalo teprve až v průběhu obrození.
Jsou to ti, které spojilo dějinné spole-
čenství: spoluobčané. Toto byl ethos,
který tehdy studenty uchvacoval.
Ještě v Praze Bolzano kázal každou ne-
děli, na nedělních exhortách v kostele
u sv. Sa lvátora (na Starém Městě
pražském u Karlova mostu) měl nabito
– hovořilo se o tisíci studentů. Všechna
kázání byla politicko-společensky ladě-
na. Jeho žákem byl například Karel

Bernard Bolzano

Těchobuz

vzpomínky na Bolzana

společné foto
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Jak se pro fakulty hledala jména
Když v rámci naší univerzity začaly vznikat nové fakulty, byla
velká chuť je názvem odlišit od obdobných pracovišť působí-
cích v rámci republiky. Povedlo se to jen u dopravní fakulty.
Její pracovníci a částečně i studenti přicházeli ze slovenské
Žiliny do úrodného Polabí v čase, kdy se v Pardubicích živě
vzpomínalo na muže, který nejen v carském Rusku, ale
i v habsburském císařství stál u zrodu významných železnič-
ních tratí. Po jedné z nich právě i k nám 20. srpna 1845 po-
prvé doslova dosupěla vlaková souprava. Vezla tehdy vzácné
pasažéry v čele s členem vládnoucího rodu, kteří v cestě do
Prahy pokračovali až poté, co se posilnili vybranými lahůdka-
mi připravenými pro ně ve stínu rozlehlého stanu.
Je smutné, že stavitel tratě z Olomouce do hlavního města
království si jízd po ní dlouho neužíval. Při jedné z nich podle
dnešní terminologie vlastní nepozorností utrpěl smrtelný
úraz. Zprvu ovšem nic nenasvědčovalo, že by se k Janu Per-
nerovi blížila smrt. Byl sice zcela viditelně zraněný, přesto do-
kázal bez cizí pomoci vystoupit na zdejším nádraží a zamířit
k domu svých rodičů. Po jistém čase – 10. září 1845 – v něm
i za pozornosti tehdejšího tisku skonal. Dodnes však jméno

třicetiletého inženýra připomíná v Pardubicích stejnojmenná
ulice a pro širší veřejnost právě i dopravní fakulta.
U další naší fakulty, formující se na počátku devadesátých let
minulého století, to již s naplněním snahy o přidání ozdobné-
ho slovního přídomku nebylo tak jednoduché. Vybíralo se
tehdy z různých jmen. Nakonec zůstala v pomyslném osudí
dvě: Jiří z Poděbrad a Arnošt z Pardubic. Při konečném jed-
nání bylo odmítnutí prvního z nich nasnadě. Proč u nás pro-
pagovat v podstatě cizí město, byť také ležící na Labi. Nako-
nec byl zavržen i první pražský arcibiskup, neboť mu bylo vy-
čítáno, že se oficiálně na výkonu veřejné správy vlastně nepo-
dílel. Pravda to sice nebyla, protože z titulu svého postavení
v církevní hierarchii měl k tomu přesně vymezené příležitos-
ti, ale on sám se mylnému názoru již bránit nemohl.
Dopravní fakulta tím zůstala v rámci univerzity jedinou její
součástí, nesoucí jméno slavné osobnosti. Na muže, spočíva-
jícího již více než šest set let v katolickém chrámu polského
Kladska, se však přece jen nezapomnělo. Za velké slávy mu
byl před pěti roky 23. září ve foyer naší auly odhalen
umělecky výsostný reliéf.

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

univerzitní fejeton

Havlíček Borovský. Když přišel rok
1848 a vytvořila se česká rada ve Sva-
továclavských lázních v Praze, tak Bol-
zana navrhli, aby byl jejím členem. Bol-
zano to tehdy nejen ze zdravotních dů-
vodů odmítl a brzy poté zemřel (18. 12.
1848).
Bylo jeho zásluhou, že v Těchobuzi byla
snad vůbec první spořitelna v Čechách.
A další pozoruhodnost: do Bolzanovy

smrti byla robota; Bolzano chtěl ulehčit
s i tuac i , za lož i l pro to „spotřebn í
družstvo”: těchobuzští si vystavěli
charitativní sýpku.
Závěrem ještě jedna charakteristická
příhoda : Jednou navečer odešlo do
temného lesa pětileté děvčátko, ztratilo
se a nebylo k nalezení. Když se to do-
zvěděl Bolzano, tak nasadil svého psa
a děvčátko zachránil před velmi pravdě-

podobnou smrtí. Rodiče z vděčnosti
postavili Bolzanovu psu pomník, který
je v Těchobuzi dodnes. Lidé v kraji si
o Bolzanovi po generace vyprávěli.
Bolzano byl v trvalém styku s lidmi,
snažil se přispívat ke zmírnění lidské
bídy a utrpení. Kdo se s Bolzanem jed-
nou sešel, byl do smrti poznamenán.

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Katedra religionistiky a filosofie FF

spokojený a veselý
celý rok

2009
redakce Zpravodaje UPa
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