číslo 71 / březen 2012

UNIVERZITA V TÝDNU
NEKLIDU
Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách terciárního vzdělávání a věcných návrzích zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci
studentům.
●

pondělí 27. února od 14:00 hodin v univerzitní aule MIMOŘÁDNÉ
SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE UNIVERZITY

●

úterý 28. února od 11 hodin v kongresovém sále rektorátu PŘEDNÁŠKA Jiřího
Chotaše „AKADEMICKÁ SVOBODA: OHROŽENÝ IDEÁL?“

●

z úterý na středu 28. – 29. února v univerzitní aule NOC UNIVERZIT

●

středa 29. února POCHOD VYSOKÝCH ŠKOL v Praze k Úřadu vlády ČR

●

čtvrtek 1. března diskusní a informační akce v rámci tzv. Indického dne
v Pardubicích

●

pátek 2. března v univerzitní aule, posluchárně A3 PŘEDNÁŠKA Václava Němce
„Idea univerzity podle Karla Jasperse“

Všechny diskusní a informační akce se konaly pod patronací Akademického senátu Univerzity Pardubice, Studentské rady Univerzity Pardubice a Pardubické studentské iniciativy
PASTI.
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Mimořádné shromáždění akademické obce,
pondělí 27. února 2012

V souvislosti s přípravou legislativy, jež se týká vysokých škol (zákon
o vysokých školách a zákon o finanční pomoci studentům), svolalo
předsednictvo Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen
UPa) mimořádné shromáždění akademické obce. Konalo se v pondělí 27. února 2012, tedy na začátku tzv. Týdne neklidu, jenž byl vyhlášen studenty veřejných vysokých škol, aby upozornil na rizika připravovaných zákonů a umožnil jim protestovat různými způsoby proti
stávající podobě věcných záměrů zákonů (viz např. aktivity pardubických studentů – http://iniciativa2012.blogspot.com/). Tento termín
byl též zvolen proto, že krátce poté měly odejít oba věcné záměry
k projednání do vlády ČR. V týdnu před shromážděním však legislativní rada vlády vrátila věcný záměr zákona o vysokých školách ministrovi školství k úpravě, takže se měl ve vládě projednávat jen
věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům. Ten ale od samého počátku neměl podporu skoro nikoho a byl všeobecně
považován za nedopracovaný. Nikdo také neměl k dispozici informace, jaké změny požaduje legislativní rada vlády zapracovat do
věcného záměru zákona o vysokých školách, akademické obce veřejných vysokých škol tedy zůstávaly obezřetné.
Shromáždění akademické obce UPa mělo v této situaci především
informační charakter a mělo členům akademické obce zprostředkovat názory zástupců různých institucí a orgánů, kterých se připravovaná legislativa týká. Proto se hosty shromáždění stali prof.
Ing. Miroslav Ludwig, CSc., (rektor UPa, člen České konference rektorů), prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., (emeritní rektor UPa, člen Rady
vlády pro výzkum, vývoj a inovace), doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.,
(členka předsednictva Rady vysokých škol z FES) a prof. Ing. Václav
Cempírek, Ph.D., (poslanec parlamentu ČR za TOP 09, jinak DFJP).
Nutno podotknout, že posluchárna A 1 v aule, kde se shromáždění
konalo, doslova praskala ve švech. Sešlo se zde přes 400 lidí a další
mohli jednání sledovat online na webu univerzity. Shromáždění akademické obce UPa zahájil předseda Akademického senátu UPa doc.
Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., a seznámil přítomné s důvodem svolání akademické obce a představil hosty. Následně se sám ujal slova
a v krátké prezentaci shrnul novinky, které veřejným vysokým ško-
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lám přinese připravovaný zákon o vysokých školách, a upozornil
i na některá rizika plánovaných změn. Hovořil především o diverzifikaci vysokých škol, omezení samosprávy (zřízení rady veřejné vysoké školy), kontraktovém financování, odloženém školném, institucionální akreditaci a funkčních místech docentů a profesorů. Za
předsednictvo akademického senátu vystoupil ještě doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., jenž upozornil především na to, že plánované
změny přicházejí v době, kdy se výrazně snižuje dotace na studenta
z rozpočtu ministerstva školství (letos cca 19 mld., do roku 2015
pouze cca 15 mld.).
Následně dostali slovo hosté a každý v krátkém vystoupení představil svůj pohled na připravovanou legislativu. Společné jim bylo, že
se vyjadřovali – více či méně – velmi kriticky. Rektor UPa prof.
Ludwig podrobil například kritice zřízení rady veřejné vysoké školy
s řídicí působností, postavil se proti boření fungujícího systému
udělování docentur a profesur a závěrem vyjádřil obavy z kolapsu
celého vysokého školství v době, kdy bude výrazně klesat dotace
a zároveň budou prováděny tak zásadní systémové změny. Prof. Málek pak vyjádřil zneklidnění ze způsobu, jakým byly oba věcné záměry připravovány a „diskutovány“ s akademickým prostředím. Ve
svém vystoupení pojednal o tom, zda by měly být univerzity řízeny
jako firmy, a dospěl k názoru, že navenek sice připomínají firmy, ale
uvnitř je to společenství učitelů a studentů, kteří mají společný zájem – výzkum – a jejich vzájemné vztahy nemohou být upraveny na
základě nějaké podnikatelské logiky. Doc. Kraftová seznámila akademickou obec především s tím, jakým způsobem byl s Radou vysokých škol diskutován věcný záměr zákona o vysokých školách a jak
ministerstvo nakonec přišlo s jinou podobou věcného záměru, kterou již dále nediskutovalo a kterou Rada vysokých škol odmítla.
Prof. Cempírek pak dal přítomným nahlédnout do zákulisí
vyjednávání o nové legislativě a informoval o schůzkách na úrovni
K 9. Zároveň vyjádřil názor, že by nastalou situaci stačilo vyřešit
formou novely zákona.
V závěrečné diskusi se všichni hosté shodli na tom, že změny ve veřejném vysokém školství jsou potřeba – bude důležité zavést rozli-
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šení mezi vysokými školami (univerzity výzkumného typu, ostatní
školy), je záhodno zamezit přílišnou masifikaci vysokoškolského
studia, je nutné přijmout vhodné systémy hodnocení kvality, které
budou respektovat logiku a specifika konkrétních oborů apod. To
vše lze ale realizovat úpravou stávajícího systému, který podle nich
není potřeba celý bořit.
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
předseda Akademického senátu UPa
zástupce vedoucího Ústavu historických věd FF
Rektor Univerzity Pardubice vyhlásil na odpoledne 27. února v souvislosti s mimořádným shromážděním akademické obce rektorské
volno, aby se členové akademické obce, studenti a zaměstnanci univerzity mohli tohoto shromáždění zúčastnit. Většina fakult podpořila
účast studentů na akcích týdne a omluvila jejich neúčast na výuce.

Informační a diskusní akce byly iniciovány jak samotným akademickým senátem, podporovány řadou akademiků, významnou roli hrála
Studentská rada Univerzity Pardubice jako reprezentace pardubických vysokoškoláků a aktivní byli hlavně samotní studenti, kteří se
rychle zorganizovali do velice aktivní platformy s názvem Pardubická studentská iniciativa PASTI, za níž stojí zejména studenti a doktorandi Fakulty filozofické.
Akce Týdne neklidu se konaly především jako informační, nikoliv
protestní, a soustředily se hlavně na území univerzitního kampusu.
Bylo potěšením vidět, že další osud českých vysokých škol a rozvoj
univerzitních svobod, demokracie a vzdělanosti nejsou lhostejné ani
studentům, ani akademikům Univerzity Pardubice.
(vw)

Univerzita se připravuje na další akademický rok
Ve čtvrtek 12. ledna byla zahájena na fakultách univerzity SÉRIE
D N Ů OT E V Ř E N Ý C H DV E Ř Í P RO U C H A Z E Č E
O VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM pro akademický rok
2012/2013.
Termíny pro přijímání přihlášek do bakalářských studijních
programů/oborů na fakulty Univerzity Pardubice pro akademický rok 2012/2013:
Fakulta ekonomicko-správní – 28. února
Fakulta filozofická – 29. února
Fakulta zdravotnických studií – 29. února
Dopravní fakulta Jana Pernera – 15. března
Fakulta chemicko-technologická – 31. března
Fakulta elektrotechniky a informatiky – 31. března
Fakulta restaurování – 18. května
Na magisterské navazující a doktorské program jsou termíny podání přihlášek pozdější.
Na podporu nadaných studentů a zájemců o studium připravila Univerzita Pardubice mimořádná stipendia:
200 NEJLEPŠÍCH UCHAZEČŮ O BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
ZÍSKÁ MIMOŘÁDNÉ JEDNORÁZOVÉ STIPENDIUM 5 000,- Kč:
● ocenění studenti budou vybráni podle splněných podmínek přijímacího řízení a pravidel dané fakulty, na jejíž bakalářský studijní
program/obor se uchazeč hlásí;
● podmínky se vztahují na uchazeče o bakalářské studium v rámci
všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013;
● vyhodnocení a pořadí oceněných studentů bude stanoveno po
ukončení celého přijímacího řízení na začátku října 2012;
● stipendium bude vyplaceno jednorázově studentovi 1. ročníku
bakalářského studijního programu, který zahájí své první studium
na některé ze sedmi fakult Univerzity Pardubice a úspěšně ukončí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního řádu UPa.
Bližší informace získají zájemci na webových stránkách univerzity
a jejích fakult – www.uni-pardubice.cz nebo přímo na studijním oddělení fakulty, kam se uchazeč hlásí, případně u proděkana/proděkanky pro studium.
Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům širokou škálu studijních oborů řady disciplín v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia – celkem v 67 studijních programech se 127
obory. Vloni přišlo na univerzitu doposud nejvíce přihlášek – téměř
13 tisíc (12 932).
Do 55 oborů bakalářského studia (v 27 studijních programech) budou fakulty přijímat na 4 tisíce uchazečů/ středoškoláků, kteří bu-
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přijímací zkoušky, pokud se pro přijímání uchazečů na dané fakultě
konají, případně jim pomohou lépe zvládnout některé předměty
v prvních měsících vlastního vysokoškolského studia.
● Fakulta ekonomicko-správní z matematiky
● Fakulta filozofická z angličtiny, němčiny, humanitních studií, filozofie a sociální antropologie
● Dopravní fakulta Jana Pernera z matematiky a fyziky (pro přijaté
uchazeče)

dou mít v rámci studia možnost strávit i jeden nebo dva semestry
na některé ze 160 partnerských vysokých škol v zahraničí, nebo
využívat moderní vybavení, zázemí a služby uceleného univerzitního
kampusu v Pardubicích
Některé fakulty nabízejí v prvních měsících roku PŘÍPRAVNÉ
KURZY, které by měly zájemcům o studium pomoci s přípravou na

DRUHÝ ROČNÍK SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO
INFOSERVISU pro uchazeče o studium
Zájemci o studium na univerzitě mohou využít druhým rokem
elektronickou informační službu univerzity a v pohodlí domova i na
cestách dostanou všechny potřebné informace k přijímacímu řízení
a ke studiu na univerzitě přímo do své e-mailové schránky.
Výhodou registrace je nejenom pohodlí, ale i přednostní získání aktuálních informací k přijímacímu řízení, možnost dozvědět se informace z jedné i více fakult, získat ukázky přijímacích testů z minulých let a rady a tipy. V neposlední řadě se registrovaní odběratelé
zpráv dozvědí i další informace o univerzitním kampusu, IT
službách, moderním zázemí pro studium, o stravování v menze,
bydlení na kolejích i volnočasových aktivitách pardubických vysokoškoláků.
V loňském roce tuto službu využilo téměř 1 500 uchazečů o studium
a letos obsahuje naše databáze již o pár stovek více registrovaných
zájemců o tuto službu. Elektronická informační služba jim pak potřebné informace a zajímavosti pro vstup na vysokou školu pošle.
Službu zasílání informací zaregistrovaným zájemcům poskytuje univerzita samozřejmě zdarma.
Navíc! – Každý 100. zaregistrovaný zájemce dostává od univerzity dárek. Registraci mohou zájemci provést přes internet i s využitím nejmodernějších technologií přímo ze svého mobilu
přes tzv. QR kód.
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí UPa

Univerzita ve vědeckém výkonu mezi nejlepšími
v republice
Univerzita Pardubice se dlouhodobě řadí mezi výzkumné organizace s vysokým vědeckým výkonem.
Patří jí 8. místo mezi nejlépe hodnocenými českými vysokými školami a výzkumnými institucemi, mezi něž MŠMT dělí státní podporu
na rozvoj výzkumné organizace.
Výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích univerzity jsou hodnoceny Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Na základě
tako dosažených a hodnocených výsledků poskytuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR institucionální podporu na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Univerzitě Pardubice byla přidělena pro rok 2012 tato podpora ve
výši 154,330 mil. Kč, což činí 3,3 % z celkové částky 4, 7 miliard Kč
a řadí ji na 8. příčku z 37 výzkumných organizací, mezi něž MŠMT
státní podporu na rozvoj výzkumné organizace dělí.
Množství takto přidělených prostředků na výzkum, experimentální
vývoj a inovace je odvislé od bodového hodnocení vědecko-výzkumných výsledků dosažených jednotlivými výzkumnými organizacemi v uplynulém období, tj. vědecko-výzkumných výsledků realizovaných v letech 2005 – 2009, a to podle metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených
programů platné pro léta 2010 a 2011. Univerzita Pardubice získala
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takto v rámci posledního hodnocení celkem 49 098 bodů, což
je z celkového počtu bodů přidělených veřejným vysokým školám
3,1 %, a i tady se dostává na 8. místo z 26 takto hodnocených
veřejných vysokých škol a na 10. místo ze 164 takto hodnocených
výzkumných organizací v ČR.
Univerzita Pardubice, přestože se podle počtu studentů nebo velikostí svého akademického sboru nachází na 12. – 14. místě mezi 26
veřejnými vysokými školami ČR, se svým vědeckým výkonem dostává do první osmičky vědecky nejlépe hodnocených českých vysokých škol, z nichž většina je na počet studentů či akademických
pracovníků podstatně větších (podíl docentů a profesorů na UPa
tvoří 2,8 % z celkového počtu profesorů a docentů na všech VVŠ
v ČR).
V této souvislosti není nezajímavé rovněž uvést, že takto měřený
vědecký výkon Univerzity Pardubice je např. šestkrát větší než nedaleké Univerzity Hradec Králové a vydá za obě ostravské univerzity dohromady.
Podle vědeckého výkonu/bodů získaných na jednoho akademického
pracovníka se pak Univerzita Pardubice posouvá dokonce na
6. místo.
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Pro Univerzitu Pardubice to též znamená výrazné vylepšení jejího
rozpočtu pro rok 2012, kdy se řada univerzit v republice potýká
s dramatickým poklesem financování akademických činností ze
strany státu. V absolutním vyjádření totiž získává Univerzita Pardubice touto cestou o 63 mil. Kč více prostředků na vědecko-výzkumnou činnost než v loňském roce (tj. o celých 70 % více), což
společně s úspěšným získáním finančních prostředků na řešení projektových činností z Operačních programů Evropské unie posiluje
její ekonomickou stabilitu a vytváří prostor pro zlepšení kvality
a další rozvoj jejích tvůrčích činností.
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oprávněný uchazeč
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Masarykova univerzita
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Pardubice
Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Česká geologická služba
Mendelova univerzita v Brně
Česká zemědělská univerzita v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Technická univerzita v Liberci

%
30,0%
11,7%
11,0%
6,7%
6,5%
4,1%
3,7%
3,3%
3,3%
2,2%
2,0%
1,7%
1,7%
1,4%
1,3%

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ostravská univerzita v Ostravě
1,2%
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
1,2%
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
1,1%
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
0,9%
zahradnictví, v.v.i.
Slezská univerzita v Opavě
0,8%
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
0,7%
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
0,7%
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 0,5%
Univerzita Hradec Králové
0,5%
CESNET, z.s.p.o.
0,5%
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
0,3%
Akademie múzických umění v Praze
0,3%
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
0,2%
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
0,2%
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
0,1%
Technologické centrum AV ČR
0,1%
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
0,1%
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
0,1%
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
0,1%
ENKI obecně prospěšná společnost
0,1%
Akademie výtvarných umění v Praze
0,0%
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
0,0%
Celkem
100,0%

Ing. Martina Valášková, Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa
Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka – mluvčí UPa

Jmenování nových profesorů prezidentem
republiky
Ve středu 1. února jmenoval prezident České republiky Václav Klaus 78 nových profesorů českých vysokých škol.
Slavnostní ceremonie jmenování nových
profesorů se uskutečnila ve Velké aule Karolina v Praze.
Za účasti prorektora pro vnitřní záležitosti,
statutárního zástupce rektora Univerzity
Pardubice doc. Ing. Jiřího Cakla, CSc., slavnostně převzali profesorský dekret z rukou
prezidenta republiky Václava Klause také
dva nově jmenovaní profesoři Univerzity
Pardubice.
Na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice byli jmenováni profesorem:
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.,
pro obor Organická chemie.
Profesor Kulhánek působí na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice;
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.,
pro obor Anorganická chemie.
Profesor Růžička působí na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Profesory jmenuje podle vysokoškolského
zákona prezident republiky na návrh vědec-

prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

ké rady vysoké školy, který předkládá rektor příslušné vysoké školy ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jmenování
prezidentem republiky se koná dvakrát do
roka.
(vw)
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Univerzita Pardubice na veletrhu GAUDEAMUS
v Praze

inovovaný stánek univerzity na brněnském veletrhu Gaudeamus 2011

Ve dnech 24. až 25. ledna opět nabízela Univerzita Pardubice, tentokrát na výstavišti v pražských Holešovicích, možnosti vysokoškolského studia ve studijních programech svých sedmi fakult na Veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2012.
Na veletrhu bylo zastoupeno rekordních 153 samostatných vystavovatelů a přes 3 000 studijních oborů, které lze studovat v České
republice nebo na zahraničních školách.
Zástupci všech sedmi fakult Univerzity Pardubice poskytovali na
stánku číslo 27 v Křižíkově pavilonu E podrobné informace
o možnostech studia a přijímacích zkouškách pro příští akademický

inovovaný stánek univerzity na pražském veletrhu Gaudeamus 2012

rok 2012/2013, a to formou osobních konzultací i prostřednictvím
tištěných a elektronických materiálů.
I při letošním pražském veletrhu prošlo branami přes 8 tisíc návštěvníků – zájemců o studium, rodičů a výchovných poradců. Je zřejmé,
že pro rozhodování o možnostech pomaturitního vzdělání a dalšího
studia je zejména u středoškolské mládeže veletrh Gaudeamus
v Brně i v Praze tradičním a cenným zdrojem informací.
Mgr. Ivana Švecová
vedoucí Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa

ERASMUS DAY 2012
Oddělení pro vzdělávání a výzkum/Centrum mezinárodních mobilit
připravilo ve středu 7. března 2012 celodenní akci s názvem Erasmus Day.
Smyslem akce, která navazuje na úspěšnou tradici obdobných informačních dnů univerzity v předešlých osmi letech, je poskytnout studentům podrobné informace o širokých možnostech studia a stážích
na zahraničních univerzitách v rámci programu Evropské unie LLP
(Lifelong Learning Programme)/Erasmus a programu Ceepus.
Studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus, tak měli možnost během celého dne prezentovat své zkušenosti a zážitky ze zahraničí.
Tuto akci, která se uskutečnila v prostorách Fakulty chemicko-technologické, slavnostně zahájili prorektor pro vzdělávání a záležitosti
studentů prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., spolu s vedoucí Oddělení pro
vzdělávání a výzkum Mgr. Ivanou Švecovou.
Ve foyer si prezentující studenti postavili stánky, v nichž sdělovali
informace příchozím zájemcům z řad studentů Univerzity Pardubice. Studenti, kteří již v zahraničí díky programu Erasmus studovali,
propagovali hostitelské univerzity a země formou letáčků, plakátů,
pohlednic a nabízeli ochutnávku typických pokrmů dané země.
U každého stánku se zájemci dotazovali například na to, jak probíhá
studium na dané zahraniční univerzitě, jaké má hostitelská univerzita
zázemí a co vše nabízí přijíždějícím studentům. Zájemci o studium
v zahraničí se dozvěděli, jaká místa stojí za to navštívit, ale také
čeho se případně vyvarovat. Autentičnost dokládali prezentující fotografiemi pořízenými během svého pobytu v zahraničí.
Svůj stánek měli na akci také studenti z Buddy systému, kteří se
starají o přijíždějící zahraniční studenty, Jazykové centrum a tým
Centra mezinárodních mobilit.
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Součástí akce Erasmus Day byla také fotosoutěž. Nejzajímavější fotografie, které prezentující studenti již předem zaslali do fotosoutěže, byly vyhodnoceny a v závěru akce byli tři autoři nejlepších fotografií oceněni. Jednalo se o fotografie studentů: První místo získala fotografie Aleny Janebové z Fakulty filozofické, „Place de la Bourse Bordeaux”, druhé místo fotografie „Výlet Istanbul” od Pavly Štěpánkové z Dopravní fakulty Jana Pernera a třetí místo fotografie
„Most v Jyvaskyle” od Jana Laciny taktéž z Dopravní fakulty Jana
Pernera.
Další ocenění získaly také nejlépe připravené stánky. Třetí místo
obsadil stánek Universidad de Sevilla, kterou prezentovaly Michaela
Buriánková a Zuzana Marková z Fakulty filosofické a Jakub Trojánek
z Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Na druhém místě skončil stánek Řecké univerzity Technological
Education Institute of Kalamata s prezentujícími Ondřejem Serbouskem a Vojtěchem Havránkem z Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Nejlepším stánkem byl zvolen stánek Turku university of Applied
Sciences, který prezentovali Kateřina Bartáková, Lenka Strnadová
a Tomáš Cabrnoch z Fakulty ekonomicko-správní a Ondřej Konečný,
Jiří Matějka a Petr Mikolášek z Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Tým Centra mezinárodních mobilit pevně věří, že se návštěvníci
Erasmus Day 2012 rozhodnou během svého studia na univerzitě
vycestovat na jednu z partnerských univerzit a využijí tak skvělou
příležitost strávit semestr nebo celý akademický rok na zahraniční
univerzitě!
Bc. Jana Voltrová
koordinátor programu Erasmus
Oddělení pro vzdělávání a výzkum/Centrum mezinárodních mobilit UPa

fakulty

nahoře
fotografie Aleny
Janebové z Fakulty
filosofické, Place de la
Bourse Bordeaux
(1. místo)
uprostřed
fotografie Výlet Istanbul
od Pavly Štěpánkové
z Dopravní fakulty Jana
Pernera (2. místo)
dole
fotografie Most
v Jyvaskyle od Jana
Laciny z Dopravní
fakulty Jana Pernera
(3. místo)

Akademický senát Fakulty elektrotechniky
a informatiky zvolil kandidáta na funkci děkana
V úterý 7. února se akademické obci Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice představil kandidát, jako jediný navržený
na funkci děkana fakulty pro další čtyřleté období. Na veřejném předvolebním shromáždění vystoupil před akademickou obcí fakulty, studenty a zaměstnanci v posluchárně H2 fakulty na nám. Čs. legií prof.
Ing. Simeon Karamazov, Dr., současný děkan fakulty. O týden později,
v úterý 14. února se pak uskutečnilo volební zasedání akademického
senátu fakulty, na němž devítičlenný nejvyšší samosprávný orgán fakulty tajným hlasováním a většinou hlasů zvolil prof. Karamazova za kandidáta na funkci děkana fakulty i pro další čtyřleté období.
První čtyřleté funkční období mu končí dne 14. dubna t. r. Rektor
univerzity prof. Miroslav Ludwig tak kandidáta na návrh akademického senátu fakulty jmenoval do funkce s účinností od 15. dubna 2012.
Fakulta elektrotechniky a informatiky vznikla k 1. lednu 2008 a navazuje na činnost Ústavu elektrotechniky a informatiky, založeného

v roce 2002. Fakulta nabízí v současné
době studium ve třech studijních oborech bakalářských, třech navazujících
magisterských oborech a v jednom
p ro g ra mu a o b or u d o k t or s ké m .
V tomto akademickém roce studuje na
FEI 1 180 vysokoškoláků. Fakulta má
62 zaměstnanců, z toho 48 akademických pracovníků a sídlí v centru města
Pardubic, v objektu univerzity, který
byl v nedávné době zrekonstruován
pro potřeby moderní výuky nejmladší fakulty univerzity.
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí UPa
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Velvyslanec Indické republiky přednášel o tradicích
své vlasti
Především studenti kateder religionistiky a filosofie si se zájmem
vyslechli přednášku pana V. Ašóka, velvyslance Indické republiky
u nás. Na Univerzitu Pardubice zavítal ve středu 4. ledna, a to již potřetí. Představil studentům několik charakteristik indických tradic či
náboženství. Začal historickým nástinem – od védského rituálu
přes vývoj bhaktických tradic až po nesmírně pestrou současnost.
Podrobně pojednal o přechodových rituálech a také o volném přístupu různých tradic v jejich dodržování. V diskusi se vyjádřil k aktuálním otázkám, jakými jsou vztahy muslimské menšiny k jiným indickým tradicím nebo vysoká soutěživost v indickém vzdělávacím
systému. Příjemně zapůsobil na všechny účastníky akce vřelým lidským přístupem, zajímal se o zkušenosti a starosti zúčastněných
studentů a svou přednášku i odpovědi na otázky prokládal osobitým humorem. Pana velvyslance uvítali prof. Vorel, děkan Fakulty filozofické, a dr. Fárek, vedoucí katedry religionistiky téže fakulty. Po
přednášce debatovali s panem Ašókem připravovanou cestu pardubické delegace do indického státu Karnátaka.
Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
vedoucí Katedry religionistiky FF

Delegace univerzity rozšířila možnosti spolupráce
s partnery v Indii
Na přelomu ledna a února letošního roku
navštívila delegace Univerzity Pardubice
vzdělávací instituce v indickém státě Karnátaka. Delegaci vedl rektor univerzity prof.
Ludwig, dalšími členy byli prorektor prof.
Rýdl, děkan Fakulty filozofické prof. Vorel
a vedoucí Katedry religionistiky FF dr. Fárek. V návaznosti na spolupráci Katedry religionistiky Fakulty filozofické s India Platform UGent jednala delegace v Béngalúru,
Mangalúru a Hubli se zástupci celkem sedmi institucí. Nutno říci, že především díky
prof. Bálagangádharovi Ráo a předchozí práci jeho India Platform UGent jsme měli všude dveře otevřené.
Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit
o dynamickém rozvoji, který prodělává město Béngalúru, přezdívané někdy „indické Sillicon Valley“. Hlavní město státu Karnátaka
je dnes se svými více než osmi miliony obyvatel jednou z největších indických metropolí. Podnikatele a odborníky z celého světa lákají především velké IT firmy, jakou je
Infosys. Ve čtvrti přezdívané Electronic City
jsme ovšem viděli i sídla řady jiných velkých
firem podnikajících v rozvoji software, hardware, ale také v telekomunikačních technologiích a dalších oblastech.
Vřelého přijetí se nám dostalo na Narsee
Monjee Institute of Management Studies,
v současné době hodnoceném jako pátá
nejlepší z 540 indických univerzit. Staral se
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o nás prof. Džajašankaran, matematik, bývalý rektor a v současné době poradce rektora školy. Působivé byly návštěvy dvou nemocnic a institutu pokročilých technologických studií Gókula Educational Group, rozsáhlé soukromé instituce, které patří fakticky jedna čtvrť v Béngalúru. Jednali jsme přímo s předsedou a spolumajitelem nadace
dr. Džajarámem a skupinou jejích významných představitelů. V hlavním městě Karnátaky jsme o možnostech spolupráce diskutovali také na IFIM Business School
a s ředitelem jihoindické sekce Indian
Council for Historical Research, prestižní
výzkumné asociace financované centrální
indickou vládou.
Slibně se rozvíjejí dvě mladé instituce, jejichž rektoři byli v Pardubicích na konferenci Rethinking Religion in India III. Spolupráce s nimi začala nabývat obrysů v podobě
smluv – Memorandum of understanding
s Karnataka State Law University podepsal
rektor prof. Ludwig během slavnostního zahájení šesté mezinárodní konference Dharma and Ethics ve městě Hubli. Letter of Intention se specifikací oblastí spolupráce pak
na Sahyadri College ve městě Mangalúru.
Pobyt v Hubli nám poskytl příležitost k jednání se zástupci jedné z nejstarších karnátackých univerzit vybudované ve městě
Dharvádu. Všude se nám dostávalo vřelého
přijetí, s květinami a dárky, ale v Mangalúru

nám připravili tradiční uvítání rituálem
púdžá, s kroužením lampou, květinovými
věnci a špalírem žen držících v nádobách
kokosové ořechy. Indie je v tomto pozoruhodnou zemí: tradiční rituální praktiky se
spojují s rozvojem nejmodernějších technologií. O tom jsme se mohli přesvědčit, když
nás místní honorace pozvala na rituál omývání obří sochy mýtického džinistického
učitele Bahubaliho ve Vénuru.
Vzhledem k velkému početnímu nárůstu
mladé populace a ekonomickému rozvoji
investují indická vláda i soukromý sektor do
rozvoje vzdělání. Vysoká soutěž vybírá do
vyšších úrovní studia velice kvalitní studenty. Tyto faktory společně s úspěchy indických vědců hned v několika oblastech činí
z exotického subkontinentu pro nás zajímavého partnera. Naše delegace se přesvědčila, že potenciál a zájem o spolupráci je zde
prakticky pro každou fakultu Univerzity
Pardubice. Nabízí se velké možnosti prohloubit spolupráce, které již FF, FChT a FEI
mají, a navázat nové. Unikátní propojení
přeživších indických tradic a velmi odlišné
kultury s výdobytky moderní vědy a demokracií si přitom žádá spojení humanitních
a přírodních vědců. Jinak hrozí, že nadějná
spolupráce bude narážet na neznalost a nepochopení na obou stranách.
Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
vedoucí Katedry religionistiky FF

fakulty

obr. 1 – Zahájení konference v Hubli
obr. 2 – Proslov p. rektora v Hubli
obr. 3 – V nemocnici Ramaiah foundation
obr. 4 – Před nemocnicí Ramaiah foundation
obr. 5 – Kampus Ramaiah foundation
obr. 6 – S nejvyššími představiteli Ramaiah foundation
obr. 7 – Dr. Šankapál – ředitel technologického institutu
obr. 8 – M. Bhandari ukazuje kampus Sahyadri College
obr. 9 – Přivítání na Sahyadri College v Mangalúru
obr. 10 – Rostoucí kampus v Mangalúru
obr. 11 – Podpis Letter of Intention
v Mangalúru
obr. 12 – Prof. Džajašankaran – NMIMS
v Béngalúru
obr. 13 – Ranní Béngalúru
obr. 14 – Rituál polévání ve Vénuru
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DFJP přivítala tři zahraniční návštěvy
Jistě není třeba zdůrazňovat, jak je dnes pro české vysokoškolské
instituce důležité navazovat spolupráci na mezinárodní úrovni. Dopravní fakulta Jana Pernera se o to snaží dnes a denně a nutno říci,
že docela s úspěchem. V měsíci únoru se mohla pochlubit hned
třemi zahraničními návštěvami.
K první z nich došlo ve čtvrtek 2. února. Hosty byli starosta holandského partnerského města Doetinchemu Herman Kaiser a výkonný ředitel Nedcon Bohemia, dceřiné společnosti holandské firmy Nedcon Group, zabývající se vývojem a výrobou skladovacích
systémů a návrhy logistických řešení, Roman Bleha. Jednání vedla
prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost doc. Ing. Tatiana Molková,
Ph.D., dopravní fakultu zastupoval proděkan pro vnější vztahy doc.
Ing. Petr Průša, Ph.D., a zúčastnila se také vedoucí Oddělení pro
rozvoj a mezinárodní vztahy univerzity Ing. Monika Vejchodová.
Diskuze byla věnována zejména roli univerzity v místním rozvoji –
otázky se týkaly např. propojení studijních programů s trhem práce
a tradičními odvětvími ve městě, uplatnění absolventů či spolupráce
univerzity s dalšími institucemi. Jako obvykle byla delegace provedena po celém univerzitním kampusu, navíc ji čekalo jednání
s primátorkou města Pardubic, návštěva Východočeského divadla
v Pardubicích a hřebčína v Kladrubech nad Labem.
Ve čtvrtek 16. února přivítala Dopravní fakulta Jana Pernera v krátké době již podruhé návštěvu z Velvyslanectví Jihoafrické republiky
v České republice (článek o první návštěvě vyšel ve Zpravodaji
Univerzity Pardubice č. 70, s. 7). Důvodem byl nástup nového diplomata, Zoyisile Mfundo Dasy, do úřadu. Pan Dasa vystřídal ve funkci
poradce velvyslankyně Woutera Zaaymana a současně převzal
agendu všech jihoafrických studentů v České republice. Jeho přáním bylo proto setkat se i s patnácti jihoafrickými studenty, kteří již
čtvrtým rokem studují na Dopravní fakultě Jana Pernera. Na cestě
do Pardubic ho doprovázely administrativní atašé Tshibule Mokgalaotse a sekretářka politického odboru Zdeňka Herclová. Přivítáni
byli opět proděkanem fakulty pro vnější vztahy doc. Ing. Petrem
Průšou, Ph.D., a prorektorkou pro vědu a tvůrčí činnost doc. Ing.
Tatianou Molkovou, Ph.D. Za asistence Ing. Pavla Lopoura a Ing. Josefa Bulíčka, Ph.D., jim byly předvedeny prostory fakulty, v nichž
studenti aplikují získanou teorii do praxe, konkrétně laboratoř
katedry dopravního stavitelství a dopravní sál. Po prohlídce následovalo jednání o studiu studentů a záležitostech s tím spojených.
A konečně v odpoledních hodinách se delegace setkala se studenty
samotnými. Na ty čekalo příjemné překvapení v podobě pohoštění
v salonku nedalekého Hotelu Harmony. Návštěva byla opět úspěšná a jistě zdaleka ne poslední.
Do třetice – v návaznosti na předchozí osobní jednání proděkana
Dopravní fakulty pro vnější vztahy doc. Ing. Petra Průši, Ph.D., s tureckou Anadolu University o možné spolupráci obou institucí zavítala ve dnech 20. – 21. února na dopravní fakultu tříčlenná delegace
z Turecka. Jejími členy byli prorektor Anadolu University prof. Dr.
Mustafa Cavcar, ředitel vědeckého výzkumu prof. Dr. Dogan
Gökhan Ece a ředitel Vyšší odborné školy přidružené k Anadolu
University prof. Dr. Mete Kockar. Podstatou zamýšlené spolupráce
je pomoc dopravní fakulty při vybudování Výzkumného centra kolejových systémů s laboratořemi jako organizační složky Anadolu
University. Neočekává se přitom pouze pomoc technického rázu,
nýbrž také pomoc při výchově tureckých odborníků pro práci ve
zmiňovaném centru. Dopravní fakulta by tak v blízké budoucnosti
mohla získat na dvě desítky tureckých studentů, kteří by studovali
v prezenční formě magisterského či doktorského studia, a to v angličtině. Hned po příjezdu na dopravní fakultu zhlédla návštěva dvě
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návštěva z Holandska

návštěva z Jihoafrické republiky

návštěva z Turecka

prezentace – v první děkan fakulty prof. Bohumil Culek, CSc., představil obecně svou instituci a její součásti, ve druhé pohovořil doc.
Bohumil Culek, Ph.D., o projektu Výukového a výzkumného centra
v dopravě, které se právě staví v Technologickém areálu univerzity
v Doubravicích. Následovala zevrubná prohlídka těžkých laboratoří
fakulty spolu s dopravním sálem a poté nastal čas k jednání. Za fakultu jej vedli již zmiňovaný proděkan pro vnější vztahy s děkanem
fakulty, dále proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc., a paní prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost
doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Odpoledne čekala delegaci prohlídka Fakulty chemicko-technologické a v podvečer příjemná procházka historickou částí města s průvodcem. Druhý den byly opět nejprve diskutovány detaily spolupráce, a poté již delegace odcestovala v doprovodu doc. Průši na exkurzi do firmy CZ Loko, a.s., v České Třebové. Vzhledem k rozsahu plánované spolupráce a komplikovanosti celého projektu budou práce na uzavření smlouvy v následujících týdnech ještě pokračovat.
Mgr. Olga Blažková
Oddělení projektů DFJP
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Radioamatéři na dopravní fakultě

(zleva)
obr. 1 – OK1SJ a OK1TPW při instalaci antény
na střeše budovy DC
obr. 2 – Anténa DIAMOND X-200N radioklubu
OK1KID
obr. 3 – QSL lístek potvrzující spojení se stanicí
OK1KID

V létě 2011 založili členové Katedry informatiky v dopravě Dopravní fakulty Jana
Pernera univerzitní radioklub s volacím znakem OK1KID. Jeho zakládajícími členy jsou
Ing. Josef Šroll, Ph.D. (OK1SJ), Mgr. Ivan Panuška (OK1TPW) a doc. Ing. Josef Volek,
CSc. V současné době má radioklub 5 členů, z nichž většina působí na katedře informatiky v dopravě. Hlavní myšlenkou pro
vznik radioklubu bylo to, že rádio dávno
přestalo být v oboru zálib a koníčků výhradní doménou radioamatérů. Pracují
s ním modeláři, experimentátoři s dálkovým příjmem rozhlasu a televize, uživatelé
tzv. občanského pásma (CB) a mnozí jiní.
Nepodstatnou doménou využití radiového
spojení jsou provozovatelé dopravních prostředků nejen na souši, ale i ve vzduchu
a na vodě. Amatérské vysílání stále žije, roz-

růstá se a má přes milion příznivců po celém světě. Jedním z hlavních důvodů jeho
obliby je to, že trvale drží krok se vším novým, co se vyskytne v technice nejen radiového spojení.
Radioamatéři si o navázaném spojení vyměňují potvrzení formátu pohlednice, tzv. QSL
lístky, kluby vydávají zájemcům sportovní
trofeje, radioamatérské diplomy. Diplomů
se vydávají tisíce, každý z nich má své specifické podmínky. Někdy je to navázání spojení s co největším počtem zemí ve světě, někdy spojení s amatérskými radiostanicemi
určitého státu nebo regionu, jindy je třeba
v daném časovém úseku splnit nějaká další
kritéria. Jedním z mnoha možných zaměření
radioamatérů je sběratelství těchto diplomů. Při příležitosti 20. výročí vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera (1993 – 2013)

plánují členové radioklubu OK1KID vydat
v roce 2013 pamětní diplom, a tak fakultu
zviditelnit v očích radioamatérské obce. Začátkem ledna 2012 byla navíc na střechu
budovy DC nainstalována anténa Diamod
X-200N pro pásma 2 m a 70 cm. Díky
tomu je možné zahájit aktivní provoz
prozatím v pásmech VKV a UKV.
Zájemci o radioamatérské dění (nejen)
z řad členů akademické obce Univerzity
Pardubice jsou vítáni a mohou se kdykoli
obrátit na stávající členy radioklubu osobně
nebo e-mailem na adresy
josef.sroll@upce.cz nebo
ivan.panuska@upce.cz.
Mgr. Ivan Panuška
Katedra informatiky v dopravě DFJP

GIS DAY 2011
V úterý 15. 11. 2011 proběhla na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice celosvětová akce GISDAY věnovaná geoinformačním technologiím. Celosvětově byl Den GIS pořádán 16. 11.
2011, z organizačních důvodů se ale u nás uskutečnil o den dříve.
Den GIS slouží k představení a propagaci geografických informačních systémů (GIS). Tyto systémy hrají důležitou roli nejen ve státní
správě, managementu krizových situací, ochraně přírody apod., ale
také ve vzdělávacím procesu, kdy slouží jako zdroje důležitých geografických informací a nástroje pro jejich zpracování a tvorbu map.
GIS DAY podporuje Fakulta ekonomicko-správní každoročně. Akce
byla v režii Ústavu systémového inženýrství a informatiky. Dne GIS
se rovněž zúčastnil kolega z oddělení krizového řízení Pardubického kraje. Přednášely se jak obecné principy geoinformačních technologií, tak konkrétní ukázky aplikací z reálných krizových situací
zdejšího regionu.
Prezentace technologie geografických informačních systémů byla
rozdělena do tří šedesátiminutových bloků. První část prezentace

vysvětlovala základní pojmy, demonstrovala základní funkce a ukázala nejrůznější aplikace v řadě odvětví lidské činnosti. Dále se objasňovalo využití dat pořízených metodami dálkového průzkumu
Země (ukázky družicových a leteckých snímků), technologie GPS,
GIS na Internetu, nejpoužívanější programové prostředky GIS
a aplikace nad digitálním modelem terénu.
Blok uzavřela prezentace práce oddělení krizového řízení Pardubického kraje. V ní byly představeny používané mapové podklady, datové sady, software a aplikace, které byly doloženy bohatou fotodokumentací z mnoha reálných i simulovaných akcí v Pardubickém
kraji (například sesuv svahu na státní komunikaci u portálu Hřebečského tunelu, nález nelegálního skladu nebezpečných chemických
látek a odpadů ve Chvaleticích, ptačí chřipka v uzavřených chovech
v obcích Tisová, Nořín, Kosořín, Netřeby). V závěru prezentace
následovala praktická ukázka zjištění, zda hledaný adresní bod leží
nebo neleží v záplavovém území.
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akci připravili Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., z Ústavu systémového inženýrství
a informatiky a Ing. Oldřich Mašín z oddělení krizového řízení
Pardubického kraje

Přednášek se účastnili studenti fakulty, ale i studenti středních škol
(Gymnázium Pardubice Mozartova), proto byla finální přednáška
věnována možnosti studia na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. V rámci Dne GIS se 16. 1. 2012 přednášelo o geoinformačních technologiích také na Gymnáziu Josefa Ressela
v Chrudimi.
GIS DAY mělo a má především popularizovat technologii geografických informačních systémů, která ovlivňuje náš každodenní život,

na GIS DAY se přišli podívat studenti z gymnázia Pardubice Mozartova

umožňuje lépe porozumět všemu, co nás obklopuje, a především
integruje informace.
Akce se zúčastnilo 82 studentů a 5 pedagogů. Návštěvníci si z přednášek odnesli informační materiály o geoinformačních technologiích
a rovněž reklamní předměty fakulty a Pardubického kraje.
Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky FES
Ing. Oldřich Mašín
Pardubický kraj, kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení

Sociální poradna na Fakultě ekonomicko-správní
Poradna nabízí studentům důvěrnou, nestrannou pomoc a potřebné informace, které budou přispívat k řešení jejich problémů (nepříznivé sociální, případně psychosociální situace). Nepříznivou sociální situací je pro potřeby poradny myšleno oslabení nebo ztráta
schopnosti řešit problémy běžného života. Důvodem může být například nepříznivý zdravotní stav, krizová životní a sociální situace,
rizikové životní návyky a chování, život v sociálně znevýhodňujícím
prostředí apod.
Poslání sociální poradny lze ve stručnosti charakterizovat přibližně
takto: „Poskytnout podporu, pomoc a informace všem osobám,
které pomoc vyhledají a nedokáží svůj problém řešit za pomoci
vlastních sil či prostřednictvím své přirozené sociální sítě (rodina,
přátelé) a neorientují se v možnostech adekvátní pomoci ve městě
Pardubice.“ Jedná se zejména o orientaci v problému a další směrování osoby na konkrétní odborné služby v Pardubicích. Zde je na
místě zdůraznit, že poradna nefunguje na principu pedagogicko-psychologického či studijního poradenství, ale funguje na principu
poradenství sociálního.
Cíle poradny:
● Vytvářet prostor pro poskytování bezplatné, důvěrné, nestranné
a nezávislé pomoci (viz zásady dále).
● Distribuovat informace pro klienty poradny, které jim pomohou
orientovat se v problému a následně ho řešit.
● Zprostředkovávat pomoc sociálních a psychologických služeb
na území Pardubic.
● Spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb a dalšími specializovanými pracovišti na území Pardubic.
Základní zásady poskytované podpory a pomoci:
● Zachování lidské důstojnosti.
● Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob.
● Pomoc a podpora aktivizuje osoby, podporuje jejich samostatnost, motivuje je k činnostem vedoucím ke změně stavu.
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Pomoc a podpora musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno
dodržování lidských práv a základních svobod osob.
Nestrannost poradce.
Diskrétnost poradce.
Nezávislost poradce.
Anonymita zájemce o pomoc a podporu v případě, že si to přeje.
Přestože poradna nepředstavuje pracoviště, které by bylo registrováno dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, za jeden ze základních principů
považuje poskytovat pomoc a podporu v souladu se zásadami
tohoto zákona a prováděcí vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se
provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Nenahrazovat dostupnou síť sociálních a psychologických služeb
na území Pardubic.

Rozsah přímých poradenských služeb:
V průběhu semestru:
Každou středu od 14:00 do 16:00 hodin (není nutno se objednávat
předem, ale lze).
E-konzultace: průběžně (v případě potřeby zachovat anonymitu doporučuji zřídit e-mailový účet pod fiktivním jménem).
Zkouškové období:
1 hodina týdně (čas bude upřesněn před začátkem zkouškového
období).
Mimo semestr a zkouškového období:
Poradna pouze formou elektronické korespondence.
Místo:
Ústav správních a sociálních věd, kancelář EA 08 036
– Mgr. Jan Mandys, Ph.D. (poradce); email jan.mandys@upce.cz
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Ústav správních a sociálních věd FES

projekty

Soutěž „HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO
CHEMIKA“ zná svého vítěze

nejlepší mladí chemici

Ve čtvrtek 9. února se v prostorách ABC
klubu Na Olšinkách konalo slavnostní vyhlášení 5. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se
opět stala generálním partnerem této soutěže, která má žákům připomenout, že chemie je zajímavý studijní obor, ve kterém
schopní a kvalifikovaní odborníci najdou
uplatnění.
Soutěže se zúčastnilo 1 530 žáků osmých
a devátých tříd z 67 základních škol Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje, a ti nejlepší napjatě očekávali vyhlášení vítězů. Nejlepším mladým chemikem
se po dramatickém a napínavém klání nestal
kupodivu muž, ale mladá žena – Michaela
Filková ze ZŠ Červená Voda. Ta neskrývala
své překvapení. „Já jsem strašně šťastná! Viděla jsem se tak na 10. místě, soutěž byla
těžká, zvlášť v laboratoři mi práce nešla, nikdy by mě nenapadlo, že nakonec vyhraju.

prof. Kalenda předává cenu za 5. místo

A ty ceny, ty mi vážně vyrazily dech,“ radovala se nejlepší mladá chemička, která získala modrý Netbook Acer, voucher s vkladem
1 000,- Kč na Era účet a diplom. Na otázku,
jestli šlo o vítězství vydřené, nebo snadné,
odpovídá: „Já mám to štěstí, že do chemie
se nemusím nutit, ona mě prostě baví. Také
díky panu učiteli Fojtíkovi, který ji umí krásně vysvětlit, za což mu děkuji. Bez něj bych
to nedokázala. Chemii bych se chtěla věnovat i do budoucna, uvažuji o studiu na
SPŠCH v Pardubicích,“ uzavřela půvabná
královna mladých chemiků. O druhé a třetí
místo se podělili Šimon Kašecký ze ZŠ
Červená Voda a Jana Marečková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou.
Předávání cen se ujali významní hosté z řad
partnerů soutěže a členové vedení SPŠCH.
„Já jsem potěšen, jak velkou popularitu získává chemie u mladých lidí. To je dobrá
zpráva nejen pro školy, ale i pro zaměstnavatele. Moc gratuluji vítězům k jejich umís-

vítězka soutěže s radní Pernicovou

tění a krásným cenám a děkuji také jejich
učitelům, kteří si dali tu práci a dokázali dětem chemii ukázat jako zábavný předmět.
Můj dík patří také agentuře Czech Marketing, která soutěž bezchybně organizovala
a které se podařilo soutěž oproti předešlým ročníkům téměř zdvojnásobit,“ řekl
Miroslav Pavlata, zástupce ředitelky SPŠCH,
která soutěž pořádala. Za Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice se
slavnostního vyhlášení zúčastnil proděkan
pro pedagogiku prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Po předání cen následoval zábavný program.
Na pódiu vystoupil Petr Hurta s ohňovou
a barmanskou show, taneční skupina T-Bass
a DJ Lucky, jehož hudba provázela návštěvníky až do večerních hodin. V 18:30 se ve
dvoře za klubem náhle rozsvítilo nebe a na
obloze se rozzářil pestrý ohňostroj, který
připravili studenti SPŠCH v Pardubicích.
Ing. Iva Ulbrichová, CSc.
asistentka proděkanů FChT

International Seminar 2012 – How Do Project
Offices Work?
Ve dnech 16. a 17. února 2012 se v Pardubicích v rámci semináře, který nesl název International Seminar 2012 – How Do Project Offices Work?, setkali odborníci v oblasti projektového managementu z veřejné
i soukromé sféry.
Dvoudenní mezinárodní seminář pořádalo
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
v rámci evropského projektu Grant Office
– cesta k úspěšným projektům (GROFF).

Seminář byl určen zejména pro odborné
a akademické pracovníky vysokých škol,
kteří se podílejí na řešení projektů. Akce se
dále zúčastnili také zástupci soukromých
společností, kteří se zabývají projektovým
řízením v České republice. Zahraniční účast
byla reprezentována odborníky ze Švédska,
Velké Británie a Slovenska. Celkem se semináře zúčastnilo 90 účastníků z 21 různých
institucí. Odbornou záštitu nad akcí převza-

la Společnost pro projektové řízení, o. s.
Účast na semináři byla hrazena z prostředků jednoho z více než 30 úspěšných projektů Univerzity Pardubice řešených v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaných
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Seminář se uskutečnil v prostorách univerzitní auly. Jednacím jazykem byla angličtina.
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Seminář byl zahájen prorektorkou pro vědu
a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice doc.
Ing. Tatianou Molkovou, CSc., a koordinátorkou projektu GROFF Ing. Monikou Vejchodovou. Úvodní přednášku na téma
„Overview Of EU R&D Funding Schemes“,
stejně jako závěrečnou přednášku s názvem
„What’s Next On EU Funding“ přednesla
Carolina Fernandes ze společnosti GLE
Group London. V první sekci bylo prezentováno 17 příspěvků o projektových zkušenostech a výsledcích zúčastněných projektových kanceláří. Tato odborná vystoupení
byla hodnocena samotnými účastníky. Vítěznými přednáškami se staly: The Importants
of a Coherently Designed Communication
Plan Within the Project (doc. Ing. Zuzana
Bílková, Ph.D., Univerzita Pardubice), The European Industrial Doctoral School (Benkt
Wiklund, Umea University) a Center For
Technology Transfer at University of Pardubice (Ing. Pavel Krečmer, Dr., Univerzita Pardubice). Druhá sekce byla koncipována jako
interaktivní workshop vedený zahraniční lektorkou Carolinou Fernandes na téma „How
to Design International R&D Projects?“,
s důrazem na 7. rámcový program EU.
Dvoudenní seminář zakončila prorektorka
pro rozvoj doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.,
která vyjádřila svou spokojenost nad celým
průběhem akce a pozvala účastníky na příští
ročník v roce 2013.
Na závěr velmi úspěšného semináře bych
ráda shrnula, že tematické zaměření mezi-

národního semináře zahrnovalo prezentaci
nejnovějších poznatků, moderních technologií a myšlenek na poli projektového řízení
v Evropě. Hlavní přednáškový blok byl zaměřen na sdílení zkušeností jednotlivých
projektových kanceláří po celé České republice, ale také v zahraničí. Seminář měl
velmi pozitivní ohlas a již nyní se účastníci
těší na další ročník.
Poděkování za organizaci International Seminar 2012 patří celému týmu projektu GROFF
a také Univerzitnímu konferenčnímu centru.
Poděkování za poskytnutou finanční podporu
patří Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky.
Úspěšný mezinárodní seminář byl uspořádán v rámci projektu GROFF, který je ve
svém prvním roce řešení. Na realizaci projektu a v něm plánovaných aktivit získala
Univerzita Pardubice finanční podporu ve
výši 26,5 mil. Kč. Aktivity projektu jsou řešeny v partnerství s Technologickým centrem AV ČR, expertním subjektem v oblasti mezinárodní podpory vědy a výzkumu.
Hlavním cílem projektu je navazovat, rozvíjet a posilovat spolupráci Univerzity Pardubice s různými, primárně zahraničními subjekty, se záměrem získat zejména formou
stáží a speciálních tréninků další užitečné
zkušenosti a dovednosti v oblasti projektového řízení s cílem rozvíjet celouniverzitní

systém kvalifikované podpory odborným
řešitelům a garantům pro přípravu a řízení
projektů, a to s důrazem na mezinárodní
vědecko-výzkumné projekty.
Ing. Lenka Vítková
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa

Projekt IDEA UNIVERZITY zahájil svou činnost
Univerzita Pardubice má za sebou poměrně dynamický a úspěšný
rozvoj. Původně to byla škola zaměřená především na přírodní
vědy. Během posledních dvaceti let se však rozvinula v univerzitu,
na níž jsou vedle oborů technických a přírodovědných pěstovány
i obory humanitní. Nominálně je sice univerzitou, ale stát se univerzitou v plném smyslu slova je stále úkolem. K naplnění tohoto
s my s l u c h c e p ř i s p ě t p ro j e k t I d e a u n ive r z i t y, re g .
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270, jehož nositelem je Fakulta filozofická.
Projekt byl zahájen 1. 1. 2012 a realizován bude v následujících
třech letech. Podrobnější informace o projektu najdete na :
http://projekty.upce.cz/idea/info.html.
V projektu Idea univerzity jde především o snahu zmírnit tříštivou
izolovanost vědních a uměleckých oborů, a to prostřednictvím výuky filosofie jako tradičního východiska a jednotícího fóra všech
oborů vědy a umění. Tím přináší na půdu univerzity novou příležitost pro setkávání studentů a vyučujících u společné věci. Projekt chce takto přispět nejen ke spolupráci oborů vyučovaných na
fakultách, ale též poukázat na zásadní význam univerzitní instituce
v otevřené demokratické společnosti.
Již během přípravy projektu na jednáních se zástupci fakult vznikala
určitá vize a naděje, že potenciál různých oborů se může setkat
s obecnými tématy filosofie a etiky. Filosofické a etické otázky se totiž
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členové projektového týmu

týkají každé lidské činnosti – zvláště té vědecké, umělecké či vzdělávací. Filosofie a etika v daném projektu však nechtějí vystupovat jen jako
vědecké obory, ale kromě uvedení do dějin vědeckého myšlení půjde
také o filosofii praktikující, tj. takovou, která klade otázky, problemati-

projekty

zuje zažité stereotypy daných oborů, a v tomto smyslu chce rozvíjet
kritické, interdisciplinární myšlení a komunikaci, a tím kultivovat jedince. Právě v tomto úsilí vždy spočívalo to, co se tradičně pojímá jako
idea univerzity o jejíž částečnou renesanci projektu jde.
Projekt Idea univerzity je rozdělen celkem do pěti klíčových aktivit,
jejichž úkolem je podpořit prolínání různých oborů – Inovace výuky
filosofie, Terénní výuka, Filmové umění a věda, Interaktivní workshopy, Odborná a jazyková příprava v zahraničí. Na jeho realizaci se podílejí dva partneři – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Občanské sdružení – uskupení TESLA, kteří projekt podpoří i finančním příspěvkem. Díky projektu tak vznikne nejen inovovaná výuka
filosofie v češtině a angličtině, ale v jeho průběhu chceme zorgani-

zovat motivační workshopy a letní školu etiky v Litomyšli. Postupně chceme vydávat publikace naplňující ideu univerzity. Bude natočeno 30 filmových medailonů o významných osobnostech české
vědy a filosofie 20. století, na Univerzitě Pardubice bude podpořen
univerzitní filmový klub, projekce 18 filmů s výkladem se zaměří na
to, jak se filosofické myšlení a otázka po smyslu bytí odráží v konkrétním filmovém díle. První moderovaná filmová produkce se
uskuteční již ve středu 28. 3. 2012 od 18 hodin v učebně DB 4
a všichni zájemci jsou srdečně zváni.
PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
řešitel a věcný manažer projektu
vedoucí Katedry filosofie FF

Projekt Podpora stáží a odborných aktivit
při inovaci oblasti terciárního vzdělávání
na DFJP a FEI
Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky a partnerem projektu Národní Technologickou platformou Interoperabilita železniční infrastruktury od
1. června 2011 realizuje projekt Podpora stáží a odborných aktivit
při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity
Pardubice (akronym POSTA).
Cílem projektu je posílení spolupráce a prohloubení vztahů mezi
Univerzitou Pardubice a partnerem projektu a získávání nových vazeb s dalšími domácími i zahraničními institucemi ze sfér y
vzdělávací, výzkumné i komerční.
Rozvoj spolupráce a navázání nových vazeb lze nejlépe uskutečňovat pomocí osobních kontaktů, proto jsou v rámci projektu připraveny a zabezpečovány dlouhodobé a krátkodobé stáže, účast na
konferencích a zajišťování odborných kurzů. Samozřejmostí je i pořádání konferencí a workshopů, kde budou získané informace dále
předány všem zájemcům z akademického prostředí.
Navázaná spolupráce s relevantními institucemi umožní sledovat
a podílet se na výzkumu aktuální problematiky ve vybraných oblastech vědy a techniky. Získané výsledky a znalosti pak budou moci
být přeneseny přímo do výuky a umožní tak přiblížit výuku novým
poznatkům a současnému dění v oblasti vědy a techniky.
Výsledkem projektu bude fungující pravidelná spolupráce a aktivní
přenos nejnovějších poznatků nejen mezi univerzitou a partnerem,
ale i mezi univerzitou a ostatními institucemi, které budou prostřednictvím aktivit tohoto projektu ke spolupráci postupně získány.
Klíčové aktivity projektu
● KA1. Získávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí
● KA2. Tuzemské a zahraniční studijní pobyty na VaV pracovištích
univerzit a komerčních subjektů

členové realizačního týmu projektu POSTA

●

●

●

KA3. Aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích
(včetně podílu na jejich organizování), veletrzích a výstavách
KA4. Předávání zkušeností cílovým skupinám včetně zdůraznění
role tutorování
KA5. Mentorování (tutoring) po dobu pobytu členů CS
na hostující instituci

Více informací o projektu a plánované aktivity naleznete na internetových stránkách projektu:
http://projekty.upce.cz/posta/index.html
Za realizační tým:
Ing. Monika Eisenhammerová, Ing. Luboš Minář
studenti doktorského studijního programu
Technika a technologie v dopravě a spojích DFJP

Realizace zpětné vazby v rámci řešení projektu
Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe
(IVINTEP)
Dne 21. ledna byl v hotelu Zlatá štika v Pardubicích uskutečněn
první ze dvou každoročně pořádaných workshopů, jimiž se v rámci
realizace klíčové aktivity 5 projektu uskutečňuje zpětná vazba absolventů a odborníků z řad partnerských podniků zaměřená na

kvalitu inovovaného navazujícího studijního programu Dopravní
inženýrství a spoje.
Výchozím bodem uvedené zpětné vazby je vždy dotazníkové šetření zacílené na dynamický panel absolventů, složený jednou třetinou
z čerstvých, druhou třetinou z loňských a třetí třetinou z předloň-
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konference, semináře

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., při své prezentaci na workshopu
s absolventy DFJP

ských absolventů. Tímto způsobem je průřezově zachycena bezprostřední reakce jak nových inženýrů na absolvovanou výuku, tak
i již vyzrálejší názory těch absolventů, kteří mají od ukončení školy
roční a dvouletý odstup. Panel oslovených respondentů je každoročně z 1/3 obnovován, přičemž s některými absolventy z významných firem fakulta udržuje trvalý kontakt.
Dotazníky jsou sestavovány ve dvou verzích:
a) První verze je určena čerstvým absolventům a základem pro její
sestavení je vždy dotazník z předchozího roku, upravený na základě připomínek a námětů minulých respondentů a poznatků
zpracovatelů inovací a garantů studijních oborů inovovaného
studijního programu.
b) Druhá verze je určena absolventům, kteří ukončili studium jeden a dva roky nazpět. Tento dotazník má sloužit jak k získání
nových poznatků, tak k posouzení vývoje názorů absolventů na
úroveň a zaměření výuky inovovaného studijního programu.
Obě verze dotazníků byly společně s dopisem vedoucího klíčové
aktivity 5 rozeslány koncem roku 2011 tak, aby první skupina absolventů odpovídala s ročním odstupem od loňského průzkumu
a druhá skupina absolventů zhruba s půlročním odstupem od ukončení studia.
Z celkového počtu 338 rozeslaných dotazníků bylo vyplněno a vráceno celkem 119 dotazníků, tj. bylo dosaženo 35% návratnosti. Na základě vyhodnocených dotazníků byli vybraní absolventi pozváni na v úvodu zmiňovaný workshop, kde byly podrobně diskutovány výsledky dotazníkového šetření a následně podrobně diskutovány relevantní připomínky absolventů. Workshopu se zúčastnilo celkem 42 absolventů
a akademických pracovníků Dopravní fakulty Jana Pernera.
Mezi nejčastěji zmiňované náměty a připomínky absolventů lze bezesporu uvést snahu o ještě větší provázanost teoretické a praktické složky výuky s praxí a zintenzivnění výuky anglického jazyka, a to

jak formou částečné výuky odborných předmětů v tomto jazyku,
tak formou zadávání odborných prací v angličtině apod. Dalším návrhem ze strany účastníků workshopu bylo změnit formu dotazníkového šetření z písemné na on-line verzi, např. využitím metody
CAWI. Získané poznatky budou postupně garanty jednotlivých studijních oborů zapracovávány do studijního plánu inovovaného
studijního programu a v následujícím roce budou opět předmětem
hodnocení oslovených respondentů.
Dne 23. února se v hotelu Zlatá štika uskutečnil druhý každoročně
pořádaný workshop, na němž měli akademičtí pracovníci DFJP – garanti jednotlivých studijních oborů – možnost diskutovat se zástupci partnerských a jiných podniků z praxe úroveň přípravy nastupujících inženýrů a zhodnotit zvnějšku dopad pedagogického působení
fakulty. Závěry tohoto workshopu korespondují se závěry učiněnými na předchozím workshopu s absolventy – respondenty dotazníkového šetření.
Základní informace o projektu IVINTEP
Projekt IVINTEP, r. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0352 se na Dopravní fakultě Jana Pernera začal realizovat v říjnu 2010 a potrvá do konce září
2013. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa č. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.
Cílem projektu je zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů
DFJP UPa tak, aby znalosti a dovednosti absolventů více reflektovaly aktuální požadavky podniků z oblasti dopravy a spojů a zvyšovaly
jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt je zacílen na
studenty prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje.
Hlavními partnery při projektových aktivitách jsou akademickým
pracovníkům UPa především zástupci velkých společností působících v oblasti dopravy a spojů: SOR Libchavy, spol. s r.o., Chládek
a Tintěra, Pardubice, a.s., Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Siemens, s.r.o., CZ
LOKO, a.s., C.S.CARGO, a.s.
Projekt IVINTEP je tvořen pěti klíčovými aktivitami (KA):
● KA01 Inovace teoretické složky výuky,
● KA02 Inovace praktické složky výuky,
● KA03 Zavedení projektové výuky,
● KA04 Inovace a profesionální prezentace studijních materiálů
pro kombinovanou formu studia
● KA05 Vytvoření systému pro pravidelné hodnocení účinnosti
a kvality výukového procesu. KA budou průběžně probíhat až
do září 2013, aktuální informace o termínech a přesném
zaměření budou vždy zveřejňovány na webových stránkách
projektu http://projekty.upce.cz/ivintep, které byly zprovozněny
v prosinci 2010.
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
koordinátor projektu IVINTEP
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky DFJP

Bílé Vánoce v Seville aneb VII. mezinárodní
kongres germanistů
V pořadí již VII. mezinárodní kongres germanistů v Seville, který se konal loni od
pondělí 19. do středy 21. prosince 2011,
předznamenala a trochu i zastínila královská návštěva, uskutečněná krátce před konferencí v sobotu 17. prosince. Do metropo-
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le španělské Andalusie zavítal totiž v rámci
Primera división bílý balet, jak se někdy přezdívá královskému mužstvu Realu Madrid
(el club blanco), a uspořádal zde skutečné
bílé Vánoce (blanca Navidad), když nadělil
domácímu mužstvu šest branek. Návštěva

zápasu byla zajímavá i z lingvistického hlediska, a to kvůli speciálnímu segmentu španělské slovní zásoby, jako např. „…Negredo,
tu muerto perro!“ (Negredo, ty mrtvý
pse!), jak počastoval domácí fanoušek svého sevillského elitního střelce při jeho málo

konference, semináře

přesvědčivých útočných aktivitách před
brankou Realu. Zápas dosvědčil také hloubku momentální ekonomické krize ve Španělsku, když osm tisíc vstupenek zůstalo
neprodáno v pokladnách, zatímco před pěti
lety byl tento zápas v obdobném termínu
beznadějně vyprodán, i silnou nevraživost
vůči hlavnímu městu, což zde ale vzhledem
k expresívnosti originálních výrazů Sevillanů
nelze doslova ocitovat. Vzhledem k datu
akce a blížícím se Vánocům dosahovaly teploty ve městě přes den nezvykle vysoké
výše, ve čtvrtek 22. 12. se rtuť teploměru
vyšplhala až na neuvěřitelných 25 stupňů,
takže i ve vnitřních sálech univerzity bylo
o něco přívětivěji než v minulých letech.
Kongres zahájili jako vždy představitelé
Universidad de Sevilla v impozantním sále
Paraninfó ve druhé největší budově ve Španělsku (po El Escorialu) a starodávné monumentální bývalé továrně „Antigua Fábrica
de Tabacos“, kde kdysi mezi dalšími 7000
ženami pracovala i legendární Carmen. Organizátoři z Ústavu germanistiky Filozofické
fakulty Univerzity Sevilla, podpoření andaluskou vládou, rektorátem univerzity, děkanátem fakulty a konzulátem Spolkové republiky Německo, připravili jako vždy nabitý
program, obsahující celkem 94 referátů
a odborných přednášek protagonistů španělské, evropské i světové germanistiky ze
17 evropských zemí (Španělsko, Portugalsko,
Chorvatsko, Rusko, Německo, Polsko, Česká
republika, Bosna-Hercegovina, Slovinsko, Rakousko, Estonsko, Bulharsko, Moldavsko, Turecko, Itálie, Rumunsko, Řecko) a dvou dalších kontinentů (Amerika – USA, Mexiko
a Asie – Japonsko, Izrael), přičemž poprvé
v historii pořádání tohoto kongresu převažovaly nad západoevropskými státy země
ze střední a východní Evropy, což dosvědčuje trend poslední doby – pomalé, ale vytrvalé přesouvání těžiště germanistiky na
východ, případně jih, jihovýchod Evropy. Při
moderování ve dvou nebo třech paralelních
sekcích, do něhož byli i v letošním roce zapojeni všichni pardubičtí účastníci, se v jednotlivých sálech „Paraninfó“, „Aula de grado“ a „Aula 103“ prostřídalo 23 moderátorů a celou akci využila i řada dalších germanistů, studentů a doktorandů, kteří se kongresu zúčastnili pouze pasivně bez vlastních
příspěvků. Všichni přispěli svým dílem k tradičně vstřícné a přátelské atmosféře kongresu se zájmem o téma a badatelské činnosti kolegů, věcnými nekonfrontačními dotazy a kultivovanými diskusemi po některých příspěvcích. Mezi jednotlivé přednáškové bloky se díky nabídce a péči organizátorů vešla ještě zajímavá exkurze po Universidad de Sevilla, díky níž mohli účastníci

autor příspěvku při moderování jedné ze sekcí
kongresu

kongresu navštívit i běžně nepřístupné prostory rektorátu, kanceláří a zasedacích sálů
s pozoruhodnou starobylou i moderní výzdobou. Jako přidaná hodnota k atmosféře
kongresu byla potom předvánoční výzdoba
města, trhy, nesčetné betlémy, nejrozmanitější „pouliční“ umělci a další vizuální, auditivní a čichové vjemy koncentrované zejména v městském centru, v jehož blízkosti se
budova univerzity nachází.
Letošní kongres se nesl v duchu nejnovějších tendencí v lingvistice, literatuře a kultuře obecně, zachování dosavadní míry jazykové a kulturní diverzity, udržení a zatraktivnění výuky němčiny, proti intelektuálnímu
zjednodušování a ochuzování, pro posilování myšlenky dalšího propojování kultur,
zemí a jejich obyvatel a samozřejmě v duchu podpory germanistiky jako jednoho
z nástrojů odolávání plíživému jednostrannému „jazykovému a kulturnímu imperialismu“ současného globalizovaného světa. Výrazem tohoto vzdorování „anglicizovanému
světu“ a podpory jazykové pestrosti je
i forma pravidelného sborníku konferenčních příspěvků, které jsou všechny v němčině, ale resumé jsou otiskována vedle německého jazyka i v rodném jazyce autorů.
Germanistika České republiky byla tentokrát zastoupena pouze třemi přednáškami
KCJ FF Univerzity Pardubice. O potřebné
míře znalosti reálií německy mluvících zemí
referovala PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.,
(„Wie viel Landeskunde braucht und verträgt ein(e) Bachelor-Student(in)?“), přednáška „Von Nachbarsprache zu Nachbarsprache – Tschechisch unterwegs nach
Westen ins Deutsche“ Mgr. Lenky Matuškové, Ph.D., se týkala vlivu češtiny na současnou němčinu a autor posledního textu seznámil účastníky kongresu v příspěvku
„ D a s T h e m a „ Ve r t re i b u n g “ i n d e r
deutschen und tschechischen Belletristik“

socha zakladatele starobylé Universidad
de Sevilla J. Bilbaa se zakládacím dekretem
z prvního nádvoří univerzitní budovy

s tématem „vyhnání“ v aktuálních českých
hraných i dokumentárních filmech a v soudobé německé a české beletrii.
Příspěvky ostatních účastníků kongresu zahrnovaly pestrou směs studií o literatuře
(Jurek Becker, Johann Wolfgang Goethe, Joseph Roth, Bruno Schulz, Bernhard Schlink,
Stefan Zweig, Conrad Ferdinand Meyer,
Hermann Kant, Monika Maronová, Arnold
Zweig, Christoph Ransmayr, Gustav Meyrink, Egon Schwarz, Thomas Mann, Adalbert
Stifter a další, fenomén literatury o vyhnání
s uvedením jednotlivých vybraných konkrétních autorů, literární didaktika), lingvistice (např. odborný jazyk, perfektum, částice, analýza tweetů, vývoj německo-španělských slovníků) a translatologii, přičemž se
mnoho referentů věnovalo specifickým germanistickým tématům (mj. režisér Wim
Wenders a jazyk jeho filmů, vývoj obrazu
Španělska od Výmarské republiky, motivace
pro studium němčiny v pobaltských zemích,
vztah jazyka a myšlení, kreativní psaní, mýty
a pravdy ve výuce německé výslovnosti,
společné německé a španělské frazeologismy atd.).
Kongres vytváří svým třídenním formátem
rovněž vhodnou platformu pro diskuse
s kolegy ze zastoupených zemí o situaci
a aktuálních problémech germanistiky v daných zemích a jako tradičně nesmělo chybět ani závěrečné několikeré vřelé poděkování hlavnímu organizátoru všech dosavadních kongresů, germanistovi a profesoru sevillské univerzity Fernandu Magallanesovi
Latasovi a jeho týmu, díky němuž se toto
každoroční setkání může v takovém rozsahu, kvalitě a atmosféře konat, a to se zárukou následné publikace odpřednášených,
zaslaných a recenzovaných příspěvků vždy
do příštího kongresu.
PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra cizích jazyků FF
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Studenti dostali příležitost uplatnit své zkušenosti
v praxi
Ve středu 15. února dostali studenti 3. ročníku Humanitních studií Fakulty filozofické jedinečnou možnost. V rámci předmětu
PROJEKT mohli ukázat veškeré své pozitivní
stránky, a to na veřejné studentské konferenci v univerzitní aule.
Již během předcházejícího semestru na sobě
většina z nich pracovala a zdokonalovala své
komunikační, ale zároveň i organizační dovednosti. Toto úsilí a píle je dovedly až k samostatné realizaci studentské konference.
Celá akce zahrnovala nejen možnost prosadit se jako jednotlivec na pracovním trhu, ale
zároveň využít veškerých zkušeností, kterých nabyly během studentských let.
Příjemným překvapením byla obsáhlost všeho, co studenti svému budoucímu zaměstnavateli mohou nabídnout. Jejich osobité
prezentace, které jsme zhlédli během odpoledne, spolu s jejich jednotlivými projevy
zasahovaly nejen do oblasti humanitních

věd, ale i jiných odvětví. Jejich pracovní zkušenosti tak byly nabyty v nejrůznějších oborech. Celá konference vznikla za podpory
garanta předmětu PhDr. Mgr. Ilony Moravcové, Ph.D., a celé katedry věd o výchově.
Pozvánku na tuto konferenci obdrželi nejen
rodinní příslušníci, ale jak již bylo zmíněno
i potencionální zaměstnavatelé především
z Pardubic.
Přesvědčivé výstupy jednotlivých studentů,
stejně jako profesionální přístup a očividně
pečlivá příprava osvěžily celou konferenci
a dodaly jí ojedinělý nádech. Díky tomu
jsme strávili příjemné odpoledne a navíc
jsme zjistili, že každý jedinec má šanci pozitivně se uplatnit na trhu práce.
Pavla Kinclová
subkoordinátorka celé akce
studentka bakalářského studijního oboru
Humanitní studia FF

Projekt ICT vzdělávání zaměstnanců vstupuje
do své druhé poloviny

řešitelský tým projektu, zleva Ing. Ondřej Prusek, Ph.D., Ing. Hana
Hronová, finanční manažer projektu, Ing. Olga Klápšťová, odborný
koordinátor projektu, Ing. Dana Chvojková, metodik ICT vzdělávání,
Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.

Již rok a půl úspěšně běží projekt ICT vzdělávání zaměstnanců.
V těchto dnech se řešení projektu dostává do své druhé poloviny.
Proto mi dovolte krátké ohlédnutí za dosavadním průběhem
projektu.
Snad nejznámějším a nejvíce viditelným výsledkem projektu je aplikace Portál vzdělávání zaměstnanců. Ačkoliv se zpočátku zdálo, že
termín „Portál“ je pro nově vytvořenou aplikaci až příliš honosný,
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po několika měsících provozu se skutečně Portálem vzdělávání zaměstnanců aplikace stala. Na portálu jsou už nyní vypisovány kurzy
různých projektů a různých oblastí vzdělávání. Graficky jsou kurzy
barevně odlišeny podle oblasti vzdělávání a celý portál je tak velmi
přehledný. Portál je využíván i pro ryze interní školení, která se netýkají žádných projektů. Lze tak využít jednoduché, dostupné a autorizované přihlášení na kurz a také následný tisk prezenčních listin. Pro řešitele projektů je důležitou vlastností portálu sledování
účastí na kurzech, vytváření a následný tisk certifikátů absolventů.
Uložená data o účastech na kurzu se dále využívají nejen jako
podklady pro monitorovací zprávy.
A protože je portál velmi využíván, chystáme jeho další inovace.
Zejména se jedná o podporu takových kurzů, které mají periodické
konání jednotlivých lekcí, jako jsou např. jazykové kurzy. Další podstatnou chystanou změnou je spouštění schvalovacích procesů při
přihlašování na kurz.
Ne tak viditelnými, avšak hojně navštěvovanými jsou vlastní pořádané kurzy ICT vzdělávání.
Od začátku projektu do konce ledna 2012 bylo uspořádáno v rámci projektu celkem 25 různých kurzů, které pokrývají čtyři základní
oblasti ICT vzdělávání – tedy Elektronické informační zdroje, MS
Office 2010, Interní informační systémy a Specializovaný SW. Kurzy
se uskutečnily celkem v 51 různých termínech. Některé kurzy se
konaly pouze jednou, ale např. kurz MS Excel 2010 se uskutečnil ve
sledovaném období dokonce 13x, a to ve třech úrovních, od základního kurzu po kurz pro pokročilé praktické využití. MS Word
2010 proběhl 8x ve dvou úrovních, základní a pokročilý, a proběhly
také dva specializované kurzy – pro publikující a pro studijní
referentky. Kurz MS PowerPoint se konal 6x.
Účast na kurzech, posuzovaná jako počet účastníků jednotlivých
kurzů, dosáhla celkově do konce ledna čísla 599. Fyzicky se jedná
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o 296 osob, což dokazuje, že mnozí se zúčastnili několika různých
kurzů ICT vzdělávání.
Účastníci kurzů vždy vysoce hodnotili organizaci a průběh kurzů
i kvalitu vlastních lektorů, o čemž svědčí výsledky z dotazníků spokojenosti. Otázky jsou hodnoceny známkami odpovídajícími školní
klasifikaci.
Pro následující období připravujeme opakování nejnavštěvovanějších kurzů MS Excel. U nich také vzhledem k častým dotazům
a zájmu přidáme ještě vyšší úroveň zaměřenou na programování
maker, zařadíme také vyšší úroveň kurzu PowerPoint. Budeme i nadále zařazovat i ostatní produkty MS Office. V měsíci březnu upořádáme některé kurzy také v Litomyšli, abychom přiblížili možnost
ICT vzdělávání i kolegům z Fakulty restaurování. Na období letního
semestru 2012 jsou připraveny též kurzy z oblasti elektronických

informačních zdrojů. Jako novinku v oblasti interních informačních
systémů jsme připravili intenzivní a komplexní školení pro finanční
manažery evropských projektů.
Zařazujeme také tematicky nové kurzy, např. Adobe PhotoShop
nebo MS OneNote. V následujícím období umožníme účast na kurzech specialistům z oborů IT nebo grafiky. Úzce specializované kurzy budou naši zaměstnanci navštěvovat v prostorách počítačové
školy GOPAS v Praze.
Za celý řešitelský tým projektu vás všechny srdečně zvu na další
kurzy. Sledujte Portál vzdělávání!
Ing. Dana Chvojková
metodik ICT vzdělávání
Oddělení podpory informačních systémů, Informační centrum UPa

obr. č. 1 – portál vzdělávání, kurzy konané v únoru 2012
obr. č. 2 – školení MS Excel 2010, školitel Ondřej Limberk, GOPAS
obr. č. 3 – školení MS Word 2010, školitel Pavel Tesárek, GOPAS

graf č. 1 – hodnocení způsobu informování a přihlašování na kurz; graf č. 2 – hodnocení organizace kurzu;
graf č. 3 – hodnocení lektora; graf č. 4 – hodnocení obsahu kurzu

Průběh rekonstrukce objektu na nám. Čs. legií
Prosincové číslo Zpravodaje informovalo o zahájení rekonstrukce
nejstarší, historicky cenné a památkově chráněné budovy univerzity
na nám. Čs. legií v centru města.
Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině srpna 2011 venkovními demoličními pracemi, vnitřními bouracími pracemi a celkovým
odstrojením objektu včetně odvozu stavební sutě.
V prosinci 2011 probíhaly zemní práce pro přístavbu, dále následovaly opravy fasád, opravy krovů a komínů a byla dokončena betonáž
anglických dvorků.

V lednu 2012 bylo dokončeno armování železo-betonové desky,
probíhaly přípravné práce pro technologické rozvody a také pokračovaly práce na opravách štukové výzdoby.
Na podzim 2011 byly postupně prováděny doplňující stavebně-technické průzkumy, kterými byly zjištěny objektivně nepředvídatelné skutečnosti, jež mají vliv na plnění realizačního i finančního
harmonogramu stavby. V současné době je většina těchto skuteč-
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ností vyřešena, a jakmile dojde k odsouhlasení příslušných Technických listů změny a uzavření dodatků ke Smlouvě o dílo, bude moci
zhotovitel stavby zahájit příslušné práce.
Vlastní stavební část rekonstrukce budovy, jež je stěžejní částí projektu Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT (reg.
č. CZ.1.05/4.1.00/04.0134), který je financován z fondů Evropské
unie, by měla být dokončena v létě roku 2012.

Více informací o projektu a fotografie z průběhu rekonstrukce naleznete na webových stránkách projektu
http://projekty.upce.cz/unit/index.html
Ing. Hana Hronová, finanční manažer projektu
sekretariát a referát nákupu Informačního centra UPa
Miluška Janáková, inženýrská činnost
Technický odbor UPa

obr. 1 – vnitřní dvůr objektu na nám. Čs. legií –
začátek listopadu 2011
obr. 2 – vnitřní dvůr objektu – prosinec 2011
obr. 3 – vnitřní dvůr objektu – začátek ledna
2012
obr. 4 – vnitřní dvůr objektu – konec ledna 2012
– práce probíhají i za nepříznivého
počasí

Zhodnocení Týdne neklidu (27. 2. – 2. 3. 2012)
Počátkem letošního února se na Univerzitě Pardubice konstituovalo
z podnětu pěti doktorandů Filozofické fakulty volné sdružení studentů pod názvem Pardubická studentská iniciativa (PASTI), jehož cílem
bylo (a nadále je) oslovit pardubické studenty a prostřednictvím informační kampaně je seznámit s riziky připravované „reformy“ vysokého školství. Významnou platformou (informační i komunikační)
pro tuto kampaň se stal nově založený internetový blog PASTI na
adrese http://iniciativa2012.blogspot.com. Snahou PASTI bylo rovněž
přimět studenty k aktivnímu zapojení do informačních a protestních
akcí konaných v rámci Týdne neklidu, který byl vyhlášen aktivními
studenty českých vysokých škol s podporou dalších studentských institucí a iniciativ na týden od 27. 2. do 2. 3. jako reakce na současné
dění ohledně příprav vysokoškolské „reformy“.
Samotnému Týdnu neklidu, ke kterému se pardubičtí studenti rovněž připojili, předcházela první významná akce PASTI v podobě informační schůzky pro studenty, akademické pracovníky i širokou veřejnost
v pardubickém Divadle 29 dne 21. února. Primárním cílem této
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schůzky bylo seznámit účastníky s návrhy věcných záměrů zákonů
o vysokých školách a o finanční pomoci studentům a s jejich riziky,
dále s plánovanými informačními a protestními akcemi v rámci Týdne neklidu a rovněž vyvolat čilou diskuzi, ve které by se mohli především studenti vyjádřit k navrhovaným změnám. Tato akce měla
obrovský ohlas spojený s vysokou účastí zhruba 170 zájemců z řad
studentů i akademických pracovníků. Díky tomu došlo v následujících dnech ke značné aktivizaci studentů, spojené se zvýšeným zájmem o dění okolo připravované vysokoškolské „reformy“. Informační schůzka v Divadle 29 tak otevřela prostor pro realizaci dalších akcí zahrnutých do Týdne neklidu.
Na pondělí 27. února bylo na 14:00 svoláno mimořádné shromáždění
akademické obce do Auly Arnošta z Pardubic, kterého se zúčastnil
rekordní počet studentů a pedagogů (viz zpráva předsedy AS UPa
doc. Jiřího Kubeše v tomto čísle Zpravodaje).
V úterý 28. února se uskutečnily další dvě akce. První z nich byla
v dopoledních hodinách přednáška dr. Jiřího Chotaše z Filosofické-
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ho ústavu Akademie věd ČR na téma Akademická svoboda: Ohrožený
ideál?, kterou pořádala Katedra filosofie FF UPa a která zcela zaplnila kongresový sál v budově rektorátu. Druhou úterní akcí organizovanou pod taktovkou PASTI, která zároveň představovala vyvrcholení Týdne neklidu na Univerzitě Pardubice, byla Noc univerzit, v rámci níž se naše vysoká škola připojila k dalším jedenácti univerzitním
městům v České republice. Celá akce byla zahájena shromážděním
akademiků v 18:30 u památníku 17. listopadu v prostorách mezi
kolejemi a knihovnou, kde zazněly krátké projevy Mgr. Ladislava
Nekvapila (PASTI) a doc. Jiřího Kubeše (předseda AS UPa). Poté
účastníci zapálili svíčky (což bylo značně ztíženo opravdu silnými
poryvy větru) jako projev naděje na zachování svobodného vysokoškolského vzdělání v naší zemi. Od 19:00 následoval hlavní program
Noci univerzit v Aule Arnošta z Pardubic. V rámci něj měli návštěvníci možnost zhlédnout zhruba půlhodinové přednášky šesti odborníků naší univerzity z Fakulty chemicko-technologické (prof. Oldřich Pytela, prof. Jiří Málek a dr. Miloslav Pouzar) a Fakulty filozofické (dr. Aleš Prázný, prof. Karel Rýdl, doc. Jiří Kubeš) na téma vzdělávání, a to jak příspěvky více se dotýkající aktuální situace ve spojitosti s přípravou věcného návrhu zákona o vysokých školách, tak
přednášky populárního rázu. Všechny příspěvky byly doprovázeny
krátkou diskuzí. Hlavní program v Aule Arnošta z Pardubic uzavřelo promítání dokumentu Tomáše Petráně z roku 2009 s názvem
„Listopad po dvaceti letech“, který je tvořen vzpomínkami pardubických pamětníků a archivními záběry Československé televize k událostem 17. listopadu 1989. Celá akce byla ukončena krátce po půlnoci a její návštěvnost v průběhu celého večera byla hojná. Součástí
Noci univerzit byl rovněž paralelně probíhající zhruba dvouhodinový
studentský workshop, který se konal v garážích pod univerzitní aulou a jehož náplní byla výroba transparentů na středeční pochod
Prahou k Úřadu vlády ČR. Výsledkem workshopu byla celá řada povedených transparentů s vtipnými hesly, které byly následující den
v Praze rozhodně vidět.
Zmíněného středečního pochodu (29. února) se zúčastnilo více než
200 pardubických studentů především z Fakulty filozofické a asi 20
akademických pracovníků. Ačkoliv se celá akce nesla v poklidném
duchu, byli zde zástupci akademické obce Univerzity Pardubice nepřehlédnutelnou i nepřeslechnutelnou skupinkou uprostřed desetitisícového davu demonstrantů.
Pražský pochod ovšem zdaleka nepředstavoval tečku za probíhajícím Týdnem neklidu na českých veřejných vysokých školách. Ve čtvrtek 1. března se v pardubickém Kulturním domě Hronovická konal
Indický den 2012. Tato akce proběhla v režii Indické ambasády, Magistrátu města Pardubic, Sdružení přátel Indie a Univerzity Pardubice. Návštěvníci Indického dne mohli vyslechnout přednášku indické-

pochod Prahou

přednáška dr. Jiřího Chotaše

ho velvyslance Venkatesana Ašóky, prohlédnout si ukázky tradičního indického tance a zhlédnout bollywoodský film s českými titulky.
Na samý závěr nabitého týdne se v pátek 2. 3. konala v univerzitní
aule přednáška na téma Idea univerzity podle Karla Jasperse v podání
dr. Václava Němce z Filosofického ústavu Akademie věd ČR.
Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv pardubický Týden neklidu proběhl v poklidu, měly jednotlivé akce v rámci něj konané vesměs
hojnou účast a kladný ohlas jak ze strany studentů, tak i akademických pracovníků. V průběhu Týdne neklidu protestovalo v ulicích
univerzitních měst ČR na 20 000 studentů. Jedná se o největší
studentský protest od listopadu 1989.
Mgr. Ladislav Nekvapil
Pardubická studentská iniciativa
fotografie ze středečního pochodu Prahou poskytl Vladan Hanulík

SCIENCE CAFÉ poprvé v Pardubicích
Studentská iniciativa Mladí pro budoucnost
ve spolupráci s Univerzitou Pardubice pořádají neformální večery o zajímavostech ze
světa moderní vědy, kde se návštěvníci
z řad veřejnosti mohou zeptat vědců z univerzity na vše, co se ve škole nenaučili. Diskusní pořady pod názvem SCIENCE CAFÉ
probíhají pravidelně každé poslední úterý
v měsíci od 19:00 v Klubu 29 v Pardubicích
(ulice Svaté Anežky České).
S nápadem pořádat zajímavé přednášky
o vědě přišli sami studenti univerzity.
Využili tak projekt Science Café, který je
pro svoji neformálnost určen nejen pro ně

samotné, ale také pro širokou veřejnost.
„Máme pocit, že zde chybí místo, kde by
obyčejní lidé mohli přijít do kontaktu s lidsky podanou stránkou vědy, a také se domníváme, že je správné popularizovat vědu
a osoby, které se jejím vykonáváním zabývají. Těmito neformálními večery se snažíme
navrátit vědu do našich každodenních životů a dát veřejnosti možnost nahlédnout do
aktuální kuchyně vědy, podpořit zájem veřejnosti o to, co nás obklopuje a co je za
tím,“ říká Lukáš Fajt, garant Science Café
Pardubice, a dále dodává: „Chceme lidi
nadchnout pro diskusi a pro vědu, a právě

to nám Science Café umožňuje. Rádi bychom vytvořili prostor, kam se veřejnost
chodí vzdělávat, kam vědečtí pracovníci
chodí prezentovat výsledky své práce a kde
se mohou obě skupiny neformálně setkat
a povídat si.“
První debatní večer se uskutečnil v úterý
31. ledna 2012 a hostem byl doc. Ing.
Čestmír Drašar, Dr., z Ústavu aplikované
fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Hovořilo se
na téma „Polovodiče a termoelektřina“.
Únorový večer s názvem „Labyrintem vařících se kamenů“ byl věnovaný zeolitům, se
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kterými příchozí návštěvníky seznámil doc.
Ing. Roman Bulánek, Ph.D., z Katedry
fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Obě proběhlá

setkání provázela neformální uvolněná atmosféra s výkladem, který byl podán přívětivou formou, srozumitelnou i pro laiky.

Další debata se uskuteční na konci března.
Vstup je volný.
Projekt Science Café, který již úspěšně funguje v mnoha zemích světa, probíhá v České republice od roku 2008 pod záštitou občanského sdružení Otevíráme . Cílem
sdružení je vytvářet prostor pro sdílení
a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti. Science Café usiluje
o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší
k u l t u r y. V í c e i n for m ac í n a l e z n e t e n a
www.sciencecafe.cz nebo
www.mladiprobudoucnost.cz.
Bc. Martina Kmoníčková
referentka propagace a publicity projektů UPa

Studentské literární večery podruhé – České lidové
hry 17. a 18. století v podání pardubických
a pražských vysokoškoláků
Po uplynutí jednoho roku a opět v čase předvánočním ožily prostory Rytířského sálu pardubického zámku – v rámci již druhého
kola Studentských literárních večerů – divadelními představeními
v podání posluchačů oborů sociální antropologie a literárních studií
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a jejích hostů členů studentského spolku PAKET (Pro aktivní etnologii), působícího při
Ústavu etnologie FF UK v Praze. Po úspěšném provedení staroperuánského dramatu Apu Ollantay studenty pardubické sociální antropologie, které slavilo úspěch nejen svojí premiérou v Pardubicích (14. 12. 2010), ale i reprízami v chrudimském Domě Agora (17.
3. 2011) a v pražském studentském klubu K4 (3. 4. 2011), se tentokráte setkáme s žánrem odlišným, ale do širšího rámce studií všech
zúčastněných také spadajícím, sice ukázkami českého a moravského
lidového divadla 17. a 18. století.
České lidové divadlo, často nazývané také sousedským či selským,
úzce souvisí s folklórem lidového prostředí na jedné straně a na
straně druhé navazuje na dramatickou tradici (ať již náboženskou, či
profánní) středověku a baroka. Je spjato s některými oblastmi
Čech, Moravy a Slezska (snad nejznámější jsou podkrkonošské lidové hry 18. a 19. století). Najdeme v něm inscenace her pašijových
i vánočních, starozákonních příběhů i dílek o křesťanských mučednících apod. Specifickou složku představují tzv. interludia a intermedia, krátké dramatické útvary humorného charakteru, hrané především na trzích a jarmarcích.
Ve středu 7. prosince 2011 v 19 hod. sehráli členové spolku PAKET
Tříkrálovou hru z Rosic, která představuje v moravském lidovém
prostředí zdramatizovanou legendu o Třech králích doprovázenou
zpěvem koled, kterou zaznamenal sběratel Julius Fejfalík a v rámci
širší sbírky vydal v Olomouci v roce 1864 (Volksschauspiele aus
Mähren, mit Anhängen. 1. Sterndreher-lieder).
Tříkrálové hry lidového divadla v našich zemích se realizovaly paralelně s obchůzkami postav Kašpara, Melichara a Baltazara po jednotlivých domech. Tyto dramatické útvary byly slavnostně pořádány na zvláštních jevištích a jejich protagonisté vystupovali v královských úborech. V obsahu každé z her se obvykle prolínaly dva mo-
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tivy – vánoční hra pastýřská a návštěva tří králů u Ježíška i u Heroda. Vyvrcholení pak představoval dramatický a velmi působivý výjev
vraždění mláďátek v Betlémě.
Fejfalíkem zaznamenaná Tříkrálová hra z Rosic, kde vystupují pastýři Kmoch, Valenta, Kuba, podává zajímavý příklad toho, jak naši předkové obohatili zdramatizovanou legendu o Třech králích upravenou pro jeviště úvahami o kontribuci, fašanku (to znamená na Moravě masopustu) apod. Ve hře se také objevuje řada známých
i méně známých českých koled v podání nebeských andělů.
Studenti pražské Filozofické fakulty pod režijním vedením posluchačky oboru etnologie Lenky Přichystalové připravili početnému
pardubickému, převážně studentskému publiku vskutku nevšední
zážitek. Skvěle zvládnutý dramatický příběh navozující atmosféru lidových vánoc 19. století, doplněný jímavou interpretací již zmíněných koled a odehrávající se v impresivním prostředí renesančního
Rytířského sálu, nenechal nikoho z diváků chladným, o čemž
nakonec svědčil i bouřlivý, opakovaný potlesk.
Po tomto zcela jednoznačně vánočním programu předvedli ve čtvrtek 15. prosince 2011 v 19 hod. pardubičtí studenti vystoupení spíše silvestrovské, sestávající z pásma vážných i nevážných dramatických útvarů, jednak anonymních (Selský otčenáš, Kratochvilná komedie I. a II., Salička), a jednak z díla čáslavského rodáka, později
kantora a regenschoriho v Praze Václava Františka Kocmánka
(1607–1679) O grobiáních o urozenost se nesnadících, které se
také stalo osou celého programu a dalo mu i název.
Kocmánek, známý také pod polatinštělými variantami svého příjmení jako Kozmanides, Kozmanecius apod., byl synem vojenského vysloužilce z tureckých válek, což se později projevilo i v jeho tvorbě,
neboť turecká otázka se jí prolíná jako červená nit. Působil nejprve
jako kantor v Čáslavi, Německém (dnes Havlíčkově) Brodě a v Praze, kam odešel v roce 1627.
V Praze se v roce 1640 také výhodně oženil. Jeho ženou se stala
Alžběta, dcera měšťana Fialy. Kocmánek díky tomuto manželství dosáhl slušného jmění, a co je ještě důležitější, také měšťanského prá-
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va. Zemřel roku 1679 jako zámožný měšťan, který mohl odkázat
celý dům pro zbožnou paměť kostelu sv. Jindřicha.
Kocmánek je typickým představitelem vzdělance, který vyrostl v kulturním světě předbělohorského měšťanstva, avšak po Bílé hoře neemigruje a podvolí se novým poměrům. Snaží se prožít svůj malý život
v klidu a pokoji, a proto přijímá katolické náboženství. Netrápí se velikými problémy, velké události ho sice mnohdy zajímají, ale rozhodně nemá potřebu do jejich běhu zasahovat. Nevyznačuje se ani patosem emigrantů, ani vášnivým zaujetím exponentů rekatolizace. Nevýrazný, pasivní, spíše prostřední člověk, řekli bychom. Ale právě on po
sobě zanechal nesporně zajímavé literární dílo.
Literárně činný byl po celou dobu svého života a jeho dílo, jež se
ovšem dochovalo především v rukopisné podobě, vykazuje značnou žánrovou i námětovou rozrůzněnost.
Kocmánek psal nejen drobné hádanky, kolední verše, příležitostné
oslavné či historické básně a písně (Píseň o smrti Albrechta z Valdštejna), ale také díla dramatická, mezi nimi i již zmíněná intermedia.
V některých jeho skladbách je velmi impresivním způsobem vylíčena drsná realita života sedláka v období Třicetileté války i po jejím
skončení (Lamentatio rusticana, naříkání a pláč sprostných a ubohých sedláků českých na lid vojenský jak nepřátelský, tak i ten, kterýž má slout přátelský…). A právě jeho tvorba dramatická, z níž
dnes představujeme jednu z výrazných ukázek, a sice intermedium
o Grobiáních o urozenost se nesnadících, je protkána zvláštními
formami barokního humoru, jenž využívá bohatého repertoáru
vulgarismů, vyvolávala – zejména v 19. století – odmítavé reakce.
Zaposloucháme-li se ovšem do Kocmánkova dílka a i dalších anonymních autorů jeho období pozorněji, najdeme – obávám se –
i po několika staletích celou řadu analogií se současnou, stejně jako

tehdy značně rozkolísanou dobou. A po mém soudu vcelku vtipně
vyznívá autorovo vyjádření k jednomu z jeho dílek: „Čtoucí tu hru
musí se smáti, aby napolo umrlý byl!“
Pardubičtí studenti vystoupili před zcela zaplněným Rytířským sálem. Jejich publikum se skládalo nejen z kolegů-studentů, učitelů
z fakulty, ale jeho podstatnou část tvořili i obyvatelé města, z nichž
mnohé možná přilákala i upoutávka natočená během generální
zkoušky, kterou vysílal Český rozhlas Pardubice, ještě odpoledne
před představením. Vynikajícím způsobem sehrané vtipné scénky
vyvolávaly u publika doslova salvy smíchu a Kocmánkova trochu vychloubačná slova o tom, že člověk se jeho hře musí smát, i kdyby
byl polomrtvý, se vskutku naplnila. Zásluhu na tom mělo pochopitelně i velké nadšení a zaujetí pro věc a dovolím si dokonce tvrdit,
že i jistá forma jakoby se rodící profesionality, kterou se vyznačovali
všichni účinkující a jež byla publikem odměněna dlouhotrvajícím
závěrečným potleskem.
Obě představení byla zahájena krátkým úvodním slovem doc. PhDr.
Oldřich Kašpara, CSc., z Katedry sociálních věd Fakulty filozofické
Univerzity Pardubice, který se také v případě druhé dramatické realizace ujal role dramaturga a režiséra.
P.S. – Pokud by téma některého z diváků, návštěvníků představení, popřípadě čtenáře těchto řádků zaujalo natolik, že by se chtěl dozvědět něco
více, připojuji několik zdrojů podrobnějších informací:
Josef Hrabák (ed.), Lidové drama pobělohorské, Praha 1951.
Zdeněk Kalista (ed.), Selské čili sousedské hry českého baroka, Praha 1942.
Ludmila Sochorová (ed.), Sousedské divadlo českého obrození, Praha 1987.
Čeněk Zíbrt, Veselé chvíle v životě lidu českého, Praha 2006.
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Katedra sociálních věd FF
autorka fotografií: Soňa Píhová
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Sociocon 2011

SOCIOCON se na Katedře sociálních věd
Univerzity Pardubice stal tradicí. Jedná se
o studentskou konferenci, v rámci které
studenti, absolventi, vyučující a další hosté
prezentují výsledky terénních výzkumů,
projektů, závěrečných prací a své dosavadní
poznatky z praxe. Letos byl navíc spojen
s oslavou desetileté existence Katedry sociálních věd v rámci Fakulty filozofické. Celou organizační stránku konference zabezpečil desetičlenný studentský tým, o skvělou vizuální tvář propagační kampaně se postaral zejména Pavel Nekoranec. Na originální plakáty, trochu provokující svým záměrem karikovat konzervativní představu
vysokoškolského studenta a roztrhnutím
portrétů v oblasti hlavy vyvolávající zvědavost, mohl narazit každý návštěvník univerzitního kampusu.
Letošní Sociocon se konal 14. prosince
v pardubickém Divadle 29. Na úvod zazněl
projev děkana filozofické fakulty prof. Petra
Vorla, pozdrav vedoucího katedry Mgr.
Zbyňka Andrše, Ph.D., po němž následoval
příspěvek dr. Petra Skalníka věnovaný desátému výročí katedry. Minietnografii jedné
americké vysoké školy nám velmi poutavým
způsobem představila Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D. A vycházela ze svých zkušeností
z ročního výukového pobytu na Bryn Mawr
College v USA. Úvodní blok zakončil doc.
Oldřich Kašpar pozvánkou na divadelní hru
v podání pardubických vysokoškoláků
O grobiánech o urozenost se nesnadících.
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Další blok, nazvaný „Přišel jsem, viděl jsem,
vyzkoumal jsem“, se týkal terénních výzkumů studentů sociální antropologie a vyplnil téměř celé dopoledne. Za moderování
Adriany Veselské se svými příspěvky vystoupilo celkem šest prezentujících. O Romech rumunského Banátu podaný optikou
klíčového informátora Gimmiho vyprávěl
v úsměvném duchu Zbyněk Andrš. Průběh
občas nelehkého výzkumu v romských osadách Machalovce, Rudňany a Hrabošice popsali Matěj Karas a Aneta Balejová. O vlastní poznatky příčin a důsledků konverze českých žen k islámu se podělila Michaela Davidová. Podobu české vesnice dříve a dnes
na příkladu Roudničky u Hradce Králové
porovnal Milan Plechač. Kateřina Žáková
spojila svůj příspěvek o Pamírcích afghánského Vachánu s elektronickou prezentací
fotografií vzniklých během několikaměsíční
cesty po tomto zatím nepříliš známém
koutu světa.
Odpolední program byl rozdělen do tří bloků. První z nich, pojmenovaný „Přišel jsem,
viděl jsem, neprojektoval jsem“ představil
několik návrhů řešení problémů, které trápí
konkrétní lokality nebo sociální skupiny.
S projektem zorganizování Festivalu alternativního umění Afest vystoupil Jan Žežula
a Petr Švec, Aneta Heverlová a další členové týmu KVAKAT se pokusili o detailní návrh úpravy relaxační zóny v obci Semanín.
Jakub Jedlinský hledal společně s malým
chlapcem z jedné malé obce na Rychnovsku
odpověď na otázku „Kam by umístili dětské
hřiště jeho budoucí uživatelé?“ a Tomáš Rebeka se věnoval nedostatkům pardubické
třídy Míru a jejího okolí. Moderátorským
slovem doprovázela všechny prezentující
Lenka Šuláková.
V pořadí druhý blok pod názvem „Přišel
jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“ skrýval prezentace závěrečných studentských prací.
Blokem nás provázely dvě moderátorky Tereza Krejčíková a Gabriela Pa táková.
O svou bakalářskou práci se s námi podělil
Libor Matějka, který nás poučil o internetové komunikaci se zaměřením na fenomén
Facebook. O Levorukosti v současné české
společnosti psala svou diplomovou práci
R e n a t a Pe k a ř ov á . S l av n o s t 1 9 . D n e
v pražské Baháí komunitě nám představila
Mgr. Lenka Plšková a blok zakončila Mgr.
Hana Synková, Ph.D., s příspěvkem o strategii přežití nevládních organizací, které se
věnovala ve své disertační práci.

Poslední odpolední blok nám představila
moderátorka Aneta Dostálová, která velice
živě a s humorem vedla diskuzi s absolventy
oboru Sociální antropologie. Besedy se zúčastnili Branislav Štefanča (Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubice), Martin Bažant (Centrum na podporu integrace
cizinců v Pardubickém kraji) a Lucie Pelikánová (Centrum podpory inkluzívního vzdělávání). Debata byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se, kde absolventi pracují a jak se
jim práce hledala, co jim přineslo studium
sociální antropologie a co by doporučili zařadit na základě poznatků z praxe do studijních plánů. Hlavní výzvou hostů směrem ke
studentům bylo nabádání k nějaké dobrovolnické činnosti během studia, takže v duc h u n á z v u t o h o t o b l o k u by ly ko s t k y
opravdu vrženy.
Celou akci úspěšně zakončil koncert romské skupiny Juniors, jejíž repertoár podnítil
některé přítomné k tanci. Je škoda, že na
tento zlatý hřeb programu nezůstalo více
posluchačů. Poděkování patří také dalším
členům studentského organizačního týmu,
zejm. Janu Chocholáčovi za vzornou technickou podporu a Zuzaně Havelkové
a Kristýně Jagošové za péči o pohodlí hostů
a asistenci u prezence. Zájem o program letošní prezentace aktivit katedry sociálních
věd potvrdil poměrně vysoký počet návštěvníků, který přesáhl stovku, ale i názory
některých z nich. Účast na konferenci tak
mohla být užitečná všem, kdo uvažují o studiu oboru Sociální antropologie nebo se
chtějí o tomto oboru více dozvědět, hledají
vhodné spolupracovníky, praktikanty, dobrovolníky. Studenti během studia získávají
znalosti v základech filosofie, sociologie,
práva a také dovednost připravit, provést
a vyhodnotit terénní kvalitativní výzkum.
Vyznají se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu, ovládají romský jazyk na komunikativní úrovni,
orientují se v problematice etnických procesů a jsou schopni analyzovat aktuální
problémy etnických menšin a konfliktů
v České republice i ve světě. Mohou se
proto uplatnit jako analytici sociálních, kulturních a politických problémů, mohou se
stát vedoucími výzkumných projektů (například v neziskovém sektoru, marketingu,
médiích apod.) a zastávat pozici v nižším
managementu firmy, zabývajícím se personálními otázkami či firemní kulturou.
Veronika Košíková
studentka 2. ročníku oboru
Sociální antropologie FF
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Studentské práce Katedry výtvarné kultury
a textilní tvorby Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové
V úterý 7. února byla v Galerii Univerzity Pardubice otevřena
71. výstava. Pardubické veřejnosti se představili svými pracemi studenti oboru GRAFICKÁ TVORBA – MULTIMÉDIA z Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
K instalované výstavě dodala garantka oboru Grafická tvorba –
multimédia z Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové doc. Jaroslava Severová,
ak. mal., toto:
,,AUTOPORTRÉT a EX LIBRIS a jiné – to jsou témata, která spolu zdánlivě nesouvisí, a přesto kladou před studenty otázky, které je nutí přemýšlet o stejném: kdo jsem já, kdo ti druzí a jak to zaznamenat. Jakým
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znakem, jakým jménem se mohu podepsat, označit, nazvat. Já a Ty, moje
a cizí. Co mohu vyjádřit písmem, co znakem, co symbolem, jak užít iluzivní obraz, fotografii. Jsou to základní cvičení, která provádíme na začátku
studia našeho oboru. Zkoumáme možnosti počítačové grafiky, snažíme
se dozvědět něco o sobě, o tom, co umíme a víme a o co usilujeme. Zjistili jsme, že je to zajímavé a užitečné.“
Výstava prací hradeckých vysokoškoláků v Galerii Univerzity Pardubice potrvá ve vestibulu Univerzitní knihovny až do 28. března. Je
otevřena tradičně od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu
od 8 do 12 hodin. Vstup je zdarma.
(topo)

sport

Tři studentské plesy…
V ABC klubu na Olšinkách v pátek 9. března a po dvě další soboty
17. a 31. března tančili a bavili se tance a zábavy chtiví vysokoškoláci i pedagogové a příznivci univerzity na tradičních univerzitních
resp. studentských plesech.
V hlavním sále hráli k tanci a poslechu EGO Retro Music a DJ
Brumla v kavárně. O kulturně-společenské vyžití se postaralo před-

tančení tanečního klubu LIFE a barmanská show mistra barmana
Petra Hurty. Jako každý rok i letos čekaly na ty šťastnější ceny
drobnější i hodnotné při večerním losování vstupenek.
Studentské plesy se tedy opravdu povedly a nyní nám nezbývá než
se těšit zase na příští rok.
(topo)

Squashový turnaj
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Dalším z řady turnajů a sportovních soutěží, které pořádá KTS
v rámci Standarty rektora, byl turnaj ve squashi, který se uskutečnil
13. prosince v IXI Clubu Pardubice, kde probíhá i samotná výuka
squashe. Do turnaje se přihlásilo celkem 35 účastníků, 24 mužů
a 11 žen. Studenti hráli ve třech skupinách po osmi, studentky ve
dvou skupinách po pěti a šesti. Obě kategorie hrály systémem
„každý s každým“ na jeden set do 11 bodů. Do dalších zápasů postupovali vždy první tři hráči a podle umístění hráli ve skupinách
po třech opět systémem „každý s každým“ na dva vítězné sety.
Stupně vítězů nakonec po téměř čtyřech hodinách bojů obsadili následující hráči a hráčky:
Kategorie muži: 1. Čížek Petr (FES), 2. Voráček Lukáš (FES),
3. Kršák David (FChT)

Kategorie ženy: 1. Jechová Iveta (FES), 2. Nováková Lenka
(DFJP), 3. Pluhařová Lenka (FChT)
V rámci soutěže Standarta rektora získala FES 5 bodů, FChT společně s DFJP shodně 3,5 bodu, FF 2 body a FEI 1 bod. Celý turnaj
měl vynikající úroveň, v mnoha zápasech byla vidět touha a chuť po
vítězství. Po organizační stránce proběhlo také vše bez problémů,
především díky Mgr. Ivaně Trampotové, která každoročně tento
turnaj pořádá.
Mgr. Lenka Doležalová
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Mikulášský maratón v aerobiku

Každý rok kolem Mikuláše pořádá Katedra tělovýchovy a sportu ve
spolupráci s Univerzitním sportovním klubem maratón v aerobiku.
Ke konci loňského roku tomu opět nebylo jinak. Tato každoroční
akce byla tentokrát výjimečná počtem a rozmanitostí lekcí. Studentky a studenti měli možnost cvičit šest hodin, do kterých se vešlo devět lekcí, tři předtančení a našlo se i pár minut na vydechnutí.
První dvě lekce jsme protančili v rytmu zumby (Ing. Renáta Petráňková, Mgr. Zita Košnarová), a aby si mohli všichni lehce vydechnout,
pauzu vyplnilo vystoupení tanečního kroužku UPa. Poté následovala
aerobiková „vsuvka“ v podání asistentek KTS. Letošní ročník byl
také netradiční v zastoupení mužů v roli cvičitelů. Další lekci zumby
vedl Láďa Žádník, poté následovala první ukázka Pohybového studia Hroch, které vystoupilo mezi lekcemi ještě dvakrát. Ti, co ještě
stále měli dost sil, si dále zacvičili double aerobik na stepech (Mgr.
Eva Hronová Čaladi, Mgr. Lenka Doležalová). Ve druhé polovině
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maratonu se ještě tělocvična roztančila ve třech různých lekcích
zumby (Ing. Šárka Botková, Petr Andrš, Marianna Turociová), ale
přišli si na své i příznivci aerobiku, který se nesl v rytmu latino
house. Celý maratón uzavřela pomalejší a zklidňující lekce port de
bras. Z celkového počtu neuvěřitelných 156 účastníků vydrželo do
samotného závěru a odcvičilo celých 9 lekcí 30 studentek a 1 student. Tito „maratonci“ získali cenné body pro své fakulty do soutěže Standarta rektora. Zvítězila FChT, na druhém místě skončila
FES a o třetí místo se podělily FF a FEI. Je velmi potěšující, že je
o cvičení stále větší zájem a že studentky a stále více i studenti mají
chuť a nadšení se hýbat a sportovat. Díky patří všem cvičitelkám
a cvičitelům a Mgr. Evě Hronové Čaladi za skvěle připravenou akci.
Mgr. Lenka Doležalová
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

sport

Lyžařský zájezd do Rakouska

V lednu letošního roku se konal tradiční zájezd do Alp, který pořádá KTS. Skupina lyžařů a snowboardistů z naší univerzity navštívila
střediska východního Tyrolska v okolí Lienzu: Zettersfeld –
Hochstein, St. Jakob, Sillian, Matrei – Kals a ledovec Molltal. Po většinu času nás během zájezdu provázelo slunečné počasí a čekalo na
nás více než 200 km upravených sjezdovek s lanovkami téměř bez

front. Zájezd se tak vydařil na jedničku. A to nejen díky skvělé atmosféře, ale i díky tomu, že se nikdo vážně nezranil a veškeré problémy se nám vyhýbaly obloukem. Lze si proto jen přát, aby se
i v příštím roce sešla stejně skvělá parta jako letos.
Mgr. Jan Němec
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Volejbalový turnaj zaměstnanců univerzity
Dne 7. února se v tělocvičně univerzity v odpoledních hodinách
uskutečnil volejbalový turnaj zaměstnanců, který už tradičně přilákal mnoho nadšených sportovců, kteří holdují tomuto krásnému
sportu. Do soutěže se tentokrát přihlásilo 5 smíšených družstev –
FChT, FF, FES, KTS a Rektorát, která hrála ve složení 4 muži a dvě
ženy. Hrálo se podle platných pravidel systémem „každý s každým“
na dva vítězné sety do 25 bodů, třetí set se hrál zkrácený pouze do
15 bodů. Některé zápasy měly opravdu vynikající úroveň a byla jen
škoda, že je nezhlédlo více diváků, kteří by těmto kláním dodali
ještě lepší atmosféru.
A jak celý turnaj dopadl?
Vítězem pro rok 2011/12 se stalo družstvo zaměstnanců rektorátu,
které však v soutěži Standarta rektora neboduje, a tak svých
10 bodů přenechalo druhému v pořadí – FChT. Na třetím místě se
umístila FES, která získala 8 bodů, na dalším místě skončili asistenti
KTS, kteří ale podobně jako Rektorát nebodovali a svých 6 bodů
přenechali družstvu FF.
Celý turnaj měl velmi dobrou úroveň nejenom herní, ale i organizační, za což lze pochválit všechny zúčastněné asistenty KTS, kteří
přispěli k hladkému průběhu celého sportovního klání.
Mgr. Ivana Trampotová
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

vítězný tým Rektorát
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Indoorcycling a Posilování – dva nové předměty
v rámci volitelné TV
Katedra tělovýchovy a sportu od akademického roku 2011/2012
rozšířila počet vyučovaných předmětů. V nabídce volitelné tělesné
výchovy přibyly dva nové sporty – posilování a indoorcycling. Tyto
nové předměty bylo možné otevřít s pomocí projektu KAŽDÝ
MŮŽE BÝT ŠAMPIÓNEM – Inovace výuky sportu ve studijních
programech Univerzity Pardubice, který je realizován od března
2011. Tento projekt je zaměřen především na rozvoj volitelné tělesné výchovy na naší univerzitě. V rámci projektu bylo zakoupeno
odpovídající sportovní vybavení a asistenti KTS absolvovali ve specializovaných školicích centrech vybrané kurzy zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace. Pro studenty se tak otvírá nový prostor pro jejich sportovní realizaci. Indoorcycling je vyučován přímo v tělocvič-

nách univerzity na galerii T2, kde také studenti mohou využít ke
cvičení nově zakoupené posilovací stroje. Všichni doufáme, že sport
bude mít na univerzitě i nadále stejnou podporu jako doposud
a KTS bude nabízet studentům stále lepší možnosti a podmínky
k jejich sportovnímu vyžití. Více o projektu a nejen o nových předmětech se dočtete na www.upce.cz/kts/projekty.html
Mgr. Petr Mlateček
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

Za doc. Ing. Pavlem Vávrou, CSc.

Dne 9. února 2012 zemřel po dlouhé a těžké nemoci doc. Ing. Pavel
Vávra, CSc., emeritní docent Ústavu energetických materiálů
(ÚEnM) Fakulty chemicko-technologické. Odešel kolega, přítel a vynikající učitel, kterého jeho studenti hodnotí jako velkou osobnost
a kterému vděčí za klíčové vědomosti z oblasti teorie výbušin a její
aplikace v praxi. Svým lidským přístupem, tolerantností a schopností být nad věcí si získal obdiv a úctu všech, s nimiž se setkal. Jeho
zasvěcenost, otevřenost, veselá mysl a přátelská povaha nám všem
bude moc chybět.
Pavel se narodil 13. března 1936 v Praze. Byl absolventem Katedry
technologie výbušin (K102) Vojenské technické akademie v Brně.
Po ukončení studia v roce 1959 odešel pracovat do výroby základ-
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ních nitro-, chlor- a amino-arenů ve VCHZ Synthesia Rybitví. V roce
1961 přešel jako občanský zaměstnanec k Zástupci vojenské správy
ve VCHZ Synthesia na úseku trhavin a bezdýmných prachů. V prosinci 1963 nastoupil do Výzkumného ústavu průmyslové chemie
(VÚPCH) jako výzkumný pracovník v oboru syntézy energetických
materiálů. Za svého působení v tomto ústavu prošel vedoucími
funkcemi na úrovni výzkumné skupiny, útvaru trhavin a naposledy
jako vedoucí výzkumný pracovník.
Činnost VÚPCH souvisela s obranným výzkumem, což před rokem
1989 znamenalo téměř úplné znemožnění publikovat výsledky výzkumu v otevřené literatuře a izolaci od kolegů v „nesocialistických“ státech. V rámci „Východního bloku“ byl VÚPCH hodnocen
jako špičkový ústav a sám Pavel požíval vysoké prestiže u kolegů
z příslušných ústavů sovětské akademie věd. To se projevilo např.
v pomoci ruských specialistů při vybudování laboratoře polyfluorovaných polynitrosloučenin v Pavlově skupině; v té době v celosvětovém měřítku existovalo jen 14 pracovišť toho druhu. Lze také
vzpomenout vážnost, jakou Pavel měl u světově uznávaného předního vědce v oblasti teorie a praktických problémů detonace, profesora Anatolie Drëmina, z Ústavu chemické fyziky Sovětské, později Ruské akademie věd. Pavel, již jako docent ÚEnM, přebral přístup prof. Drëmina k fyzice výbuchu a zavedl jeho poznatky a metodiku do výuky našich studentů. Až do své smrti v lednu 2008 byl
prof. Drëmin, díky Pavlovi, externím spolupracovníkem ÚEnM, což
některým z nás doslova otevřelo dveře do světové komunity energetických materiálů.
Počátek spolupráce formou členství v různých komisích, výukou
a konzultační činností s pracovištěm teorie a technologie výbušin
na VŠCHT Pardubice Pavel datoval rokem 1979, ovšem já si na něj
vzpomínám již ze 60. let, kdy jsme s ním jako posluchači tohoto
pracoviště konzultovali některé problémy našich diplomových prací.
Již tehdy nás zaujal svou schopností jasně a poutavě prezentovat
poznatky a vysvětlovat problémy. Svou disertační práci na výše zmíněném výbušinářském pracovišti obhájil v roce 1972 a v roce 1997
se na Vojenské akademii v Brně habilitoval ve vědním oboru Vojenská technika, zbraně a munice. Již od mého příchodu na Fakultu
chemicko-technologickou v roce 1993 jsem se ho snažil přesvědčit,
aby přešel na tehdejší Katedru teorie a technologie výbušin
(KTTV).

osobnosti

V roce 1998 konečně akceptoval mé naléhání a nastoupil na Fakultu chemicko-technologickou jako docent na KTTV. Za dobu svého
působení zde vychoval 9 doktorů (desátý bude obhajovat disertaci
v dohledné době) a jeho přednáškami prošlo 59 posluchačů magisterského a nejméně 160 posluchačů licenčního studia. V souvislosti
se zdravotními problémy svoji aktivní činnost na ÚEnM ukončil
k 31. 12. 2011.
Z prací Pavla Vávry z období jeho činnosti ve VÚPCH lze vzpomenout syntézy organických perchlorylsloučenin a polyfluoro-polynitrosloučenin, to vše publikované svého času v neveřejném Sborníku
VÚPCH, stejně jako některé jeho studie vztahu molekulární struktury a výbušinářských parametrů výbušin. Z praktických výstupů je
možné zmínit aktivní ochranu pancířů obrněných vozidel a již na
ÚEnM participaci na vývoji neletálních obranných systémů, o čemž
nelze ani dnes otevřeně informovat. Z vědecké aktivity na ÚEnM je
významný Pavlův přínos ke studiu vztahu „struktura krystalů a citlivost energetických materiálů“, kde ve spolupráci s kolektivem

prof. Petra Politzera z University of New Orleans (Louisiana) své
představy rozpracoval do dvou velmi významných publikací:
– Pospíšil M., Vávra P., Concha M. C., Murray J. S., Politzer P.,
“A Possible Crystal Volume Factor in the Impact Sensitivities of Some
Energetic Compounds“, Journal of Molecular Modeling, 16(5)
(2010) 895-901.
– Pospíšil M., Vávra P., Concha M. C., Murray J. S., Politzer P., “Sensitivity and the Available Free Space per Molecule in the Unit Cell“,
Journal of Molecular Modeling, 17(10) (2011) 2569-2574.
Doc. Pavel Vávra byl a zůstal vysoce ceněným československým nestorem v oblasti energetických materiálů a vojenské techniky, oblíbeným pro jeho již zmíněné lidské kvality. Jeho odchod je těžkou
ztrátou pro celou československou komunitu výbušinářských a vojenských technologií. Čest jeho památce.
prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.
vedoucí Ústavu energetických materiálů FChT

Otevřený dopis konferenci rektorů a všem, jimž
leží na srdci vysoké školství
Nastal opět čas zvažování a obrany hodnot. Tak vysoké školy jsou
dnes bezesporu významnou institucí společenskou a jako takové
plní své nenahraditelné funkce – totiž především vzdělávání odborníků různých zaměstnaneckých kategorií. Kde jinde by se měli
vzdělávat lékaři, právníci, astronomové, teologové, vědci jednotlivých specializací? Význam a slávu univerzit určují především vynikající („excelentní“) jedinci. Nicméně není od věci, jestliže se vlády
a úřady starají o celkovou úroveň „vysoké“ výuky a zřizují různé
komise. Ovšemže obory hodnocené jako průměrné nesmí klesnout
pod určitou úroveň, danou dobovými duchovními standardy aktuálního vývojového stupně.
Vysokoškolští učitelé a badatelé jsou jedněmi z mála možných
znalců pro takové posuzování, což vytváří paradoxní situaci – posuzují jaksi své kolegy (a sami sebe). Ovšemže významnou pomocí je
srovnávání se zahraničními působišti. Specializační charakteristiky
jsou v tomto směru zajisté signifikantní, avšak zdatnost odborná
neobstojí, jestliže nedbá všeobecně lidských kvalit.
Výrazem latinského původu universum se dnes rozumí veškerenstvo
či vesmír a výrazem univerzální potom všeobecný, všestranný. Název
univerzita potom označuje vysokou školu mnoha specializací humanitních i přírodovědných. Zde již nejde o všeobecnost ve smyslu
oborové univerzality, totiž že univerzita zahrnuje veškerenstvo lidského vědění. J. A. Komenský pojmu universum rozumí v souvislosti
s etymologickým rozkladem in uno versum, tedy jakožto tomu, co je
obráceno k jednomu. Zaznívá zde řecký filosofický pojem to hen,
jedno; nemá charakter hmotného majetnění, dejme tomu pekuniárního. Platon jím rozumí pravé bytí, nerozptýlené, ideálně sjednocené, dobré (agathon) – na rozdíl od aoristos dyas, neurčité podvoj-

nosti, nesjednocenosti, rozptýlenosti. U Komenského je ovšem
spolumíněn křesťanský Boží svět, svět jediného Boha, drama, jehož
podstatným cílem je náprava věcích lidských, aby to vše (veškerenstvo) dobře dopadlo.
Pokud tedy za východisko přijmeme význam v duchu klasické etymologie, potom univerzita není institucí jakéhosi statického mnohoznalectví (polymathia), nýbrž polem dynamického usilování o to,
co je dobré, správné, kde se účastníci – ať učitelé, ať studenti – řídí
a podrobují náročnému „badatelskému“ poslání vyhlížet proud skutečnosti v jeho proměnách a pohybu. „Bádání“ je potom nikoli hotová kvalifikace podle některého z nabízených univerzitních grádů,
nýbrž vždy pohotová připravenost revidovat dosažené výsledky, výdobytky dát v plen a znovu a znovu vyhlížet to, co je adekvátnější
bytostné povaze existujícího („živého“) veškerenstva.
Univerzity jsou takto jedním z motorů nejen k zachování dané
úrovně, nýbrž i dalšího „pokroku“, totiž kráčení k společensky
žádoucím vztahům, porozumění, skromnosti, k demokratickému
pořádku v duchu slušnosti a poctivého občanství. Dobrá společenská reprezentace sama pečuje o tradiční podmínky, totiž zvyklosti
a privilegia institucí, na nichž zakládá vzdělaná společnost svou
legitimitu, vlastně legitimitu vůbec.
Uchovávejme je!
Váš dávný kolega a zakladatel klubu rektorů (ach tak starý)
16. února 2012
Radim Palouš
pozn. redakce: prof. Radim Palouš patří od roku 2008 mezi naše vzácné
„doctores honoris causa“ Univerzity Pardubice
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