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návrhů výzkumných projektů do prestižní soutěže Grantové 

agentury České republiky, který letos dosáhl počtu 47, což je 

přibližně trojnásobek oproti skutečnosti roku 2005. Konečně je 

třeba zmínit pro univerzitu příznačnou bohatost spektra činnos-

tí na Pedagogické fakultě, kterou v plné šíři představil program 

Pedagogických dnů. Ve srovnání s předchozími lety konstatovali 

jejich účastníci, že se nabídka akcí Pedagogických dnů početně 

a tematicky rozšířila a stala se také různorodější co do organi-

začních forem. To vše zvýšilo její přitažlivost a projevilo se také 

na rostoucím počtu návštěvníků. V jejich rámci se uskutečnilo 

jednání Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky, 

jehož pořadatelství se Pedagogická fakulta UHK velmi úspěš-

ně zhostila. Při této příležitosti zavítala na univerzitu předsed-

kyně Akreditační komise prof. Vladimíra Dvořáková, s níž měli 

možnost hovořit vedoucí fakultních pracovišť o otázkách kvality 

akademických činností. Ke všem zmíněným oblastem přináší ak-

tuální informace Zpravodaj univerzity.

Ohlížíme-li se spolu se Zpravodajem za nosnými tématy, která 

by výstižně charakterizovala dění na univerzitě v uplynulých mě-

sících, jeví se jako zvláště význačné tři skutečnosti. Jistě nelze 

považovat za pouhou šťastnou shodu náhod, že se na univerzitě 

během několika týdnů konaly akce, jež byly tematicky zaměřeny 

na problematiku exotických oblastí světa. Dny španělské kultury, 

Latinskoamerické dny i konference Viva Afrika! dokládají stále 

sílící multikulturní rozměr univerzity, která se stává střediskem 

konfrontací kultur, tradic a jazyků. Druhým zřetelným trendem 

je výrazné posilování badatelského zázemí univerzity. Důkaz 

o této skutečnosti podává prudce rostoucí počet podaných 

Multikulturní a k výzkumu 
motivovaná univerzita
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Máme stále větší chuť na vědu 
 

Rychle se rozvíjející aktivita pracovníků Univerzity Hradec Králové v oblasti 
grantů striktní vědy je velmi potěšitelná. Vývoj v posledních třech letech je im-
pozantní v oblasti zájmů o účast v soutěži Grantové agentury České republiky. 
V roce 2007 bylo podáno 19 projektů s počátkem řešení v roce 2008 a získán 
pouze jediný. V úspěšném roce následujícím bylo podáno již 35 projektů a zís-
káno 12. To odpovídá 34% úspěšnosti. V roce 2009 podali pracovníci UHK již 
47 projektů. 

Připomeňme si, že mladá a z hlediska počtu akademických pracovníků 
zdaleka nejútlejší Filozofi cká fakulta předložila celkem 16 návrhů grantových 
projektů a Pedagogická fakulta a Fakulta informatiky a managementu podaly 
shodně po 15 projektech. Navíc byl podán jeden projekt rektorátní oborově 
spřízněný s profi lem Filozofi cké fakulty. Potěšitelná je proto zejména skuteč-
nost, že se do psaní grantů zapojili výrazně mladí kolegové. Při různé velikosti 
fakult je tato skutečnost velmi pěkným výsledkem aktivity Filozofi cké fakulty. 
Každý 2,43 akademický pracovník Filozofi cké fakulty UHK v roce 2009 grant 
GAČR buď řeší, nebo o něj žádá. 

Věříme, že úspěšnost v přijetí podaných grantů za UHK bude obdobná 
jako v roce 2008. Je třeba podotknout, že hodnocení bude zřejmě přísnější 
a bude více zohledněna předchozí aktivita řešitelů zahrnující zejména úspěšné 
vyřešení předchozích získaných grantů striktní vědy řešitelem a dosavadní vý-
sledky vázané na grant v Registru informací o výsledcích a zejména výsledky 
ve Web of Science. Proto je možné, že budou úspěšnější mladí žadatelé, kde 
se nepředpokládá tak výrazná publikační tradice. 

Hodnocení bude též zřejmě odlišně náročné, pokud jde o váhu jednotlivých 
druhů publikačních výsledků v různých oborech. Není proto možno srovnávat 
obory mezi sebou, ale je velmi vhodné usilovat o dosažení kvalitních (stan-
dardních či nadprůměrných) výsledků ve srovnání s podobnými obory na jiných 
univerzitách v České republice. 

Prostřednictvím Zpravodaje chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kte-
ří připravili své grantové návrhy, a ocenit jejich úsilí.

Antonín Slabý, prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy 

ESN Buddy System pořádal 
Týden španělské kultury

V týdnu od 30. března do 3. dubna 2009 probíhal v Hradci Králové pod 
záštitou studentské organizace Buddy System Týden španělské kultury. Hlavní 
organizátorkou celé akce se stala studentka Filozofi cké fakulty UHK Vendula 
Kratochvílová, která načerpala inspiraci během svých předešlých studií 
v Českých Budějovicích, kde probíhá podobná akce každoročně. Účelem or-
ganizování tohoto výjimečného týdne bylo především oživení kulturního života 
v Hradci Králové a také zvýšení povědomí lidí o španělských zvycích, tradicích 
a španělském jazyce jako takovém. 

Bohatý program nabízel různé druhy kulturního vyžití, kde si každý mohl 

ZE ŽIVOTA UNIVERZITY

Stalo se na UHK

30. března - 3 dubna 2009   pořádala Pedagogická fakulta tradiční Peda go-
gické dny.

30. března - 3. dubna 2009   iniciovala studentská organizace ESN Buddy 
System při UHK Týden španělské kultury. 

2. - 3. dubna 2009   hostila Pedagogická fakulta UHK zasedání Asociace 
děkanů pedagogických fakult České republiky, jehož se 
zúčastnila rovněž předsedkyně Akreditační komise ČR 
prof. Vladimíra Dvořáková. 

8. - 9. dubna 2009   se péčí Kabinetu iberoamerických studií Filozofi cké fa-
kulty UHK konaly na univerzitě Latinskoamerické dny.  

6. dubna 2009  zasedala Správní rada UHK. 

24. - 25. dubna 2009  pořádala Filozofi cká fakulta UHK konferenci Viva Africa! 

24. dubna 2009   uzavřela univerzita a město Hradec Králové smlouvu 
o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem je bu-
doucí darování pozemků v lokalitě Na Soutoku v Hradci 
Králové do majetku Univerzity Hradec Králové.

4. května 2009   podala Univerzita Hradec Králové 49 vědeckých projek-
tů do soutěže Grantové agentury České republiky, což 
představuje dosud největší počet žádostí v historii uni-
verzity.   

13. května 2009  zasedala Vědecká rada Univerzity Hradec Králové. 

14. května 2009   vystoupil na Fakultě informatiky a managementu UHK 
s přednáškou člen Národní ekonomické rady vlády 
PhDr. Tomáš Sedláček. 

15. května 2009   provedl smíšený sbor Univerzity Hradec Králové v rám-
ci koncertu k 50. výročí vysokoškolského vzdělávání 
učitelů v Hradci Králové slavnostní koncert ze skladeb 
A. Dvořáka a B. Martinů.  

22. května 2009   uplynula lhůta pro podávání přihlášek do soutěže na vy-
tvoření jednotného vizuálního stylu Univerzity Hradec 
Králové. Soutěž se setkala s nebývalým ohlasem.  
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přijít na své. Pondělní zahájení (jako jediná část programu) nebylo přístup-
né široké veřejnosti, jednalo se o slavnostní přípitek organizátorů a zástupců 
z vedení Univerzity Hradec Králové, kterému předcházela úvodní prezenta-
ce organizátorky a také příspěvek o španělském jazyce od Mgr. Štěpánky 
Rubešové. Nechyběla ani ukázka španělských tanců.

Každé pondělí od osmi hodin večer pořádá Buddy System v kavárně 
U Jarabáka v Hradci Králové španělské večery, tzv. Noches Españolas, proto 
tomu ani v tomto týdnu nebylo jinak. Sešla se zde opravdu spousta „starých“ 
i nových tváří a všichni měli příležitost procvičit si své znalosti španělštiny, 
případně se něčemu novému přiučit v přímém kontaktu s rodilými mluvčími.

Úterý bylo ve znamení španělské poezie. Skupina českých i španělských 
studentů se sešla v prostorách restaurace Satchmo, aby zde s doprovodem 
hudby zarecitovala některé vybrané ukázky španělské poezie. Tato akce se 
bohužel nesetkala s velkou účastí, doufejme, že příští ročníky tomu bude ji-
nak. To se ovšem nedá říci o středečním programu, který byl opravdu nabitý. 
Odpolední přednáška pana doc. Jana Klímy z Filozofi cké fakulty UHK o vze-
stupu a pádu koloniálního Španělska byla vskutku velice zajímavá a stejně 
tak obecná přednáška o Španělsku v podání zahraničních studentů Manuela, 
Josého a Adriana, kteří studují na univerzitě v rámci programu LLP/Erasmus. 
A protože jedním z hlavních znaků španělské kultury je tzv. fi esta, tak ani ta 
samozřejmě nemohla chybět. Každý, kdo se chtěl přidat, se mohl dosyta re-
alizovat v klubu „21“, dát si některý z typických španělských drinků a užít si 
současnou španělskou hudbu. 

Další zajímavou přednášku, tentokrát s názvem Franco a jeho doba, při-
pravila dr. Pavlína Springerová z FF UHK. Odpoledne pokračovalo ve znamení 
prezentací, tentokrát v podání českých studentů, kteří měli možnost poznat 
různé regiony Španělska během svých studijních pobytů. Během celého týdne 
nabízely vybrané restaurace v Hradci Králové typické španělské menu, ne-
chyběla paella, různé formy tapas ani vynikající sangría. Do programu Týdne 
španělské kultury se zapojilo také Kino Centrál, které do svého programu 
zahrnulo španělské snímky především z dílny světoznámého režiséra Pedra 
Almodóvara. 

Snad mohu tvrdit, že ačkoliv se v Hradci Králové jednalo o první ročník 
pořádání této akce, setkali jsme se s úspěchem a nyní jen můžeme doufat 
a usilovat o to, aby se Týden španělské kultury stal v Hradci Králové příjemnou 
každoroční tradicí. 

Romana Slámová, ESN Buddy System UHK 

Zaměřeno na Latinskou Ameriku

Kabinet iberoamerických stu-
dií Filozofi cké fakulty UHK se 
soustředí nejen na rozvoj aka-
demických znalostí ve vztahu 
k ibero-americkému regionu, ale 
i na podporu populárně-nauč-
ných a kulturních aktivit spoje-
ných s touto zajímavou oblastí. 
Ve snaze podpořit znalosti a po-
znávání iberoamerického areálu 
se ve dnech 8. a 9. dubna 2009 
v prostorách Filozofi cké fakulty 
UHK uskutečnila akce s názvem 
„Latinskoamerické dny“. 

První den dopoledne jsme 
na fakultě přivítali dlouholetého 
zahraničního reportéra České te-
levize v Latinské Americe, speci-
alistu na latinskoamerický region 
a hispánskou problematiku Filipa 

Kandu. Odpolední program pak byl zaměřen na studentské aktivity spojené 
s andskou oblastí – proběhlo slavnostní zahájení výstavy fotografi í z Bolívie 
autorky Michaely Šírové a zároveň se uskutečnila dvě cestopisná vyprávění 
spojená s promítáním fotek z cest po Peru, Bolívii a Chile nazvaná „Indiánské 
perly Peru a Bolívie na vlastní kůži studentů FF UHK“. 

Druhý den se realizovaly dva odborné diskusní panely, které se soustředily 
na analýzu role a činnosti opozice ve vybraných latinskoamerických státech 
v období od posledních prezidentských voleb. Latinskoamerické dny pak byly 

zakončeny večerním programem a živým koncertem latinskoamerické kapely 
Miscelanea v restauraci Satchmo v Hradci Králové.

Pavlína Springerová, Kabinet iberoamerických studií FF UHK  

O čem vypovídá schválený 
rozpočet univerzity aneb Jakou 
máme ekonomickou kondičku? 

Na svém zasedání 8. dubna 2009 schválil Akademický senát Univerzity 
Hradec Králové univerzitní rozpočet na rok 2009. Ještě před tím, než pojedná-
me o jeho obsahu, seznamme se s východisky určujícími jeho podobu, mezi 
něž přirozeně náleží také výsledný stav hospodaření univerzity v roce před-
cházejícím.

Rok 2008 byl završen v konjunkci několika faktorů působících na fi nanční 
řízení univerzity. Především jde o v té době kulminující celosvětovou fi nanční 
krizi působící naprostý zmatek fi nančního trhu, jež by neměla být zaměňována 
s následným hospodářským poklesem, jehož dno je bohužel pravděpodobně 
ještě před námi. Za druhé se jednalo o s tím přímo nesouvisející a již několik 
let trvající snahu o fi skální konsolidaci českých veřejných fi nancí, projevující 
se v každoroční masivní redukci nemandatorních, tedy nepovinných, výdajů 
zejména státního rozpočtu. Je zřejmé, že dopad především druhého zmí-
něného trendu byl patrný již v roce 2008, a to zcela přímo a nikoliv poprvé, 
a pozorovatelný v podstatě nulovým nárůstem příspěvku na provoz univerzity 
ze státního rozpočtu. Naopak, dopad prvně zmíněného fenoménu v podobě 
fi nanční a následně ekonomické nestability se v roce 2008 projevil spíše mírně 
a svou plnou daň si vybere až v roce 2009 a možná i dalších letech. Nejistota 
zejména daňových výnosů veřejných rozpočtů je totiž natolik vysoká, že každá 
úroveň veřejné správy velmi pečlivě hlídá svou výdajovou stranu a je připravena 
ji v případě pesimistického scénáře seškrtat. 
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Chceme-li uvedené tendence dokladovat čísly a srovnáme-li si údaje za rok 
2008, nenaznačují samy o sobě žádný negativní vývoj. Hospodářský výsledek 
UHK jako celku dosáhl 6,1 mil. Kč (tato částka bude přidělena do fondů) a kro-
mě toho bylo 4,6 mil. převedeno z roku 2008 k přímému užití v dalších letech. 
Jedná se o velmi příznivou skutečnost a dík ze její dosažení náleží představi-
telům všech součástí univerzity. Aniž bych chtěl prorokovat těžkosti, s ohledem 
na možná omezení přídělu zejména normativních prostředků jde o obezřetný 
krok mírně uvolňující fi nanční napětí univerzity. 

Z rozpočtu pro rok 2009 je patrný další trend fi nančních obtíží UHK. Kromě 
zmíněných tendencí se do tohoto konstatování promítá zrychlení růstu ceno-
vé hladiny v roce 2008 představující navzdory očekávanému brzkému návratu 
do obvyklých hladin, k němuž dojde hlavně díky poklesu poptávky a recesi, 
nezanedbatelný důvod pro růst nákladovosti řady položek rozpočtu. 

V roce 2009 se do rozpočtu UHK naplno promítly provozní náklady nové 
budovy Fakulty informatiky a managementu v lokalitě Na Soutoku, dále výpa-
dek zdrojů tzv. rozvojových projektů, jež ještě v roce předchozím kryly značnou 
část placeného software na UHK. V roce 2009 jsme polovinu částky na tyto 
rozvojové projekty určili k fi nancování projektové dokumentace dvou objektů 
Na Soutoku a nyní je nutno software hradit z nedotačních zdrojů. Podstatnou 
roli hraje rovněž nezbytnost opravit plášť dvou budov na nám. Svobody, kde si 
projektovou přípravu hradí UHK z vlastních zdrojů. 

Schválený rozpočet univerzity pro tento rok obsahuje rovněž investiční část, 
z níž vyplývají čtyři priority: 

První investiční akcí, které se intenzivně věnujeme, je projektová příprava 
pokračování výstavby univerzitního areálu Na Soutoku. Před několika dny bylo 
uveřejněno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro objekty 
C a D, jež budou umístěny šachovnicovitě vůči stávajícím dvěma budovám. 
V tomto roce předpokládáme dokončit projektovou dokumentaci pro stavební 
řízení tak, aby v prvních měsících roku příštího mohla UHK obdržet stavební 
povolení pro obě budovy. Náklady spojené s touto fází přípravy jsou hrazeny 
z podstatné části z tzv. rozvojových programů MŠMT a rovněž z vlastních in-
vestičních zdrojů univerzity. 

Paralelně s touto aktivitou již téměř rok a půl probíhají přípravy k podání pro-
jektové žádosti v rámci výzvy k předkládání projektů do operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa 4), jenž je fi nancován ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Za tímto účelem spolupracují ustavené projektové týmy 
UHK se společností Grantika. Předpokládáme, že na konci léta bude zmíněná 
výzva vyhlášena. Jelikož projektová žádost v orientačním nákladovém rozsahu 
600 mil. Kč vyžaduje mnoho doprovodných analytických a strategických mate-
riálů, intenzivně se na podání projektu připravujeme. 

Druhou osou našich investičních aktivit je oprava vnějšího pláště dvou bu-
dov na náměstí Svobody v centu Hradce Králové. Mělo by se jednat o opravu 
fasády, výměnu oken a opravu střechy a uměleckých prvků v celkovém rozsahu 
téměř 50 mil. Kč. Naším cílem je fi nancovat danou akci ze státní dotace v rámci 
programového fi nancování, což se nám, jak věřím, po překonání stávajících 
zejména fi nančně-metodických problémů a nejasností podaří. 

Třetí prioritou je oprava a rekonstrukce vchodu D vysokoškolských kolejí 
v Palachově ulici v Hradci Králové. Náplní této akce za zhruba 5 mil. Kč bude 
kompletní rekonstrukce elektroinstalací, oprava a výměna bytových jader a roz-
vedení strukturované kabeláže. Veškeré náklady s tím spojené hradí vysoko-
školské koleje UHK a stavební práce v tomto vchodu se uskuteční již v létě. 

Čtvrtou zde uváděnou prioritou je zateplení pláště a výměna oken dvou ob-
jektů UHK v ulici Víta Nejedlého a v ulici Jana Koziny. Předpokladem je získání 
prostředků ze strukturálních fondů EU, tentokrát z operačního programu Životní 
prostředí. 

Není sice Nový rok, aby bylo aktuální nadělování si vzájemných slibů, 
ujišťování, předsevzetí a přání, přesto mi dovolte, abych Vám slíbil, že v před-
stavených oblastech uděláme opravdu hodně pro to, abychom mohli přinášet 
příznivé zprávy i v nadcházejících měsících. 

Stanislav Klik, kvestor UHK 

Náměstek ministra pro místní 
rozvoj se seznámil s projektovým 
záměrem univerzity

Královéhradecký kraj navštívil 26. března 2009 náměstek ministra pro místní 
rozvoj zodpovědný za regionální, územní a bytovou politiku Ing. Martin Půček. 

Motivem jeho návštěvy bylo setkání s místními představiteli veřejné správy 
a diskuse o připravovaných projektových záměrech k fi nancování ze strukturál-
ních fondů Evropské unie, konkrétně z operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace. Za Univerzitu Hradec Králové se jednání zúčastnila prorektorka 
pro strategii a rozvoj dr. Monika Žumárová a kvestor Ing. Stanislav Klik, kteří 
představili připravovaný záměr univerzity, usilující o výstavbu dalšího objektu 
v lokalitě Na Soutoku. Ten bude sloužit přírodovědným a technickým oborům 
dnes realizovaným Pedagogickou fakultou UHK, jež by v blízké budoucnosti 
měly konstituovat fakultu novou. Podrobněji o projektu a jeho obsahu pojed-
nává samostatný článek. Náměstek Půček zhodnotil aspirace univerzity jako 
velmi žádoucí a pochvalně se vyjádřil o její připravenosti celý náročný projekt 
uskutečnit.  

Stanislav Klik, kvestor UHK 

Slavnostní koncert Smíšeného 
sboru UHK

Oslavy padesáti let vysokoškolského vzdělávání učitelů v Hradci Králové 
nenechal bez povšimnutí ani Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové. Pod 
vedením sbormistryně Dany Ludvíčkové se představil 15. května 2009 večer 
v hradecké fi lharmonii a nabídl posluchačům, mezi nimiž nechyběli mnozí bý-
valí členové sborů a také bývalý sbormistr Luboš Klimeš, takřka dvouhodinový 
program.

První část koncertu patřila především Moravským dvojzpěvům Antonína 
Dvořáka, v nichž zpěváky na klavír doprovodil vedoucí Hudební katedry 
Pedagogické fakulty UHK Michal Chrobák. Smetanovu skladbu Má hvězda si 
pak před přestávkou zazpívaly současné i bývalé členky sboru. Druhá půle 
programu byla ve znamení dalšího z českých velikánů, letos jubilujícího skla-
datele Bohuslava Martinů. Hradeckému publiku se představil známý herec 
a výborný dabér Pavel Soukup a jeho výkon se stal jednou z ozdob pátečního 
večera. Po literárně hudební kompozici Dany Ludvíčkové Dopisy domů v podá-
ní Pavla Soukupa, Ondřeje Tikovského, která kromě dopisů Bohuslava Martinů 
obsahovala i hudební předěly z jeho skladeb, zakončila vydařený slavnostní 
koncert výborně provedená kantáta Otvírání studánek. Profesionální výkon 
podali v pátek večer zpěváci i instrumentalisté, vesměs pedagogové Hudební 
katedry UHK, koncertu neubral na kvalitě ani neposedný mobilní telefon jedné 
z návštěvnic a chvilková nevolnost jedné z členek sboru. A tak si následný spo-
lečenský večer, jenž ozdobili svým vystoupením muzikanti z cimbálové muziky 
Bumbálka, většinou studenti školy, mohli všichni zpěváci dosyta užít.

Jan Pokorný

Výstava „Grafika - kniha“ 
v univerzitní galerii 

 
Na výstavě „Grafi ka – kniha“ byly na přelomu dubna a března tohoto roku 

představeny grafi cké práce a autorské knihy studentů dvou rozdílných studij-
ních oborů, magisterských programů Učitelství pro 2. a 3. stupeň (výtvarná 
výchova) a bakalářského oboru Grafi cká tvorba – multimédia Katedry výtvarné 
kultury Pedagogické fakulty UHK, které vznikly pod pedagogickým vedením 
Mgr. Evy Francové. 

Současná grafi ka posouvá hranice v minulosti stanoveného vymezení klasic-
kých grafi ckých technik a je obohacena o tvorbu v  nových médiích. Je vhodnou 
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půdou pro experiment. Výstava zahrnula práce v široké škále od grafi ckých listů 
vytvořených během výuky, přes práce semestrální až po závěrečné bakalářské 
nebo diplomové práce, které již nesou znaky hlubšího pochopení a odborné 
vyzrálosti. Mnohé exponáty získaly ocenění v grafi ckých soutěžích celostátního 
i mezinárodního charakteru, jichž se studenti pravidelně zúčastňují. Autorská 
kniha „City“, která je bakalářskou prací Barbory Kopecké, oceněná čestným 
uznáním na letošní soutěžní přehlídce Grafi ka roku, je ukázkou práce v tzv. no-
vých médiích. Příkladem ocenění výsledků v klasických grafi ckých technikách 
jsou barevné linoryty cyklu „Gesto“, diplomová práce Milady Janatové, které 
získaly čestné uznání na Grafi ce roku 2006, čestné uznání v mezinárodní sou-
těži Rokycanské bienále grafi ky 2006 a čestné uznání v následujícím ročníku 
Rokycanského bienále grafi ky 2008. 

Vystavená kolekce prací studentů studijních oborů, které jsou odlišné jak 
zaměřením, tak i délkou studia, prokazuje možnosti vzájemného prolínání 
a přesahů klasické a digitální grafi ky v rámci jednotlivých oborů. 

 Eva Francová, Katedra výtvarné kultury PdF UHK 

Naši studenti zaujali na veletrhu 
Mobitex 09

Již tradičně se studenti Katedry textilní tvorby Pedagogické fakulty UHK 
prezentovali na Mezinárodním veletrhu bydlení Mobitex v Brně, který se konal 
od 18. do 22. března 2009. V rámci veletrhu se studenti zapojili do soutěže 
mladých designerů Designstory 09. Projektu se zúčastnilo 27 kateder a ateliérů 
středních a vysokých škol z Česka, Slovenska a Polska. V rámci doprovodného 
programu zde probíhaly také módní přehlídky, hudební vystoupení aj. Témata 
společná s veletrhem Mobitex se letos zaměřila na kancelář v kategoriích 
Kancelář na míru svého uživatele a Ideální pracovní místo Home offi ce v ma-
lometrážním bytě. Dalším tématem bylo stolování se zaměřením na Prostřený 
stůl aneb Stolování stokrát jinak. Třetím tématem byla kuchyně, a to v kate-
goriích Malá kuchyně (kuchyňský kout) v malometrážním bytě a Kuchyňské 
vybavení, spotřebiče a doplňky - klasika, retro nebo současnost? Naši studenti 
realizovali 8 projektů. Studentky 2. ročníku oboru Textilní tvorba Hana Lipavská, 
Adéla Knébliková a Markéta Dostálová vystavily kolekci tištěných textilií jako 
kuchyňský doplněk, které vznikly pod vedením Mgr. art. Květy Richtrmocové. 
Expozici dotvářely projekty studentek 3. ročníku oboru Textilní tvorba, které byly 
představeny formou posterů. Studentky kromě grafi cké prezentace vystavovaly 

realizace kuchyňských textilních doplňků vycházejících z tradiční technologie 
modrotisku, které vznikly pod vedením Mgr. art. Zuzany Hromadové. Tereza 
Lédlová se prezentovala projektem „Piknik taška pro dietáře“, Lenka Černá 
vystavila projekt „Stolování – snová krajina“, Karolína Taübelová realizovala 
projekt „Rýžová čajovna“, Dagmar Smetanová představila „Podnos pro sní-
dani“ realizovaný ve fi rmě Vitrail Servis. Prezentaci uzavřela Klára Forbelská 
s projektem „Variabilní svačinová taška“.

V tomto roce se prezentace na Designstory 2009 zúčastnili i studenti Katedry 
výtvarné kultury. Na veletrhu prezentovali dva projekty, které vznikly pod vede-
ním Mgr. Jana Netušila. Prvním byl designový jídelní komplet „Hamida“, in-
spirovaný japonským způsobem stolování, který vytvořili studenti Jan Janeček 
(stůl „Jasuho“ a servírovací stolek „Suho“) a Hana Sekyrová (servírovací mísa 
„Veriza“, jídelní misky „Mariza“) spolu se studentkami Katedry textilní tvorby 
PdF Marcelou Tejneckou (prostírání „Nekida“) a Alenou Jurečkovou (polštářky 
„Poseda“). Dominantou expozice Katedry výtvarné kultury PdF UHK byl stůl 2U 
[to you] studenta Jana Janečka. Originální řešení stolu zaujalo návštěvníky jak 
po designové, tak po technické stránce (netradiční použití profi lovaných MDF 
desek). 

Již v průběhu veletrhu jsme zaznamenali kladné ohlasy na zmíněné expo-
zice a po jeho ukončení i konkrétní nabídky spolupráce od jednotlivých fi rem. 
Studenti měli možnost prezentovat svoje nápady, konfrontovat se s tvorbou 
studentů jiných vysokých škol a nasbírat zkušenosti i ve veřejné prezentaci 
své práce. Tato zkušenost je pro jejich další uplatnění nezbytná. Podrobné 
informace k uvedené akci naleznete na webových stránkách: www.bvv.cz, 
www.czechdesign.cz, www.designcabinet.cz.

 Mária Hromadová, Katedra textilní tvorby PdF UHK 

Inovační potenciál Univerzity 
Hradec Králové podpoří rozsáhlý 
evropský projekt 

Klíčovým cílem investičního rozvoje univerzity je dostavba univerzitního are-
álu v rozvojové lokalitě Na Soutoku. Tato věta by se mohla otisknout z vydání 
Zpravodaje starého hodně let… a přesto soudím, že právě vývoj posledních 

TVŮRČÍ A VĚDECKÁ ČINNOST
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měsíců a několika málo roků dává jejímu obsahu nový náboj. Přednedávnem 
dokončený pavilon Fakulty informatiky a managementu, za který univerzita 
právem sklízí pochvalu, znamená po dlouhých jedenácti letech další podstat-
ný krok směrem k naplnění představ o kompletním vysokoškolském areálu. 
Z minulosti se ale nedá žít dlouho, a naše pozornost se proto intenzivně upírá 
do blízké budoucnosti. Co se univerzitního areálu v dané lokalitě týče, již rok 
a půl pracuje projektový tým, jehož cílem je připravit a podat projektovou žá-
dost k fi nancování a následně řídit projekt s názvem Rozvoj infrastruktury pro 
výzkumné, vzdělávací, vývojové a inovační aktivity Univerzity Hradec Králové. 
Tento projekt představuje výstavbu dalšího bloku šachovnicovitě propojeného 
se stávajícími dvěma budovami. Realizace projektu je přirozeně zamýšlena 
v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jenž je fi nancován 
ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Příprava tohoto rozsáhlého záměru byla zahájena již téměř před dvěma 
lety, kdy univerzita vypsala výběrové řízení na zpracování projektové žádosti 
a následné projektové řízení, jež bude nutné v případě fi nancování projektu. 
Vítězem se stala společnost Raven EU Advisory, působící dnes s názvem 
Grantika. Od začátku roku 2008 začala jednání projektového týmu ve složení 
doc. Mikulecká, prof. Bílek, prof. Slabý, doc. Jehlička a Ing. Klik. Toto složení se 
pozměnilo pouze v tom smyslu, že od poloviny loňského roku došlo k částečně 
obměně vedení UHK v čele s rektorem doc. Hynkem. Tento tým má na starosti 
řízení přípravy projektu, do práce samotné jsou zapojeny desítky dalších kole-
gyň a kolegů z rektorátu i fakult, zejména pedagogické. 

Jelikož očekávaný čas vyhlášení první výzvy k předkládání projektových 
záměrů do zmíněného operačního programu nastane pravděpodobně v srpnu 
tohoto roku a práce projektového týmu vrcholí, je zapotřebí přímější a rychlej-
ší komunikace mezi všemi zainteresovanými. Rozhodli jsme se proto vytvo-
řit ještě tým druhý, v němž jsou navíc zastoupeni doc. Heřman, Ing. Matula 
a dr. Vedlich.

Kromě žádosti samotné bude projektový záměr obsahovat řadu analýz, 
dále několik strategií, výkazů, doplňujících dokladů, projektové dokumentace 
(v době podání žádosti budeme mít „pouze“ dokumentaci pro územní řízení 
včetně vydaného územního rozhodnutí) a dalších písemností. Celá projektová 
žádost by měla mimo jiné doložit, že: 
–  UHK se nedostávají kapacity pro vzdělávací proces spojený s výzkumem, 
–  UHK má dostatečný zejména vědecký potenciál a potřebu takových nových 

prostor, jež nemohou být získány rekonstrukcí, 
–  existuje značná poptávka po absolventech UHK, jejichž profi l odpovídá po-

žadavkům trhu, což bylo ověřeno průzkumem a je doloženo rovněž uzavře-
nými partnerstvími univerzity s vybranými subjekty soukromého i veřejného 
sektoru, 

–  UHK má jasnou představu jak zmírnit pokles zájmu o přírodovědné a tech-
nické vzdělávání, nebo dokonce vytvořit podmínky pro jeho růst,

–  plánovaná výstavba je v souladu se strategickými dokumenty nejen UHK, 
ale rovněž města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje,

–  plánovaná výstavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, 
–  projekt je fi nančně udržitelný, tj. UHK bude schopna vytvořit dostatečné fi -

nanční zdroje pro krytí nejen provozních potřeb objektu, ale rovněž pro časo-
vě a věcně adekvátní obnovu daného, zejm. přístrojového zařízení. 
Pro prostorové zajištění pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti je v no-

vém objektu C plánováno následující rozložení pracovišť:
1. podlaží: 1 učebna pro 120 studentů, 3 učebny pro 80 studentů, 2 učebny 

pro 60 studentů, 3 učebny pro 40 studentů, 1 seminární pracovna pro 30 stu-

dentů, 1 didaktická učebna pro 25 studentů a 2 počítačové učebny po 16 pra-
covištích a technické zázemí budovy.

2. podlaží: 23 specializovaných laboratoří, 7 kabinetů a 5 skladů.
3. podlaží: 2 seminární místnosti, 3 počítačové učebny a 3 samostatné 

 katedry.
4. podlaží: 2 seminární pracovny, 1 počítačová učebna a 2 samostatné ka-

tedry. Po vzniku nové technicko-přírodovědně zaměřené fakulty zde bude její 
sídlo s děkanátem, studijním oddělením a oddělením informačních systémů.

Momentální stupeň přípravy počítá s tím, že v objektu C budou umístěny 
katedry, které budou zabezpečovat výuku v bakalářských, magisterských i dok-
torských studijních programech a oborech technicky a přírodovědně zaměře-
ných, a to jak neučitelského, tak učitelského charakteru. Pracovníci na všech 
katedrách budou nadále rozvíjet nejenom svůj obor, ale také oborové didaktiky. 
Budou se tedy věnovat dalšímu rozvoji oborů a zároveň zkoumat optimální 
postupy pro předávání informací žákům a studentům od nejnižšího věku až 
po doktorandy na univerzitách. V objektu C budou umístěny katedry biologie, 
fyziky, chemie, informatiky, matematiky a technických předmětů.

Základní a aplikovaný výzkum budou realizovat především kolegové v rámci 
Centra základního výzkumu „Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a apli-
kovanou matematiku“, jež působí ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzi-
kálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze a Ústavem 
jaderné fyziky Akademie věd České republiky, dále Laboratoře pro analýzu 
biologicky aktivních látek, jež je společným výzkumným a školicím pracovištěm 
s Fyziologickým ústavem Akademie věd České republiky, a ukázkového praco-
viště fi rmy Perkin-Elmer.

Kolegové z uvedených kateder v průběhu roku 2009 řeší dva projekty 
Grantové agentury České republiky, dva projety Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, po jednom projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spo-
lupráci s Univerzitou Opolí, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje v operačním 
programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika a 14 
projektů specifi ckého výzkumu dotovaného MŠMT ČR. 

Oblastí výzkumu Dopplerova ústavu je několik. Pedagogická fakulta UHK 
se přímo podílí nebo podílela na výzkumných programech „Kvantové grafy 
a vlnovody“ a „Aplikace metod kvantového chaosu“. V současné době už je ak-
tivní výhradně v programu „Aplikace metod kvantového chaosu“. Vlastní náplň 
programu se mírně posunula. Pracovníci ústavu se zabývají jednak analýzou 
časových řad získaných z lékařských diagnostických přístrojů (EEG, silová plo-
šina,  balistokardiografi cká zařízení) pomocí metod známých z fyziky. Druhou 
oblastí je použití fyzikálních metod při zpracování experimentů studujících 
lidské chování či vnímání. Výsledky činnosti ústavu budou přínosné zejména 
pro lékařskou diagnostiku. 

Laboratoř pro analýzu biologicky aktivních látek je součástí Centra pro vý-
zkum metabolismu a rozvoj klinické výživy. To vzniklo v roce 1999 jako sdru-
žení Fyziologického ústavu Akademie věd ČR se třemi vysokými školami síd-
lícími v Hradci Králové: Lékařskou fakultou UK, Farmaceutickou fakultou UK 
a Vysokou školou pedagogickou, nyní Univerzitou Hradec Králové. Toto praco-
viště úzce spolupracuje s Oddělením pro analýzu biologicky významných látek 
Fyziologického ústavu AV ČR. V minulosti byl společně řešen jeden tříletý gran-
tový projekt Grantové agentury České republiky a tři tříleté grantové projekty 
Ministerstva průmyslu a obchodu. V současné době svou činnost zaměřuje 
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na spolupráci při výchově mladých nadaných diplomantů a doktorandů v oblas-
ti sledování interakcí proteinů s nízkomolekulárními látkami a při identifi kacích 
heterocyklických sloučenin s potencionálním biologickým účinkem.

Tato výzkumná pracoviště vytvářejí potřebný vědecký základ k nosné náplni 
projektu, jímž je vytvoření podmínek k masivní podpoře zájmu žáků a mládeže 
o přírodovědné a technické obory. V České republice se právě tyto oblasti již 
delší dobu netěší zájmů a pozornosti veřejnosti, což je zvláště kritické v případě 
žáků základních a studentů středních škol, kteří pro svá vysokoškolská studia 
často volí jiné oblasti. Česko však nutně potřebuje dostatečné množství odbor-
níků vzdělaných v oblasti přírodovědného výzkumu a technologických procesů. 
Cesta k tomuto cíli zjevně začíná již ve školních lavicích. Pedagogická fakulta 
Univerzity Hradec Králové nabízí řešení, které tkví ve skloubení jejích zkuše-
ností s popularizací vědy a péčí o talentovanou mládež a jejího know-how v di-
daktice a motivačních metodách uplatnitelných na všech typech škol. Spojením 
pedagogických dovedností a vědecké odbornosti vznikne na Univerzitě Hradec 
Králové středisko popularizace a podpory přírodních a technických věd národ-
ního významu, které svou činností napomůže České republice získat odborníky 
v ekonomicky zištných oblastech, jejichž rozvoj je pro budoucnost naprostou 
nezbytností.

Stanislav Klik, kvestor UHK, a Vladimír Jehlička, děkan PdF UHK,
s využitím údajů Ivo Volfa a Karla Koláře z PdF UHK

Viva Africa!

Není zcela běžné 
a už vůbec ne snadné 
uspořádat mezinárodní 
vědeckou konferenci. 
Už čtvrté takové se-
tkání odborníků speci-
alizovaných na Afriku 
– první tři pořádala 
Západočeská univerzita 
v Plzni – zorganizovala 
Filozofi cká fakulta UHK 
pod tradičním názvem 
Viva Africa v souvislosti 
s rozvojem svého magis-
terského studijního obo-
ru Politologie – africká 
studia.

V pátek 24. a v so-
botu 25. dubna 2009 
se do auly Objektu spo-
lečné výuky sjeli vědci 
z mnoha zemí světa. 

Kromě našich afrikanistů přijeli odborníci z Jihoafrické republiky, Etiopie, Keni, 
Spojených států amerických, Velké Británie, Francie, Švýcarska, Slovenska 
a Ruska. Ozdobou a prominentním hostem konference se stal profesor londýn-
ské King´s College, světově proslulý afrikanista Patrick Chabal. Tento znalec 
afrického vývoje, politických teorií i specifi ckých oblastí „černého kontinentu“ 
sám o sobě doložil mimořádný význam setkání odborníků vždy nesmírně odda-
ných svému výzkumu. Už kvantitativní ukazatele - více než 70 registrovaných 
účastníků a desítky návštěvníků a zájemců - dosvědčují stoupající zájem o kon-
tinent, který v době globalizace není už vzdálený a jehož problémy i naděje se 
úzce dotýkají také Evropy. Daleko významnější se ukázala kvalita předložených 
příspěvků. Jejich problematika odpovídala nesmírným rozlohám a složitostem 
Afriky: začínala u historie, poměrně často se týkala politických a společenských 
věd a přes etnografi cké i ekonomické souvislosti končila u životního prostředí 
a stavu rozvojové pomoci. Bylo velkým potěšením zjistit, že se odborníci z FF 
UHK v tomto anglicky intonovaném informačním ruchu ani v nejmenším neztra-
tili. Stejně impozantní zjištění se týká vysoké úrovně mladých českých a slo-
venských afrikanistů, jimž dokonalá znalost exotického prostředí umožňuje pro-
vádět hodnotné terénní výzkumy a referovat o nich na nejvyšší úrovni. Dosud 
ne zcela využitá účast studentů UHK má podle názoru pořadatelů příčiny buď 
v dosavadní odlehlosti afrických témat, nebo snad v postupující elektronizaci 
studia vzdalující postupně studenty od pedagogů; právě společenská stránka 

konference, možnost diskuse a vyjasnění stanovisek však doložily jasně, že 
přímý styk, naslouchání a mezilidský dialog zůstávají nenahraditelnými a nej-
lepšími prostředky k duchovnímu obohacení.

Univerzita Hradec Králové se prezentovala jako nové, úspěšné a aktivní 
středisko české afrikanistiky. Kontakty navázané s odborníky i diplomaty (zú-
častnil se mj. rada velvyslanectví JAR) umožní prohloubit jak odbornou úroveň 
hradecké afrikanistiky, tak studentské výměny, které zatím fungují v Ghaně 
nebo na Kapverdech, ale které by měly v budoucnu pokrýt další regiony Afriky. 

Vlastimil Fiala, Jan Klíma, Hana Horáková a Petr Skalník, FF UHK,
organizační výbor konference 

„Od obrazu k obraznosti“

V rámci Pedagogických dnů 2009 se konala za podpory Asociace Gallica 
a Francouzského velvyslanectví ve dnech 2.a 3.dubna 2009 mezinárodní kon-
ference o literatuře pro děti a mládež nazvaná „Od obrazu k obraznosti“, kterou 
organizovalo Oddělení francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty 
UHK. Konference navázala na předchozí akce Katedry anglického jazyka a li-
teratury a konference věnované anglofonní a frankofonní literatuře pro mládež 
pořádané v letech 2003 a 2005. 

Tentokrát se jednalo o fórum vpravdě mezinárodní: zúčastnili se nejen 
vědečtí pracovníci z Francie, ale rovněž ze Španělska, Belgie, Maďarska, 
Polska a Kanady. Slavnostnímu zahájení byli přítomni zástupci Univerzity 
Hradec Králové, kancléř Ondřej Tikovský a proděkanka pro zahraniční vztahy 
na Pedagogické fakultě Věra Tauchmanová, za Oddělení pro kulturní spolupráci 
Francouzského velvyslanectví v Praze Marc Brudieux.

Úvodní přednáška o vztahu obrazu a textu, kterou proslovil José Yuste Frías 
z Univerzity ve Vigu, byla velmi podnětná a navodila skvělou atmosféru k další 
diskusi. V programu se vystřídali řečníci, kteří téma obrazu a obraznosti pojali 
teoreticky a historicky (Daniel Fondanèche, Christine Plu), ale také velmi kon-
krétně zpracovávající jedno dílo nebo soubor děl (Miroslava Novotná, Marcela 
Poučová, Václava Bakešová, Grazyna Stanilewicz, Milena Šubrtová, Danièle 
Geffroy), nebo se zabývali jeho pedagogickým využitím (Hana Kyloušková, 
Gabriela Trujillo). Zajímavé byly příspěvky, které nabízely neotřelé pohledy 
na některá klišé a všímaly si interkulturních aspektů (Éva Martónyi, Thierry 
Tremblay). Nejpůsobivějším dojmem působilo vystoupení Michela Defourny 
z Univerzity v Liège, který představil dílo nakladatele Paula Fauchera, jehož 
manželka Lída Durdíková, sama autorka textů a ilustrací, pocházela z Hradce 
Králové. Jejich syn François Faucher pokračoval celý život v díle rodičů a vydá-
val série knížek pro děti, známé pod názvem Père Castor – Otec Bobr. François 
Faucher přijel na konferenci do Hradce Králové, aby navštívil město, ve kterém 
žily generace jeho předků. Jeho vyprávění o osudech rodiny, záslužné práci 
svých rodičů a svých vlastních aktivitách ve Francii bylo pro všechny přítomné 
velmi objevné. Snad k jeho hezkým vzpomínkám na Hradec Králové přispěla 
i naše konference, která, jak doufáme, nebyla poslední. 

Květa Kunešová, Oddělení francouzského jazyka a literatury PdF UHK 
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„Fialová“ mezinárodní 
konference „Dítě předškolního 
věku a jeho paidagogos“ 

Ústav primární a preprimární edukace PdF UHK uspořádal ve dnech 
1. - 3. dubna 2009 vědeckou mezinárodní konferenci u příležitosti 5. výročí 
vzniku bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy a otevření navazující-
ho magisterského studia Pedagogika předškolního věku na PdF UHK. Hlavním 
záměrem mezinárodní konference bylo zviditelnění současného stavu před-
školního vzdělávání v domácím i zahraničním kontextu a prezentování prepri-
márního vzdělávání na pedagogických fakultách. 

Konferenční jednání otevřelo prostor k výměně zkušeností a poznatků v ro-
vině předškolního vzdělávání v těchto tematických okruzích: dítě v 21. století, 
předškolní pedagog - úskalí a vize profese, silné a slabé stránky naplňování 
rámcového vzdělávacího plánu, pohled na management mateřských škol, dy-
namika vzdělávání předškolních pedagogů.

ÚPPE PdF UHK přivítal více jak 150 delegátů včetně zahraničních účastní-
ků ze Slovenska, Polska, Velké Británie, Norska a Ruska. Zájem o účast v hlav-
ním i doprovodném programu konference ukázal, že proměny předškolního 
vzdělávání a příprava předškolních pedagogů jsou důležitým a stále otevřeným 
společným tématem. V rámci programu se uskutečnil kulatý stůl zástupců pe-
dagogických fakult, garantů oborů Učitelství pro mateřské školy, a také návště-
va mateřských škol v Hradci Králové s ukázkou pedagogické praxe studentek 
bakalářského studia zmíněného oboru. V době konání konference probíhala 
výstava výtvarné tvořivosti dětí MŠ, prezentace činnosti mateřských škol 
z Hradce Králové, ukázky tvořivosti studentek oboru Učitelství pro mateřské 
školy a výstava hraček a pomůcek.

Konference se nesla v duchu poděkování vzácnému člověku, ředitelce 
Ústavu primární a preprimární edukace PdF UHK doc. Martě Faberové, za do-
savadní vedení tohoto pracoviště. „Fialový“ sborník z mezinárodní konference 
v barvách Pedagogické fakulty UHK byl věnovaný jejímu významnému život-
nímu jubileu a vzpomínce na založení oboru Učitelství pro mateřské školy 
na PdF UHK.

Za organizační tým konference Vladimíra Hornáčková, Ústav primární 
a preprimární edukace PdF UHK

České, slovenské 
a československé dějiny
20. století IV

Ve dnech 25. a 26. března 2009 se na Univerzitě Hradec Králové uskutečni-
la již počtvrté mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, 
slovenské a československé dějiny 20. století. Iniciátory akce se před několika 
lety stali posluchači doktorského studia českých a československých dějin 
Historického ústavu tehdejší nově vzniklé Fakulty humanitních studií. Z počá-
tečního záměru aktivních doktorandů setkat se s kolegy z jiných univerzit, 
diskutovat o problémech vědeckých i studijních a navázat nové kontakty, se 

stal již v prvním roce konání konference cenný dar, jenž dostala mladá fakulta 
do vínku. Ačkoli zejména při přípravě jejich prvních ročníků nebyla tato aktivita 
Historického ústavu FHS UHK v domácích podmínkách nahlížena právě s nej-
větším pochopením, čas ukázal, že onen „historičák“, jak je často Historický 
ústav FF UHK nazýván, nemohl prospět své fakultě a snad i celé univerzitě 
více. Zrodila se totiž akce, o jejímž významu a renomé ve světě české histo-
rické vědy již nikdo nepochybuje, o níž navíc každým rokem informují laickou 
i odbornou veřejnost nejen regionální média.

Každoroční setkání mladých historiků se stalo očekávanou tradicí, která 
se rok od roku setkává s větším zájmem. V letošním roce dosáhl počet přihlá-
šených účastníků rekordního čísla 54! Mezi aktivními účastníky konference 
byli zastoupeny takřka všechny české a slovenské univerzity, mnohá muzea, 
četné archivy a knihovny. Mnozí „tradiční účastníci“ již svá doktorská studia 
dokončili, někteří z nich mají dokonce zahájeno habilitační řízení. Osvěžením 
čtvrtého ročníku konference se pak staly tváře zcela nové, tj. mladí doktoran-
di, jejichž historické myšlení a metodologické postupy odrážejí další posun 
moderní historické vědy. Konferenční jednání tak získává pozoruhodný více-
generační ráz, v letošním roce se navíc těšilo takřka mimořádnému zájmu ze 
strany studentů Filozofi cké fakulty UHK, pro něž mohou být první badatelské 
úspěchy některých jen o málo starších kolegů inspirací a povzbuzením pro 
vlastní snažení.

Cílem organizátorů konference (dr. Veronika Středová, Mgr. Sylva 
Sklenářová, dr. Jan Mervart, Mgr. Jiří Štěpán) bylo navázat na úspěchy pře-
dešlých ročníků, a proto zůstal bez výjimky zachován především onen česko-
slovenský ráz, který již tradičně zaštítila Česko-slovenská komise historiků 
AV ČR. Jeho rezonanci pak zesiluje skutečnost, že spolupořadatelem se opět 
stala Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Konferenční jednání se tak stalo otevřeným prostorem pro diskuse nad mno-
ha interesantními otázkami soudobých českých, slovenských a českosloven-
ských dějin, v nichž nejednou zazněly i postoje značně konkurenční. Další 
přednost spatřují organizátoři v rozdělení konferenčního jednání do paralelně 
probíhajících sekcí z dějin politických, kulturních, hospodářských a sociál-
ních a z dějin a teorie historické vědy. Toto členění již tradičně ukázalo, že 
prioritním zájmem současné historické vědy již dávno nejsou jen politické 
dějiny a že právě mladší badatelské generace zřetelně inklinují k nahlížení 
dějinné skutečnosti z hledisek „nepolitických“, což s sebou často nese ochotu 
refl ektovat moderní metodologické postupy a různá teoretická východiska. 
A konečně zachován zůstal i onen počáteční záměr realizovat celou akci 
jako prostor, v němž by svou vědeckou práci mohli před kolegy, univerzitní-
mi studenty i veřejností prezentovat posluchači doktorského studia a vědečtí 
pracovníci s maximální dosaženou vědeckou hodností Ph.D., neboť právě oni 
potřebují nejvíce sbírat nejen odborné zkušenosti, ale také budovat si své 
profesní renomé. 

V současné době se organizátoři konference již zamýšlejí nad podobou 
dalšího ročníku, který se uskuteční v březnu 2010, a věří, že se jim podaří 
připravit neméně důstojné a úspěšné konferenční klání, které by navíc mělo 
být o poznání slavnostnější, neboť se uskuteční již popáté. Připravovaný ročník 
by se tak měl stát především jednou z vizitek výsledků vědecké práce a orga-
nizačních schopností Filozofi cké fakulty i Univerzity Hradec Králové.

Veronika Středová, Historický ústav FF UHK 
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Pedagogické dny 2009 
na Pedagogické fakultě UHK

Ve dnech 30. března až 3. dubna 2009 se na Pedagogické fakultě UHK 
konaly Pedagogické dny 2009. Ty jsou dnes již tradiční a pedagogickou veřej-
ností regionu očekávanou příležitostí k posílení kontaktů pedagogické veřej-
nosti s nejvýznamnější institucí v regionu, která připravuje učitele, vychovatele, 
speciální pedagogy a další vysokoškolsky vzdělané pracovníky.

Ve srovnání s předchozími lety konstatovali účastníci – učitelé a další od-
borníci z praxe, studenti jednotlivých studijních oborů i pořadatelé – pracovníci 
kateder Pedagogické fakulty UHK, že nabídka akcí Pedagogických dnů se po-
četně a tematicky rozšířila a stala se také různorodější co do organizačních 
forem. To vše zvýšilo její přitažlivost a projevilo se také na rostoucím počtu 
účastníků.

Mezi prestižní akce, jež doprovázely celý hlavní pedagogický týden, náleže-
lo jednání Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky, jehož pořa-
datelství se Pedagogická fakulta UHK velmi úspěšně zhostila. S velkou pozor-
ností a odezvou akademických pracovníků se setkala návštěva předsedkyně 
Akreditační komise vlády České republiky prof. Vladimíry Dvořákové, s níž měli 
možnost pohovořit vedoucí pracovišť fakulty o otázkách kvality akademických 
činností. Společenským vrcholem výjimečného týdne Pedagogické fakulty se 
stal slavnostní koncert Jiřího Stivína v Městské hudební síni v Hradci Králové.   

Pozitivní ohlasy od účastníků Pedagogických dnů jsou nepochybně zava-
zující pro pokračování v tradici tohoto odborného setkávání v následujících 
letech, současně také upozorňují na potřebu ještě výraznější propagace akcí 
v odborné veřejnosti. 

V následujícím přehledu jsou konstatování o pestrosti a přitažlivosti vzdě-
lávací nabídky doložena bohatou mozaikou poskládanou z informací o akcích 
podle pořádajících pracovišť Pedagogické fakulty UHK. 

Hudební katedra
Hudební katedra nabídla v letošním roce přednášky a hudební dílny Hudební 

rok ve školním vzdělávacím plánu – Hrátky s hudbou a Cesty k hudbě ve škol-
ním vzdělávacím plánu, které proslovila a vedla prof. Eva Jenčková. Přednášku 
Tituly CD ROM ve fondu hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové 
proslovila Mgr. Růžena Matěnová, vedoucí informačního pracoviště hudebního 
oddělení Knihovny města Hradce Králové. Mgr. Jana Rybářová, absolventka 
PdF UHK, představila Počítačový program TimeSketch Editor. Přednášku 
Hlasová výchova pro učitele a žáky proslovila dr. Miluše Obešlová. Jednotlivých 
akcí se zúčastnilo od 15 do 40 zájemců. 

Katedra anglického jazyka a literatury s oddělením francouzského 
jazyka a literatury
Katedra pořádala dvě odborné konference: 

1. mezinárodní hradecká an-
glofonní konference (5. meziná-
rodní konference o literatuře pro 
děti a mládež) byla konferencí 
literárních, lingvistických, didak-
tických, kulturních a translatolo-
gických studií, jejím spolupořa-
datelem byla mj. Asociace učite-
lů angličtiny České republiky. 

Konferenci Od obrazu k ob-
raznosti, mezinárodní kon-
ferenci o literatuře pro děti 
a mládež spolupořádaly Gallica, 
Oddělení pro kulturní spolupráci 
Francouzského velvyslanectví 
a Česká asociace kanadienistů. 

Konferencí se zúčastnili pře-
devším pedagogové z českých 
pedagogických a fi lozofi ckých 
fakult (Masarykova univerzita, 
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Univerzita Pardubice, Metropolitní univerzita Praha aj.). Kromě cizinců působí-
cích v ČR přijeli zahraniční účastníci především z Francie, Španělska a Belgie. 
Jednání proběhla v paralelně konaných lingvistických, literárněvědných a di-
daktických sekcích, vedle přednášek se konaly také workshopy a 2. dubna 
2009 prezentovala své publikace česká nakladatelství (Fraus), zastoupena 
byla také významná nakladatelství (Cambridge University Press, Macmillan) 
a materiály zaslala také česká fi rma INFOA. Z konferenčních příspěvků bude 
publikován časopis Hradec Králové Anglophone Studies 1, obdobně bude uči-
něno také ve frankofonní oblasti. 

Katedra biologie
Dne 2. dubna 2009 se uskutečnila Studentská konference Katedry biologie, 

na které byly prezentovány studentské odborné práce 12 posluchačů Katedry bi-
ologie na PdF UHK a příspěvek studentky I. Kohutkové z Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitře. Katedra biologie vydala v nakladatelství Gaudeamus sborník 

TÉMA MĚSÍCE



10

 duben - květen   2009

abstraktů příspěvků z konference (sestavil: dr. P. Bogusch). Studentské konfe-
rence se zúčastnilo 32 účastníků, především studentů katedry.

V pátek 3. dubna 2009 proběhl seminář s mezinárodní účastí Aktivizující 
formy a metody pro zvyšování ekogramotnosti. Odborný seminář garantky 
doc. Jitky Málkové proběhl paralelně s plněním projektu Zvyšování ekogramot-
nosti veřejnosti 8 204 a spec. studia Koordinátoři EVVO. Tématy semináře byly 
Metody a formy ekologické výchovy pro různé věkové kategorie a Projektová 
výuka na škole. Počet účastníků: 87, a to z řad současných studentů, pracovní-
ků a absolventů katedry, a dále další hosté včetně zahraničních. 

Katedra českého jazyka a literatury
Katedra českého jazyka a literatury v rámci Pedagogických dnů nabídla tři 

přednášky (všechny v úterý 31. března 2009). Přednášky byly zaměřeny jak 
didakticky, tak odborně. První přednáška Mgr. Magincové, Média kolem nás, 
byla zaměřena odborně a věnovala se fenoménu masových médií a rozpozná-
ní různých druhů propagandy. Přednáška dr. Víšky, Zábavné formy ve výuce 
českého jazyka, orientovaná didakticky, byla spojena s workshopem a týkala 
se aktivizujících metod ve výuce českého jazyka. Poslední, tentokráte opět od-
borná, přednáška dr. Mainxe, Egon Bondy - život na dně a v undergroundu, 
postihla vývojové tendence díla Egona Bondyho. Přednášky byly určeny jak pro 
studenty UHK, tak pro učitelskou veřejnost.

Přednášky navštívilo vždy kolem 50 posluchačů.

Katedra fyziky
Na Katedře fyziky se konaly tři přednášky pro veřejnost:

Od uhlíkové žárovky k moderním zdrojům světla (přednáška s experimen-
ty, přednášející: doc. Josef Hubeňák). Přednášky se zúčastnilo 18 posluchačů 
včetně studentů. Přednáška o historii i současnosti byla doplněna ukázkami 
a především demonstrací žárovek a výbojek.

Konstrukce a let amerického raketoplánu (doplněno zkušenostmi z akcí 
NASA v USA, přednášející: doc. Zdeněk Kluiber). Přednášky se zúčastnilo 16 
posluchačů rovněž včetně studentů. Přednášející doc. Kluiber v kombinéze 
amerického kosmonauta prezentoval mj. své osobní zkušenosti ze střediska 
výcviku kosmonautů v USA a také z Hvězdného městečka v Rusku, kde rovněž 
pobýval.

Elektromagnetická vlna v experimentech (přednáška s experimenty, před-
nášející: doc. Josef Hubeňák). Tato zajímavá přednáška již byla navštívena 
skromně (jen 3 posluchači). Doc. Hubeňák kromě výkladu předváděl krásné 
experimenty ze šíření elektromagnetických vln na zařízení, které sám navrhl 
a vyrobil.

Katedra chemie
Přednášku Výukové aplikace chromatografi e na tenké vrstvě proslovil 

a workshop vedl prof. Kolář. Na přednášce bylo přítomno 21 posluchačů – stu-
dentů fakulty, workshop absolvovalo 5 účastníků. Přednáška byla zaměřena 
na základní typy výukových aplikací tenkovrstvé chromatografi e, workshop 
tvořila experimentální úloha Důkaz kyseliny glutamové v potravinářských vý-
robcích. Přednáška byla přijata s porozuměním, workshop měl mezi účastníky 
velmi dobrý ohlas.

Přednášku Úvod do nukleární magnetické rezonance proslovil prof. Lyčka. 
Přednášky se zúčastnilo 6 studentů a pedagogů katedry. Přednáška názor-
ně a výstižně přiblížila účastníkům principy nukleární magnetické rezonance 
včetně příkladů jednoduchých praktických aplikací. Poté následovala bohatá 
diskuse.

Přednášku a workshop Modelování struktury a reaktivity organických slou-
čenin realizovali prof. Kolář a dr. Myška. Přednášky se účastnilo celkem12 
posluchačů, z toho 10 studentů katedry a 2 pedagožky z praxe, absolventky 
fakulty. Následující workshop (7 účastníků) byl přijat příznivě.

Další přednáška, Využití videotechniky při experimentální činnosti 
doc. Richtery a dr. Holého, vycházela z odborné činnosti katedry a zaměřila 
se na otázky vhodnosti využívání videotechniky při školním experimentování 
a vymezení nezbytných podmínek a byla doplněna řadou názorných ukázek. 
Akce se zúčastnilo 11 studentů a jeden pedagogický pracovník. Přednáška se 
setkala se zájmem posluchačů a vyvolala podněty k diskusi.  

Katedra informatiky
Katedra informatiky uspořádala v rámci Pedagogických dní celkem čtyři 

přednášky:
Přednáška Modelování v Excelu (přednášející: dr. Štěpán Hubálovský) se za-

bývala ukázkami fyzikálních a matematických modelů zpracovaných pomocí apli-
kace MS Excelu. Přednášky se zúčastnilo celkem 10 účastníků-absolventů UHK.
Přednáška Využití ICT ve vzdělávání (přednášející: Mgr. Vlasta Rabe) byla za-
měřena na informační společnost, informační a počítačovou gramotnost, využi-
tí internetu ve výuce a e-learning. Přednášky se zúčastnilo celkem 5 zájemců.

V přednášce Mgr. Cyrila Havla 3D animační technologie byly prezentovány 
možnosti Animace v programu Blender. Přednášky se zúčastnilo 8 zájemců.

PhDr. Miloslav Liedermann proslovil přednášku Interaktivní tabule v systé-
mu Adobe CS4 a prezentoval její možnosti využití ve výuce. Přednášky se 
zúčastnilo 12 zájemců.

Katedra matematiky
Katedra uskutečnila tři akce:

Dr. Eva Krejčová vedla seminář Didaktické hry v matematice. Jednalo se  
o otevřený didaktický seminář pro studenty učitelství a učitele 1. stupně ZŠ, již 
sedmý seminář v zavedené řadě. Seminář byl tematicky zaměřen na zefektiv-
nění výuky matematiky v 1.  až  5. ročníku ZŠ na základě vhodně zvolených 
didaktických her. Hlavními aktéry semináře byli studenti  4. ročníku  PdF UHK. 
Semináře se zúčastnilo celkem 24 zájemců (9  z nich bylo z místních základ-
ních škol).

Přednáška Neuronové sítě v matematice (přednášející: prof. Zdeněk Půlpán) 
ukázala historické kořeny vzniku teorie neuronových sítí; motivací k této teorii 
bylo zkoumání funkce neuronů v lidském mozku. Poté byly vysvětleny matema-
tické základy této teorie a provedeny počítačové simulace několika jednodu-
chých neuronových sítí. Přednášky se zúčastnilo celkově 8 zájemců (2 z nich 
byli z místních středních škol).  

Seminář Práce v Ústřední komisi matematické olympiády (řízení semináře: 
doc. Marta Volfová) byl zaměřen na ukázku stylu práce v úlohové komisi ma-
tematické olympiády pro kategorii Z, která je komisí „federální“, neboť zůstala 
společná pro Českou i Slovenskou republiku.  Přednášející vysvětlila strategii  
a požadavky, na jejichž základě se úlohy sestavují, a věnovala se pak podrobně 
typovým úlohám, které se v různých kolech olympiády objevují (např. logické, 
„kalendářové“, šachovnicové). Semináře se zúčastnilo celkově šest zájemců 
(dva z nich byli z místních základních škol).  

Katedra náboženské výchovy a charitativní práce
Katedra nabídla do programu Pedagogických dnů 2009 druhý den své kon-

ference Pavel z Tarsu – apoštol národů. Při celkem pěti přednáškách se vyjma 
poslední zcela naplnila učebna A 10 Objektu společné výuky UHK s kapacitou 
60 lidí. 

Katedra německého jazyka a literatury
Na programu Pedagogických dnů 2009 se katedra podílela pestrým pro-

gramem. Již ve čtvrtek 26. března 2009 proběhl druhý ročník akce Deutsch an 
der Uni, který spolu s PhDr. Müllerovou připravili studenti magisterského studia 
učitelství německého jazyka pro žáky základních škol.  

V pondělí 30. března 2009 prezentovalo nakladatelství Fraus pro studen-
ty, učitele a zájemce z řad veřejnosti interaktivní učebnici německého jazyka 
a práci s interaktivní tabulí. Součástí Pedagogických dnů byly také mobility 
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vyučujících z partnerských univerzit. V rámci bilaterálních smluv programu 
Erasmus pobývali na katedře kolegové dr. Christa Rauschenbach a dr. Iris 
Mortag (z Universität Leipzig) a prof. Thomas Fritz (z Katholische Universität 
Eichstätt), dr. Franz Fischenauer (z Pädagogische Hochschule Graz), dr. Inetta 
Nowosad, dr. Ewa Skorek a dr. Roman Uzdzicki (z Univerzity Zielona Gora). 
S přednáškou z oblasti psycholingvistiky vystoupil také PhDr. Martin Lachout, 
zástupce Západočeské univerzity v Plzni a Metropolitní univerzity Praha. 

Katedra pedagogiky a psychologie
Pracovníci katedry nabídli čtyři semináře pro pedagogickou veřejnost, stu-

denty a ostatní zájemce: 
Aktuální otázky realizace sexuální výchovy (přednášející: doc. Kamil Janiš). 

Semináře se zúčastnilo 32 účastníků s převahou studentů. Pozitivem byla aktiv-
ní diskuse k prezentované problematice, zájem účastníků výrazně převyšoval 
čas, který byl akci vyhrazen.  

Možnost zvládání agrese a nekázně žáků na ZŠ a SŠ (přednášející: dr. Pavel 
Vacek). Zájem zcela mimořádný: účastnilo se 51 osob (z toho 10 pedagogů 
z praxe a 41 studentů). V průběhu i v závěru akce se rozvinula na dané téma 
živá diskuse, která umožnila konkretizovat formy a postupy jak se preventivně 
vyrovnat s agresí žáků a jak řešit tyto projevy v akutní podobě.  

Je problém rozvíjet čtenářskou gramotnost na ZŠ? (přednášející: dr. Jana 
Doležalová). Interaktivního semináře se zúčastnilo 19 osob (z toho 6 učite-
lů z pedagogické praxe). Seminář proběhl v přátelské a pracovní atmosféře. 
Účastníci se aktivně zapojovali do činností, seznámili se s novými postupy 
a podstatou čtenářské gramotnosti. Vzájemně si sdělovali své zkušenosti 
s utvářením podmínek pro čtenářskou gramotnost na své  škole. Účastníci oce-
nili praktickou přínosnost a podnětnost tohoto semináře.

Prezentace prosociální výchovy (přednášející: dr. Eva Švarcová). Semináře 
se zúčastnilo 18 osob (5 pedagogů z praxe, ostatní účastníci byli studenti růz-
ných studijních oborů). U přednášeného tématu nejvíce zaujaly otázky týkající 
se možnosti studia prosociální (etické) výchovy na vysokoškolské úrovni (popř. 
v rámci celoživotního vzdělávání). Potěšující je skutečnost, že zúčastnění stu-
denti jsou ochotni studovat prosociální výchovu i v placených formách studia. 

Nabízené akce katedry se setkaly s nadprůměrným zájmem a určená učeb-
na v případě prvních dvou přednášek doslova „praskala ve švech“. 

Katedra slavistiky
Průběh akcí Pedagogických dnů 2009 na Katedře slavistiky potvrdil vzrůsta-

jící zájem o studium ruského jazyka. Popularizační přednášky, které 30. března 
2009 přednesli pro odbornou veřejnost členové katedry (doc. Galina Kosych: 
Переводят, читают оценивают – česká literatura v Rusku, Mgr. Miroslav Půža: 
Ruská a česká akronyma na internetu, Jelena Vasiljeva, CSc., a Mgr. Petra 
Pavlasová: Росссия в современном мире), sledovali spolu se studenty Pedagogické 
fakulty také vyučující hradeckých i mimohradeckých středních škol. Příznivý 
vývoj potvrzuje i účast několika desítek středoškolských studentů. Vedle škol, 
se kterými Katedra slavistiky dlouhodobě úspěšně spolupracuje, se přednášek 
zúčastnili i hosté z dalších středních škol. 

Tradičně velký ohlas vzbudilo vystoupení studentské divadelní skupi-
ny Inspirace, která již několik let úspěšně působí pod vedením doc. Galiny 
Kosych.

Program dalších dnů probíhal již v komornější atmosféře. Studenti i vyuču-
jící Katedry slavistiky vyslechli blok přednášek dr. Izabely Nowak ze Slezské 
univerzity, věnovaný psycholingvistice a problematice nejnovějších neurolin-
gvistických výzkumů. 

Ukázalo se, že program kombinující popularizační přednášky s přednáška-
mi odbornými je atraktivní jak pro studenty rusistiky, tak pro odbornou veřejnost 
a případné uchazeče o studium na PdF. Jako přínosné se ukázalo zapojení za-
hraničních kolegů, ať už jde o pracovníky partnerských univerzit, či o zahraniční 
kolegy dlouhodobě působící na Katedře slavistiky.

Katedra sociální patologie a sociologie
Dne 2. dubna 2009 proběhla na Katedře sociální patologie a sociologie od-

borná přednáška Co se děje za školou z cyklu „Aktuální otázky sociální patolo-
gie“. Hlavními přednášejícími byli Mgr. Václav Bělík a Mgr. Erich Stűndl, absol-
vent katedry, který je metodikem prevence kriminality ve Svitavách. Tématem 
bylo záškoláctví, jevy s ním související a možnosti řešení této problematiky, 
tedy především možnosti prevence a represe. V úvodu byla problematika vy-
mezena na základě kasuistik z praxe a na příkladech dobré praxe navrženo 
řešení této problematiky. V následující části byly představeny konkrétní projek-

ty, které mají za úkol napomáhat vytváření pozitivního sociálního klimatu tříd, 
škol a společnosti. Mezi ně patří například projekt CHIPS nebo Systém včasné 
intervence. Přednášky se zúčastnilo 65 aktivních posluchačů z řad studentů 
i učitelů z praxe. Ti rozvířili několikahodinovou bouřlivou debatu nad možnostmi 
řešení záškoláctví a rizik, které přináší.

Katedra sociální pedagogiky
V rámci Pedagogických dní uspořádala Katedra sociální pedagogiky dne 

2. dubna 2009 akci s názvem Aktuální otázky studijních oborů Sociální peda-
gogika a Pedagogika volného času. Setkání pedagogů, studentů a absolventů 
těchto oborů na UHK u kulatého stolu. Setkání proběhlo v Novém Adalbertinu 
a participovalo na něm 32 účastníků z řad pedagogů, současných studentů 
i absolventů. V úvodu setkání zazněly příspěvky dr. Žumárové o historii těchto 
studijních oborů na UHK, dr. Stašové o výsledcích ankety realizované mezi 
absolventy a Mgr. Caltové Hepnarové o současném pojetí praxí ve studijních 
oborech. V závěru pak informoval Mgr. Sýkora o činnosti a akcích Asociace 
vzdělavatelů pedagogů volného času. Navazující diskuse rozvíjela řadu mo-
mentů z přednesených referátů, především propojení našich studijních oborů 
s praxí, spolupráci s absolventy v oblasti zajištění praxí a možnosti volby typu 
zařízení studenty a evaluace kvality zařízení a absolvované praxe. Kromě toho 
absolventi i studenti hodnotili svoje možnosti uplatnění na trhu práce a pouka-
zovali na získané zkušenosti. Mimo jiné zaznělo v ohlasech kladné hodnocení 
připravenosti absolventů Sociální pedagogiky z UHK pro praxi. Velikost diskusní 
skupiny umožnila vstoupit do otevřeného rozhovoru na uvedená témata a po-
zitivně lze hodnotit nejen samo setkání, ale i jeho příspěvek k dalšímu rozvoji 
problematiky optimalizace studijních oborů na Katedře sociální pedagogiky.

Katedra sociální práce a sociální politiky
Katedra sociální práce a sociální politiky pořádala odborné semináře na té-

mata vybraných kapitol ze sociální práce za velkého zájmu studentů a odbor-
né veřejnosti (s celkovým počtem 83 účastníků). Hlavním přednášejícím byl 
prof. A. Fabián, vedoucí Katedry sociálnej práce Univerzity v Košicích. Účast 
zahraničního přednášejícího se ukázala jako přínosná a podnětná. Následná 
zpětná vazba od účastníků přednášek prokázala, že témata refl ektovala zájem 
účastníků. Celková úroveň byla hodnocena také velmi vysoko.

Katedra speciální pedagogiky
1. dubna 2009 se na Pedagogické fakultě UHK v rámci Pedagogických 

dnů a u příležitosti 50. výročí vzdělávání učitelů v Hradci Králové konala 
studentská odborná konference závěrečných prací s názvem Metodologické 
otázky kvalifi kačních prací studentů speciální pedagogiky. Konferenci pořáda-
la Katedra speciální pedagogiky, která si tak zároveň připomněla 10. výročí 
svého vzniku a 100. výročí první speciálně pedagogické konference z roku 
1909. Podnětem pro uspořádání odborné konference tohoto typu bylo jednání 
představitelů kateder speciální pedagogiky ČR a SR v Liberci v lednu 2009, 
kde královéhradecké katedra převzala iniciativu brněnské Pedagogické fakul-
ty. Na konferenci se setkali studenti i akademičtí pracovníci celkem ze sedmi 
univerzit ČR, aktivně vystoupilo 19 studentů speciální pedagogiky a dalších 
příbuzných oborů s představením svých závěrečných prací. Podle tematického 
zaměření byly příspěvky rozčleněny do tří sekcí: problematika edukace jedin-
ců s mentálním postižením a s SVPU, problematika smyslových vad a poruch 
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komunikace, sociální problematika. Zvláštní dík patří dětem a zaměstnancům 
partnerské fakultní školy Základní školy a Praktické školy Svítání, o.p.s., jejichž 
kulturní vystoupení bylo nejen příjemným propojením speciálně pedagogické 
teorie a praxe, ale navíc dokázalo doslova „roztančit“ celou univerzitní aulu. 
Studentská konference Metodologické otázky kvalifi kačních prací studen-
tů speciální pedagogiky byla prostorem pro vzájemnou výměnu zkušeností 
s pojetím metodologie studentských prací i prostorem pro inspiraci a navázání 
nových kontaktů. Setkání tohoto druhu jsou pro rozvoj oboru nepostradatelná 
a Katedra speciální pedagogiky bude na tuto akci dále navazovat, např. stu-
dentskou soutěží odborných prací.

Katedra technických předmětů
Dne 1. dubna 2009 se konala v Objektu společné výuky UHK meziná-

rodní vědecká konference Modernizace vysokoškolské výuky technických 
předmětů, která se konala při příležitosti 50 let vysokoškolského vzdělávání 

učitelů v Hradci Králové. Konferenci pořádala Katedra technických předmětů 
PdF UHK a Technická fakulta ČZU v Praze. Hlavním mottem konference bylo 
„Kdo myslí na budoucnost, studuje techniku.“ Konference se uskutečnila již 
po třinácté a byla zaměřena na problematiku vysokoškolské přípravy učitelů 
technických předmětů i aktuální otázky pedagogického procesu na vysokých 
školách s technickým zaměřením. Dále byly zařazeny příspěvky z odborného 
technického výzkumu. Úvodní zvanou přednášku s názvem „Kvalifi kace ener-
getické bezpečnosti – strategické vize energetiky v Evropě i v České republice“ 
přednesl doc. Petr Otčenášek. Na konferenci bylo prezentováno 46 příspěvků 
autorů ze zahraničí i z Česka. Konference se zúčastnilo celkem 120 účastníků 
(včetně studentů). 

Katedra textilní tvorby
Katedra textilní tvorby realizovala dvě výstavy a dva workshopy:

Lektorkou workshopu základů knižní vazby byla Mgr. Art. Andrea Tachezyová. 
Workshopu se zúčastnilo 15 studentů PdF, kteří aktivně pracovali v průběhu tří 
hodin a na 20 dalších návštěvníků. Součástí programu byly ukázky výroby zá-
pisníků, skicáků, základní knižní vazby (japonská, zavěšovaná, koptická) a vý-
roba desek, příprava knižních bloků a sesazení.

Workshop a výstava paličkování (lektorka workshopu byla prof. Marie 
Vaňková a Bc. Věra Prášilová.) Workshopu se účastnilo 8 studentů a cca 50 
návštěvníků, kteří zhlédli realizaci ukázky mnohopárové krajky a ukázky tradič-
ních vzorů paličkované krajky a jejich využití ve volné umělecké tvorbě.

V rámci workshopu byla v místnosti P 8 instalována výstava paličkované 
krajky, jejímž garantem byla prof. Marie Vaňková. Asi 60 návštěvníků zhlédlo 
instalované semestrální a bakalářské práce studentů oboru: paličkované objek-
ty a paličkované oděvné doplňky a šperky, které tvořily jednotlivé série „Černá 
bílá“, „S vodou bez vody“, „Kouzelná zahrada“, „Doteky zlata“, „Krajka ve čtver-
ci“, „Netradiční pokrývky hlavy“. Výstava byla doplněna o fotodokumentaci a ča-
sopisy, které představovaly tvůrčí činnost studentů oboru Uměleckořemeslné 
textilní disciplíny.

V suterénu Regiocentra Nový pivovar byla instalována výstava prací studen-
tů oboru Textilní tvorba. Zde návštěvníci viděli část expozice, která byla instalo-
vána na Mezinárodním veletrhu bydlení v Brně a na soutěži mladých designérů 
Designstory 09. Tématem Designstory byl kuchyňský program a kancelářské 
vybavení, na výstavě byly instalovány postery pěti projektů a dva realizované 
kuchyňské projekty na téma modrotisk: Dagmar Smetanová: Podnos na snída-
ni, Karolína Tabelová: Rýžová čajovna, Dagmar Peřinová: Kuchyňské doplňky. 
Výstava byla doplněna o dokumentaci, katalogy a časopisy, které dokumento-
valy tvůrčí činnost studentů oboru Textilní tvorba. Na expozici se přišlo podívat 
asi 50 návštěvníků.

Katedra tělesné výchovy a sportu
Katedra organizovala dvě akce pro veřejnost: přednášku doc. J. Ryby 

Prožitek v tělesné výchově a soubor ukázek využití méně známých her a po-
můcek v TV Netradičně v tělocvičně Mgr. L. Kubičkové.  

Katedra výtvarné kultury
Ve dnech 31. března až 2. dubna 2009 proběhla na Katedře výtvarné kultury 

řada odborných přednášek, pracovních dílen a prezentací kvalitních diplomo-
vých prací či výtvarných projektů:

V pondělí 31. března 2009 se uskutečnila série přednášek a prezentací 
na téma Možnosti mimoškolního vzdělávání. Soubor byl zaměřen na kompe-
tence výtvarného pedagoga v minulosti a dnes, ve škole a zejména v institu-
cích, které se rovněž zabývají zprostředkováním vizuální kultury ve východo-
českém regionu. Jednotlivé příspěvky přednášejících budou součástí sborníku, 
který je plánován v tištěné podobě s obrazovou přílohou na CD.
Přednášky a prezentace tohoto bloku:
Mgr. M. Vítková (GMU HK): Vzdělávání seniorů v galerijních programech,
Mgr. K. Zářecká (GMU HK): Galerijní programy pro předškolní děti,
Mgr. M. Krmenčíková (NPÚ Pardubice): Edukační programy v oblasti památ-
kové péče, 
Mgr. V. Novák (ZŠ Moravská Třebová a Průmyslové muzeum Mladějov): 
Edukační programy v oblasti industriálního umění a historie,
Mgr. L. Arbanová (PdF UK Praha, kino AERO): Vzdělávací programy v audio-
vizuálních médiích,
Mgr. K. Uhlířová: Prezentace dětských výtvarných prací a výtvarných projektů,
Mgr. L. Hajdušková: Výtvarná výchova v neziskové organizaci,
PhDr. L. Rozsívalová Matušková: Galerijní programy. 
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Odpolední hodiny byly určeny k prezentaci nejlepších studentských semi-
nárních prací s navazující tematikou – galerijních animací.

Dne 1. dubna 2009 se uskutečnily dvě praktické dílny s prezentací prací 
studentů Katedry textilní tvorby: paličkování a experimentování s ručním papí-
rem, projekce diplomové práce absolventky Mgr. Silvie Holíkové a přednáška 
Mgr. Jarmily Stránské k problematice projektové metody ve výtvarné výcho-
vě na 1. stupni ZŠ a přednáška doc. K. Bártnika a MgA. S. Tomana z Fakulty
umění v Lublinu.

V suterénních prostorách katedry byly prezentovány studentské práce, které 
katedra vystavovala na přehlídce Designstory v Brně. Jednalo se o realizaci 
nábytku včetně textilních a keramických doplňků pod pedagogickým vedením 
Mgr. Jana Netušila.

 Dne 2. dubna 2009 se konala přednáška doc. Vladimíra Hrubého Řím – 
Latium (o uměleckých památkách na snímcích V. Hovorky ze zahraničních cest 
Katedry výtvarné kultury) a přednáška ak.soch. Pavla Doskočila o aktuálních 
tendencích v současném umění. Zaplněné posluchárny svědčily o kvalitě těch-
to přednášek, které navštívili jak studenti UHK, tak i zájemci o výtvarné umění 
z řad široké veřejnosti.

Ústav primární a preprimární edukace
Ústav pořádal mezinárodní vědeckou konferenci Dítě předškolního věku 

a jeho paidagogos, jejíž součástí byly mj. i čtyři tvořivé dílny. V rámci konferen-
ce vystoupili dva akademičtí pracovníci z Northumbrijské univerzity ve Velké 
Británii a jedna akademická pracovnice z Norska, z Univerzity v Oslu. Uvedení 
hosté poté realizovali jeden z odpoledních workshopů, který probíhal v anglic-
kém jazyce. Zmíněného workshopu se zúčastnilo také pět zahraničních studen-
tů studujících v tomto semestru na PdF UHK.

V rámci konference byly konány rovněž další akce: odborná diskuse k před-
školnímu vzdělávání, prezentace metodického materiálu a publikací pro před-
školní vzdělávání v ruském jazyce (prof. M. Bezrukych, Ústav fyziologie dítěte 
Ruské akademie věd v Moskvě), program pro členky „Spoločnosti pre predškol-
skú výchovu na Slovensku“, další zahraniční návštěvníky a ostatní zájemce, je-
hož součástí byly mj. návštěva mateřských škol v Hradci Králové (MŠ Pohádka, 
MŠ Albertova a MŠ Sion Hradec Králové) s ukázkami pedagogického působení 
studentek oboru Učitelství pro MŠ v rámci pedagogické praxe. 

Český rozhlas Hradec Králové dne 2. dubna 2009 vysílal obsáhlý rozho-
vor s dr. Hornáčkovou o mezinárodní konferenci a souvisejících dalších akcích 
ústavu. Ústav pořádal také Kulatý stůl, setkání a odbornou diskusi zástupců 
pedagogických fakult ČR a garantů studijních oborů Učitelství pro mateřské 
školy. 

Další akce Ústavu preprimární a primární edukace se setkaly s vý-
razným ohlasem pedagogické veřejnosti v Hradci Králové a regionu. Byly 
jimi výstava výtvarné tvořivosti dětí MŠ a oceněných výtvarných prací 
(v Objektu společné výuky UHK), prezentace činnosti mateřských škol z Hradce 
Králové na panelech v suterénu PdF UHK, prezentace mateřských škol zřizova-
ných statutárním městem Hradec Králové – v aule a dvoraně Objektu společné 
výuky UHK (ve spolupráci s magistrátem města), výstava hraček 20. století, po-
užívaných v MŠ v dřívějších dobách, výstava metodického materiálu a publika-
cí pro předškolní vzdělávání, výstava didaktických pomůcek fi rmy Wichita s.r.o. 
z Jaroměře, prezentace seminárních prací studentek Učitelství pro mateřské 
školy na téma Význam hry v životě dítěte předškolního věku, ukázka tvořivosti 
studentek oboru Učitelství pro mateřské školy: seminární práce – tematické 
projekty edukační práce v MŠ a na pedagogické praxi.

 
Z podkladů Pedagogické fakulty UHK zpracovala Iva Jedličková,

redakční rada Zpravodaje UHK 

Nový docent UHK 
doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislavě jmenoval k 1. dubnu 2009 
dr. Eduarda Droberjara docentem v oboru Archeologie. Jmenovaný obhájil ha-

bilitační práci s názvem 
„Dobřichov-Pičhora. Ein 
Brandgräberfeld aus 
der älteren römischen 
Kaiserzeit in Böhmen 
(Ein Beitrag zur Kenntnis 
des Marbod-Reichs)“. 
E. Droberjar absolvo-
val obor Archeologie 
na Masarykově univerzitě 
v Brně. Je rovněž absol-
ventem Humboldtova 
ročního vědeckého sti-
pendia na Univerzitě J. 
Gutenberga v Mohuči. 
Působil jako vědecký pra-
covník Archeologického 
ústavu AV ČR v Brně 
a později jako kurátor 
sbírek pro dobu řím-
skou a stěhování náro-
dů Národního muzea 
v Praze. V současné 
době vykonává funkci 

proděkana Filozofi cké fakulty UHK pro rozvoj a tvůrčí činnost a zároveň před-
náší na Katedře archeologie téže fakulty.

Docent Droberjar je autorem sedmi monografi í, mj. Encyklopedie řím-
ské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě (Libri, Praha 2002), 
a desítek studií a článků v našich a zahraničních časopisech a sbornících. 
Specializuje se na archeologii doby římské a doby stěhování národů a na čes-
kou a evropskou protohistorii, zejména na problematiku Marobudovy říše, 
kontakty mezi barbary a římskou říší a na archeologii polabských Germánů 
(Svébů). Za svoji vědeckou činnost byl v roce 2004 jmenován dopisujícím čle-
nem Německého archeologického ústavu v Berlíně. Je zakladatelem meziná-
rodních protohistorických konferencí a sborníku Archeologie barbarů a členem 
redakční rady časopisu Památky archeologické, který je evidován v databázi 
Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) společnosti Thomson 
Reuters.

Učená společnost vyznamenala 
prof. Vybírala za celoživotní práci 
pro středoškolskou mládež

Učená společnost České republiky na svém zasedání 18. května 2009 
ocenila celoživotní pedagogické dílo prof. Bohumila Vybírala z Katedry fyzi-
ky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Cenou Učené společnosti, 
která se uděluje jako pocta pedagogickým pracovníkům za podporování zájmu 
o vědu a výzkum na středních školách, vytváření podmínek pro individuální čin-
nost studentů a za vynikající působení studentů v soutěžích. Profesor Bohumil 
Vybíral získal cenu za svoji padesátiletou činnost ve Fyzikální olympiádě, 
kterou vyvíjí po celou dobu existence této předmětové soutěže. Toto ocenění 
vnímá Katedra fyziky královéhradecké univerzity i jako pozitivní hodnocení ce-
lého pracovního kolektivu, který se dlouhodobě věnuje práci se středoškolskou 
mládeží talentovanou pro fyziku. Na zkušenostech a výsledcích osobností, jako 
je profesor Bohumil Vybíral, staví Univerzita Hradec Králové svůj záměr vybu-
dovat centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávaní. 

Učená společnost České republiky je občanským sdružením, které soustře-
ďuje významné vědecké pracovníky přírodovědných i humanitních disciplín. 
Byla založena 10. května 1994 a letos slaví patnáct let své existence. V sou-
časné době má 96 členů řádných a 38 členů čestných. V čele Učené společnos-
ti stáli prof. Rudolf Zahradník (1994-1997), prof. Josef Koutecký (1997-2002), 
prof. František Šmahel (2002-2004), RNDr. Jiří Grygar (2004-2006, 2006-2008). 
V současné době je předsedkyní Učené společnosti prof. Helena Illnerová, mís-
topředsedy jsou prof. Václav Pačes a RNDr. Jiří Grygar. 

Ivo Volf, Katedra fyziky PdF UHK 

DIÁŘ
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Minulostí naší vysoké školy (16)

Studenti a studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v období tzv. 
normalizace 

Počty přijatých studentů a absolventů v období tzv. normalizace se určo-
valy podle centrálního plánu potřeby kvalifi kovaných pracovníků. Jeho pětiletý 
plán vznikl podle požadavků jednotlivých rezortů a krajských národních výborů 
a v průběhu pětiletky se upřesňoval. Pro vysoké školy se vytvářela tzv. směrná 
čísla, která určovala přesné počty studentů v jednotlivých oborech. Směrná 
čísla byla závazná a jejich nenaplnění se předpokládalo pouze v případě ma-
lého zájmu o obor. 

V květnu 1970 vydalo ministerstvo školství metodický pokyn pro přijímací ří-
zení na vysokých školách. Přijímací řízení bylo ovlivněno tzv. komplexním hod-
nocením uchazeče o vysokoškolské studium, při němž uchazeč musel předložit 
své morální a politické hodnocení. Dále se přihlíželo k nadání, schopnostem 
a vědomostem pro daný obor. Spolu s přihláškou na vysokou školu posílal ža-
datel životopis a komplexní hodnocení ze střední školy, které obsahovalo jeho 
studijní výsledky a zájmy během středoškolského studia. Kromě toho ředitel 
střední školy popisoval i povahové vlastnosti studenta a zdravotní stav. „Zdra-
votní stav žákyně je dobrý. Prodělala jen běžné dětské nemoci, jinak je stále 
zdravá….povahově je žákyně klidná, mírná, při vyučování i mimo ně se proje-
vovala její uvědomělá kázeň a smysl pro dodržování školního řádu. Její chování 
k vyučujícím a ke všem dospělým lidem je uctivé.“ Hodnocení se také zabývalo 
poměry v rodině, třídním původem, prací pro Socialistický svaz mládeže atp. 

Po přijetí na vysokou školu stejně jako dnes skládali studenti slib. Ten 
se samozřejmě plně identifi koval s tehdejším politickým klimatem. „Slibuji 
lidu československému, vedenému dělnickou třídou a Komunistickou stra-
nou Československa v čele, že budu plnit všechny své povinnosti občana 
Československé republiky, že budu plnit všechny povinnosti studenta, uložené 
zákony a předpisy o vysokých školách i povinnosti vyplývající z rozhodnutí dě-
kana Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Slibuji, že budu usilovně studovat, 
abych dobře a včas ukončil (a) svá studia a stal (a) se dobrým socialistickým 
učitelem, který přispěje platným způsobem k výchově komunistické generace, 
a že nastoupím tam, kam mne naše socialistická vlast povolá.“

Po ukončení studia přibylo do studijního spisu studenta další hodnocení, 
nyní Komplexní hodnocení absolventa vysoké školy. Kromě toho byl student 
hodnocen po každém ukončeném ročníku, stejně jako po absolvované praxi 
na pionýrském táboře apod. 

Počet studentů v roce 1970 byl celkem 872, přičemž v denním studiu se 
nacházelo 653 a v dálkovém 219 studentů. Skoro o dvacet let později v roce 
1988 bylo v interní formě studia 1523 studentů, v dálkové formě 512, což před-
stavovalo celkem 2035 posluchačů. 

V roce 1984 si fakulta předsevzala dosažení počtu 2000 studentů v roce 
2000, což se jí podařilo již v následujícím roce, sečteme-li studenty denního 
a dálkového studia. V roce 2000 měla Univerzita Hradec Králové již 4516 stu-
dentů. 

Ve školním roce 1977/1978 byla zahájena podle „Projektu dalšího rozvoje 
československé výchovně vzdělávací soustavy“ jednotná příprava učitelů pro 
druhý stupeň základní školy a školy druhého cyklu. Tato příprava byla pětile-
tá a realizovaly ji pedagogické fakulty, fi lozofi cké fakulty, přírodovědné fakulty, 
matematicko - fyzikální fakulty a fakulty tělesné výchovy a sportu. Pedagogické 
fakulty připravovaly učitele všeobecně vzdělávacích předmětů zpravidla v těch-
to studijních oborech: mateřský jazyk a literatura, ruský jazyk, dějepis, občan-
ská nauka, výtvarná výchova, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis. 
Příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů byla dvouoborová, přičemž 
oba studijní obory měly rovnocenné postavení. Jejich seskupení do aprobač-
ních kombinací umožňovalo profi lace vysokoškolských center připravujících 
učitele podle společenských potřeb školství a i podle odborné kvalifi kovanosti 
kádrů.

Na Pedagogické fakultě v Hradci Králové bylo ve školním roce 1977/1978 
zahájeno pětileté oborové studium (forma dálkového studia byla šestiletá) pro 
5. - 12. ročník v aprobacích:

český jazyk – hudební výchova, český jazyk – výtvarná výchova, ruský ja-
zyk – dějepis, ruský jazyk – občanská nauka, matematika – fyzika, matematika 
– chemie, matematika – základy techniky, fyzika – základy techniky a fyzika 
– chemie. Až do roku 1984 se na fakultě nevyučovala tělesná výchova. Kvůli 
zvyšujícímu se nedostatku učitelů této aprobace ve Východočeském kraji došlo 
k jejímu znovuotevření ve školním roce 1984/1985. Kromě předmětů vztahu-

jících se ke zvolenému oboru byly v období normalizace povinné předměty 
jako vědecký ateismus, vědecký komunismus, politická ekonomie, marxisticko-
leninská fi lozofi e.

Studentská vědecká činnost se na fakultě rozvíjela od roku 1972. Již v roce 
1973, kdy se konalo celostátní kolo na pedagogických fakultách v Nitře a Trnavě, 
se Pedagogická fakulta prezentovala šesti pracemi, přičemž za chemii získala 
první místo. V roce 1977 se celostátní kolo SVOČ uskutečnilo v Hradci Králové. 
Do soutěže se zapojovalo stále více studentů, v roce 1988 jich bylo již 328.

Na život studenta dohlíželi tzv. skupinoví učitelé, kteří kromě studijních zá-
ležitostí museli nejméně dvakrát za semestr kontrolovat studenty na kolejích. 
Jejich kontroly byly také kontrolovány, neboť při příchodu na koleje se učitel 
muset zapsat do knihy na vrátnici a o své inspekci podat písemnou zprávu 
příslušnému proděkanovi, která měla v optimálním případě potvrdit, že kolejní 
život studentů není ničím narušován. Také dohlíželi na to, aby se studenti účast-
nili v té době významných akcí jako např. manifestací k výročí Velké říjnové 
socialistické revoluce nebo průvodu 1. máje, bramborových nebo chmelových 
brigád. 

Období sedmdesátých a osmdesátých let ve společnosti i na akademické 
půdě ovládl model kontroly a všudypřítomná obava z nepředvídaných událostí. 

Sylva Sklenářová, Archiv UHK 

Dvacítka členů Smíšeného sboru 
UHK reprezentovala v Rakousku

Ojedinělou akci se povedlo realizovat Smíšenému sboru Univerzity Hradec 
Králové a Pěveckému sdružení Dalibor Svitavy. Dvacet našich studentů pod 
vedením sbormistryně Dany Ludvíčkové odcestovalo 25. dubna 2009 v ranních 
hodinách do rakouského Gerasdorfu bei Wien, kde uspořádalo tentýž večer 
slavnostní koncert, jenž byl spojen s oslavami deseti let samostatnosti tohoto 
městečka nedaleko Vídně. 

Ve spolupráci se svitavským sborem prezentoval náš sbor v Rakousku pře-
devším Schubertovu Mši G dur, oba soubory se také představily v samostat-
ných vystoupeních. Moderování sobotního koncertu, který si nenechalo ujít 
velké množství obyvatel Gerasdorfu včetně starosty pana Vojty, se ujal brilantní 
němčinou člen sboru a student naší univerzity Vladimír Heuler, jenž obstaral 
také většinu klavírních doprovodů. Smíšený sbor UHK se pak přes poněkud 
složitější nácvik Mše představil v dobré formě, a tak sklidil velké ovace a večer 
po koncertu panovala dobrá nálada.

Ani v neděli studenti královéhradecké univerzity na zpěv nezapomněli, v ge-
rasdorfském kostele, disponujícím výbornou akustikou, si při slavnostní boho-
službě druhé provedení Schubertovy Mše dokonale užili. Věřící tento výkon 
ocenili potleskem a povstáním, takže sbory společně provedly ještě Händelovo 
Haleluja. Před odjezdem od rakouských hostitelů, kteří se především zásluhou 
pana starosty Vojty předvedli v tom nejlepším světle, se podívaly oba sbory 
do Vídně. Dostalo se jim dokonce cti zazpívat si v pověstném Stefansdomu, go-
tické dominantě hlavního města Rakouska. A protože se povedlo vyřešit i jediný 
větší problém, kdy jedna ze sboristek ve Vídni zabloudila a byla nějakou chvíli 
na „seznamu pohřešovaných“, lze hodnotit víkendový zájezd do rakouského 
Gerasdorfu jako opravdu vydařený.

Jan Pokorný
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Koncertní sezóna Komorního 
orchestru UHK 

Komorní orchestr UHK začal v dubnu 2009 pod taktovkou Mgr. Jaromíra 
Křováčka svou koncertní sezónu. S projektem Cesta k pólu účinkoval 18. dubna 
2009 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v Kapli Božího 
Těla v rámci festivalu Academia fi lm Olomouc. Toto již třetí provedení se těší 
velikému zájmu diváků a orchestr jedná o možnostech vystoupení na dalších 
univerzitách, program se nabízí i jako pořad pro žáky škol. 

Jen o den později se zúčastnil zahajovacího koncertu Národního festiva-
lu neprofesionálních těles v Mladé Boleslavi. Představil se ve skladbách S. 
Hořínky, J. Suka A P. Breinera. O týden později vystupoval na druhém festi-
valovém koncertě v sále Filharmonie Hradec Králové, který za podpory Města 
Hradec Králové a Královéhradeckého kraje organizoval orchestr Primavera. 
Tentokrát si orchestr vybral náročnou Serenádu P. I. Čajkovského a společ-
ně se sopranistkou Stellou Marisovou zahrál árii z Donizettiho opery Romeo 
a Julie. Festival je největší přehlídkou neprofesionálních hudebních sdružení 
v Česku a koná se za fi nanční podpory Ministerstva kultury v různých městech 
ČR. Z každého koncertu je pořizován záznam Českým rozhlasem a koncerty 
jsou potom vysílány na stanici Český rozhlas Vltava v pořadu Slovo o hudbě. 
Po koncertě vždy následuje seminář, ve kterém jsou výkony jednotlivých těles 
hodnoceny význačnou osobností z oblasti vážné hudby. Na každém koncertě 
vystupují tři orchestry, festival v Hradci Králové ještě doplnilo vystoupení zahra-
ničního hosta z Paříže, orchestru Cadet, s nímž naše hudební těleso navázalo 
spolupráci při zájezdu do Francie v roce 2007. Při přípravě programu se diri-
genti obou orchestrů domluvili na společných skladbách, a tak vznikl projekt, 
v jehož rámci se uskutečnilo společné vystoupení pod taktovkou výborného 
francouzského dirigenta J. Leroy. Koncert, který zakončilo vystoupení výborné-
ho Novoměstského orchestru, byl velice kladně hodnocen zástupci pořádající 
pražské organizace NIPOS ARTAMA i pracovníky Ministerstva kultury. 

Komorní orchestr UHK vystoupil ještě 22. dubna 2009 na koncertě 
ve Svitavách v krásných prostorách nově rekonstruovaného kulturního objektu 
Fabrika, kde hrál opět Serenádu P. I. Čajkovského a část programu s orches-
trem Cadet.

Náročná sezóna pokračovala v květnu koncerty v Praze v rámci projek-
tu Navalis-slavnosti J. Nepomuckého. V červnu se mladí hudebníci zúčastní 
festivalu v Letohradě a sezónu zakončí v červenci na prestižním festivalu 
Hudba Znojmo, kde vystoupí jako sólisté nejlepší studenti Hudební katedry 
PdF UHK.

Jaromír Křováček, umělecký vedoucí Komorního orchestru UHK 

Počáteční úspěchy spolupráce 
PdF UHK a Kraje Vysočina

Prostřednictvím vzniku konzultačního střediska Ústavu primární a preprimár-
ní edukace v Jihlavě oboru Učitelství pro mateřské školy v kombinované formě 
studia byla navázána úspěšná spolupráce Pedagogické fakulty UHK a Kraje 
Vysočina, oddělením organizace školství, v zastoupení Mgr. Evy Chvátalové.

Dne 24. dubna 2009 uspořádaly studentky 2. ročníku oboru Učitelství 
pro mateřské školy koncert v sále ZUŠ v Jihlavě pod vedením učitelek Evy 
Fišerové a Mgr. Dany Slavíkové. V pestré produkci zazněly skladby starých 
mistrů, lidové i současné melodie. Pozvání přijali děkan Pedagogické fakulty 
UHK doc. Vladimír Jehlička a mnozí další milí hosté.

Zároveň proběhlo pracovní setkání všech zainteresovaných u kulatého 
stolu, na kterém se projednávaly další vize společné spolupráce. Celá 
akce byla úspěšným krokem prezentace Pedagogické fakulty UHK v Kraji 
Vysočina.

Iva Bartošová a Vladimíra Hornáčková,
Ústav primární a preprimármní edukace PdF UHK 

Basketbalová kvalifikace 
  
V Pardubicích se 20. dubna 2009 uskutečnila kvalifi kace na České akade-

mické hry 2009. Po několika letech sportovního půstu se podařilo sestavit druž-
stvo mužů i žen. Muži nastoupili proti Univerzitě Pardubice (UPCE - UHK 73:57) 
a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (UHK – JČU 40:59), oba dva 
soupeři však byli silnější. Ženy zvítězily proti Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích (UHK-JČU 56:33) a Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 
(UHK – UJEP 53:37), s domácím týmem Univerzity Pardubice však již prohrály 
49:34. Všem hráčkám a hráčům děkujeme za předvedené výkony a reprezen-
taci UHK.

Pavel Šmíd, Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UHK, a Petr Hruša, 
Katedra rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK 
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Reprezentace UHK na kvalifikaci 
Českých akademických her 
2009 ve volejbale

Dne 18. a 19. března 2009 proběhla ve sportovní hale Univerzity Pardubice 
kvalifi kace Českých akademických her ve volejbale pro oblast Čechy. Turnaje 
se aktivně zúčastnila družstva Technické univerzity v Liberci, Univerzity 
Pardubice, Univerzity Hradec Králové, UJEP v Ústí nad Labem a FAF UK 
Hradec Králové. Naše univerzita měla zastoupení jak v ženské, tak i mužské 
kategorii. Ženy předvedly ve středečních utkáních výborné výkony, které do-
kazují i jejich výsledky. Pouze jediná prohra s extraligovým týmem Technické 
univerzity v Liberci však nezajistila postup na České akademické hry 2009, pro-
tože postupuje pouze vítěz oblastních kol. O konečném pořadí na 2. - 4. místě 
turnaje rozhodovaly až poměry všech odehraných míčů, vzhledem k vyrovna-
nému bodovému skóre dle vyhraných setů. Reprezentace žen ve složení Jana 
Drozdová, Iveta Záveská, Lenka Mannová, Jana Macková, Eliška Hedvíková, 
Petra Sochorová, Markéta Vejdělková, Veronika Pourová, Jana Jirsáková, Eva 
Chramostová skončila celkově na třetím místě. 

Muži ve čtvrtečním turnaji měli opravdu silné soupeře, díky nimž nenavázali 
na úspěšnou bilanci po vzoru žen, nicméně předvedli bojovné výkony, zejména 
v utkání proti družstvu Univerzity Pardubice. Reprezentace mužů UHK ve slo-
žení Jan Sejkova, Zbyněk Bartoš, Milan Prášek, Karel Šejvl, Luboš Vašina, 
Martin Švec a Filip Hynek obsadila čtvrté místo. Oceňujeme turnajový výsledek 
žen a svědomitý přístup mužů v tréninkové přípravě.

Gabriela Jahodová, Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UHK

Survival Weekend vol. 3 se vydařil 

Do autocampu Rozkoš se v půlce dubna tohoto roku sjelo 50 účastníků 
akce zvané Survival Weekend. Jde o tradiční akci, kterou studentská organi-
zace ESN Buddy System pořádá pro zahraniční studenty z různých univerzit 
v České republice. Tento dobrodružný víkend, již třetí v pořadí, je pro studenty 
z celé Evropy jedinečnou příležitostí k setkání se svými krajany, kteří také díky 
progamu LLP/Erasmus studují na českých univerzitách. 

Pro účastníky byly připraveny sportovní aktivity v přírodě a aktivity na posí-
lení týmové spolupráce. Mezi nejlépe hodnocené patřilo například slaňování, 
střelba z luku, paintball, ale i pojídání červů. Třídenní pestrý program byl pro 
všechny příjemnou změnou před nadcházejícím koncem semestru. 

K průběhu víkendu se vyjádřil hlavní organizátor Vojtěch Talášek: „K úspě-
chu celé akce výrazným dílem přispělo zapůjčení vybavení z Katedry rekreolo-
gie a cestovního ruchu FIM UHK a Akademického centra studentských aktivit 
v Brně. Celá akce by též nebyla možná bez fi nanční podpory Univerzity Hradec 
Králové a organizace Erasmus Student Network ČR. Všem zmíněným patří 
naše díky.“

Na základě kladných ohlasů hodnotí organizátoři Survival Weekend vol. 3 
jako opravdu povedený. „Všichni účastníci odjížděli spokojeni a plni dojmů, což 
pro nás bylo největší odměnou za snahu a motivací pro pořádání dalších aktivit,“ 
nechala se slyšet prezidentka ESN Buddy Systemu Andrea Teichmannová. 

Leona Patočková, ESN Buddy System

Nové tituly nakladatelství 
Gaudeamus 

SEMRÁDOVÁ, Ilona. Etika: Přehled etických teorií. 4. vyd. Hradec Králové: 
Gaudeamus, 2009, 101 s. ISBN 978-80-7041-575-7.

BARTOŠOVÁ, Iva, Pedagogický sešit pro 1. až 3. ročník studia oboru učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ.1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 99 s. ISBN 978-
80-7041-623-5.

MAGINCOVÁ, Dagmar, Jazyková kultura pro nefi lologické obory. 1. vyd. Hradec 
Králové: Gaudeamus, 2009, 128 s. ISBN 978-80-7041-671-6.

ULRICHOVÁ, Monika, Různé tváře smrti: Vybrané kapitoly z nathanologie. 
1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 145 s. ISBN 978-80-7041-743-0.

MOHELSKÁ, Hana, Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus 
2009, 136 s. ISBN 978-80-7041-659-4.

Sborník z konference František Kupka. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 
2009, 106 s. ISBN 978-80-7041-695-2.

Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání: Sborník příspěvků k ži-
votnímu jubileu doc. PhDr. Marty Faberové, CSc. 1. vyd. Hradec Králové: 
Gaudeamus, 2009, 104 s. ISBN 978-80-7071- 707-2.

7. ročník konference Alternativní metody výuky 2009. 1. vyd. Hradec Králové: 
Gaudeamus, 2009, 75 s. s přílohou CD, ISBN 978-80-7041-515-3.
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