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Stalo se na UHK

1. listopadu 2007   vznikla na Fakultě humanitních studií UHK Katedra ja-
zykové přípravy. 

2. listopadu 2007    převzala Univerzita Hradec Králové v areálu Na Sou-
toku novostavbu Fakulty informatiky a managementu. 

7. a 8. listopadu 2007  se na Fakultě informatiky a managementu UHK konala 
 konference a soutěž eLearning 2007. 

14. listopadu 2007    byli rektorkou UHK na slavnostním zasedání Aka-
demického senátu UHK oceněni úspěšní studenti uni-
verzity. 

20. listopadu 2007    organizovala Univerzita Hradec Králové výjezdní se-
minář pracovní skupiny Rady vysokých škol ČR pro 
kvalitu vysokých škol a její hodnocení. 

21. listopadu 2007    pořádala Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK 
prezentaci publikace doc. Pavla Vašáka Šifrovaný de-
ník Karla Hynka Máchy. 

21. – 23. listopadu 2007 se uskutečnily volby do Akademického senátu Uni -
 verzity Hradec Králové. 

26. listopadu 2007   byla na Univerzitě Hradec Králové představena publi-
kace Poselství dřeva z tematické řady Zlaté ruce. 

1. prosince 2007   přijala Fakulta humanitních studií UHK název 
Filozofi cká fakulta UHK. 

Vcházíme do roku 2008

Univerzitu Hradec Králové čekají v kalendářním roce 2008 velmi 

důležité události. Již v první polovině roku to bude především 

volba kandidáta na funkci rektora pro funkční období 2008 – 2012. 

Rovněž na Pedagogické fakultě a na Fakultě informatiky a mana-

gementu UHK dojde k volbě kandidátů na funkci děkanů, a to také 

na čtyřleté funkční období. Univerzita vstupuje do nadcházejícího 

roku s optimismem a věří, že přinese úspěchy ve vědecko-pedago-

gické činnosti a v oblasti jejího rozvoje. Závěr tohoto roku, v němž 

došlo k přejmenování Fakulty humanitních studií na Filozofi ckou 

fakultu, je výborným vykročením. Mnoho úspěchů při vstupu 

do nového roku a po celý jeho průběh přeje Univerzita Hradec 

Králové všem svým akademickým pracovníkům, zaměstnancům, 

studentům a partnerům prostřednictvím novoročenky vytvořené 

Davidem Ledvinkou, studentem oboru Grafi cká tvorba – multimé-

dia Pedagogické fakulty UHK.  

Univerzita
Hradec
Králové

PF 2008
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ZE ŽIVOTA UNIVERZITY

Univerzita Hradec Králové má 
Filozofickou fakultu

 
Dnem 1. prosince 2007 došlo k přejmenování Fakulty humanitních studií 

Univerzity Hradec Králové na Filozofi ckou fakultu Univerzity Hradec Králové. 
O změně názvu rozhodl 28. listopadu 2007 Akademický senát UHK na základě 
návrhu rektorky univerzity doc. Jaroslavy Mikulecké a děkana fakulty dr. Petra 
Grulicha. Město Hradec Králové tak k současnému spektru svých vysokoškol-
ských fakult získalo fakultu fi lozofi ckou. 

Důvody pro změnu názvu fakulty spatřuje její děkan ve dvou rovinách. 
Fakulta humanitních studií, která vznikla 1. 9. 2005, za dva roky své existence 
vybudovala takové spektrum studijních oborů, které již nekoresponduje s pro-
fi lem ostatních fakult humanitních studií v České republice, ale naopak zcela 
zapadá do spektra oborů typických pro fi lozofi cké fakulty. Vedení fakulty proto 
chtělo tuto disproporci napravit tak, aby název fakulty odpovídal jejímu sku-
tečnému zaměření. Svou roli sehrály samozřejmě i prestižní důvody. Hlavním 
posláním Filozofi cké fakulty Univerzity Hradec Králové je zajišťování vysoko-
školského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního 
zaměření fakult fi lozofi ckého směru. 

Filozofi cká fakulta Univerzity Hradec Králové dnes vzdělává na tisíc studen-
tů v sedmi bakalářských, třech magisterských a jednom doktorském studijním 
oboru a pro Pedagogickou fakultu UHK ještě spoluzajišťuje další čtyři magis-
terské studijní obory. Děkan dr. Petr Grulich dále k profi lu fakulty uvádí: „Každý 
z oborů nabízených fakultou je něčím zajímavý a jedinečný. Ať již se jed-
ná o obory Aplikované technologie v archivnictví a Počítačová podpora 
v archeologii, které jsou jediné v Evropě, o unikátní obory Prezentace 
historických věd, Filozofi e a společenské vědy, Archivnictví-historie, 
Politologie nebo o nový obor Archeologie, který výrazně akcentuje expe-
riment v archeologii. Z magisterských studijních oborů si vedle klasické 
historie, královny věd, zaslouží zmínku mezinárodně zaměřené a u nás 
jedinečné obory Politologie-latinskoamerická studia a Politologie-africká 
studia. Filozofi cká fakulta Univerzity Hradec Králové je jedinou mimo-
pražskou fakultou, která takovéto obory nabízí. Změna názvu fakulty je 
zásadním mezníkem v životě její akademické obce. Je to jen malá změna 
ve vnitřních předpisech, ale obrovský krok pro celou univerzitu.“

 Filozofi cká fakulta UHK se profi luje jako tradiční badatelské pracoviště 
podílející se na řadě grantových úkolů. Hlavními vědecko-výzkumnými směry 
fakulty jsou zejména československé dějiny, dějiny východočeského regionu, 
Slezska a dalších regionů střední Evropy, dále pak experimentální archeologie 
a public archaeology, politologický výzkum volebních systémů, výzkum latinsko-
americké problematiky, srovnávací fi lozofi e  a výzkum v oblasti pomocných věd 
historických a archivnictví rozšířený o dnes aktuální oblast využití digitálních 
technologií v archivnictví. V aplikaci moderních informačních technologií v ar-
cheologii a archivnictví je Filozofi cká fakulta UHK jedinou vysokoškolskou insti-
tucí v České republice, která se touto problematikou zabývá. Pracovníci fakulty 
jsou rovněž připraveni realizovat záchranný archeologický výzkum na stavbě 
nových úseků dálnice D 11.    

Veřejnosti jsou známy aktivity pracovníků fakulty směřující k prezenta-
ci a také popularizaci vědy, např. archeologické expedice Monoxylon I. a II., 
Centrum experimentální archeologie ve Všestarech a řada jiných. Z pera pra-
covníků Filozofi cké fakulty již vzešla celá řada odborných publikací, včetně pra-
cí s tuzemskými i zahraničními oceněními. Fakulta ve své odborné a vědecké 
činnosti spolupracuje s řadou odborných pracovišť, archivů, muzeí a výzkum-
ných ústavů z tuzemska i zahraničí. Od příštího roku nabídne svým studentům 
možnost stáží v exotických zemích Afriky a Latinské Ameriky, pro tamní studen-
ty přijíždějící do Hradce Králové je zase fakultou v rámci reciprocity připraven 
speciální výukový modul v anglickém jazyce.  

V univerzitním areálu Na Soutoku bude v první polovině roku 2008 uvedena 
do provozu nová budova Fakulty informatiky a managementu UHK, jejíž sou-
časný objekt na náměstí Svobody začne využívat Filozofi cká fakulta UHK.

Děkan FF UHK dr. Petr Grulich adresoval v souvislosti se změnou názvu 
fakulty svým zaměstnancům a studentům tato slova. „Je to změna k lepší-

mu, ale současně je to veliký závazek. Je to závazek vůči vědě, výzkumu 
i kvalitě naší pedagogické práce. Nepochybuji o tom, že pocit z působení 
na fi lozofi cké fakultě ve Vás vyvolá mnoho dobrého. Ze srdce Vám přeji, 
ať jste s novou fi rmou naší fakulty spokojeni, přeji Vám, aby Vám název 
Filozofi cká fakulta UHK pomohl i ve Vašem odborném životě. Naší fakul-
tě pak přeji, aby se stala skutečně plnohodnotnou fi lozofi ckou fakultou, 
o které se bude v naší zemi hovořit jako o velmi solidní vysokoškolské  
instituci. Fakulta humanitních studií Univerzity Hradec Králové se stává 
minulostí. Ať žije Filozofi cká fakulta Univerzity Hradec Králové!“

Petr Grulich, děkan FF UHK, a Ondřej Tikovský, kancléř UHK 

Novostavba Fakulty informatiky 
a managementu UHK předána 
univerzitě 

Ve svém příspěvku budu vycházet z jedné – věřím, že pravdivé – premisy, 
a to, že se najde jen velmi málo (či snad žádný) zaměstnanců či studentů, kteří 
by nevěděli o stavbě objektu Fakulty informatiky a managementu Univerzity 
Hradec Králové v lokalitě Na Soutoku. 

I v tomto periodiku jste se již mohli dočíst průběžné zprávy o postupu prací 
a prohlédnout si související fotodokumentaci. Z toho důvodu zaměřuji svůj text 
na doplnění vybraných nových informací, jež dosud v univerzitním časopise 
zveřejněny nebyly, a dále na uvedení některých – snad zajímavých – informací 
o samotném objektu novostavby FIM UHK. 

Jelikož je celé téma velmi široké, podávám je ve formě bodů. 
Z aktuálních informací cítím potřebu přinést následující sdělení: 

dne 2. listopadu 2007 převzala UHK stavbu od společnosti VCES,• 
v průběhu akademických prázdnin byla zorganizována dvě otevřená vý-• 
běrová řízení na související dodávky mobiliáře a audiovizuální techniky; 
jejich výsledek je následující: 

 –  v soutěži na AV techniku zvítězila společnost DAMOVO, s níž již po ne-
zbytné schvalovací proceduře byla podepsána smlouva o dílo; dodávka 
plynule naváže na montáž mobiliáře,

 –  v soutěži na dodávku mobiliáře zvítězila společnost Dřevozpracující 
výrobní družstvo z Jaroměřic nad Rokytnou; v současné době dochází 
k fi nálnímu schvalování smlouvy o dílo, po jejímž podpisu budou zahá-
jeny přípravné práce k samotné dodávce a montáži.
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V úvodu jsem předeslal, že tento text bude obsahovat vybrané – možná 
nesourodé – zajímavé informace o stavbě samotné. Zde jsou:

zastavěná plocha objektu činí 2.181 m• 2 s půdorysnými rozměry 45 x 
54,6 m a obestavěný prostor 43.250 m3,
pro napojení na inženýrské sítě bylo vybudováno téměř půl kilometru ka-• 
nalizační stoky a skoro 200 m tepelného kanálu, 
obvodový plášť z obvodových lícových cihel je navržen jako sendvičová • 
konstrukce se vzduchovou provětrávanou mezerou šířky min. 35 mm, 
sadové úpravy kolem objektu se týkaly plochy téměř pěti tisíc m• 2,
pro možnost zahájení stavby musela být skryta ornice v tloušťce 65 cm, • 
chemický rozbor spodní vody ukázal, že voda je tvrdá až velmi tvrdá, • 
dle příslušné normy vykazuje spodní voda přítomnost agresivního CO

2
 

v hodnotách charakterizujících nízký až vysoký stupeň agresivnosti pro-
středí,
hladina podzemní vody byla ověřena provedenými sondami v hloubce 1,4 • 
až 2,6 m pod terénem. 

Co jsou však kusé informace uvedené v tomto článku a z kontextu vytržené 
hodnoty vybraných ukazatelů proti krásné nové budově, která se zanedlouho 
otevře studentům a zaměstnancům nejen Fakulty informatiky a managementu 
UHK!   

Stanislav Klik, kvestor UHK, 
s využitím projektové dokumentace zpracované fi rmou S-projekt plus a.s.

Výsledky voleb do Akademického 
senátu UHK 

Ve dnech 21. – 23. listopadu 2007 se na Univerzitě Hradec Králové uskuteč-
nily volby do Akademického senátu UHK. Z celkového počtu  8 568 oprávně-

ných voličů se voleb zúčastnilo 237 akademických pracovníků (z 468) a 1 454 
studentů (z 8 100). Akademických pracovníků tak hlasovalo 50,64 % a studentů 
17,95 %. Minimální 15% hranice účasti ve volbách podle Volebního a jednacího 
řádu AS UHK (čl. 7. odst. 8.) byla splněna. Volební komise konstatovala, že 
do AS UHK podle Volebního a jednacího řádu AS UHK postupují níže uvedení 
kandidáti:
Zvolení kandidáti do AS UHK za PdF UHK

Zvolení kandidáti do AS UHK za FIM UHK

Zvolení kandidáti do AS UHK za FF UHK

Převzato ze zprávy volební komise AS UHK o průběhu a výsledku voleb 

Ocenění úspěšných studentů 

Jednání akademické obce Univerzity Hradec Králové ve středu 14. 11. 2007 
mělo také svou slavnostní část. Jak je již uprostřed listopadu pěknou tradicí 
naší školy, při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, výročí 17. lis-
topadu,  byli oceněni také v tomto roce ti studenti Univerzity Hradec Králové, 
kteří dosáhli v minulém akademickém roce významného úspěchu v odborné, 
umělecké či sportovní oblasti nebo svou dlouhodobou záslužnou aktivitou po-
máhají potřebným, a přispěli tak k šíření dobrého jména naší univerzity v od-
borných, uměleckých a sportovních kruzích, v akademické veřejnosti a celé 
společnosti.

V uplynulém akademickém roce dosáhli takového významného úspě-
chu v oblasti odborné Jan Haisman, student magisterského studijního obo-
ru Politologie – latinskoamerická studia z Filozofi cké fakulty UHK, a David 
Zapletal, student doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice 
z Pedagogické fakulty UHK.

K oceněným studentům patří rovněž Tomáš Juříček, student oboru 
Management cestovního ruchu Fakulty informatiky a managementu UHK, 
za aktivity vykonané na poli rozvoje mezinárodních vztahů univerzity, a Klára 
Lakomá, studentka téhož oboru, za odborné aktivity a popularizaci vědy v širo-
ké, zejména seniorské veřejnosti.

Sportovních úspěchů dosáhli Martin Vohralík, student magisterského stu-
dijního oboru Informační management, Hana Lefnerová a Kateřina Ulrichová, 
studentky oboru Sportovní management, všichni z Fakulty informatiky a mana-
gementu UHK, a Petra Lochmanová, studentka oboru Sociální pedagogika se 
zaměřením na tělesnou výchovu a sport, s Alenou Eiglovou, studentkou oboru 
Učitelství pro 2. stupeň základních škol, obě z Pedagogické fakulty UHK. 

Uměleckých úspěchů na poli výtvarném dosáhli tito studenti: Lenka 
Holubová a Zuzana Stehnová, studentky oboru Textilní tvorba na Pedagogické 
fakultě UHK, a Jiří Adamíra, Hana Kubíková a Lucie Krejcarová ze studijního 
oboru Grafi cká tvorba – multimédia téže fakulty. 

Vavříny na hudebních soutěžích získaly Klára Homonaiová, studující obor 
Učitelství pro střední školy, Klára Kubátová, studující obor Učitelství pro střed-
ní školy a bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby, stejně jako Jitka 
Raková, všechny z Pedagogické fakulty UHK.

Za záchranu lidského života – tonoucí paní – byl oceněn Petr Pluhař, stu-

studenti:
Lukáš Vízek
Kateřina Francová
Marie Masaříková
Kamila Ryvolová

akademičtí pracovníci:
Ing. Karol Radocha, Ph.D.
RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

studenti:
Tomáš Juříček
Alena Vejsadová
Jiří Šťovíček
Vojtěch Talášek

akademičtí pracovníci:
Ing. Jaroslava Dittrichová, Ph.D.
doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.
Ing. Karel Mls, Ph.D.
Ing. Hana Šrámková, Ph.D.

studenti:
Martina Týblová
Vítězslav Louda
Petr Rezek
Michal Munzar

akademičtí pracovníci:
PhDr. Jan Mervart
Mgr. Jiří Štěpán
Mgr. Lenka Horáková
PhDr. Dana Musilová, CSc.
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dent oboru Učitelství pro střední školy na Pedagogické fakultě UHK.
Za dlouholetou práci na poli pomoci potřebným byla oceněna Veronika 

Linhartová, studentka oboru Učitelství pro střední školy na Pedagogické fakultě 
UHK.

Všechna ocenění jsou kromě čestného uznání a drobného věcného daru 
tradičně spojena s přiznáním mimořádného stipendia. Věřme, že tito studenti 
budou ve svých úspěšných aktivitách pokračovat i v dalších letech a že budou 
příkladem pro ostatní studenty naší univerzity.

Iva Jedličková, prorektorka UHK pro vnitřní záležitosti  

Dobré zprávy z Institutu dalšího 
vzdělávání UHK

Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové se na podzim letošní-
ho roku může pochlubit několika úspěchy souvisejícími s realizací probíhajících 
kurzů i s přípravou pro další období.

Z celkového počtu šesti projektů uskutečňovaných v IDV UHK se stopro-
centní dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České repub-
liky byl již ukončen první z nich, a to projekt nabízející vzdělávání v oblasti ar-
chivní a spisové služby nazvaný MOSAS. Institut dalšího vzdělávání Univerzity 
Hradec Králové jej realizoval ve spolupráci s tehdejší Fakultou humanitních 
studií UHK. Z dalších kurzů, jejichž zakončení bylo původně plánováno v roce 
2008, lze uvést MODEL – „Moderní a efektivní lektor“. V jeho rámci bylo pro-
školeno 91 účastníků z řad cílové skupiny. Po dohodě s poskytovatelem dotace 
byl tento projekt rozšířen o nové aktivity, a v souvislosti s tím i o čtyři měsíce 
prodloužen. Vzniká tak prostor pro to, abychom připravili nové kurzy z oblasti 
distančního vzdělávání dospělých, které budou následně nabídnuty zájemcům. 
K prodloužení došlo z důvodu značného zájmu o předchozí kurzy projektu. 
Dne 12. listopadu 2007 byla naše žádost schválena, a tak projekt může dále 
pokračovat.

Tradičně největší zájem zaznamenáváme o kurzy v rámci projektu „Výchova 
ke zdraví a zdravému životnímu stylu“. O oblibě tohoto kurzu mezi veřejností 
jsme se přesvědčili i při ukázkové hodině, kdy byl v Hradci Králové zahájen 
cyklus akcí v rámci Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji. 
Na přednášce, se kterou jsme „vyšli do ulic“ a uskutečnili ji v prostorách Artkina 
Centrál v centru Hradce Králové, jsme přivítali více než sedmdesát účastníků, 
čímž se naše ukázková hodina stala v rámci letošního ročníku Týdne vzdělává-
ní dospělých nejvíce navštívenou.

Rok své činnosti má za sebou vzdělávací projekt „Vzdělávání poskytova-
telů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje 
II“. Tyto vzdělávací kurzy se zaměřují na zajištění kvality sociálních služeb 
vedoucí k sociální integraci (v návaznosti na nastartované procesy zavádění 
standardů kvality do praxe) a také na nové způsoby práce v sociálních služ-
bách (dovednosti práce na PC, terapeutické techniky, terapeutické výcviky 
pracovníků v přímé práci s klientem atd.). Během roční realizace projektu 
bylo proškoleno 832 účastníků, celkem přihlášených do června 2008, kdy 
projekt končí, je jich již 1 272. Největší zájem je stále o „Terapeutické tech-

niky v sociálních službách“ a dále o kurzy počítačové.
Ve výčtu činnosti Institutu dalšího vzdělávání nelze opomenout projekt 

nazvaný REKAP – Rozvoj e-learningových kompetencí akademických 
pracovníků“, a rovněž projekt „PROFESE – Analýza nabídky a poptávky 
po dalším vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. Ten je ve fázi ukonče-
ní sběru dotazníků. Subjekty, které v Královéhradeckém kraji nabízejí další 
vzdělávání, měly mimo jiné možnost zveřejnit a aktualizovat své údaje na in-
ternetové stránce www.profese.cz, která v rámci projektu vznikla. Z poptávky 
po dalším vzdělávání, kterou jsme zjistili u téměř sto padesáti podniků a fi rem 
v regionu, bude v nejbližším období zpracována analýza, jež bude rovněž zpří-
stupněna na webu.

S přípravou na nové programovací období Evropské unie a další výzvy 
k předložení žádostí o dotace na nové projekty, jež očekáváme v první polovině 
roku 2008, souvisí i akreditace nových vzdělávacích programů, kterou jsme 
získali od Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, mají všichni sociální pracovníci, kteří nesplňují podmín-
ku vzdělání v předepsaném oboru, povinnost doplnit si do určité doby vzdělání 
v akreditovaném kurzu v celkovém rozsahu 200 hodin. Takto zaměřený kurz 
jsme zpracovali a úspěšně absolvovali proces jeho schválení na ministerstvu. 
Nese název „Kurz metod sociální práce“ a zájemcům z řad poskytovatelů a za-
davatelů sociálních služeb jej začneme nabízet od příštího roku. Nejnověji jsme 
se dozvěděli i o další úspěšné akreditaci našich kurzů pro vzdělávání pracov-
níků v sociální oblasti, kterými jsou bloky v rozsahu 54 hodin nabízené jednak 
jako doplnění kvalifi kace a jednak jako povinné další vzdělávání. 

Očekáváme, že se získanými dotacemi budeme moci od druhé poloviny 
roku 2008 plynule navázat na naši činnost ve vzdělávání dospělých v regio-
nu Královéhradeckého kraje realizovanou v předchozím dvouletém období. 
Samozřejmě nečekáme pouze na výzvy z ESF, ale hledáme i jiné formy získá-
ní podpory pro vzdělávací kurzy tak, aby kurzy mohly být pro naše účastníky 
zdarma.

Lenka Žáčková, ředitelka Institutu dalšího vzdělávání 
Univerzity Hradec Králové, www.uhk.cz/uhk./idv

Nové akreditace IDV UHK pro 
vzdělávání pracovníků v sociální 
oblasti

Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové podal žádost Odboru 
sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o akreditaci vzdě-
lávací instituce (Univerzity Hradec Králové) a vzdělávacího programu (Kurz 
metod sociální práce).

Univerzita Hradec Králové splnila všechny podmínky pro udělení akredita-
ce stanovené v § 112 až 114 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
a jednání Akreditační komise MPSV ČR dne 23. října 2007 rozhodlo o udělení 
akreditace vzdělávací instituce č. 2007/362–I, čj.: 2007/38567–222. Univerzita 
Hradec Králové je tímto pověřená k uskutečňování akreditovaných vzděláva-
cích programů podle zákona o sociálních službách s celostátní platností s do-
bou platnosti akreditace do 23. října 2011.

Na základě splnění všech podmínek pro udělení akreditace zároveň 
Akreditační komise MPSV ČR dne 24. října 2007 udělila akreditaci k uskuteč-
ňování vzdělávacího programu č. 2007/376–SP, čj.: 2007/38567–222 „Kurz 
metod sociální práce“, realizovaného prezenční formou dalšího vzdělávání 
sociálních pracovníků. 

Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Mgr. et 
Mgr. Radkou Janebovou v současné době uspěl i s dalšími třemi žádostmi 
o akreditaci vzdělávacích programů u MPSV ČR určených sociálním pracov-
níkům i pracovníkům v sociální oblasti v rámci dalšího vzdělávání. Jedná se 
o vzdělávací programy „Úvod do metod sociální práce“, „Základy metod 
sociální práce“ a „Vybrané metody sociální práce“. 

Snahou IDV UHK je získat fi nancování těchto kurzů z prostředků EU – ESF, 
resp. státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstna-
nost, prioritní osa 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 
Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Lucie Skalová, IDV UHK
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Uvítání publikace Poselství dřeva

Impozantní záměr 
ztvárnit ve dvanácti 
svazcích Zlatých ru-
kou historii lidské ru-
kodělné činnosti patří 
již jen svou koncepcí 
bezesporu k mimo-
řádným odborným 
počinům. Byl-li nyní 
zhmotněn vydáním 
prvního svazku vě-
novaného dřevu, stal 
se reálnou předsta-
vou mířící ke svému 
naplnění. Je jistě 

potěšitelné, že to byla tehdejší FHS UHK, která podpořila autory v závěrečné 
fázi práce ochotou zastřešit projekt a pomoci tak dílu na svět. Vcelku přirozeně 
proto získala UHK právo přivítat novou publikaci ve svých zdech. 

Rozsáhlá publikace autorů doc. Václava Šplíchala a PhDr. Marie Otavové 
nazvaná Poselství dřeva vydaná nedávno nakladatelstvím Golempress 
v Letohradě  (702 s. a 1659 fotografi ckých příloh) byla přivítána za účasti více 
než půl stovky hostů 26. listopadu 2007. Vedle obou autorů a zástupců na-
kladatelství se prezentace zúčastnili rektorka UHK doc. J. Mikulecká, děkani 
tří univerzitních fakult, předseda správní rady UHK Ing. M. Chrtek, zástupci 
veřejného a kulturního života (na snímku s autory knihy senátorka Parlamentu 
České republiky Ing. Ludmila Müllerová) a členové univerzitní obce. Vkusně 
uspořádaný program slavnosti zahájil kancléř univerzity Mgr. O. Tikovský a rek-
torka univerzity doc. Mikulecká. Vlastní vstup k uvítání knihy zajistil nadmíru 
originálně PhDr. Zdeněk Zahradník, ředitel Muzea východních Čech. Své vtip-
né laudatio věnované doc. Šplíchalovi zakončil předáním daru v podobě dvou 
zlatých rukou (pozlacených rukavic na šňůrkách). Krátké zamyšlení nad význa-
mem celého projektu i vydané publikace vyslovil historik doc. O. Felcman, který 
pro první publikaci napsal také úvod.

Prezentovaná kniha představuje výjimečné dílo nejen velikostí a vahou, ale 
především nashromážděným množstvím informací, postřehů a sdělení. Jedná 
se nepochybně o multifunkční práci, jež je encyklopedií, lexikonem, kronikou 
a albem fotografi í nashromážděných v neuvěřitelném množství téměř sedm-
nácti set kusů. Lze ji získat za 1260 Kč (+ poštovné); potřebný kontakt předá 
vážným zájemcům sekretariát HÚ FF UHK (tel. 493 331 464).

Na Univerzitě Hradec Králové se stalo již dobrou tradicí vítat knižní počiny 
vědecko-pedagogických pracovníků z řad své vlastní akademické obce. Může 
nás těšit, že se představením prvního svazku tematické řady Zlaté ruce tento 
koncept rozšiřuje také o díla neuniverzitní provenience, která však svým obsa-
hem s badatelským zaměřením vysoké školy úzce souvisejí.   

  Ondřej Felcman, ředitel HÚ FF UHK, a Ondřej Tikovský, kancléř UHK 

Soutěž  a konference
                

2007
 

Začátkem listopadu 2007 se konal na Univerzitě Hradec Králové již osmý 
ročník setkání odborníků v oblasti eLearningu a po sedmé byla tato tradiční 
akce doplněna o soutěž eLearning. 

První seminář k otázkám implementace distančního vzdělávání na vyso-
kých školách pořádala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec 
Králové společně se sdružením EUNIS-CZ v závěru roku 2000. Na zkušenosti 

s prvním seminářem navázal eLearning 2001, který se konal v listopadu 2001. 
Součástí tohoto semináře byla poprvé  prezentace soutěžních kurzů a vyhod-
nocení soutěže eLearning. 

Záměrem soutěže, jejímiž vyhlašovateli jsou společně Univerzita Hradec 
Králové, sdružení EUNIS-CZ a Národní centrum distančního vzdělávání 
v Praze, je představit nejlepší výukové produkty využívající informační techno-
logie, podporovat tvorbu v oblasti  eLearningových produktů, umožnit srovnání 
eLearningových produktů, přispívat k posilování obecného povědomí o mož-
nostech vzdělávání s podporou moderních technologií a stimulovat spolupráci 
v oblasti eLearningu.

Od roku 2006 je soutěž rozdělena do dvou kategorií. V kategorii „I“ soutěží 
ucelené eLearningové kurzy a v kategorii „II“ jednotlivé vzdělávací objekty. 

První den konference, 6. listopadu 2007, zaznělo v sekcích Multimediální 
studijní opory, Digitální televize jako vzdělávací médium, Profesionální řešení 
pro eLearning a eLearning ve vzdělávání dospělých 25 odborných přednášek. 
Středa následujícího dne byla tradičně věnována přehlídce soutěžních produk-
tů. Každý autorský tým měl k dispozici 15 minut na předvedení přihlášeného 
vzdělávacího produktu, vysvětlení jeho vzdělávacího cíle, použitých metodic-
kých postupů a technických prvků. Představeno bylo 21 eLearningových kurzů 
a 8 samostatných vzdělávacích multimediálních objektů. Odborná porota měla 
velmi složitý úkol vybrat ty nejlepší z předvedených produktů. V letošním roční-
ku byla soutěž velmi vyrovnaná a byla předvedena řada velmi kvalitních a ná-
paditých produktů. Při slavnostním vyhlášení vítězů byly uděleny ceny sdružení 
EUNIS-CZ a EUNIS-SK, dále ceny Národního centra distančního vzdělávání, 
cena České asociace distančního univerzitního vzdělávání, České společnosti 
pro systémovou integraci, cena společnosti Microsoft a v neposlední řadě také 
cena diváků. Podrobnosti lze nalézt na http://www.uhk.cz/e-learning. 

Jednání konference pokračovalo ve čtvrtek 8. listopadu 2007. Ve dvou sek-
cích Metodologie eLearningu a Virtuální univerzity, interuniverzitní studium bylo 
prezentováno 23 odborných příspěvků. Gratulujeme autorům vítězných kurzů, 
děkujeme všem aktivním účastníkům soutěže i konference i posluchačům a tě-
šíme se na setkání 11. až 13. listopadu 2008 na eLearningu 2008. 

Petra Poulová, proděkanka FIM UHK 

Šifry mistra Máchy 

Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy je název knihy doc. Pavla Vašáka, čle-
na Katedry českého jazyka a literatury PdF UHK, kterou letos v říjnu vydalo 
nakladatelství Akropolis (podrobnosti o knize přinesl Zpravodaj UHK v listo-
padu 2007). A právě tuto knihu pomohla slavnostním představením 21. listo-
padu 2008 v Galerii T Objektu společné výuky UHK uvést do světa literatury 
doc. Alena Zachová, vedoucí Katedry českého jazyka a literatury PdF UHK. 
V rámci slavnostního aktu připravili studenti katedry bohatý dramatický pro-
gram inspirovaný životem Karla Hynka Máchy a zejména jeho deníkem.

Doc. Pavel Vašák je známým českým textologem, který zasvětil svůj život ba-
datelské práci napříč životem a dílem Karla Hynka Máchy. Během své velmi bo-
haté vědecké dráhy mimo jiné dříve pracoval na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze nebo působil jako hostující profesor na pařížské Sorbonně. 

TVŮRČÍ A VĚDECKÁ ČINNOST
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Od začátku letošního akademického roku je členem Katedry českého jazyka 
a literatury PdF UHK, kde přednáší textologii a sociologii literatury.  

Publikace doc. Pavla Vašáka nově přináší úplnou dešifraci deníku na rok 
1835, založenou na původním prameni a odstraňující chyby v dosavadní dešif-
raci. Výrazná pozornost je věnována také dosud opomíjené Máchově snouben-
ce Lori Šomkové; čtenář se zde seznámí s jejími životními osudy po Máchově 
náhlé smrti.

Václav Víška, Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK

Představujeme nového vedoucího Katedry náboženské výchovy a chari-
tativní práce PdF UHK:

PhDr. Tomáš Petráček, 
Ph.D., L.S.T., pochází z Hořic 
v Podkrkonoší, kde také v letech 
1986 – 1990 absolvoval gymná-
zium. Po maturitě začal studovat 
na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze obor Historie – et-
nologie a v roce 1999 získal aka-
demický titul Mgr. Poté pokračoval 
na Ústavu hospodářských a sociál-
ních dějin FF UK v doktorandském 
studiu, které zakončil obhajobou 
disertační práce na téma „Fenomén 
darovaných lidí v přemyslovských 
zemích 11. – 12. století“ a získal titul 
Ph.D. v oboru Hospodářské a soci-

ální dějiny (2002). V roce  2000-2002 studoval katolickou teologii na Katolické 
teologické fakultě UK v Praze a vstoupil do Arcibiskupského semináře za die-
cézi Hradec Králové. Během studia získával bohaté zkušenosti ze studia 
na zahraničních univerzitách, např. na Univerzitě Friedricha Wilhelma v Bonnu 
(1997), v Paříži (2000) a na Univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko, 2002 – 2005), 
kde dokončil svá teologická studia složením závěrečných zkoušek a obhajobou 
licenciátní práce „Le  Pere Vincent Zapletal OP Portrait d’un exégete catholique 
(1867  – 1938)“ a získáním titulu Licentia in Sacra Theologia (insigni cum lau-
de). Na jaře 2007 absolvoval tříměsíční badatelský pobyt v Římě, kde pracoval 
v Tajném archivu ve Vatikánu.

Od 1. 7. 2005 působil jako kaplan při kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Hradci Králové, kde se věnoval především pastoraci vysokoškolských stu-
dentů, a od roku 2005 pracuje jako odborný asistent Ústavu dějin křesťanského 
umění na KTF UK v Praze pro obor České a obecné církevní dějiny. Od září 
2007 pracuje na Pedagogické fakultě UHK jako vedoucí Katedry náboženské 
výchovy a charitativní práce. Od stejné doby je pověřen vedením akademické 
duchovní služby, kterou zřizuje katolická církev pro studenty a pedagogy hra-
deckých vysokých škol. 

Co považuje jako vedoucí v práci Katedry náboženské výchovy a charitativ-
ní práce PdF UHK za nejdůležitější?  

„Samozřejmostí je péče o co možná nejkvalitnější výuku předmětů, které 
zajišťuje naše katedra. V příštím roce bude naše katedra spolupořádat dvě 
konference a v tomto směru bychom měli pokračovat. Rád bych, abychom už 
v příštím akademickém roce nabídli celé univerzitě celou řadu volitelných před-
nášek, které budoucím učitelům a studentům ostatních oborů zprostředkují po-
klady bohatství evropské i mimoevropské  kulturní a duchovní tradice.  Doufám, 
že nejen udržíme stávající obory, ale že se v brzké době pokusíme o akreditaci 
oborů nových. Nechci po pouhých třech měsících ve funkcích přepínat naše 
ambice, ale chtěl bych dostat katedru do takové kondice, abychom se mohli 
v horizontu dvou let pustit samostatně nebo ve spolupráci s jiným pracovištěm 
do výzkumného projektu s grantovým  zajištěním.“    

Přejeme novému vedoucímu katedry v jeho práci hodně úspěchů, sil a vy-
trvalosti.

Jana Ondráková, redakční rada Zpravodaje UHK 

Z nejnovějších publikací našich 
učitelů 

doc. PhDr. Jan Klíma, Katedra politologie FF UHK   
KLÍMA, Jan. Dějiny Portugalska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, řada 
Dějiny států, 2007, 672 stran, ISBN 978-80-7106-903-4.

Shrnutím dosavadního výzkumného 
úsilí a neobyčejně pilné publikační činnos-
ti autora jsou tyto monumentální Dějiny 
Portugalska. Nejde pouze o mechanické 
rozšíření prvního vydání z roku 1996, kte-
ré vyšlo ve stejné renomované edici téhož 
nakladatelství. Podrobné vylíčení portugal-
ské historie tentokrát kriticky přehodnocuje 
řadu faktů a koncepcí a vede linii vývoje 
Portugalska pevně od pravěkých populací 
přes římské, vizigótské a muslimské ob-
dobí až k založení státu. Při líčení vývoje 
portugalského království a poté republiky 
se autor nevyhýbá problematickým érám 

střídajícím období slávy. Analyzuje jak slavnou dobu zámořských výbojů v 15.-
16.století, tak vyčerpání, které náročná expanze národu přinesla. Tentokrát je 
detailněji vylíčeno jak nevydařené 19. století, tak rozporuplné 20. století po-
znamenané dlouhým trváním salazarismu. Text je doplněn přehledem událostí, 
seznamem představitelů země, rozsáhlým soupisem literatury a ještě rozsáh-
lejším rejstříkem umožňujícím rozvinout a konkretizovat některé údaje z hlav-
ního textu. Ilustrace z prvního vydání doplnila řada záběrů, které autor pořídil 
jak v Portugalsku, tak třeba v Mosambiku. Není pochyby, že tyto reprezentativní 
Dějiny Portugalska budou ještě dlouhou dobu vyhledávaným zdrojem poznání 
pro stále početnější obec českých portugalistů. 

PhDr. Dana Musilová, CSc.,
Historický ústav FF UHK
MUSILOVÁ, Dana. Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního 
shromáždění Československé republiky 1918 – 1939. České Budějovice: Ve-
duta, 2007, 200 stran, ISBN 978-80-8682-931-9.

Publikace se zabývá bojem žen za po-
litická práva, podíl na politické moci a způ-
sobem participace na ní v meziválečném 
československém parlamentu. Shrnuje poli-
tické aktivity žen před rokem 1918, zejména 
problematiku boje za rovné volební právo, 
rekonstruuje činnost poslankyň a senátorek 
v Národním shromáždění v letech 1918 – 
1939 a porovnává aktivity československých 
političek a jejich kolegyň ve vybraných 
parlamentech střední Evropy (Rakousko, 
Německo, Polsko). Práce patří svým cha-
rakterem do relativně mladého odvětví his-
toriografi e obvykle označovaného názvem 
dějiny žen. Klade důraz na pojetí ženy jako 

subjektu, jako aktivního činitele kolektivního úsilí o emancipaci žen v politickém 
životě společnosti. 

Vstup žen do parlamentní politiky se uskutečnil v rámci zásadních spole-
čensko-politických změn, které provázely zánik Rakouska – Uherska a vznik 
nástupnických států. Ženská elita sdružená zejména v liberálních a v sociálně 
demokraticky orientovaných spolcích považovala za samozřejmé rovné za-
stoupení v politickém životě. Toto očekávání splnila ústava; prosazení zásady 
rovnosti pohlaví v praxi se však ukázalo být nadmíru obtížným úkolem. Politická 
činnost žen na parlamentní úrovni se pohybovala v rámci možností a mezí de-
mokracie a společnosti organizované podle genderu. 

Nedílnou součástí knihy jsou biografi cké medailonky s fotografi emi žen, kte-
ré zasedaly v československém (Revolučním) Národním shromáždění v letech 
1918 – 1939. Jména a osudy většiny z nich dávno upadly v zapomnění a jsou 
známy jen velmi úzkému okruhu osob. Práce je doplněna poznámkovým apa-

DIÁŘ
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rátem, seznamem pramenů a literatury a bohatou přílohou (tabulky, ukázky 
z archivních dokumentů, fotografi e). 

doc. RNDr. Jan Vítek, Katedra biologie PdF UHK
SMOLOVÁ, Irena – VÍTEK, Jan: Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. 
Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, 190 stran, 108 
obrázků (fotografi í, grafů a mapek), ISBN 978-80-244-1749-3.

Vysokoškolská učebnice, určená zejména 
pro studenty geografi e, biologie, ekologie a pří-
buzných oborů, podává přehled geomorfologie 
– vědní disciplíny, zabývající se zemským povr-
chem (georeliéfem). Ve 13 kapitolách je hlavní 
pozornost věnována typologii a popisu základ-
ních tvarů georeliéfu (uvedeno je více než 180 
tvarů). Úvodní část učebnice vymezuje geo-
morfologii jako vědní disciplínu a podává pře-
hled geomorfologické terminologie. Následující 
kapitoly jsou členěny ve shodě s genetickou 
klasifi kací georeliéfu na tvary strukturní, so-
pečné, strukturně-denudační (zejména skalní), 
krasové, fl uviální (vzniklé činností proudící 

vody), kryogenní (vzniklé vlivem mrazu), eolické („větrné“), marinní (vzniklé 
činností mořské vody) a ostatní (např. tvary vzniklé po dopadu vesmírných tě-
les). U každého z popisovaných tvarů reliéfu je kromě základní morfologické 
a genetické charakteristiky uveden i jejich výskyt ve světě a na území České 
republiky, jejich význam vědecký (včetně didaktického), případně ekonomický, 
pro cestovní ruch, turistiku atd. K vybraným tvarům byla zařazena grafi cká pre-
zentace v podobě fotografi í, nákresů, profi lů, mapek apod., mozaika barevných 
snímků tvoří i atraktivní obálku publikace. 

Minulostí naší vysoké školy (4)

Rozvoj Pedagogického institutu v Hradci Králové jako školy

Rozvoj Pedagogického institutu v Hradci Králové se uskutečňoval pod ve-
dením dr. Karla Angelise (na snímku), který byl radou Krajského národního vý-
boru v Hradci Králové schválen jako ředitel. Dr. Karel Angelis přišel do Hradce 
Králové z Prahy, kde působil na Vysoké škole pedagogické jako odborný 
asistent. Za jeho zástupce byli vybráni František Soukup, dosavadní ředitel 
Pedagogické školy pro vzdělávání učitelů národních škol v Hradci Králové, 
a dr. Karel Dvořák, který do té doby pracoval jako vedoucí katedry dálkového 
studia na Vysoké škole pedagogické v Praze.

Dr. Karel Angelis se zdál pro radu KNV velice vhodným kandidátem, proto-
že po absolvování pedagogické akademie vyučoval na základních a středních 
školách. Poté, co dálkově vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, se stal 
odborným asistentem Vysoké školy pedagogické a znal tedy všechny stupně 
školského vzdělávání a jejich problematiku. Ministerstvo školství jej pověřilo 
vedením Pedagogického institutu od 1. srpna 1959.

Pedagogický institut vznikl jako instituce celkem o čtyřech katedrách. 
Jednalo se o katedru společenských věd, katedru přírodních věd a polytech-
nické výchovy, katedru výtvarné, hudební a tělesné výchovy a katedru základů 
výroby. V jejich čele stáli ředitel institutu dr. Karel Angelis, který vedl katedru 
společenských věd, Adolf Trnka se stal vedoucím katedry přírodních věd a po-
lytechnické výchovy a v čele třetí, tedy katedry výtvarné, hudební a tělesné 
výchovy, byl dr. Vladimír Ženatý. Jméno vedoucího čtvrté z kateder dostupné 
prameny neuvádějí. Do prvního ročníku nastoupilo celkem 181 studentů.

Během prvního akademického roku se vedení zamýšlelo nad dalším rozvo-
jem a členěním kateder na institutu. Dne 29.10. 1959 zasedalo kolegium, ve kte-
rém byl představen návrh pro příští rok, dle nějž mělo vzniknout celkem šest 
kateder proti původně plánovaným pěti, přitom pátá katedra měla být tvořena 
výtvarnou výchovou, hudební výchovou a tělesnou výchovou a měla mít celkem 
15 členů, takže se nepočítalo se vznikem samostatné katedry tělesné výchovy. 

Druhý akademický rok 1960/1961 přinesl další rozdělení kateder. Je znám 
stav z roku 1961, kdy se vyučovalo na sedmi katedrách: katedře marxismu 

a leninismu, pedagogických věd, jazyků a dějin, přírodních věd, výtvarné a hu-
dební výchovy, tělesné výchovy a teorie výroby a pracovního vyučování.

Tímto stavem ale rozvoj institutu nekončil. V posledním akademickém roce 
existence institutu pracovalo již devět kateder. Byly jimi katedra marxismu a le-
ninismu, pedagogických věd, jazyků a dějin, matematiky a fyziky, přírodních 
věd, základů průmyslové výroby, biologie, výtvarné výchovy s oddělením hu-
dební výchovy a katedra tělesné výchovy. Při katedře výtvarné výchovy a hu-
debním oddělení působilo devět uměleckých zájmových sdružení, a to pěvecký, 
komorní, poslechový a teoretický kroužek, který vedl Luboš Klimeš, dále de-
chový orchestr a kytarový orchestr a esteticko – výtvarný, grafi cký, dekorativní 
a kreslířský kroužek.

Od školního roku 1960/1961 při institutu fungovala Základní devítiletá ško-
la při Pedagogickém institutu, ve které studenti vykonávali své pedagogické 
praxe a která se nacházela v dnešní budově č. 2 na nám. Svobody č. 331. 
Ve druhém roce své činnosti měla škola 18 tříd, počet žáků se pohyboval v roz-
mezí 580 – 600. Ve škole byl otevřen školní klub pro děti zaměstnaných rodičů 
ze 6. – 9. tříd. 

Jako další pracoviště existoval při institutu Ústav pro další vzdělávání uči-
telů a výchovných pracovníků, který byl k Pedagogickému institutu připojen 
v roce 1960. Byl umístěn v budově Průmyslové školy stavební na Pospíšilově 
třídě v Hradci Králové, kde získal dvě menší místnosti. V jedné z nich sídlilo 
ředitelství ústavu. Další dvě místnosti měl v budově zvláštní školy na Na Hradě. 
Vedle ředitelství se ústav skládal ze 17 kabinetů: kabinetu marxismu – leninis-
mu, pedagogiky – psychologie a řízení práce škol, jazyků a literatury, společen-
ských věd, předškolní výchovy, základní devítileté školy (1.-5. ročník), estetické 
výchovy, tělesné výchovy, strojírenství, textilií, stavebnictví a audiovizuálních 
pomůcek, matematiky a přírodních věd, mimoškolní výchovy, základních hu-
debních škol, polytechnické výchovy a pracovního vyučování a defektologie. 
Ústav pořádal různé semináře  a kurzy zaměřené na problematiku stranickosti, 
ateistické výchovy a spojení školy se životem. Kromě toho probíhaly další kurzy 
zaměřené na prohloubení znalostí učitelů i praktických dovedností.

Pedagogický institut ve spojení se základní školou i s Ústavem pro další 
vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků vytvořil ucelený komplex pro vzdě-
lávání učitelů základních škol, a to jak těch budoucích, tak i pedagogů působí-
cích již v praxi. Sylva Sklenářová, Archiv UHK 

Turecko – české kontakty 
germanistů  

Jednou z partnerských univerzit UHK je SAKARYA UNIVERSI TY v Turecku. 
První dva zástupci studentů začali studovat na Pe dagogické fakultě UHK letos 
v září. Na konci října 2007 přijel v rámci učitelských mobilit na Ka tedru němec-
kého jazyka a literatury PdF UHK prof. Hüseyin Ersoy a vedl přednášky a semi-
náře z lexikologie NJ. Z této výuky je také naše fotografi e. Do budoucna počítá-
me s rozšířením kontaktů s touto tureckou univerzitou zejména v oblasti germa-
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ZPRAVODAJ UHK – informační zpravodaj Univerzity Hradec Králové, vychází devětkrát ročně. Zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 15365. Toto 
číslo vyšlo 21. prosince 2007. Elektronické vydání a archiv starších čísel na adrese: www.uhk.cz/uhk/zpravodaj. Uzávěrka příštího čísla je 4. ledna 2008 ve 12.00 hod. 
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou členům redakční rady.
Redakční rada: Mgr. Ondřej Tikovský, Ph.D., (šéfredaktor), doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc., RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, PhDr. Jana 
Ondráková, Ph.D., Ing. Petr Exner, doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Mgr. Jiří Štěpán, Mgr. Václav Víška, Ph.D. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. 
Fotografi e: archiv Zpravodaje UHK.

Plánované akce 

31. prosince 2007    vyhlašuje Akademický senát UHK volby kandidáta 
na funkci rektora UHK. 

11. ledna 2008    pořádají všechny fakulty Univerzity Hradec Králové Den 
otevřených dveří.  

18. ledna 2008    pořádá Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK 
seminář Aktivizující metody ve výuce českého jazyka 
na základní škole.  

23.-24. ledna 2008    spoluorganizují Katedra českého jazyka a literatury PdF 
UHK, Onomastická komise AV ČR a Ústav pro jazyk čes-
ký AV ČR konferenci Vlastní jména v literární a učební 
komunikaci.   

30.-31. ledna 2008    se na Katedře technických předmětů PdF UHK koná me-
zinárodní konference Modernizace vysokoškolské výuky 
technických předmětů.   

5.-6. února 2008    pořádá Fakulta informatiky a managementu mezinárodní 
konferenci Hradecké ekonomické dny. 

Nové tituly nakladatelství 
Gaudeamus

MERKUNOVÁ, Alena. Základy funkční somatologie (fyziologie). 1. vyd. Hradec 
Králové : Gaudeamus, 2007, 135 s. ISBN 978-80-7041-837-6.

JUKLOVÁ, Kateřina. Základy obecné psychologie. 3. vyd. Hradec Králové : 
Gaudeamus, 2007, 56 s. ISBN 978-80-7041-861-1.

VRATIŠOVSKÝ, Karel. Landeskunde der deutschsparchigen Länder für den 
Studiengang Deutsch für den Fremdenvekehr : Teil II Landeskunde Österreichs. 
1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 194 s. ISBN 978-80-7041-801-7.

ZACHOVÁ, Alena. Výzva interpretace. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 
2007, 120 s. ISBN 978-80-7041-789-8.

BACHMANN, Pavel, LACINA, Karel. Introduction to Management and Marketing. 
1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 170s. ISBN 978-80-7041-849-9.

Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1 : Otázky neolitu a eneolitu 
našich zemí. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 244 s. ISBN 978-80-
7041-561-0.

ŠÍPEK, Jiří, ŠTYRSKÝ, Jiří. Kapitoly z geopsychologie. 1. vyd. Hradec Králové 
: Gaudeamus, 2007, 152 s. ISBN 978-80-7041-813-0.

SOUŠKOVÁ, Dana. Hudební druhy a žánry. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 
2007, 126 s . s přílohou 4 CD. ISBN 978-80-7041-393-7.

ČECH, Pavel, BUREŠ, Vladimír. Software pro manažery. 1. vyd. Hradec Králové 
: Gaudeamus, 2007, 174 s. ISBN 978-80-7041-597-9.

SMOLÍK, Filip. Teoretické přístupy k osvojování gramatiky. 1. vyd. Hradec 
Králové : Gaudeamus, 2007, 51 s. ISBN 978-80-7041-082-0.

JUKLOVÁ, Kateřina, SKORUNKOVÁ, Radka. Základy obecné psychopatologie. 
1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 116 s. ISBN 978-80-7041-873-4.

POZDÍLKOVÁ, Ladislava, BRANDEJS, Čestmír. Aktivizační metody pro výu-
ku dějepisu. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 135 s. ISBN 978-80-
7041-909-0.

Rozšiřující studium učitelství přírodovědných předmětů : náměty, souvislosti 
a návrhy realizace. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 104 s. ISBN 
978-80-7041-058-5.

PŮLPÁN, Zdeněk. O problematice otázek a odpovědí : Práce katedry mate-
matiky č. 19. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 73 s. ISBN 978-80-
7041-046-2.

Management malé obce : Rozvoj a fungování místních a regionálních správ 
a samospráv. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 110 s. ISBN 978-
80-7041-921-2.

Management malé obce : Výsledky šetření spokojenosti s místním společen-
stvím obyvatel malých obcí východočeského regionu. 1. vyd. Hradec Králové : 
Gaudeamus, 2007, 71 s. ISBN 978-80-7041-933-5.

Management malé obce : Analýza hospodaření obcí v Královéhradeckém 
a Pardubickém kraji.  1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 58 s. ISBN 
978-80-7041-945-8.

Management malé obce : Management a marketing v podmínkách malé obce. 
1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, 84 s. ISBN 978-80-7041-957-1.

Management malé obce : Rozvoj a fungování místních a regionálních správ
a samospráv v SRN, Nizozemí a Rakousku. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 
2007, 56 s. s přílohou CD. ISBN 978-80-7041-80-7041-981-6.

Management malé obce : Finanční aspekty řízení malých obcí. 1. vyd. Hradec 
Králové : Gaudeamus, 2007, 35 s. ISBN 978-80-7041-969-4.

Management malé obce : E-learningový kurz pro vzdělávání manažerů obec-
ních a regionálních správ a samospráv. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 
2007.

nistiky a výuky německého jazyka pro cizince, tedy oborů, které mají na obou 
našich univerzitách obdobné studijní zaměření.

Jana Ondráková, Katedra německého jazyka a literatury PdF UHK  


