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5. listopadu 2008  byly při slavnostním koncertu na počest devadesátého 
výročí vzniku Československé republiky představeny 
varhany v aule Pedagogické fakulty UHK. 

11.-14. listopadu 2008  se na Univerzitě Hradec Králové uskutečnily seminář 
a soutěž eLearning. 

19. listopadu 2008    se konal společenský večer Univerzity Hradec Králové, 
při němž byli oceněni výjimeční studenti univerzity.

20. listopadu 2008    univerzitu navštívil velvyslanec Spojených států mexic-
kých v České republice José Luis Bernal Rodríguez.      

21. listopadu 2008    převzala Univerzita Hradec Králové od módní návr-
hářky Beaty Rajské soubor nových talárů rektora 
a prorektorů univerzity. 

26. listopadu 2008    zasedala Vědecká rada Univerzity Hradec Králové.

26. listopadu 2008    se uskutečnil akademický obřad slavnostních společ-
ných inaugurací rektora UHK doc. Josefa Hynka, dě-
kana PdF UHK doc. Vladimíra Jehličky a děkana FIM 
UHK doc. Václava Janečka.

Při příležitosti inaugurace rektora Univerzity Hradec Králové 

doc. Josefa Hynka byly prvně užity nové obřadní taláry akade-

mických funkcionářů univerzity. Jejich autorkou je v ideové rovi-

ně Mgr. Beata Rajská, jejíž salon oděvy rovněž zhotovil. Barva 

navazuje na tradiční ladění důstojných úborů hodnostářů, mo-

derním prvkem, který taláry symbolicky spojuje se světově pro-

slulým národním elementem, českým sklem, jsou ohňové perly. 

Univerzita Hradec Králové se těší ze skutečnosti, že umělecká 

invence Mgr. Rajské vnáší do souboru atributů univerzity další 

neotřelý a esteticky a užitně hodnotný prvek.

Rektor univerzity převzal insignie 
úřadu v taláru od Beaty Rajské 
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Akademičtí funkcionáři 
slavnostně inaugurováni

K nejslavnostnějším okamžikům života každé vysoké školy náleží akade-
mické obřady. Patrně nejvýznamnějšími jsou inaugurační akty, při nichž jsou 
do svých úřadů uváděni nově zvolení a jmenovaní akademičtí funkcionáři. 
Právě takový společenský obřad se na Univerzitě Hradec Králové uskutečnil 
26. listopadu 2008. Jeho náplní byly společné inaugurace rektora univerzity 
doc. Josefa Hynka, děkana Pedagogické fakulty UHK doc. Vladimíra Jehličky 
a děkana Fakulty informatiky a managementu UHK doc. Václava Janečka. Při 
této příležitosti univerzita uvítala na své akademické půdě čestné hosty z řad 
představitelů ostatních vysokých škol Česka a Slovenska, zástupce veřejného, 
kulturního a duchovního života. Rozhovory s novými představiteli univerzity 
přinesl Zpravodaj UHK v měsíci říjnu a listopadu. Fotografi cké postřehy ze slav-
nostní inaugurace Vám nyní přinášíme v obrazové zkratce. 

 Ondřej Tikovský, kancléř UHK 

ZE ŽIVOTA UNIVERZITY
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Výrazný úspěch Univerzity 
Hradec Králové v soutěži 
vědeckých projektů 

Univerzita Hradec Králové dosáhla mimořádného úspěchu v grantové sou-
těži o vědecké projekty. Rozhodnutím Grantové agentury České republiky za-
čne od 1. ledna 2009 na univerzitě výzkum dvanácti nových vědeckých úkolů. 

V historii účasti královéhradecké univerzity v grantové soutěži se jedná o vů-
bec největší úspěch. V tvrdé konkurenci ostatních projektů uspěl přibližně kaž-
dý třetí uchazeč, univerzita se tak dostala i mírně nad celostátní průměr. 

Pro Univerzitu Hradec Králové představuje přiznání fi nancování dvanácti vý-
zkumných oblastí výraznou podporu její vědecké činnosti. Spektrum témat při-
jatých grantů odráží tradiční směry výzkumu univerzity a její publikační tradici. 

Noví řešitelé se budou zabývat těmito otázkami:
•  Evoluce hnízdního kleptoparazitizmu u včel na příkladu modelové skupiny 

kleptoparazitických včel rodu Shecodes (Insecta: Hymenoptera: Halictidae) 
– Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.

•  Možnosti a meze interakce reálného a virtuálního prostředí v počátečním 
přírodovědném vzdělávání – prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

•  Hodnocení přínosu moderních technologií v procesu formování a rozvoje 
kompetencí studentů vysokých škol – RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

•  Projevy osobnosti v každodenním životě: hudební preference – 
doc. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. 

•  Rozhodovací procesy v autonomních systémech – Ing. Karel Mls, Ph.D. 
•  Využitelnost technik řešení problémů s omezujícími podmínkami v e-learnin-

gu – RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D. 
•  Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii – doc. PhDr. Vlastimil 

Fiala, CSc.
•  Migrace Germánů mezi Labem a Dunajem a význam českomoravského po-

mezí v protohistorickém vývoji – PhDr. Eduard Droberjar, Dr. 
•  České feministické myšlení 19. a 20. století – PhDr. Dana Musilová, CSc.
•  Československý exil do skandinávských zemí po roce 1948 – Mgr. Jiří 

Štěpán 
•  Řecká tragická poezie a politické myšlení – Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
•  Restituční úsilí šlechty Českého království potrestané pobělohorskými kon-

fi skacemi – PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Prorektor pro tvůrčí činnost univerzity profesor Antonín Slabý výsledky 
grantové soutěže hodnotí těmito slovy: „Jedná se o největší úspěch v historii 
Univerzity Hradec Králové v tomto grantovém schématu, který bude impulzem 
pro rozvoj vědecké činnosti a povede k životně důležitému zkvalitnění publikač-
ních výstupů univerzity. Důležitá je i možnost vazby budoucích publikací na tak 
zvaný rejstřík informací o výsledcích, a tedy i na hodnocení vědeckého výkonu 
univerzity. Jde o velký úspěch Fakulty informatiky a managementu a zejména 
mimořádný úspěch mladé Filozofi cké fakulty UHK. Za povšimnutí stojí vysoký 
podíl mladých výzkumníků, který je zárukou pozitivního vývoje univerzity.“ 

Bližší charakteristiku jednotlivých projektů nabídne univerzita ve Zpravodaji 
v měsíci lednu roku 2009. 

 Ondřej Tikovský, kancléř UHK 

Univerzita vyznamenala 
výjimečné studenty a absolventy 

Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii uspořádala 19. listopa-
du 2008 Univerzita Hradec Králové pro své zaměstnance, studenty, partnery 
a přátele společenský večer. Jeho programem bylo ocenění a představení vý-
jimečných studentů a absolventů, kteří přispěli k šíření dobrého jména univer-
zity, a koncert Dana Bárty a Illustratosphere. Díky širokému spektru oblastí 
dobrých počinů našich kolegů studentů se radujeme z jejich úspěchů a těší 
nás, že je můžeme představit veřejnosti. Společenský večer se uskutečnil 
za laskavé podpory Komerční banky, Dřevozpracujícího výrobního družstva 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, International Power Opatovice, a.s., Impromat 
CZ a AG Com, a.s., Smiřice. Snímek ukazuje vyznamenané studenty ve spo-
lečnosti rektora univerzity doc. Josefa Hynka a ředitele pro obchod společnosti 
International Power Opatovice Ing. Jiřího Pěnky, která přispěla na udělení mi-
mořádných stipendií oceněným. 

Jejich blahopřání přijali tito studenti. 

Fakulta informatiky a managementu 
•  Ing. Pavlína Rejlová, absolventka magisterského oboru Informační manage-

ment v akademickém roce 2007/2008. Příkladně reprezentovala UHK v ce-
lostátní soutěži Diplomová práce roku 2008 v oboru informatika, kategorie 
Podnikové informační systémy, ostatní IT práce. Umístila se na druhém místě 
s prací ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované. 

•  Ing. Kateřina Seifarthová, absolventka magisterského oboru Informační 
management v akademickém roce 2007/2008. Příkladně reprezentovala 
UHK v celostátní soutěži Diplomová práce roku 2008 v oboru informatika, 
kategorie Simulátory reálných úloh, procesní analýzy a jiné. Umístila se 
na druhém místě s prací Agentové simulace v prostředí NetLogo. 

•  Bc. Petr Šťovík, student navazujícího magisterského studia oboru Aplikovaná 
informatika. Má vynikající studijní výsledky, věnuje se svému odbornému růs-
tu a vyvíjí příkladné studijní aktivity. 

•  Bc. Pavel Janečka, student navazujícího magisterského studia Aplikovaná 
informatika. Dosahuje výborných studijních výsledků a prokazuje mimořád-
nou hloubku odborných zájmů v oblasti počítačové grafi ky. 

•  Pavel Petřikov, student bakalářského oboru Sportovní management. 
Reprezentoval Českou republiku na olympijských hrách v Pekingu v roce 
2008 v judu (kategorie do 60 kg). 

•  Josef Kopecký, student bakalářského oboru Sportovní management. 
Výborně reprezentoval Univerzitu Hradec Králové na Akademickém mistrov-
ství České republiky v judu, kde získal první místo. 

Filozofi cká fakulta
•  Mgr. Zdeněk Beran, doktorand Historického ústavu Filozofi cké fakulty 

UHK. Zúčastnil se jako jediný student dějepisu celostátní studentské sou-
těže Historie 2007 pořádané počátkem prosince 2007 na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, jeho příspěvek zaujal odbornou porotu a bude 
publikován ve Východočeských listech historických. 

•  Bc. Jan Haisman, student navazujícího magisterského oboru Politologie – 
latinskoamerická studia. Velmi aktivně se podílí na činnosti Kabinetu iberoa-
merických studií Filozofi cké fakulty Univerzity Hradec Králové, publikoval od-
borný text Comunidades Autónomas – Spain: Unitary or Federative State? 

Pedagogická fakulta 
•  Bc. Radka Melichnová, absolventka bakalářského oboru Aplikovaná mate-

matika v akademickém roce 2007/2008. V květnu 2008 se umístila na prvním 
místě na Česko-Slovenské přehlídce ŠVOČ 2008 - Didaktika matematiky 
v Mojmírovcích.

•  Mgr. Roman Moskva, absolvent magisterského studia učitelství, obor 
Matematika – dějepis v akademickém roce 2007/2008. Na Česko–Slovenské 
přehlídce prací ŠVOČ 2008 – Didaktika matematiky v Mojmírovcích získal 
čestné uznání. 

•  Mgr. David Zapletal, student doktorského studijního programu, obor Teorie 
vzdělávání ve fyzice. Získává ocenění za výsledky vědecké činnosti prezen-
tované na mezinárodních konferencích v Japonsku, Francii, Itálii, Polsku 
a v Česku a v zahraničním odborném tisku. 

•  Martin Mauer, student magisterského studia učitelství, obor Český jazyk 
– tělesná výchova. V březnu 2008 se zúčastnil mezinárodní studentské vě-
decké konference, kterou pořádala Wroclawská univerzita. Přednesl odborný 
referát na téma Nestandardizovaná chrématonyma silničních dopravních 
prostředků. Toto téma dosud nebylo v onomastické literatuře zpracováno. 
Studentovi byla na základě úspěšného vystoupení nabídnuta účast ve vý-
zkumném týmu studentů Wroclawské univerzity. 

•  Michala Čepková, studentka magisterského studia učitelství, obor Biologie – 
základy společenských věd. V rámci studijního pobytu na Přírodovědecké fa-
kultě Univerzity v Mariboru se podílela na řešení pilotního projektu Evropské 
unie Com-Lab – Computerised Laboratory in Science and Technology 
Teaching. Od roku 2005 spolupracuje s oddělením ochrany přírody Správy 
Národního parku Krkonoše, kde se podílí na výzkumu jeho fl óry a vegetace.

•  Eva Kyselá, studentka bakalářského oboru Sociální patologie a prevence. 
Již v prvním roce studia dosáhla předního umístění v soutěži o nejlepší stu-
dentskou odbornou práci, v akademickém roce 2007/2008 zvítězila s prací 
Tradice jako forma kolektivní transcedence v postmoderní individualizované 
společnosti. 
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•  Radka Krejčová, studentka magisterského studia učitelství, obor Tělesná vý-
chova – výtvarná výchova. Výborně reprezentovala UHK na Akademických 
sportovních hrách 2008 v Brně, kde se umístila ve dvou kategoriích na prv-
ním místě v karate. 

•  Alena Eiglová, studentka magisterského studia učitelství, obor Tělesná vý-
chova – chemie. Výborně reprezentovala UHK na Akademických sportovních 
hrách 2008 v Brně, kde se umístila na prvním místě v judu. 

•  Barbora Křováčková, studentka magisterského studia učitelství – Hra 
na nástroj. Reprezentovala UHK na interpretační soutěži studentů pedago-
gických fakult v Praze, kde obsadila první místo v I. kategorii – hra na smyč-
cové nástroje. 

•  Klára Homonaiová, studentka bakalářského studia Specializace v peda-
gogice, obor Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání - 
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání. Reprezentovala UHK na inter-
pretační soutěži studentů pedagogických fakult v Praze, kde obsadila první 
místo ve II. kategorii – hra na smyčcové nástroje. 

•  Vladimír Neuper, student magisterského studia učitelství, obor Německý 
jazyk – hudební výchova a současně bakalářského studia Specializace v pe-
dagogice, obor Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání 
– Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání. Reprezentoval UHK na in-
terpretační soutěži studentů pedagogických fakult v Praze, kde obsadil první 
místo ve II. kategorii – hra na klavír. 

•  Hana Sekyrová, studentka oboru Grafi cká tvorba – multimédia. Ve student-
ské soutěži v rámci akce Grafi ka roku získala čestné uznání. Obstála v soutě-
ži se studenty Akademie výtvarných umění, UMPRUM, Ostravské univerzity 
a dalších pěti vysokých škol. 
 Ondřej Tikovský, kancléř UHK 

Noví vedoucí kateder na UHK 

doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. 
Novou vedoucí Katedry sociální 

patologie a sociologie Pedagogické 
fakulty UHK je od 1. září tohoto roku 
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.

Po absolvování Filozofi cké fakul-
ty Univerzity Palackého v Olomouci 
působila na gymnáziu ve Šternberku 
a poté na své mateřské fakultě, FF 
UP, a to na tehdejší Katedře výcho-
vy a vzdělávání dospělých, později 
na Katedře pedagogiky. Její pedago-
gické a odborné zaměření od počátku 
směřovalo k andragogice, dějinám 
pedagogiky a školství a ke srovnávací 
pedagogice. Externí aspiranturu v obo-
ru Pedagogika absolvovala na Ústavu 
pedagogických věd Filozofi cké fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně v roce 1993 a v roce 1998 se habilitovala - rovněž 
v oboru Pedagogika - na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. 
Od roku 1988 působí doc. Jedličková na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. 
Jako členka Katedry pedagogiky a psychologie vyučovala pedagogické disci-
plíny ve studiu učitelství, s rozvojem neučitelských studijních oborů od poloviny 
devadesátých let se se zápalem odborně vrátila ke svým akademickým počát-
kům, tedy problematice vzdělávání dospělých.

Jaké jsou její záměry v pozici vedoucí katedry? Doc. Jedličková říká: „Po svém 
předchůdci prof. Krausovi jsem převzala katedru, která má svým odborným za-
měřením i garancí studijních oborů jasné místo mezi katedrami UHK. Studijní 
obory, které katedra garantuje, tedy Sociální patologie a prevence a Sociální 
komunikace ve státní správě, mají jasný profi l, kladný ohlas ve společenské 
praxi, dostatek uchazečů o studium i úspěšné absolventy oboru, ať už jejich 
úspěšnost měříme pokračováním v magisterských a doktorských studijních 
programech, uplatněním v zaměstnání nebo ve veřejném životě vůbec. Je pro-
to důležité rozvíjet tato pozitiva uměřeným zvyšováním náročnosti v souladu 
s požadavky doby, a to jak náročnosti studia, tak i náročnosti na odborný růst 
pracovníků katedry. Katedra má pro to všechny potřebné předpoklady.“

Ing. Hana Mohelská, Ph.D. 
Od 1. ledna 2008 byla vedením 

Katedry managementu FIM UHK po-
věřena a od 1. června 2008 na základě 
výsledků výběrového řízení jmenována 
Ing. Hana Mohelská, Ph.D. 

Hana Mohelská působí na fakultě 
sedmým rokem, svoji profesní drá-
hu začínala jako odborná asistentka 
na Katedře ekonomie a managementu 
UHK a zároveň se organizačně jako 
tajemnice podílela s vedoucím katedry 
na jejím vedení. Dále pracovala jako 
členka AS FIM, který jako zvolená kan-
didátka zastupovala v rámci tříletého 

funkčního období v Radě vysokých škol v Praze.
Po nástupu na FIM se zapojila do spolupráce s Institutem dalšího vzdělávání 

FIM UHK, dále je členkou týmu, který v rámci projektu GA ČR řeší pod vedením 
prorektora Slabého problematiku modelů fi rem s mobilně orientovanou archi-
tekturou. V rámci zvyšování své kvalifi kace úspěšně absolvovala na Univerzitě 
Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu, doktorský studijní pro-
gram Systémové inženýrství a informatika, obor Informační a znalostní mana-
gement, zakončený 2007 udělením titulu Ph.D. Její předchozí odborná činnost 
vycházela z praxe v komerčních bankovních organizacích s majoritním zahra-
ničním vlastníkem, kde zastávala manažerské funkce v jejich vedení.

Za svoji prioritu považuje především dlouhodobou prosperitu a stabilitu 
Katedry managementu FIM, založenou na podpoře odborného růstu všech 
jejich členů, na vzájemné spolupráci, vycházející z týmové součinnosti a komu-
nikace, a to nejen mezi členy katedry jako týmu, ale také v rámci celé fakulty. 
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Mgr. Martin Paleček, Ph.D. 
Vedoucím Katedry fi lozofi e a spole-

čenských věd Filozofi cké fakulty UHK 
(KFSV FF UHK) je Mgr. Martin Paleček, 
Ph.D. Katedra vznikla 1. července 2008 
transformací Ústavu fi lozofi e a spole-
čenských věd FF UHK, od kterého se 
zároveň oddělila Katedra sociologie FF 
UHK. Vedoucí KFSV doktor Paleček 
je dlouhodobě věrný své alma mater, 
neboť v roce 1998 úspěšně ukončil svá 
studia na Vysoké škole pedagogické 
v Hradci Králové (učitelství pro střední 
školy, obor dějepis – občanská výcho-

va). O sedm let později pak získal doktorský titul v oboru Filozofi e na Karlově 
univerzitě v Praze. Kromě toho absolvoval několik odborných stáží v Německu 
(2004-2005), Spojených státech (2005) a Norsku (2008). Mezi jeho hlavní obo-
rové zájmy patří analytická fi lozofi e a fi lozofi e společenských věd se zaměře-
ním na teoretické přístupy v kulturní a sociální antropologii. 

Po odborné stránce doktor Paleček usiluje o vybudování standardního pra-
coviště s jasným profi lem. Katedra fi lozofi e se hodlá odborně zaměřit především 
na rozvíjení a kultivaci debaty mezi oběma základními fi lozofi ckými orientacemi 
(kontinentální a analytickou fi lozofi í) a na fi lozofi i společenských věd. V nepo-
slední řadě katedra plánuje rozvoj mezinárodní spolupráce, a to především 
spolupráce s Univerzitou v Oslo, Norským centrem excelence (CSMN – Center 
for Study of Mind in Nature) a ECOLAS (European Colleges of Liberal Arts and 
Science). Další forma zamýšlené internacionální spolupráce Katedry fi lozofi e 
se týká zajištění hostujících profesorů ze zahraničních institucí a nabídky do-
statku kvalitních přednášek v angličtině pro studenty přijíždějící v rámci progra-
mu LLP/Erasmus. Konkrétním cílem vedoucího pracoviště – doktora Palečka 
– je v krátkodobém horizontu získat magisterskou akreditaci a postupně smě-
řovat k akreditaci studia doktorského.

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky má 

od 1. září 2008 rovněž novou vedoucí. 
Po dr. Žumárové, nynější prorektorce 
UHK pro strategii a rozvoj, převzala ka-
tedru Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

Leona Stašová je absolvent-
kou studijního oboru Demografi e 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze a oboru Sociologie 
na Filozofi cké fakultě UK v Praze. 
Doktorské studium absolvovala rovněž 
na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, 
kde obhájila disertační práci s interdis-
ciplinární tematikou a názvem Vývoj 
reprodukčního chování a postojů k za-

kládání rodiny v České republice v 90. letech 20. století v kontextu působení 
masových médií. Na UHK působí od roku 1997, původně byla členkou Ústavu 
sociálních studií, později Katedry sociální pedagogiky PdF UHK. Její odborné 
zájmy směřují k problematice sociologie dětí a mládeže a sociologie rodiny. 

Co se vedení katedry týče, považuje Mgr. Stašová v nadcházejícím období 
za důležité zejména následující oblasti: rozvoj vědecké činnosti katedry, za-
pojení do řešení grantových úkolů a podporu odborného růstu členů katedry 
a jejich publikační činnosti. Stejně tak chce Mgr. Stašová klást důraz na další 
rozvoj mezinárodních vztahů a pokračovat v navázané spolupráci s tuzemský-
mi univerzitními a jinými odbornými pracovišti. 

PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D. 
Novým vedoucím Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fa-

kulty UHK se stal v roce 2008 PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D. Pochází z Hořic 
v Podkrkonoší, kde v letech 1979 – 1984 absolvoval gymnázium. Po maturitě 
začal studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor 
tělesná výchova – občanská nauka. Po studiích působil v letech 1984 – 1989 
na Střední drogistické škole v Hořicích v Podkrkonoší a v roce 1989 nastoupil 

jako asistent na Vysokou školu peda-
gogickou v Hradci Králové na Katedru 
tělesné výchovy. V letech 1995 – 2000 
absolvoval doktorský studijní program 
v oboru Kinantropologie na Masarykově 
univerzitě v Brně. Po obhájení diser-
tační práce na téma „Vliv fyzického 
zatížení na techniku a mechaniku roz-
hodování v basketbalu“ získal titul Ph.D. 
V roce 2002 absolvoval rigorózní řízení 
na Fakultě tělesné výchovy a sportu 
v Praze a získal titul PhDr.

V letech 2002 – 2005 absolvoval 
trenérskou školu na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu v Praze s výstupem trenérské licence A pro basketbal. Je 
dlouholetým aktivním hráčem basketbalu, rozhodčím, trenérem a zároveň ko-
misařem České basketbalové federace. V roli trenéra či rozhodčího basketbalu 
absolvoval pracovně studijní pobyty v Dánsku, Polsku, Skotsku, Slovensku, 
Švédsku a USA.

Jeho odborným zaměřením je oblast sportovních her se specializací 
na basketbal. Je dlouholetým vedoucím Vysokoškolského sportovního klubu 
Univerzity Hradec Králové, od dubna 2008 pracuje ve funkci vedoucího Katedry 
tělesné výchovy a sportu (KTVS).

Co považujete jako vedoucí katedry za podstatné? „Rád bych společně 
se svými spolupracovníky umožnil všem studentům a zaměstnancům jejich 
sportovní seberealizaci jak v rámci výukových programů KTVS, tak prostřed-
nictvím dobrovolné zájmové činnosti. Budeme se snažit zabezpečit výuku všech 
akreditovaných studijních programů, pokračovat ve vědecké práci katedry, 
v grantové činnosti, vytvořit personálně stabilizovaný útvar. V neposlední řadě 
bych rád podpořil výstavbu sportovního areálu UHK a podílel se na jeho realiza-
ci, což z hlediska dlouhodobého horizontu považuji za klíčovou záležitost.“

RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
Vedení Katedry matematiky 

Pedagogické fakulty UHK převzal 
na podzim roku 2008 po profesoru 
Zdeňku Půlpánovi RNDr. PaedDr. Pavel 
Trojovský, Ph.D. Pochází z Hradce 
Králové, kde také v letech 1980 – 
1984 vystudoval Gymnázium J.K. Tyla. 
Po maturitě absolvoval obor Učitelství 
matematiky a fyziky na Pedagogické fa-
kultě v Hradci Králové. Studium v roce 
1989 ukončil a získal akademický titul 
PaedDr. Po základní vojenské službě 
pokračoval v rozšiřujícím studiu třetí-
ho aprobačního předmětu Výpočetní 
technika na PdF VŠP v Hradci Králové, 

které ukončil v roce 1993. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze zapo-
čal v roce 1994 doktorandské studium, které zakončil v roce 2000 obhajobou 
disertační práce na téma „Řady a některé jejich aplikace“ a získal titul Ph.D. 
v oboru Obecné otázky matematiky a informatiky. Následně obdržel na MFF 
UK v Praze titul RNDr. 

Od roku 1991 působil na Katedře matematiky Pedagogické fakulty nejprve 
jako asistent a následně jako odborný asistent. Od roku 2004 až dosud zastával 
funkci vedoucího Oddělení aplikované matematiky.

Oborem jeho odborného zájmu je především teorie čísel a dále pak počíta-
čové systémy pro symbolickou a numerickou matematiku a jejich užití v praxi. 
V roce 2001 absolvoval měsíční stáž na Slovenské akademii věd v Bratislavě. 
Přednášel na řadě mezinárodních konferencí z teorie čísel, např. na konferen-
cích Czech, Slovak and Polish conference on Number Theory, na konferen-
cích věnovaných diskrétním strukturám a algoritmům, např. na ODSA 2000 
v Německu a na konferencích věnovaných elektronické podpoře vědeckého 
bádání a vzdělávání, např. na konferenci CBLIS 2003 na Kypru. 

Co považujete jako vedoucí v práci Katedry matematiky PdF UHK za nej-
důležitější? „Myslím si, že naše katedra vždy poskytovala kvalitní výuku všech 
garantovaných předmětů, a tento standard bych chtěl samozřejmě i nadále 
zachovat. Jako problém pociťuji malé zapojení členů naší katedry do výzkum-
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ných grantů, a to bych chtěl v nejbližších letech zlepšit. Katedře se podařilo 
v uplynulých letech otevřít neučitelský bakalářský obor „Finanční matematika“, 
a tedy cítím potřebu, abychom se pokusili o akreditaci jeho pokračování v ma-
gisterském oboru. Dále je třeba připravit k akreditaci ještě jeden nový neučitel-
ský bakalářský obor. Publikační a odbornou aktivitu svých kolegů na katedře 
bych chtěl povzbudit i pravidelným pořádáním matematické konference na naší 
katedře. Za poměrně nevhodný považuji stále přetrvávající způsob organizace 
výuky neoborové matematiky na některých katedrách naší fakulty. Matematika 
je zde vyučována odděleně pro danou skupinu studentů a to učitelem této ka-
tedry. Tento postup je poměrně neefektivní a navíc i odborně nevhodný. Věřím 
tedy, že se vedení fakulty podaří tento stav věcí změnit, což bude jistě pozitivní 
i pro rozvoj naší katedry.“ 

Redakční rada Zpravodaje UHK 

Pedagogické fakultě slouží nové 
varhany 

Hudební katedra PdF UHK zajišťuje v rámci oborů Sbormistrovství chrámo-
vé hudby a Hra na nástroj výuku předmětu Hra na varhany. Do letošního roku 
byla odkázána pouze na vlastní digitální varhany (tedy pouhou a samozřejmě 
poněkud nedokonalou náhražku akustického nástroje) anebo na pronájem 
píšťalových varhan v Městské hudební v Hradci Králové síni nebo v hradec-
kých kostelích. Proto jsme se od začátku existence uvedených oborů snažili 
získat vlastní píšťalové varhany, což bylo nakonec rovněž doporučení akredi-
tační komise.

Svoji snahu jsme rozdělili do dvou směrů. Vstoupili jsme do jednání s panem 
biskupem Mons. Dukou, kterého jsme požádali, aby oslovil německé diecéze 
a vysoké školy chrámové hudby, zda nemají nějaké nástroje, které by nám 
mohly poskytnout nebo prodat. Několik let se nic nedařilo, nástroje byly pro 
nás totiž většinou cenově nedostupné. Dopisy německým institucím na bis-
kupství překládala do němčiny řádová sestra Daniela, která je ze Švýcarska 
a na zdejším biskupství vypomáhá. Při jedné z cest domů do Švýcarska se 
dostala do situace, kdy byla v klášteře v Baldeggu rušena kaple a rozhodovalo 
se, kam se přemístí píšťalové varhany. A protože sestra Daniela znala potřebu 
nástroje u nás na univerzitě, tuto záležitost přednesla představeným kláštera. 
Myšlenka vzdělávání varhaníků na UHK se jim zalíbila natolik, že se rozhod-
li nástroj zdarma věnovat královéhradeckému biskupství a to varhany zase 
bezplatně dlouhodobě pronajalo po dobu existence výše uvedených studijních 
oborů naší univerzitě. Nastal problém, kam by bylo možné varhany umístit. 
Původní záměr umístění v Novém Adalbertinu nevyšel vzhledem ke značné 
výšce nástroje. Byly tedy hledány další prostory. Jsem velice rád, že volba 
nakonec padla na překrásně opravenou aulu PdF UHK, kde bylo sice třeba 
snížit a zpevnit podlahu pod nástrojem, nicméně aula získala další estetickou 
hodnotu a varhany dodaly aule slavnostní rozměr. 

Varhany byly postaveny v roce 1983 fi rmou W. Graf Orgelbau Sursee 
(Švýcarsko). Jedná se o vynikající mechanický nástroj s dokonalým prove-
dením, který má dva manuály se 12 rejstříky. Hodnota nástroje je přibližně 
5 mil Kč. Inaugurace varhan proběhla za přítomnosti mnoha čestných hos-
tů a za velkého zájmu médií (uvedu pouze několik titulků z denního tisku – 
Hradec Králové má novou koncertní síň, Nové varhany na UHK…) na koncertě 
dne 5. listopadu 2008.

Hovořil jsem o dvou směrech hledání vlastního nástroje. Druhou cestou 
bylo získání grantových prostředků na nákup vlastního nástroje. To se několik 
let nedařilo. Nicméně dva týdny po doladění všech podrobností o švýcarských 
varhanách jsme z FRVŠ obdrželi zprávu, že jsme získali fi nanční prostředky 
na vlastní varhany. Byl tedy zakoupen další nástroj, který je ve vlastnictví UHK. 
Jedná se o velikostně totožné mechanické dvoumanuálové varhany se 12 rejs-
tříky. Tyto píšťalové varhany byly vyrobeny v SRN, mají hodnotu 1 350 000,- 
Kč a jsou umístěny v učebně F2 v Novém Adalbertinu. Jedná se i vzhledem 
k ceně o poněkud esteticky skromnější nástroj, který je využíván k výuce 
a cvičení studentů. Hodnotný nástroj v aule PdF UHK je používán kromě toho 
na koncertní aktivity, o kterých jste pravidelně informováni a na které Vás tímto 
srdečně zveme.

Pro výuku studentů výše uvedených studijních oborů získala univerzita 
vynikající podmínky, které nám mohou ostatní vysoké školy u nás jen tiše 
závidět.

František Vaníček, Hudební katedra PdF UHK

O mexických reáliích po mexicku 

Podnětem k úzkým stykům mezi UHK a velvyslanectvím Spojených států 
mexických v Praze se stala úspěšná vědecká konference „Supervolební rok 
2006 v Latinské Americe“. Tehdy se nejen mexický velvyslanec pochvalně vyjá-
dřil o aktivitách Kabinetu iberoamerických studií (KIAS) při Katedře politologie 
Filozofi cké fakulty UHK. Následovala zásilka některých výstupů badatelské 
a publikační činnosti KIAS a nakonec návštěva nejvyšších představitelů amba-
sády v Hradci Králové 20. listopadu 2008.

Velvyslanec J.E. José Luis Bernal Rodríguez přijel na FF UHK a po sezná-
mení s členy katedry a KIAS pronesl přednášku „Mexiko dnes“ nejen pro stu-
denty jedinečného magisterského oboru Politologie – latinskoamerická studia. 
Zdůraznil zejména poslední úspěšné etapy vývoje svého 107 milionového stá-
tu, který dnes ve skupině největších zemí světa G 20 určuje globální trendy a je 
také pro české občany oblíbenou turistickou destinací nabízející nepřeberné 
kulturní, historické i přírodní zážitky. Velvyslanec a spolu s ním rada pověře-
ný ekonomickými záležitostmi Martín Torres se setkali rovněž s rektorem UHK 
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doc. Josefem Hynkem a prorektorem pro zahraniční záležitosti prof. Antonínem 
Slabým. V diskusi šlo nejen o bližší oboustranné seznámení, ale především 
o možnosti budoucí výměny studentů mezi UHK a některou z mexických uni-
verzit, kterou obě strany hodlají podpořit.

Mexická delegace navštívila rovněž magistrát, aby se seznámila s roz-
vojem Hradce Králové. Jednala také s představiteli Hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje o možnostech ekonomické spolupráce mezi největší 
španělsky mluvící latinskoamerickou zemí a naším regionem. V seriálu vzác-
ných návštěv se opět potvrdilo, že se prohlubuje dobrá pověst UHK a že ten-
dence k internacionalizaci univerzitních činností je zcela reálným trendem.

Jan Klíma, proděkan FF UHK 

Projekt Red Bull Doodle Art 
představil umění školních sešitů 

Studentský projekt se roz-
hodl obohatit umělecký svět 
výtvory ukrytými mezi zápisky 
školních sešitů. Red Bull Doodle 
Art shromažďuje kresby studen-
tů vysokých škol, které následně 
zveřejňuje na výstavách. K pro-
jektu se připojili také studenti 
Univerzity Hradec Králové. 

Doodle art nemá umělecký, 
ale spíše relaxační účel. Přesto 
se v něm umění odráží nemalou 
měrou. Takzvané doodly jsou 
různorodé kresby na papíře, 
které většinou vznikají v zamyš-
lení nebo naopak při ztrátě kon-
centrace u vykonávané činnosti. 
Protože má doodling svoje místo 
především v čase zaneprázdně-
ní mysli neatraktivním objektem, 
velmi si jej oblíbili studenti. Ti jej 

vytvářejí při učení nebo v době přednášky s méně poutavým obsahem. 
Díky nápadu dát dohromady „sešitové umění“ měli studenti z celého Česka 

a Slovenska možnost vhazovat své výtvory do sběrných boxů umístěných na vy-
braných vysokých školách. V Hradci Králové byl tento projekt realizován mezi 
studenty Univerzity Hradec Králové a dále Lékařské fakulty a Farmaceutické 
fakulty Univerzity Karlovy. 

Přípravný tým dospěl k zajímavým zjištěním. Podařilo se shromáždit několik 
desítek děl, které jsou dobrým příkladem výtvarného bohatství ukrytého v po-
známkových blocích a školních sešitech. Ukazuje se, že lze podle charakteru 
kreseb poměrně přesně určit obor studenta hradeckých vysokých škol. Tak na-

příklad velmi charakteristické jsou výtvarné projevy studentů medicíny, kteří jsou 
zcela jasně determinováni předmětem svého studia. Naproti tomu studenti hra-
decké univerzity uplatňují rozmanitější motivy. Je pozoruhodné, že dosti jedno-
značně vyznívají výtvarné kreace v případě studentů Fakulty informatiky a ma-
nagementu, kteří projevují potřebu uspořádat své vjemy do kategorií a čísel. 

Na výstavě v Objektu společné výuky byla představena shromážděná díla 
a originální panely, na kterých mohli studenti v uplynulých týdnech libovolně 
vyjádřit své pocity. 

Ondřej Fiala, student UHK, organizátor akce 

Svět slepoty – rub a líc 

V rámci cyklu Svět slepoty – rub a líc, který pořádá Katedra speciální peda-
gogiky PdF UHK se střediskem Augustin, se 12. listopadu 2008 v aule Objektu 
společné výuky uskutečnila další přednáška. Letošní téma bylo zaměřeno 
na volnočasové aktivity pro zrakově postižené jedince. Pozvání pro tento rok 
přijali organizátoři a účastníci letní akce střediska Souhraní. Součástí programu 
byl na úvod souhrn informací o volnočasových aktivitách pro zrakově postižené 
jedince, další sekce byla již přímo zaměřena na vyprávění o Souhraní společ-
ně s fotodokumentací a videoprojekcí. Díky videoprojekci se divákům naskytla 
možnost vidět konkrétní realizaci letních aktivit, při nichž si zrakově postiže-
ní mohli vyzkoušet jízdu na dvojkole, řízení automobilu, sjezd řeky na kánoi 
a mnoho dalších obohacujících činností. Na konci byl dán prostor pro diskusi, 
v níž bylo zodpovězeno mnoho dotazů. Bližší informace o této akci najdete 
na webových stránkách. 

Lucie Misařová, vedoucí střediska Augustin

eLearning 2008 

Ve dnech 11. až 13. listopadu 2008 se na Univerzitě  Hradec Králové usku-
tečnila konference s mezinárodní účastí eLearning 2008 a 8. ročník soutěže 
eLearning. Pořadateli této konference jsou tradičně společně Fakulta informati-
ky a managementu Univerzity Hradec Králové a zájmové sdružení EUNIS-CZ. 
Na uspořádání konference dále spolupracovali Národní centrum distančního 
vzdělávání v Praze, zájmové sdružení EUNIS-SK, východočeská sekce České 
společnosti pro systémovou integraci (ČSSI), Česká asociace distančního uni-
verzitního vzdělávání (ČADUV) a Statutární město Hradec Králové.

 Na konferenci, které se zúčastnilo celkem 118 odborníků na využití moder-
ních technologií ve vzdělávání v graduálním i celoživotním vzdělávání, zaznělo 
téměř 50 příspěvků a bylo prezentováno patnáct nástěnkových sdělení. Velkou 
pozornost účastníků vzbudily zvláště přednášky prof. Jiřího Mareše Emoce 
studentů a učitelů při eLearningu, která zdůraznila důležitost dodržování peda-
gogicko-psychologických zásad při vzdělávání, a prof. Ivana Vrany Pár pohledů 
na eLearning komentující rozvoj využití technologií svázaných s eLearningem 
dle aktualizovaných výsledků celosvětových šetření agentury Gartner. Podle 
těchto šetření mezi základní charakteristiky uplatnění eLearningu na vysokých 
školách patří:

• Hybná síla - pedagogické možnosti a požadavky studentů.
• Důraz - přesouvá se od technologií k podpoře procesu vzdělávání.
• Decentralizovaná tvorba a poskytování eLearningové výuky.

Mezi velmi přínosné přednášky patřil i příspěvek Keitha Williamse z brit-
ské Open Univerzity věnovaný problematice hodnocení kvality eLearnin-
gu. Jednotlivé sekce konference byly věnovány následujícím tématům: 
Interuniverzitní studium, eLearning ve vzdělávání dospělých, Infrastruktura pro 
eLearning, Multimediální studijní opory, Digitální televize jako vzdělávací medi-
um a Pedagogicko-psychologické aspekty eLearningu.

Celé středeční konferenční jednání bylo věnováno soutěži eLearningových 
produktů. Do soutěže bylo možné přihlásit ucelený eLearningový kurz nebo 
samostatný multimediální vzdělávací objekt. Celkem se přihlásilo a na soutěži 
před porotou i diváky představilo 20 vzdělávacích produktů - 14 vzdělávacích 
kurzů a 6 multimediálních vzdělávacích objektů. Kvalitu přihlášených produktů 
posuzovala odborná porota, která měla v letošním ročníku velmi těžký úkol. 
Technická úroveň i pedagogická kvalita většiny přihlášených produktů byla 

TVŮRČÍ A VĚDECKÁ ČINNOST
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na výborné úrovni, a bylo tedy velmi těžké zvážit všechny přednosti jednotli-
vých produktů.

Ocenění v soutěži eLearning získaly následující produkty:

1. cena EUNIS-CZ
za ucelený on-line kurz
Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr. Martin Cápay 
PaedDr. Viera Palmárová 
Mgr. Ján Skalka, PhD. 
ON-LINE KURZ PROGRAMOVANIE 2

2. cena EUNIS-SK 
za multimediální vzdělávací objekt
Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. 
SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VIRTUÁLNÍHO TRHU

3. cena EUNIS-CZ
za ucelený on-line kurz
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Sylvie Böhmová 
E-KURZ ZOOLOGIE – E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE 
NA SŠ

Cena Národního centra distančního vzdělávání 
za multimediální vzdělávací objekt
Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.
Bc. Petr Vysuček 
Jindřich Mareš 
Pavlína Mladová 
PRSTOVÁ ABECEDA V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE - PRAKTICKÁ 
CVIČENÍ 

Cena Národního centra distančního vzdělávání 
za multimediální vzdělávací objekt
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.
INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ CD-ROM KULTURNÍ HISTORIE

Cena Národního centra distančního vzdělávání 
za ucelený on-line kurz
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitře
PhDr. Katarína Veselá, Ph.D.
APPLIED ENGLISH LEXICOLOGY

Cena ČADUV 
za ucelený on-line kurz
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně
Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
ELEARNINGOVÁ OPORA K PŘEDMĚTU TEORETICKÉ ZÁKLADY 
INFORMATIKY

Cena Microsoft
za ucelený on-line kurz
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové 
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
Petr Sháněl
Jakub Korel
ON-LINE KURZ ÚVOD DO GEOGRAFIE A GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ

Cena ČSSI
za ucelený on-line kurz
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 
Ing. Milan Hála 
BEZPEČNOST POČÍTAČŮ

Konference eLearning 2008 skončila a již nyní začínají přípravy jubilejního 
10. ročníku eLearning 2009, který se uskuteční 10. až 12. listopadu 2009.

Petra Poulová, proděkanka FIM UHK 

Workshop E-xcellence + 

Cílem projektu E-xcellence+, který odstartoval v lednu 2008, je rozšíření 
nástroje E-xcellence v evropském vysokoškolském prostředí. V České repub-
lice má projektový tým dvě partnerská pracoviště – Českou asociaci distanč-
ního univerzitního vzdělávání (ČADUV) a Fakultu informatiky a managementu 
Univerzity Hradec Králové.

V průběhu minulých tří let European Association of Distance Teaching 
Universities (EADTU) ve spolupráci s týmem dvanácti evropských pracovišť 
působících v oblasti distančního vzdělávání a e-Learningu vyvinula nástroj 
E-xcellence sloužící pro hodnocení kvality eLearningových kurzů i celých stu-
dijních programů.

E-xcellence je nástroj sloužící k evaluaci e-Learnigových kurzů z pedago-
gického, organizačního i technického pohledu. Zvláštní pozornost je v něm 
věnována jejich dostupnosti, fl exibilitě a interaktivitě. Při tvorbě E-xcellence vy-
cházeli autoři z mnoha nástrojů používaných jednotlivými institucemi či v rámci 
národních systémů.

Za tímto účelem je organizována řada národních a mezinárodních workshopů, 
jejichž cílem je seznámit odbornou veřejnost s možnosti hodnocení kvality v ob-
lasti e-Learningu. První ze série seminářů se konal v České republice v rámci 
konference eLearning 2008 13. až 14. listopadu na Univerzitě  Hradec Králové.

Zástupci E-xcellence+ Core Team, Keith Williams z britské Open Univerzity 
a Pekka Kess z University of Oulu, přednesli příspěvek věnovaný problematice 
hodnocení kvality eLearningu v rámci plenárních přednášek konference eLear-
ning 2008. Část workshopu byla věnována národním systémům hodnocení 
eLearningu. Zúčastnili se jí reprezentanti sedmi univerzit, Rady vysokých škol, 
ČADUV a Národního centra distančního vzdělávání v Praze. 

Petra Poulová, proděkanka FIM UHK 

Jak dělat filozofii?

Ve dnech 25.-27. září 2008 uspořádala Katedra fi lozofi e a společenských 
věd FF UHK konferenci s názvem „Jak dělat fi lozofi i?“. Pracovníci hradecké fi -
lozofi cké katedry během těchto tří dnů konfrontovali své pojetí fi lozofi e s názory 
svých kolegů z dalších univerzit, např. brněnské, pražské či ústecké. Dvě desít-
ky přednášejících se zaměřili především na zodpovězení tří výchozích otázek, 
okolo nichž organizátoři této konference, dr. Martin Paleček a dr. Miroslav Joukl, 
vystavěli její program. Jednalo se o metody fi lozofi ckého bádání, relevanci fi -
lozofi cké praxe a výuky a postavení fi lozofi e v současném světě a v kontextu 
ostatních věd. Potřebujeme tedy vůbec fi lozofi i? A pokud ano, tak jakou? 

Nejzajímavější odpovědi, které na konferenci zazněly, lze rozdělit do něko-
lika skupin. V prvé řadě šlo o příspěvky, jejichž autoři zdůrazňovali schopnost 
fi lozofi e zpochybňovat zdánlivé samozřejmosti a požadovali, aby se tato kritic-
ká síla zaměřila především na tradiční fi lozofi cké předpoklady a východiska. 
Přední český interpret předsokratovské fi lozofi e Zdeněk Kratochvíl se např. ptal, 
zda svoboda nespočívá v něčem jiném, než za co ji běžně považujeme. Josef 
Moural se nechal inspirovat D. Humem a ukázal, že fi lozofi e je nepostradatelná 
už proto, aby odhalila falešnou fi lozofi i skrytou v našich přesvědčeních a v na-
šem jazyce. Kdo jiný nám totiž pomůže vyrovnat se s naším metafyzickým 
dědictvím, ne-li nová kritická fi lozofi e? 

Jak ve svých příspěvcích upozorňovali zejména zastánci analytické fi lozofi e, 
fi lozofi e je cenná rovněž svou schopností vyjasňovat abstraktní pojmy, jimiž 
formulujeme své otázky a problémy (Jaroslav Peregrin). A zrovna tak je fi lozofi e 
v podobě logické analýzy nezbytná, máme-li podrobit kritice samotný pojem 
pravdivosti, s nímž přitom operujeme (Ladislav Koreň).

Interdisciplinárně orientovaní přednášející, zejména Josef Šmajs, viděli 
ve fi lozofi i především disciplínu, která je jako jediná schopná překlenout parti-
kularismy jednotlivých oborů, a právě proto má možnost nabídnout veřejnosti 
novou (ekologickou) vizi, jinými slovy novou světonázorovou orientaci. Ne všich-
ni zúčastnění fi lozofové však byli ochotni sdílet takto autoritativně formulované 
stanovisko a po přednášce prof. Šmajse se rozhořela živá debata o tom, zda 
si fi lozofi e takové cíle vůbec má klást a zda je skutečně schopná uchopovat 
svět jako celek. Z většiny příspěvků i z diskuzí bylo dobře patrno, že většina 
zúčastněných fi lozofů zaujímá vůči takto sebestředné pozici fi lozofi e povýtce 
kritický postoj. Martin Paleček na příkladech z antropologie a sociologie dolo-
žil, že fi lozofi e musí neustále refl ektovat nové poznatky přicházející z dalších 
humanitních disciplín, má-li se vyhnout uzavření do slonovinové věže svých 
neempirických úvah. 
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Na celkovém tónu příspěvků bylo každopádně znatelné, že fi lozofové jsou 
nyní více než kdy dřív připraveni na dialog s ostatními vědami, což slibuje dobré 
vyhlídky na větší množství interdisciplinárních projektů, které by bylo možno 
na půdě Filozofi cké fakulty UHK úspěšně řešit. 

Ondřej Švec, Katedra fi lozofi e a společenských věd FF UHK

3. ročník konference DITECH 
na Pedagogické fakultě UHK

Katedra fyziky a informatiky PdF UHK pořádá každoročně mezinárodní stu-
dentskou konferenci DITECH se soutěží o nejkvalitnější multimediální vzdělá-
vací materiály. Jedná se o setkávání studentů především učitelských studijních 
programů s možností vzájemné výměny zkušeností s využíváním moderních 
didaktických technologií a s tvorbou multimediálních vzdělávacích pomůcek. 
Cílem soutěže je porovnání výsledků práce studentů různých škol v tvorbě 
multimediálních studijních materiálů, které lze využít ve výuce na základních, 
středních nebo vysokých školách.

Konference DITECH´08 na Pedagogické fakultě UHK proběhla dne 12. lis-
topadu 2008.

V soutěži zvítězil student PdF UHK Vladimír Nodžák (5. r. Učitelství - 
Informatika). 

Videonahrávka konference bude umístěna na stránkách Katedry fyziky a in-
formatiky PdF UHK. (Nahrávky videa zajišťoval student PdF Tomáš Hejtmánek.) 
Konference DITECH´08 přispívá nejen ke zkvalitnění odborné práce studentů, 
ale hlavně k setkávání studentů různých škol a ke vzájemné výměně zkuše-
ností. 

V rámci konference DITECH´08 proběhlo na Pedagogické fakultě UHK sou-
středění doktorandů studijního oboru Informační a komunikační technologie 
ve vzdělávání. Přivítali jsme doktorandy z Pedagogické fakulty JČU v Českých 
Budějovicích a Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Doktorandi přednesli a pod-
robili odborné diskusi své prezentace. 

Katedra fyziky a informatiky PdF UHK bude i nadále organizovat student-
skou konferenci DITECH ,́ spojenou se soutěží o nejkvalitnější multimediální 
vzdělávací materiály a se soustředěním doktorandů. 

Vlasta Rabe, KFYIN PdF UHK,
za organizační výbor konference a soutěžní hodnotící komisi

Dvoudenní mezinárodní seminář 
Fyzika sociálních systémů

Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku pořádal 
na Katedře fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 
ve dnech 27. - 28. listopadu 2008 dvoudenní mezinárodní seminář „Fyzika so-
ciálních systémů“. Jde o velice moderní odvětví fyziky, které je podporováno 
na předních evropských univerzitách.

Seminář byl určen především pro doktorandy a mladé vědecké pracovní-
ky. Mezi zvanými řečníky semináře byli nejen odborníci z České republiky, ale 

i zahraniční hosté - prof. Dean Korošak z Univerzity v Mariboru a prof. Karol 
Zyczkowski z Jagellonské univerzity v Krakově. Přihlášeni dále byli účastníci 
z Česka, Slovenska, Polska a Ukrajiny. 

Jan Kříž, Katedra fyziky a informatiky PdF UHK 

Soutěž českých středoškoláků 
v přírodních vědách 

Z iniciativy Komise pro talenty Jednoty českých matematiků a fyziků proběhla 
na Katedře fyziky a informatiky Pedagogické fakulty UHK 10. konference vítězů 
matematických, fyzikálních, chemických, biologických, zdravotnických a ekolo-
gických soutěží středoškoláků ve školním roce 2007/8 v České republice. 

Řada účastníků reprezentovala Českou republiku v zahraničí na meziná-
rodních přírodovědných olympiádách a dalších soutěžích. Konference se ko-
nala pod záštitou předsedy JČMF doc. Š. Zajace, děkana Pedagogické fakulty 
UHK doc. V. Jehličky, dr. E. Schneiderové z Talent-centra Národního institutu 
dětí a mládeže MŠMT, vedoucího odboru školství a mládeže Krajského úřadu 
v Hradci Králové dr. P. Jankovského a ředitele Prvního soukromého jazykového 
gymnázia v Hradci Králové PhDr. L. Bartůšky. 

Předsedou konference byl doc. Zdeněk Kluiber, který ji také moderoval. 
Na konferenci vystoupili středoškoláci, kteří dosáhli vynikajících výsledků na 14 
různých soutěžích (celkem byli čeští středoškoláci vysláni na 25 různých pří-
rodovědných a technických soutěží, kde získali řadu ocenění). Jako diváci byli 
účastni žáci z několika hradeckých středních škol, aby získali inspiraci pro svou 
budoucí odbornou činnost. 

Ivo Volf, Katedra fyziky a informatiky PdF UHK 

 

 

Hradečtí fyzikové na cestách

K velmi aktivním pracovištím Univerzity Hradec Králové náleží Katedra fyzi-
ky a informatiky Pedagogické fakulty. Stejně pochvalné hodnocení lze právem 
vystavit rovněž jejímu akademickému pracovníku doc. Zdeňku Kluiberovi, který 
je pilným účastníkem mezinárodních konferencí a sympózií, z nichž mimo jiné 
čerpá náměty pro další rozvoj svého oboru na hradecké univerzitě i na střed-
ních školách, s jejichž studenty v rámci péče o fyzikální talenty aktivně pracuje. 
V rubrice Zkušenosti odjinud Vám proto nabízíme nahlédnutí do kalendáře pra-
covních cest pana docenta a jeho kolegů. 

5. mezinárodní konference
ICTED 2008

Ve fi lipínské Manile se ve dnech 24. 7. – 26. 7. 2008 konala International 
Conference on Teacher Education (ICTED 2008). Byla věnována tématu: 
Reformy vzdělávání učitelů: přístup, spolupráce a kvalita. Konferenci pořádala 
Pedagogická fakulta Univerzity Filipíny a zúčastnilo se jí 220 odborníků ze čtyř 
kontinentů. V čele konference stanula děkanka fakulty prof. V. M. Talisayon, svě-
tově uznávaná odbornice v oblasti vzdělávání ve fyzice.

Úvodní přednáška P. B. Arintové, Univerzita Filipíny, ukázala, co je v součas-
né době v dané problematice rozhodující: „Co a jak učitelé učí o technologiích: 
důsledky pro učitelský profesionální rozvoj v technologické integraci“. Pozornost 
vzbudila i přednáška C. T. Ubarryové, Intel Technologie Filipíny, a C. Oakleyové, 
Univerzita Deakin, Austrálie, „Výukový program Intelu: řídící reforma učebního 
plánu vzdělávání učitelů“. Program zahrnuje technické inovace, přípravu žáků 
pro budoucí práce, znalosti ekonomiky řízené informacemi a komunikačními 
technologiemi. 

Zásadní byla přednáška A. M. Sobrepeni, prezidenta Nadace Metrobanky 
Filipíny, „Modely a měření kvality učitelů a kvality záruky v učitelském vzdě-
lávání“. Metrobanka je největší fi nanční institucí na Filipínách, od roku 1985 
oceňuje asi 15 učitelů ročně.

Zástupce Univerzity Hradec Králové doc. Z. Kluiber v přednášce „Moderní 
fyzika a fyzikální soutěže na střední škole“ zhodnotil fyzikální soutěže a aktivity 

ZKUŠENOSTI ODJINUD
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žáků středních škol ve fyzice. Důraz položil na začleňování problémů ze sou-
časné fyziky do řešených úloh a projektů, na projektové soutěže a na formy 
prezentace výsledků řešení problémů.

Význam konference zdůraznila přítomnost vysokých státních představitelů 
ve školství, kteří potvrdili jasně formulovanou podporu nosným tezím konference: 
nové technologie do výuky. Tato teze odpovídá pojetí reforem současného asij-
ského školství – tedy pojetí vzdělávání v zemích, které také přijaly projekt Intelu. 

4. kongres Světové federace 
fyzikálních soutěží

Ve dnech 30. 7. – 1. 8. 2008 se uskutečnil 4. kongres Světové federace fy-
zikálních soutěží (WFPC) v Ha Long City ve Vietnamu. Kongresu se zúčastnili 
zástupci osmnácti zemí. Ve WFPC je sdruženo více než 80 fyzikálních soutěží, 
resp. odborných aktivit, a to mezinárodních i regionálních. Všechny mají spo-
lečný cíl: rozvíjet zájem žáků základních a středních škol o fyziku, připravovat je 
k vysokoškolskému studiu fyziky a technických oborů a umožnit žákům v jejich 
volném čase zabývat se fyzikou. Kongresu Světové federace fyzikálních soutě-
ží se zúčastnil doc. Z. Kluiber z Katedry fyziky Pedagogické fakulty Univerzity 
Hradec Králové.

První den jednání byl věnován čtyřem plenárním přednáškám. Z. Kluiber 
přednesl příspěvek na téma „Mezipředmětové vztahy mezi fyzikou a ekono-
mikou“. Pozornost zaujaly zejména vazby fyziky a ekonomiky v oblasti využití 
ve statistické fyzice, ve sportu, dopravě, zdravotnictví. Zájem byl i o diskutovaný 
předmět „Energetická výchova“ pro žáky středních škol zemí EU.

Druhý den byl věnován diskusím v rámci odborné exkurze v okolí města 
Ha Long City. Třetí den jednání byl obsáhlý. Po dvou plenárních přednáškách 
dostali tři vietnamští učitelé příležitost k souhrnnému vystoupení za svoji zemi 
v oblasti fyzikálních aktivit.

Vyvrcholením jednání kongresu bylo Shromáždění členů WFPC. Podrobně 
bylo zhodnoceno uplynulé období práce WFPC a pro nadcházející období 
byl zvolen nový Výkonný výbor WFPC, jehož členem je i doc. Kluiber. Účast 
na kongresu byla součástí řešení projektu MŠMT ČR LA 270.

 

Hradečtí fyzikové v Číně

Ve dnech 15. 9. – 23. 9. 2008 navštívili pracovníci Katedry fyziky královéhra-
decké univerzity v rámci delegace Prvního soukromého jazykového gymnázia 
Hradec Králové (PSJG HK) město Zhangjiagang, provincie Jiangsu, zhruba 
150 km západně od Šanghaje. 

Na základě kontaktů doc. Kluibera z KFI PdF UHK s čínskými fyziky uzavře-
lo zmíněné gymnázium dohodu o spolupráci s třetí největší a nejlepší střední 
školou v Číně – Liangfeng Senior Middle School, Zhangjiagang.

V intencích pokynu a doporučení děkana PdF UHK doc. V. Jehličky bylo 
jednáno s proděkanem Technologické fakulty (Shazhou Professional Institute 
of Technology) doc. Ch. Wangem, který projevil zájem o spolupráci své ško-
ly a PdF UHK v oblasti informatiky, měření a uměleckého designu. Vzhledem 
k tomu, že město Zhangjiagang patří k velmi mladým, moderním městům s vý-
razným ekologickým zajištěním, jeví se další prohlubování spolupráce jako vel-
mi perspektivní. Je zřejmé, že současná reforma celého asijského školství je 
odezvou na bouřlivý vývoj v technologiích. Její realizace je vhodným příkladem 
i pro české školství, zejména pro zkvalitňování výuky v předmětech přírodních 
a technických věd. 

Konference „30 let 
Středoškolské odborné činnosti 
v oboru fyzika“ na UHK

Ve dnech 15. 5. – 17. 5. 2008 se uskutečnila na Pedagogické fakultě UHK jubi-
lejní konference s mezinárodní účastí pod názvem „30 let Středoškolské odbor-
né činnosti v oboru fyzika“. Záštitu nad konferencí převzali děkan Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradec Králové doc. V. Jehlička a předseda Akademie věd 
ČR prof. V. Pačes. Pořadateli konference byly Katedra fyziky a informatiky 
PdF UHK, Komise pro talenty Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), 
TALENTCENTRUM Národního institutu dětí a mládeže MŠMT ČR, Fyzikální 

pedagogická společnost JČMF a První soukromé jazykové gymnázium Hradec 
Králové. Předsedou konference byl doc. Z. Kluiber, předseda hodnotící komise 
celostátní přehlídky SOČ v oboru fyzika. Mezinárodnímu vědeckému a progra-
movému výboru konference předsedal prof. I. Volf. 

Konference se zúčastnilo 32 odborníků z obou zemí, host z Maroka, dokto-
randi a studenti KFI PdF UHK, studenti středních škol a další hosté. 

Konference potvrdila velký význam soutěže SOČ v souboru odborných sou-
těží a aktivit, kterým se mohou studenti v České a Slovenské republice věnovat, 
a stala se významným místem výměny zkušeností a inspirace pro další práci 
se studenty v SOČ v oboru fyzika. 

Obsah konference bude publikován se všemi vystoupeními a příspěvky. 
Kniha bude k dispozici zainteresovaným odborníkům a institucím. 

Konference „30 let Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika“ se usku-
tečnila v rámci realizace projektu LA 270 MŠMT ČR.

Na základě podkladů doc. Z. Kluibera a prof. I. Volfa připravil 
Václav Víška, člen redakční rady Zpravodaje

Minulostí naší vysoké školy (12)

Pedagogická fakulta v Hradci Králové ve druhé polovině šedesátých let 

Pedagogové a studenti pedagogického institutu začali plynule praco-
vat a studovat na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Sloučením institutů 
v Hradci Králové a v Pardubicích došlo k přesunu vysokoškolského vzdělávání 
budoucích učitelů základních škol do jednoho místa v kraji. Poslední roční-
ky studující v Pardubicích dokončily své studium během dvou let, poté toto 
studium defi nitivně opustilo Pardubice. Rozhodovalo se, kde budou působit 
pedagogové z bývalého Pedagogického institutu v Pardubicích. Logickým cí-
lem se kromě jiných vysokých škol stala právě Pedagogická fakulta v Hradci 
Králové. Každá katedra fakulty byla obohacena příchodem nových pedagogů 
z Pardubic ve dvou sledech, a to na podzim roku 1964 a na podzim roku 1965. 
Celkem se jednalo o 40 pedagogických pracovníků. 

Život na Pedagogické fakultě v Hradci Králové se přirozeně vyvíjel do roku 
1968, kdy události jara tohoto roku zasáhly i zdejší fakultu. V čele fakulty stál 
doc. Karel Angelis, který svým chováním se silnými prvky autokratismu nena-
šel pochopení zvláště u pedagogů, kteří přišli na fakultu z Pardubic. Proto se 
první události týkaly právě jeho osoby. V lednu 1968 vyjádřila podporu novému 
vedení KSČ stranická organizace a v únoru i vědecká rada fakulty. Na konci 
března se uskutečnila veřejná schůze, které se zúčastnili i nestraničtí učitelé. 
Po úvodním slovu předsedy stranické organizace se rozvinula dlouhá diskuze, 
během níž se mluvilo o historii školy, o metodách jejího řízení, ale i o obecných 
otázkách společenského vývoje v Československu. Diskuze ukázala, jak moc 
byli lidé nespokojeni s osobou děkana Karla Angelise. Jednání pak pokračovalo 
2. dubna a značná část usnesení se věnovala problematice školství, např. přijí-
mání studentů ke studiu se mělo řídit pouze odborným a morálním hlediskem. 

V tajném hlasování veřejné schůze se ukázalo, že většina nesouhlasila se 
setrváním doc. Angelise ve funkci děkana, který posléze na svou funkci abdi-
koval. Vědecká rada závěry veřejné schůze v dubnu projednala a v tajném hla-
sování přijala usnesení, aby se novým děkanem stal doc. dr. Ing. Josef Kittler, 
CSc., přičemž jeho kandidaturu projednaly všechny katedry. Vedle pedagogů 
se zaktivizovali i studenti, kteří např. uspořádali manifestaci na Žižkově (dnes 
Velkém) náměstí, na níž přivítali celostátní studentskou štafetu a podpořili ce-
lospolečenské změny. 

27. června 1968 byl zveřejněn v Literárních listech a denících Práce, Mladá 
fronta a Zemědělské noviny manifest z pera spisovatele Ludvíka Vaculíka „Dva 
tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělců, úředníkům, umělcům a všem“. 
Vyšel v předvečer okresních konferencí KSČ, na kterých měli být zvoleni de-
legáti mimořádného sjezdu KSČ a v době, kdy se v Národním shromáždění 
projednával zákon o rehabilitacích a novela tiskového zákona. Skupina učitelů 
fakulty připravila s podporou výboru fakultní závodní organizace KSČ návrh 
stanoviska k tomuto dokumentu, který vybízel k rozvoji lidového hnutí, a tím 
k podpoře demokratizačního procesu v zemi. Kromě toho varoval před anti-
komunizmem a upozornil na možnou sovětskou vojenskou intervenci. Dne 5. 
července jej podepsalo asi 80 pracovníků Pedagogické fakulty. 

DIÁŘ
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Na invazi vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna reagovala fakulta společným 
prohlášením s Lékařskou fakultou a krajskými pobočkami Svazu divadelníků 
a výtvarných umělců, jež bylo jako protest určeno vědcům, učitelům a umělcům 
celého světa. V novinách „Pochodeň“ uveřejnil 24. srpna své protestní stanovis-
ko děkan Pedagogické fakulty doc. Kittler. O čtyři dny později přijalo celofakultní 
shromáždění prohlášení vyjadřující nesouhlas s moskevským protokolem. 

To vše vedlo k radikalizaci studentského hnutí na fakultě. Nově vzniklý stu-
dentský „Spolek posluchačů Pedagogické fakulty“ se snažil bojovat za myšlen-
ky tzv. pražského jara. Vrcholem jejich činnosti se stala týdenní okupační stáv-
ka, druhá stávka proběhla v lednu 1969 při pohřbu Jana Palacha, kdy studenti 
stáli čestnou stráž u jeho fotografi e před budovou fakulty. 

Od září 1969 se zvyšoval politický tlak na odchod těch pracovníků, kteří se 
aktivně zapojili do obrodného procesu či podepsali „Dva tisíce slov“. Do čela 
normalizátorů se postavil bývalý děkan doc. Angelis, který se po odstoupení 
Josefa Kittlera stal v prosinci 1969 opět děkanem. 

Sylva Sklenářová, Archiv UHK 

Putovní pohár rektora se vrací 
Herkulům

Ve sportovní hale Slávie se 14. listopadu 2008 uskutečnil tradiční volejbalo-
vý turnaj smíšených družstev O pohár rektora Univerzity Hradec Králové. Turnaj 
uspořádaly společně Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM a Katedra těles-
né výchovy a sportu PdF s podporou rektorátu UHK. Byl to již 12. ročník, na kte-
rém soutěžily týmy z královéhradeckých vysokých škol. Účastnilo se 16 družstev, 
dalších 8 týmů muselo být z kapacitních důvodů odmítnuto. Početní účast týmů 
UHK - FIM a PdF byla vyrovnaná – 7 : 7. Speciální pochvalu zaslouží družstva, 
která se účastnila tradičního turnaje poprvé, zejména studenti prvních ročníků.

Družstva byla rozlosována do základních skupin, kde hrála systémem „kaž-
dý s každým“ na dva vítězné sety na čtyřech kurtech. V zápasech hrály nově 
vzniklé skupiny ze základního kola o konečné umístění stejným způsobem. 
Každé družstvo sehrálo stejný počet utkání, což je osvědčený model. Počet 
setů se zvýšil v případě remízy o napínavé zkrácené sety, které jednoznačně 
rozhodly o vítězi každého zápasu.

Turnaj nabízel napínavá střetnutí nejen ve fi nálové, ale i v základních sku-
pinách. Všichni účastníci sehráli celý turnaj v plném nasazení a s velkou mírou 
obětavosti, kterou ocenili i pasivní příznivci volejbalu z povzdálí. 

Po urputných bojích byli odměněni všichni sportovci nejen dobrým pocitem 
ze hry, ale i věcnými cenami a diplomy. Putovní pohár rektora UHK získali jed-
noznačným herním výkonem Herkulové bez porážky s bodovým součtem šest, 
druhé místo obsadili Mámové (4 body), bronzová skončila Torpéda (3 body). 

Děkujeme všem zúčastněným, přejeme spoustu dalších sportovních zážit-
ků, zachování tradice našeho volejbalového turnaje a v příštím roce se budeme 
těšit na vaši účast.

Gabriela Jahodová a Petr Hruša, sportovní katedry PdF a FIM UHK

Jaké by to bylo, kdyby vidět nebylo

V Bělči nad Orlicí se 29. listopadu 2008 uskutečnil zážitkový kurz slepoty. 
Hlavním organizátorem tohoto setkání byla dr. Kamila Růžičková z Katedry spe-
ciální pedagogiky PdF UHK, dále se na organizaci podíleli pracovníci střediska 

Augustin a pracovník Tyfl ocentra v Hradci Králové Leoš Seidl. Účastníky kurzu 
byli studenti 3. ročníku oboru Výchovná péče o smyslově postižené. Cílem kur-
zu bylo ověřit své znalosti a dovednosti načerpané v rámci studia tyfl opedie. 
Část studentů byla v roli nevidomých se zaslepovadly na očích a ostatní spo-
lužáci zajišťovali asistenční a průvodcovské služby. Program kurzu byl velmi 
bohatý. Účastníci si vyzkoušeli aktivity, jako je sebeobsluha, a seznámili se také 
se speciálními kompenzačními pomůckami, které zrakově postižení běžně vy-
užívají. Lze konstatovat, že kurz se nad očekávání vydařil, neboť zpětná vazba 
od studentů byla velmi příznivá.

 Lucie Misařová, vedoucí střediska Augustin

Z nejnovějších publikací našich 
učitelů a studentů

doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc.,  Katedra výtvarné kultury PdF UHK
KMOŠEK, Petr: Plavení koní, Život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka. 
Ústí nad Orlicí: OFTIS 2008. 216 stran. ISBN 978-80-7405-012-1.

Kniha přibližuje život a umění dnes již téměř 
zapomenutého malíře, sochaře, výtvarné-
ho pedagoga Ludvíka Vacátka, žáka praž-
ské akademie (Vojtěcha Hynaise, Václava 
Brožíka, Josefa Václava Myslbeka), studen-
ta mnichovské akademie a účastníka zdej-
šího výstavního dění v létech 1901-1904. 
Jeho dílo ovlivnila secese, impresionistický 
luminismus a umění exprese. Po návratu 
do Čech (1904) si zřídil v Praze soukromou 
malířskou školu a po celá desetiletí vy-
chovával mladé nadějné výtvarníky (mimo 
jiné i Jindřicha Průchu a Václava Rabase). 
Aktivně se podílel na vzniku „Panoramatu 
bitvy u Lipan“, pracoval na monumentál-

ních scénách z válečných střetnutí u Kolína, Slavkova a Zborova, účastnil se 
soutěže o jezdeckou sochu Jana Žižky na Vítkově (1912-1913), namaloval řadu 
jezdeckých podobizen prezidenta T.G. Masaryka. Na Světové výstavě v Paříži 
(1924) obdržel za obraz „V bouřném valu“ hlavní cenu. Stal se vášnivým obdi-
vovatelem, chovatelem, jezdcem a malířem koní. Život chápal jako boj, avšak 
za neméně závažné téma považoval plavení koní, fyzickou a duchovní očistu, 
živelné a bujaré seskupení lidí a zvířat, v němž spatřoval myšlenkový vrchol 
svého umění. Vacátkův vztah ke koním je osobitým způsobem hledání lidského 
původu a současně prazákladu všeho živého. Textová část publikace je dopl-
něna 50 černobílými dobovými snímky, ilustračními kresbami, v příloze pak 85 
barevnými reprodukcemi obrazů, plastik a kolorovaných kreseb.

Ing. Martin Adámek, doktorand FIM UHK 
ADÁMEK, Martin: Spam. Jak nepřivolávat, nepřijímat a nerozesílat nevyžáda-
nou poštu. Praha: Grada 2008. 168 stran. ISBN 978-80-247-2638-0.

Kniha je určena pro více skupin čtenářů od široké veřejnosti přes fi rmy až 
po webmastery a jiné profesionály v oblasti ICT. Komplexně se věnuje oblasti 
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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 19. prosince 2008. Elektronické vydání a archiv starších čísel na adrese: www.uhk.cz/uhk/zpravodaj . Uzávěrka příštího čísla je 8. ledna 2009 ve 12.00 hod. 
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou členům redakční rady.
Redakční rada: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., (šéfredaktor), doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc., RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., 
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 a oddělení IKM UHK.

Plánované akce 

20.-21. ledna 2009   pořádá Katedra slavistiky Pedagogické fakulty UHK 
ve spolupráci se Slavistickou společností Franka 
Wollmana při FF MU mezinárodní konferenci lingvistů, 
lingvodidaktiků a literárních vědců Dialog kultur V.   

22. ledna 2009   se ve Filharmonii Hradec Králové uskuteční slavnostní 
koncert studentů posledního ročníku oborů Hra na ná-
stroj a Sólový zpěv Pedagogické fakulty UHK. 

28.-29. ledna 2009   se na Katedře technických předmětů PdF UHK koná 
mezinárodní vědecká konference Modernizace vysoko-
školské výuky technických předmětů. 

3.-4. února 2009   organizuje Fakulta informatiky a managementu UHK 
tradiční mezinárodní konferenci Hradecké ekonomické 
dny s podtitulem Ekonomický rozvoj a management re-
gionů.

Nové tituly nakladatelství 
Gaudeamus 

Onomastika a škola 8: Sborník příspěvků z celostátního semináře s me-
zinárodní účastí. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 463 s. ISBN 
978-80-7041-167-4.

ŠVARCOVÁ, Eva. Slovníček pojmů k multikulturní výchově. 1. vyd. Hradec 
Králové: Gaudeamus, 2008, 58 s. ISBN 978-80-7041-251-0.

BESEDOVÁ, Petra. Kinderliteratur im Deutschunterricht: Teil I – Märchen. 
1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 55 s. ISBN 978-80-7041-311-1.

MOZGA, Jaroslav, VÍTEK, Miloš, KOVÁŘIK, František. Kritická infrastruk-
tura společnosti. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 156 s. ISBN 
978-80-7041-299-2.

ZELENKA, Josef, ŠÍPEK, Jiří, ŠTYRSKÝ, Jiří aj. Percepce krajiny a genius loci. 
1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 326 s. ISBN 978-80-7041-191-9.

ZELENKA, Josef, MLS, Karel, LEHMANNOVÁ, Zuzana aj. Výzkum kognitivních 
a mentálních map. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 192 s. ISBN 
978-80-7041-323-4.

KALA, Tomáš, KOMÁRKOVÁ, Jitka, SEDLÁK, Pavel. Management pro řešení 
disparit: Disparity v hospodaření obcí v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 
1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 187 s. ISBN 978-80-7041-395-1.

Organizace agroturistiky a incentivní turistiky v Pardubickém kraji: 
CZ.04.103/3.3.09.4/2008. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 285 s. 
s přílohou CD. ISBN 978-80-7041-742-3.

MÁLKOVÁ, Jitka. Vegetace České republiky: Lesy. 1. vyd. Hradec Králové: 
Gaudeamus, 2008, CD. ISBN 978-80-7041-215-2.

MÁLKOVÁ, Jitka. Krkonoše a Podkrkonoší: Komplexní poznávání přírody celé-
ho území národního parku a jeho ochranného pásma. 1. vyd. Hradec Králové: 
2008, DVD. ISBN 978-80-7041-131-5.

MÁLKOVÁ, Jitka. Léčivé rostliny: 200 rostlin z hlediska jejich taxonomie, 
morfologie, stanoviště, zevního a vnitřního užití, obsahových látek. CD. ISBN 
978-80-7041-119-3.

Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách. 1. vyd. Hradec 
Králové: Gaudeamus, 2008, 90 s. editor Truhlářová, Zuzana, Kořínková, Jana. 
ISBN 978-80-7041-347-0. 

spamu i některým příbuzným tématům. 
Nabízí pohled nejen z hlediska infor-
mačních a komunikačních technologií, 
ale i z hlediska marketingově psycho-
logického s eticko-morálními vsuvka-
mi. Obsahuje konkrétní návody a rady, 
jak svým chováním nezvyšovat objem 
spamu ve své schránce, jak psát osob-
ní zprávy, aby nevypadaly jako spam, 
a jak fi rmy mohou eticky a legálně oslo-
vovat své stálé i potenciální zákazníky. 
Součástí knihy je komentovaný přehled 
způsobů, jakými lze e-mailové adresy 
ochránit při jejich zveřejňování na webu, 
při dodržení zásad validity a přístupnosti 
stránek. Na něj navazuje obecný pře-
hled nejrozšířenějších antispamových 
řešení i s jejich výhodami a nevýhoda-

mi. Zmíněny jsou právní aspekty spamové problematiky, s úvahami o morální 
hranici mezi spamem a přijatelnou reklamou. Text odhaluje i některé vnitřní 
principy používané pro šíření spamu a obsahuje i úvahy o budoucím vývoji. 
Kniha je věnována institucím vzdělávacího systému, bez jejichž vlivu na autora 
by kniha nejspíš nevznikla, mimo jiné celé Fakultě informatiky a managementu 
Univerzity Hradec Králové.

 

 

Humanistica - nová řada 
univerzitních akt 

Acta Universitatis Reginaehradecensis, Facultas Paedagogica, Humanistica 
1, Sborník. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové 2008. 429 stran. ISBN 
978-80-903509-7-7.

Prof. Vladimír Wolf jako vědecký re-
daktor a zároveň předseda redakční rady 
nové řady univerzitních akt s názvem 
Humanistica spolu s dr. Danielem Tothem 
v předmluvě jejího prvního svazku uvádí, 
že předkládaný sborník nabízí na dvě 
desítky mezioborových studií z celého 
spektra společensko-vědních oborů včet-
ně fi lozofi e, teologie, církevních dějin ev-
ropských, českých a československých, 
památkové péče, religionistiky, sociologie 
a etiky. Publikace Humanistica I je prvním 
dílem zamýšlené řady. Autoři mají úmysl 
vydávat její svazky jednou do roka, aby 
se podařilo zmapovat nejpodstatnější 
odborné diskuse v rámci uvedených 
oborů. Do okruhu přispěvatelů by měli 

patřit na jedné straně učitelé a historikové, teologové, sociologové a fi lozofové 
z Univerzity Hradec Králové, své místo v ediční řadě by měli nalézt i učitelé 
z jiných vysokoškolských pracovišť a nejlepší studenti ze společensko-vědně 
orientovaných univerzit celé republiky. Svazek vyšel péčí Katedry náboženské 
výchovy a charitativní práce PdF UHK za podpory vedení Pedagogické fakulty 
UHK. 


