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Stalo se na UHK

17. února 2009  se na Katedře technických předmětů PdF UHK konaly ob-
hajoby doktorských prací v oboru Teorie vyučování technic-
kých předmětů. 

19. února 2009  koncertovala ve dvoraně Objektu společné výuky univer-
zity Filharmonie Hradec Králové. 

25. února 2009   zasedal Akademický senát Univerzity Hradec Králové.

26. února 2009   jednal s rektorem univerzity doc. Josefem Hynkem o mož-
nostech další spolupráce rada pro kulturu Velvyslanectví 
Irácké republiky prof. Mahmood Al-Lami. 

2. března 2009   jmenoval prezident republiky profesorem v oboru 
Ekonomie do+c. Ing. Ladislava Hájka, CSc., vedoucího 
Katedry ekonomie FIM UHK.

3. března 2009   pořádaly FIM UHK a HIT klastr veletrh pracovních příleži-
tostí HIT kariéra. 

4. března 2009   se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteč-
nil ples Univerzity Hradec Králové.  

5.-6. března 2009   hostil Historický ústav FF UHK celostátní vědeckou stu-
dentskou konferenci Historie 2009.

20. března 2009   vyhlásila Univerzita Hradec Králové soutěž na vytvoření 
jednotného vizuálního stylu univerzity.  

V konkurenci zavedených uměleckých fakult získali prestižní 

ocenění v soutěži Grafi ka roku 2008 studenti oboru Grafi cká tvor-

ba – multimédia Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Bedřich Marek zvítězil ve studentské kategorii s grafi kou π, 

a to s ohledem na jasnost grafi ckého vyjádření a dále vytvoření 

smysluplné struktury pomocí číselné řady, která vyplňuje grafi cký 

znak, a Lucie Krejcarová obdržela cenu v kategorii Počítačová 

grafi ka za dílo Struktura, při jehož tvorbě se dle svých slov opros-

tila od původního tématu a oddala se posouvání známých hranic, 

uchopování a odkrývání skrytých tvarů a kultur. Konečně třetí 

úspěch královéhradeckého univerzitního výtvarného pracoviště 

spočívá v čestném uznání pro práci studentky Báry Kopecké 

za autorskou knihu City. Snímek dokumentuje jiný rozměr tvůr-

čí činnosti studentů Katedry výtvarné kultury PdF UHK, a sice 

jeden z originálních happeningů, který se uskutečnil v loňském 

roce v ulicích města. Více k úspěchu v soutěži Grafi ka roku se 

dočtete uvnitř čísla. 

Studentská grafika roku vznikla 
na Univerzitě Hradec Králové
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Nový profesor UHK – 
prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. 
 

Prezident republiky jmenoval 
na návrh vědeckých a uměleckých 
rad vysokých škol 2. března 2009 
ve Velké aule Karolina v Praze nové 
profesory. Univerzita Hradec Králové 
získala nového profesora v osobě 
Ing. Ladislava Hájka, CSc., vedou-
cího Katedry ekonomie Fakulty in-
formatiky a managementu. 

Vědeckou specializací profesora 
Hájka je makroekonomie, česká 
a světová ekonomika a hospodář-
ská politika. Tyto disciplíny také vyu-
čuje pro české i zahraniční studenty 
a doktorandy. Je členem několika 
vědeckých rad a oborových rad, 
zasedá v radě Centra základního 
výzkumu pro dynamickou ekonomii 
a ekonometrii, působí rovněž v re-

dakční radě časopisu Ekonomie a management.
Kromě vědecké a pedagogické práce se profesor Ladislav Hájek úspěšně 

věnuje také spolupráci se zahraničními akademickými a vědeckými institucemi. 
Přednášel ve většině evropských zemí, byl spoluřešitelem mezinárodních pro-
jektů s partnery ze Španělska, Velké Británie, Portugalska a Spojených států 
amerických. 

Profesor Ladislav Hájek se stal čtyřicátým jmenovaným profesorem 
Univerzity Hradec Králové. 

Ondřej Tikovský, kancléř UHK 

Na PdF zahájila činnost Katedra 
informatiky 

Rozhodnutím Akademického senátu PdF UHK došlo od 1. února 2009 
k rozdělení původní Katedry fyziky a informatiky PdF UHK na dvě samostatné 
katedry – Katedru fyziky a Katedru informatiky. Novým vedoucím Katedry infor-
matiky PdF UHK se stal RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

Napříč všemi obory Pedagogické fakulty tato katedra zajišťuje výuku před-
mětů Informační a komunikační technologie a Aplikovaná informatika a úzce 
spolupracuje s Filozofi ckou fakultou UHK ve výuce odborných předmětů ve stu-
dijních programech Počítačová podpora v archeologii a Počítačová podpora 
v archivnictví. Katedra garantuje především dobíhající magisterské studium 
oboru Učitelství informatiky pro střední školy a Učitelství informatiky pro 2. 
stupeň základní školy, dále pak bakalářské a následné magisterské studium 
informatiky se zaměřením na vzdělávání. V rámci celoživotního vzdělávání 
katedra zajišťuje rozšiřující studium informatiky a jako jedna z mála kateder 
má akreditován i doktorský studijní obor Informační a komunikační technologie 
ve vzdělávání, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Současně 
s akreditací doktorského studijního oboru katedra zajišťuje i rigorózní řízení, 
které umožní absolventům po absolvování rigorózních zkoušek získat titul 
PhDr. Za kritérium kvality výuky informatiky nový vedoucí považuje především 
uplatnění absolventů studia na trhu práce. K těmto již akreditovaným učitel-
ským oborům se chce dr. Hubálovský pokusit o akreditaci neučitelského baka-
lářského studijního programu „Informatika v administrativě“. 

Mezi další náročné cíle nové Katedry informatiky PdF UHK patří zaměřit 
se na rozvoj vědecké činnosti katedry, a to především formou publikační čin-
nosti v rámci impaktovaných a recenzovaných neimpaktovaných časopisů za-
řazených do RIV tak, aby co nejvíce členů katedry mohlo úspěšně absolvovat 
habilitační řízení. K dalším aspiracím pracoviště náleží zvyšování fi nančních 

ZE ŽIVOTA UNIVERZITY

příjmů katedry, a to především zapojením katedry do řešení grantových úkolů 
v rámci Evropských strukturálních fondů a GA ČR. Všechny výše uvedené cíle 
a záměry lze docílit pouze v prostředí týmové spolupráce, a to nejen mezi členy 
katedry, ale i v rámci celé univerzity.

Představujeme vedoucího 
Katedry informatiky PdF UHK 
dr. Štěpána Hubálovského 

Po maturitě na 
Gymnáziu v Trutnově 
absolvoval v letech 
1990 – 1995 studium 
učitelství matematiky 
a fyziky na Matematicko 
– fyzikální fakultě UK 
v Praze. V letech 1995 
- 1998 pokračoval v dok-
torském studiu na téže 
fakultě a v roce 1998 
mu byl udělen titul Ph.D. 
Následně pak získal 
titul RNDr. Po osmileté 
odluce od školství, kdy 
byl zaměstnancem fi rmy 
ABB Trutnov, kde praco-
val ve funkcích progra-
mátora, projektového 
a marketingového ma-
nažera a vedoucího od-
dělení, nastoupil v roce 
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2006 jako odborný asistent na tehdejší Katedru fyziky a informatiky PdF UHK. 
Hlavním oborem jeho odborného zájmu je moderní, praktické programování 
a využití počítačů v modelování fyzikálních úloh. Záměrem nového vedoucího 
Katedry informatiky PdF UHK je především katedru stabilizovat po rozdělení, 
rozvíjet studijní programy a zajistit vysokou kvalitu výuky předmětů, které pod 
katedru po rozdělení patří. 

Václav Víška, redakce Zpravodaje UHK 

Ministr školství ocenil práci 
profesorů Univerzity Hradec 
Králové 

 
Dva profesoři Univerzity Hradec Králové obdrželi medaili Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně, a to za celoživotní pedagogickou činnost 
a za přínos školství v rámci Fyzikální olympiády. Jedná se o prof. Ivo Volfa 
a prof. Bohumila Vybírala z Katedry fyziky Pedagogické fakulty UHK, kteří se 
již několik desetiletí věnují péči o talentovanou mládež v oblasti fyziky. Ocenění 
jim bylo předáno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
Ondřejem Liškou na zámku v Liblicích při slavnostním zahájení jubilejního 
50. ročníku Fyzikální olympiády. Tato soutěž je těsně spjata s Katedrou fyziky 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, jež je jejím odborným a organi-
začním centrem pro Českou republiku.

Ivo Volf, Katedra fyziky PdF UHK 
 

Univerzita nabízí svým studentům 
spolupráci s firmami aneb 
diplomová práce z praxe

Univerzita je jedním ze zakládajících členů sdružení Hradecký IT klastr, kte-
ré na půdě Fakulty informatiky a managementu pořádalo již druhý ročník veletr-
hu pracovních příležitostí HIT kariéra. Kromě nabídky zajímavého zaměstnání 
po absolvování studia byl veletrh tentokrát spojen i s prezentací zadání zajíma-
vých témat závěrečných prací z oblasti informačních technologií.

HIT kariéra byla tedy určena jak studentům závěrečných ročníků, kteří uva-
žují o výběru vhodného budoucího zaměstnavatele, tak studentům, které čeká 
ještě další studium na Fakultě informatiky a managementu UHK a kteří v sou-
časné době zvažují výběr tématu své bakalářské či diplomové práce.

3. března 2009 byly v prostoru vestibulu budovy FIM umístěny stánky vysta-
vujících fi rem, u kterých se v průběhu dne vytvářely skupinky diskutujících stu-
dentů. Kromě informačních stánků, u nichž mohli studenti kontaktovat zástup-
ce společností ALTEC, a.s., GMC Software Technology, s.r.o., Technologické 
centrum Hradec Králové, o.p.s., a T-MAPY spol. s r.o., se v průběhu dne ko-
nalo osm zajímavých přednášek vystavujících fi rem, jejichž témata vypovídají 
o praktickém užitku pro studenty-budoucí absolventy: Efektivní centralizo-
vaná správa IT, Nové trendy v ERP systémech a projektové řízení s vazbou 
na výrobu, Životopis a pohovor, Model Driven Architecture v praxi aneb konec 
programátorů v Čechách?, Nové trendy v managerských informačních systé-
mech, GMC - standard v oblasti personalizované komunikace, Připravte se 
s ORTEXem na Dynamicskou budoucnost, Řízení vývoje software na zakázku 
a jeho problémy. Veletrh byl ukončen závěrečnou prezentací Hradeckého IT 
klastru a účastnících se společností a hlavně napjatě očekávaným losováním 
o zajímavé ceny.

Kromě mnoha navázaných kontaktů, které studenti i společnosti určitě velmi 
dobře v blízké i vzdálenější budoucnosti využijí, změnila osud jednoho z vy-
losovaných výherců. Jeho tichý komentář, že nikdy v životě nic nevyhrál, byl 
v průběhu losování vyvrácen dokonce dvakrát.  

Petra Poulová, proděkanka FIM UHK a předsedkyně HIT klastru 

Nejvýznamnější evropské 
ocenění v oblasti AV integrace 
za projekt vybavení FIM UHK

Společnost AV Media získala na slavnostním udílení InAVation Awards 
v Amsterodamu prestižní ocenění za nejlepší realizovaný projekt v oblasti 
audiovizuální integrace, a to za audiovizuální vybavení nové budovy Fakulty 
informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. V objektu FIM UHK 
nalezneme špičkově vybavené posluchárny, seminární místnosti, netradiční 
učebny pro výuku informačních technologií i třeba systém informačních disple-
jů. Projekt je však unikátní zejména důrazem na využití audiovizuální techniky, 
komfort přednášejících, jednoduché ovládání a systémovou správu veškeré 
techniky.

Ocenění uděluje odborná porota nejen v kategoriích audiovizuálních vý-
robků (nejvíce inovativní produkty), ale také v kategoriích projektů. Zajímavé 
české realizace byly nominovány již v předchozích dvou ročnících a velkým 
úspěchem bylo, že se jim vždy podařilo postoupit mezi fi nalisty. I letos se mezi 
nejlepšími projekty uplatnily ty české, a to dokonce ve dvou kategoriích: Řidící 
střediska (Command and control) s projektem Národního dopravněinformač-
ního centra v Ostravě a Vzdělávání (Education) s instalací Univerzita Hradec 
Králové. Právě realizace na královéhradecké univerzitě byla vyhlášena nejlepší 
instalací roku 2008 v oblasti vzdělávání.

Převzato z časopisu AV News, 1/2009 
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Studentský ples se vydařil 

Ke stálicím v kalendáři univerzitních akcí náleží již několik let ples, původ-
ně pojímaný jako reprezentační, avšak v průběhu několika ročníků získávající 
stále více charakter spontánního studentského podniku. Ten letošní se konal 4. 
března 2009 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Po stránce organi-
zační i námětové se jeho pořadatelství velmi činně a ve výsledku také zdařile 
chopili studenti univerzity v čele s Kateřinou Francovou z Pedagogické fakulty 
a Vojtěchem Taláškem z Fakulty informatiky a managementu UHK. Otištěné 
snímky jistě velmi názorně dokládají uvolněnou atmosféru, která po celou 
dobu plesového programu v prostorách královéhradeckého kongresového pa-
láce vládla. Dle ohlasu publika náležela k jedněm z vrcholů večera sportovně 
scénická kreace skupiny Flyingboys, která vnesla do programu originalitu, jež 
bývá tradičně s univerzitním plesem spojována. Snímky z večera jsou dostupné 
na internetových stránkách univerzity, čtenářům Zpravodaje přinášíme alespoň 
některé z nich. Organizátoři se těší na náměty k přípravě studentského plesu 
v následujícím roce.

Ondřej Tikovský, kancléř UHK 
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Cyklus Svět slepoty pokračuje 

V aule Objektu společné výuky se 18. března 2009 uskutečnila další před-
náška v rámci cyklu Svět slepoty- rub a líc. Letošní téma bylo zaměřeno na při-
pomenutí 200. výročí narození největšího dobrodince, prostého francouzského 
slepce, hudebníka, učitele a především tvůrce geniální bodové soustavy sle-
peckého písma - Louise Brailla. Pozvání pro tento rok přijal PhDr. Jiří Reichel, 
vedoucí oddělení pro vydavatelskou činnost SONS (Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých) a dlouholetý šéfredaktor časopisu Zora. Součástí 
programu bylo seznámení se vznikem a rozvojem Braillova šestibodového 
slepeckého písma a představení dalších forem záznamu pro jedince se zra-
kovým postižením. Přednášející se zaměřil i na využití tohoto písma v praxi, 
a to konkrétně v české slepecké kultuře a tisku, ale i v současné časopisecké 
produkci pro zrakově postižené. Na konci byl dán prostor pro diskusi, v níž bylo 
zodpovězeno mnoho zajímavých dotazů. 

Lucie Misařová, středisko Augustin

Přednáškový cyklus Aktuální 
otázky sociální patologie zahájen 

Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty UHK zahájila 
dne 12. března 2009 cyklus tematicky zaměřených přednášek z vybraných ob-
lastí sociální patologie. Smyslem tohoto cyklu je prezentace aktuálních poznat-
ků v problematice sociálně patologických jevů, výsledků vědecké práce v této 
oblasti a výměna zkušeností z praxe.

Cyklus byl zahájen mezioborově koncipovanou přednáškou PhDr. Josefa 
Kasala, akademického pracovníka Katedry sociální patologie a sociologie PdF 
UHK, „Projevy extremismu v souvislosti s fotbalovým násilím“. Přednášející při-
blížil společensky aktuální téma v širokém záběru: pojednal o historii, součas-
nosti a trendech projevů extremismu u fotbalových chuligánů. Podrobněji poté 
specifi koval odlišnosti české chuligánské scény v kontextu extremistických hnu-
tí v Evropě. Cenné byly zejména jeho zkušenosti s touto specifi ckou okrajovou 
kulturou potvrzující nezbytnost kontinuálního sepětí teorie a praxe. 

Přednášku se zájmem vyslechlo 34 studentů různých studijních oborů a pět 
akademických pracovníků. Další aktuální témata sociální patologie, která bu-
dou na programu v nadcházejících měsících, nepochybně také osloví studenty 
a pracovníky (nejen) naší školy.

Stanislav Pelcák, Katedra sociální patologie a sociologie PdF UHK 

 

Mimořádný úspěch studentů 
Univerzity Hradec Králové 
v soutěži Grafika roku 2008

 
Studenti oboru Grafi cká tvorba – multimédia Pedagogické fakulty Univerzity 

Hradec Králové dosáhli významného úspěchu. Na výstavě a soutěži Grafi ka 
roku 2008 bylo ve studentské kategorii přihlášeno celkem 154 děl od studentů 
uměleckých vysokých škol, mimo jiné Akademie výtvarných umění v Praze, 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Fakulty umění Ostravské univer-
zity v Ostravě, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. V jejich konkurenci dosáhli velmi přesvědčivých úspěchů 
studenti královéhradecké univerzity. Vítězem ve studentské kategorii je Bedřich 
Marek a v kategorii počítačové grafi ky získala v konkurenci profesionálů prv-
ní cenu rovněž studentka Lucie Krejcarová, oba z Katedry výtvarné kultury 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

 Bedřich Marek ocenění získal za grafi ku „Pí“. Jeho pedagožka docentka 
Jaroslava Severová k vítězné práci uvedla. „Komise ocenila čistotu a jasnost 
grafi ckého vyjádření a dále vytvoření smysluplné struktury pomocí číselné řady, 
která vyplňuje grafi cký znak.“ Lucie Krejcarová se prosadila grafi kou Struktura. 
Ke své oceněné práci dodala: „Při hledání originálního vizuálního rukopisu se 
pro mě původně zvolené téma stalo zcela nedůležitým. Vznikají obrazy amorf-
ních tvarů, naprosté neznámo a osvobození se od dosavadních zobrazovacích 

postupů se samy o sobě staly inspirací. Vybízely k dalším postupům, k posou-
vání známých hranic, a to uchopováním a odkrýváním skrytých tvarů a kultur.“ 
Konečně třetí úspěch královéhradeckého univerzitního výtvarného pracoviště 
spočívá v čestném uznání pro práci studentky Báry Kopecké za autorskou kni-
hu „City“, jejíž práci vedla Eva Francová. 

 Ze 154 přihlášených děl do studentské kategorie bylo k vystavení v Clam-
Gallasově paláci v Praze vybráno 52 prací, z nichž 16 grafi k pochází od stu-
dentů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 
Ještě další dva studenti vystavovali v kategorii „Autorská kniha“ a z pedagogů 
Lubomír Netušil, Eva Francová a Jaroslava Severová, která byla navíc poctěna 
čestným uznáním v kategorii „Počítačová grafi ka“.

 Ondřej Tikovský, kancléř UHK 

Celostátní kolo studentské vědecké 
konference Historie 2008

Ve dnech 5.-6. 3. 2009 hostila Univerzita Hradec Králové celostátní student-
skou vědeckou konferenci Historie 2008. Konference představovala v pořadí již 
14. každoroční přehlídku nejlepších odborných prací studentů historie českých 
vysokých škol, jejíž průběh je vždy pozorně sledován historickou obcí České 
republiky, neboť soutěžní příspěvky často přinášejí objevná témata a vítězové 
soutěže jsou nadějným příslibem pro budoucnost české historiografi e. Záslužné, 
ale nelehké role pořadatele se ujal Historický ústav Filozofi cké fakulty Univerzity 
Hradec Králové. Do prestižního klání se přihlásilo celkem 12 akademických pra-
covišť z 9 českých a moravských univerzit (Univerzita Karlova v Praze, Univerzita 
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Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého 
v Olomouci, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita v Ostravě 
a Univerzita Hradec Králové), které do soutěže vyslaly 23 studentů. 

Konferenci zahájil slavnostním přivítáním účastníků děkan hostitelské 
Filozofi cké fakulty UHK dr. Petr Grulich. V úvodním bloku, který byl věnován 
období  vrcholného a pozdního středověku, přednesli soutěžící příspěvky vě-
nované numismatice, problematice obchodu, majetkových odkazů a itineráři 
vlivného šlechtice. V dalším bloku vystoupili účastníci soutěže s tématy z ra-
ného novověku, vycházejícími z literárních pramenů a dobové korespondence.

Ještě pestřejší spektrum témat přinesly odpolední bloky časově objímající 
období 17.-19. století. Studenti seznámili pozorné auditorium s osudy „kněž-
ského dorostu“ Jednoty bratrské, se soukromými i diplomatickými aktivitami vý-
značných feudálů, s deníky a cestopisy vzdělanců, podnikatelskými aktivitami 
židovské rodiny, organizací zdravotní péče v krajském městě i s dramatickou 
situací oblasti stižené epidemií cholery. Po skončení čtvrtečního odborného 
programu následoval slavnostní večerní raut, kterému k příjemnému překvape-
ní přítomných předcházelo vystoupení Komorního orchestru Univerzity Hradec 
Králové pod vedením Mgr. Jaromíra Křováčka.

Páteční bloky byly věnovány 19. a 20. století. Soutěžící představili ve svých 
příspěvcích činnost správních organizací a zájmových spolků, na příkladech 
novinářů, spisovatelů i vědců doložili stále silnější vzájemné působení politické 
a kulturní sféry a pozornost zaměřili na kruté osudy odpůrců totalitního režimu. 

Konference jasně ukázala, že česká historická věda při pohledu na své příští 
reprezentanty může vidět svou budoucnost velmi pozitivně. Soutěžící předvedli 
statečné výkony, dokázali se „poprat s trémou“ a důstojně a fundovaně reago-
vat na připomínky oponentů i dotazy z auditoria. 

Hodnotící komise složená ze zástupců jednotlivých soutěžících historických 
pracovišť v čele s prof. Zdeňkem Kárníkem neměla lehkou úlohu, neboť kva-
lita prací se odrazila jen ve velmi těsných rozdílech v počtu hlasů pro pětici 
nejlepších soutěžících. Až druhé kolo hlasování rozhodlo o vítězství Markéty 
Skořepové za práci Veselé vdovy. Sňatek jako životní strategie ovdovělých ven-
kovských žen (Ústav archivnictví a pomocných věd historických, FF Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích). Druhé místo získal Jan Růžička za svůj 
příspěvek Komunální elity v éře dvou starostů. Fungování obecní samosprávy 
v Bučovicích v letech 1886-1914 (Katedra historie FF, Univerzity Palackého 
v Olomouci). Na třetí pozici se umístila Hana Miketová s referátem Muž se 
špatnou pověstí. Itinerář vévody Jana II. Opavsko-Ratibořského (Ústav histo-
rie a muzeologie, FPF Slezské univerzity v Opavě). Ocenění převzali diplom 
a fi nanční prémii z rukou rektora Univerzity Hradec Králové doc. Josefa Hynka 
a předsedy hodnotící komise prof. Zdeňka Kárníka. Doc. Hynek se postaral 
i o příjemné oživení letošního ročníku udělením ceny rektora UHK čtvrtému 
v pořadí Petru Schneiderovi, který v soutěži přednesl referát Nález mincí 
z Vlašimi v kontextu dějin regionu ve 13. století (Katedra historie, FF UJEP 
v Ústí nad Labem). 

Ač nestanuli na stupních vítězů, v náročné konkurenci se rozhodně neztratili 
a naši univerzitu důstojně reprezentovali studenti Jana Papežová a Petr Řehák. 
Příspěvky deseti nejúspěšnějších soutěžících budou otištěny v konferenčním 
sborníku, který pro studenty historických oborů představuje jednu z nejcenněj-
ších možností publikovat výsledky své práce před odbornou veřejností.

Martin Šandera, garant konference, HÚ FF UHK

Východočeské listy historické 
zcela nově 

Historický ústav Filo-
zofi cké fakulty Univerzity 
Hradec Králové  obnovil 
v roce 2008 vydávání 
Východočeských listů histo-
rických. Periodikum začalo 
vycházet nejprve pod ná-
zvem Listy katedry historie 
(1990), později v sedmi 
dvoučíselných svazcích jako 
Východočeské listy historické 
(1997-2005). Jednoznačným 
důvodem změny pojetí to-
hoto historického časopisu 
jsou kritéria hodnocení vědy 
a výzkumu. Nová redakční 
rada byla sestavena v me-
zinárodní podobě, jednotlivé 
příspěvky procházejí ano-
nymně recenzním řízením 
dvou nezávislých oponentů 
a každé vydání má jasně 
stanovenou jednotnou te-
matickou linii. Nadále bude 

redakční rada více usilovat o zdůraznění středoevropského aspektu. 
Tento svazek vyšel také v pozměněné grafi cké úpravě a již ne jako pros-

tý souhrn různých studií. Sjednocujícím názvem jeho obsahové skladby jsou 
Osmičková výročí a východočeská historiografi e. Dominují studie k poděbrad-
ské tematice, související s 500. výročím volby a korunovace Jiřího z Poděbrad 
českým králem. Další studie a materiálové stati se vztahují např. k výročím 
událostí z let 1848, 1918, 1938 a 1968. Mezi autory je vynikající český husito-
log a přední znalec českých dějin vrcholného a pozdního středověku prof. Petr 
Čornej (UK v Praze), PhDr. Jaroslav Boubín (HIÚ AV ČR), odborník zabýva-
jící se léta činností krále Jiřího, historička 19. století a významná znalkyně 
ženské problematiky této doby prof. Milena Lenderová (UPar), historik a kas-
telolog doc. Miroslav Plaček (MU Brno), dva polští historikové dr. Bogusław 
Czechowicz a dr. Dariusz Dąbrowski, stejně jako badatelé z řad pedagogů 
a doktorandů vydavatelského ústavu. Vydavatel spolu s redakční radou věří, 
že změny v pojetí Východočeských listů historických umožní jejich zařazení 
do seznamu neimpaktovaných recenzovaných vědeckých časopisů a v nich 
publikovaným studiím se tak dostane náležité váhy v národním měřítku. 

Ondřej Tikovský, kancléř UHK

 

Univerzita hledá svůj nový výraz

Univerzita Hradec Králové se rozhodla modernizovat svou tvář a podpořit 
svou prezentaci vůči veřejnosti pomocí zavedení nového jednotného vizuálního 
stylu. Optimální návrh nové značky univerzity a jejích fakult vzejde z otevřené 
soutěže, kterou univerzita právě vyhlásila a jež je určena fyzickým i právnickým 
osobám, jednotlivcům i autorským sdružením – zejména profesionálním grafi -
kům a studentům grafi ky. Soutěžní návrhy posoudí porota složená z odborných 
garantů a zástupců univerzity. Mezi jejími členy jsou zkušení profesionální de-
signéři i představitelé vysokoškolských uměleckých pracovišť, jako např. Karel 
Aubrecht z Asociace užité grafi ky, Pavel Hrach z TypoDesignClubu, grafi k a lau-
reát Národní ceny za design roku 2007 Jan Kolář, doc. Jan Míšek z ateliéru gra-
fi ckého designu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem či Mgr. Václav Houf ze stejnojmenného ateliéru Fakulty vý-
tvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Cílem zavedení jednotného vizuálního stylu je podpořit vnímání univerzity 
jako dynamicky se rozvíjející vysoké školy a profesionalizovat uvnitř i navenek 
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její prezentaci jako jednoznačně identifi kovatelné sebevědomé vzdělávací 
a výzkumné instituce třetího tisíciletí. Uzávěrka soutěže je 22. května 2009. 
S autorem vítězného návrhu bude uzavřena smlouva o vytvoření grafi ckého 
manuálu jednotného vizuálního stylu, který univerzita začne postupně od roku 
2010 zavádět. Současný platný statutární znak univerzity, který s odkazem 
na heraldické tradice města tvoří lev s písmenem G a opis názvu univerzi-
ty v latinském jazyce, bude zachován a užíván při slavnostních příležitostech 
a na obzvlášť významných tiskovinách. Smyslem nového vizuálního stylu je 
zavedení takových výtvarných prvků, které budou souznít s obrazem moderní 
vysoké školy a budou ji spolu se všemi jejími součástmi prezentovat jako har-
monický celek. Veškeré informace k soutěži a o jejím vyhlašovateli poskytne 
dr. Ondřej Tikovský, kancléř univerzity.  

Ondřej Tikovský, kancléř UHK 

Spolupráce mateřského centra 
s univerzitou

Díky osobním kontaktům jsme měli v Křesťanském mateřském cent-
ru Sedmikráska příležitost uspořádat dvě přednášky zkušených odbornic 
z Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty UHK. Ve čtvrtek 
15.ledna 2009 to byla přednáška dr. Blanky Křováčkové na téma „Všechno, co 
jste chtěli vědět o první třídě“. O měsíc později, ve čtvrtek 12.února 2009, pak 
proběhla přednáška dr. Vladimíry Hornáčkové na téma „S úsměvem do školky“. 
Každého dopoledne se zúčastnila desítka maminek, pro které byla vzhledem 
k věku jejich dětí a k „předzápisové“ době daná problematika aktuální. Obě 
odbornice ochotně odpovídaly na dotazy, doporučily zajímavé publikace a po-
skytovaly fundované rady. Atmosféra byla přitom velmi neformální. Dodejme, 
že na obou stranách je zájem o každoroční pořádání podobných přednášek 
i o ofi ciální navázání širší spolupráce s vyučujícími a se studenty uvedeného 
akademického pracoviště.

Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska v Hradci Králové

Rozloučení s doc. Ivanem 
Hruškou

Zdálo by se, že při setkání se smrtí je v největší výhodě fi lozof. Již po stovky 
let nás stoikové jako Epiktétos učí, že na smrti není nic hrozného, jsme přece 
všichni součástí téhož kosmu a svůj život odevzdáváme tam, odkud vzešel. 
Naše bolest prý pramení jen z našich soudů. Vzpíráme se a bojíme se něčeho, 
co je přirozenou součástí světa. 

Ano, v tom všem můžeme dát Epiktétovi za pravdu. Když nás však skuteč-
nost smrti zasáhne tak blízko, jen stěží se ubráníme smutku. Vždyť v doc. Ivanu 
Hruškovi odešel více než jen kolega. Doc. Hruška byl upřímný a čestný kama-
rád, ochotný každému pomoci. A také pedagog, jehož studenti milovali, zejmé-
na pro jeho otevřenost, slušnost a skromnost. Ke každému z nich přistupoval 
s úctou, aniž by se nad ně přes všechny své tituly a úspěchy vyvyšoval. Ivan 
Hruška nebyl jen člověkem, který se snaží poctivě odvést úkoly svých rolí fi lo-
zofa a učitele, on fi lozofem a učitelem byl.

Kde máme potom, Epiktéte, vzít sílu odložit smutek? Snad zase ve fi lozofi i. 
Vždyť bolest, kterou nám ztráta přináší, je jen naší bolestí. Nikdo z nás nevíme, 
jak by řekl Sókratés, zda smrt není pro toho člověka dobrem. Přejeme Ti, Ivane, 
aby měl Sókratés pravdu.

Marie Skýbová, Katedra fi lozofi e a společenských věd FF UHK 

Za Ing. Mgr. Ladislavem Černým 

Dne 21. února 2009 nás opustil Ing. Mgr. Ladislav Černý, dlouholetý kvestor 
naší univerzity.

Člověk
Byl osobností s neformální autoritou, s dobrou schopností komunikace uvnitř 

univerzity i při vnějších jednáních, člověk empatický, mající i smysl pro humor 
a odlehčení v náročných situacích. V jednáních s kolegy byl typicky příjemný 
a přátelský. Jen občasně a krátkodobě přistoupil k mírnému a ne opravdově 
míněnému vyhrocení situace s cílem dosažení podstatných cílů, které s odstu-
pem času hodnotíme jednoznačně jako správné.

Funkcionář
Byl velmi zkušeným úředníkem, náročným, ale respektovaným a oblíbeným 

nadřízeným pro zaměstnance univerzity, kteří mu podléhali. Byl funkcionářem 
s jasnou vizí, schopností vidět podstatné problémy univerzity, přispět zásadním 
způsobem k jejich vyřešení. Ve své práci na Univerzitě Hradec Králové zúročil 
předchozí zkušenosti a znalosti získané prací v centrálních orgánech, zejména 
na Ministerstvu fi nancí. Univerzitu řídil po stránce ekonomické zkušenou a mis-
trnou rukou tak, aby se vyhnula četným problémům, úskalím a nebezpečím, 
která se vyskytla během jeho dlouhého funkčního období. Podstatný díl práce, 
energie i svého zdraví věnoval zdárnému vyřešení takových úkolů, jakými byla 
výstavba první části kampusu Na Soutoku, ekonomickým otázkám spojeným 
s vlastnickými vztahy a získáním prostor nutných pro rozvoj univerzity. Své úko-
ly řešil a vyřešil svědomitě, včasně a bezchybně. Od Univerzity Hradec Králové 
si oprávněně zaslouží trvalý dík a ocenění za dílo, které zanechal. Od kolegů, 
kteří s ním měli čest pracovat, pak trvalou vzpomínku.

Antonín Slabý, prorektor univerzity pro tvůrčí činnost a vnější vztahy 

Minulostí naší vysoké školy (15)

Struktura pracovišť Pedagogické fakulty v Hradci Králové 
Politické události konce 60. let a nové nahlížení na vysoké školy v sedmde-

sátých letech 20. století změnily klima vysokých škol. Spolu s ním se měnila 
i jejich struktura.

Prostorové možnosti Pedagogické fakulty v Hradci Králové se poněkud 
zlepšily v roce 1965, neboť v dubnu toho roku se z budovy Boromea odstě-
hovaly studentky do nově postavených kolejí Na Kotli. Pro výuku měla fakul-
ta nyní k dispozici dvě budovy: historickou budovu č. 1 na dnešním náměstí 
Svobody a Boromeum - bývalou kolej Pedagogického institutu. V osmdesátých 
letech k nim přibyla dnešní budova D v ulici Jana Koziny, postavená v areálu 
Boromea. 

Prostorová situace se však těmito změnami zcela nevyřešila a myšlenka 
na postavení nové budovy pro potřeby vzdělávání byla stále přítomná. V září 
1983 byl zřízen útvar rozvoje fakulty, v jehož čele stál proděkan odpovídající 
za tuto činnost.

V roce 1967 Pedagogickou fakultu v Hradci Králové tvořilo celkem 12 kate-
der, na nichž studovalo celkem v denním studiu 754 posluchačů. Na konci 80. 
let studenti studovali na 13 katedrách a ve dvou kabinetech. Speciální katedrou 
byla při fakultě Vojenská katedra Univerzity Karlovy, kterou studenti absolvovali 
výměnou za povinnou vojenskou službu, tehdy dvouletou, zkrácenou na polo-
viční dobu. Zrušené katedry marxizmu – leninizmu nahradil v Hradci Králové 
Ústav marxizmu – leninizmu nacházející se na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové. Jeho pobočka na Pedagogické fakultě se jmenovala 
Kabinet Ústavu marxizmu – leninizmu UK. Zrušena byla také katedra geologie 
a základů zemědělské výroby. Nově vznikly katedry učitelství pro 1. stupeň zá-
kladních škol, branné výchovy a kabinet občanské nauky. V roce 1988 fakultu 
navštěvovalo v denním studiu 1523 studentů.

Po zrušení pedagogických institutů vzniklo v roce 1965 v Pardubicích 
Konzultační středisko Pedagogické fakulty v Hradci Králové, které zajišťovalo 
konzultace studentů studujících na Pedagogické fakultě v Hradci Králové z jižní 
části Východočeského kraje. Středisko se nacházelo v budově Střední elektro-
technické školy v Pardubicích. 

V březnu 1969 bylo uvedeno do plného provozu výpočetní středisko vyba-
vené počítačem ODRA 1003, který se vyráběl v polské Vratislavi. Středisko 
působilo při katedře matematiky, plnilo úkoly didaktického charakteru a zpra-
covávalo numerická hodnocení z oblastí vědecko – technických a pedagogicko 
– sociologických výzkumů zpracovávaných pedagogickými fakultami v celém 
Československu, zvláště katedrami Pedagogické fakulty v Hradci Králové. 
V roce 1974 bylo vyčleněno z katedry matematiky a ustaveno jako samostatné 
fakultní účelové zařízení. Středisko se kromě vědeckých úkolů podílelo např. 
na  inventarizací majetku nebo pomáhalo fakultní knihovně se zpracováním 
evidence časopisů a poté i s evidencí knižních přírůstků.

Na počátku sedmdesátých let se na fakultě začalo s využíváním audiovi-
zuální techniky pro vzdělávání učitelů a vznikalo pracoviště výukové televize 
nejprve jako součást katedry pedagogiky a psychologie, později se přeměnilo 
v účelové pracoviště fakulty. Spolupracovalo např. s Československou televi-
zí nebo s průmyslovými podniky, např. s fi rmou Tesla Pardubice. Pracovníci 
televizního studia natočili mj. ve spolupráci s radiologickou klinikou Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové televizní záznam „Rentgenologie 
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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 30. března 2009. Elektronické vydání a archiv starších čísel na adrese: www.uhk.cz/uhk/zpravodaj . Uzávěrka příštího čísla je 9. dubna 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. Václav Víška, Ph.D. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. 
Fotografi e: archiv Zpravodaje UHK, Ing. Věra Palánová a oddělení IKM UHK.

Plánované akce 

Pedagogická fakulta Univerzity
Hradec Králové zve veřejnost 
k návštěvě Pedagogických dnů 

U příležitosti letošního výročí 50 let vysokoškolského vzdělávání učite-
lů v Hradci Králové pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 
ve dnech 30.3. – 3.4. 2009 pro akademické pracovníky, učitele z praxe i širo-
kou veřejnost Pedagogické dny. Hlavní náplň Pedagogických dnů tvoří bohatá 
nabídka několika desítek odborných přednášek, seminářů a setkání učitelů 
s absolventy. Návštěvníkům jednotlivých fakultních kateder pořadatelé před-
staví nosné linie své výzkumné a pedagogické činnosti, ale také aktivity spoje-
né s praktickou výchovou studentů a aktuální úkoly a problémy v příslušných 
oborech. Stěžejní přednášku přednese prof. Karel Rýdl o proměnách dětství 
ve 21. století. V rámci pedagogických dnů pořádají některé katedry rovněž kon-
ference.
Jedná se o tyto akce: 

•  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů (Katedra tech-
nických předmětů), 

•  Pavel z Tarsu – apoštol národů (konference pořádaná Diecézním teolo-
gickým institutem Biskupství královehradeckého ve spolupráci s Katedrou 
náboženské výchovy a charitativní práce), 

•  Hradecká anglofonní konference (Katedra anglického jazyka a literatury), 
•  Dítě předškolního věku a jeho paidagogos (Ústav primární a preprimární 

edukace), 
•  Od obrazu k obraznosti (oddělení francouzského jazyka a literatury 

Katedry anglického jazyka a literatury). 
Na Pedagogické dny přijíždějí navštívit svou partnerskou Pedagogickou 

fakultu královéhradecké univerzity rovněž zahraniční hosté, např. z univerzit 
v Paříži, Métách, Štýrském Hradci, Lipsku a Ingolstadtu. Podrobný program na-
leznou zájemci na internetové adrese http://www.uhk.cz/pdf/absolvent/2869. 
Organizací Pedagogických dnů usiluje Pedagogická fakulta o zintenzívnění 
kontaktu s absolventy a učitelskou veřejností.

Martina Maněnová, proděkanka PdF UHK 

2. ročník „Hrajme si i hlavou“

18.–20. dubna 2009 pořádá Katedra fyziky Pedagogické fakulty Univerzity 
Hradec Králové ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové akci 
„Hrajme si i hlavou“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních 
škol, pro jejich rodiče a pro všechny, kteří si rádi hrají, přemýšlejí a bádají nad 
záhadami světa kolem nás.

Na Tylově nábřeží v Hradci Králové budou již podruhé připraveny tematic-
ky rozdělené stánky, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout a vyzkoušet 
desítky rozličných experimentů. Mimo jiné bude možné vyzkoušet si chůzi 
po hladině, odhalovat taje fyzikálních kouzel, pohrát si s hračkami z odpadu 
nebo prozkoumat možnosti měření času. Organizátoři nabízejí také přednášky 
zaměřené na levitaci, zajímavé historické fyzikální přístroje, neznámé pohledy 
na elektřinu, optické experimenty, konstrukci a vývoj dalekohledu, 40 let od do-
bytí Měsíce a další poutavá fyzikální témata. Podrobnější informace naleznete 
na: http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz.

srdce“, který získal na přehlídce fi lmů Academia fi lm Olomouc 1976 „hlavní 
cenu“ v kategorii lékařských věd a cenu Československé televize. V roce 1980 
podepsala fakulta dohodu s Federálním ministerstvem elektrotechnického 
průmyslu ČSSR o elektrotechnice a elektrotechnice se zaměřením na video-
techniku a její aplikace. Záměrem bylo zapojit do vzdělávacího procesu nové 
technické prostředky a metody, např. výukovou televizi nebo mikropočítače, 
a to zpětně sloužilo pro rozvoj videotechniky. 

V únoru 1988 zřídila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy na podnět 
děkanky Pedagogické fakulty v Hradci Králové prof. Olgy Ducháčkové Studio 
výukové televize (SVTV) jako vědecko – pedagogické pracoviště. Studio mělo 
zajišťovat rozvoj praktických aplikací, výzkumu, vývoje moderních audiovizuál-
ních výukových a informačních systémů, které sloužily pro vzdělávání na vy-
sokých školách. 

Třetím účelovým pracovištěm fakulty, které vzniklo spolu s Pedagogickým 
institutem, byla Ústřední knihovna Pedagogické fakulty, která na konci osmde-
sátých let ve svých fondech měla na 200 000 svazků knih a vázaných časopisů. 
Na konci osmdesátých let v jejím rámci působilo tiskařské středisko, které zho-
tovovalo např. skripta po potřeby studentů.

Spolupráce kateder se třemi uvedenými účelovými pracovišti Pedagogické 
fakulty v Hradci Králové přinášela rozšíření možností a metod vzdělávání bu-
doucích učitelů.

Sylva Sklenářová, Archiv UHK

Nové tituly nakladatelství 
Gaudeamus

FRYDRYCHOVÁ KLÍMOVÁ, Blanka. Business English Basics. 1. vyd. Hradec 
Králové: Gaudeamus, 2009, 70 s. ISBN 978-80-7041-359-3.

BUREŠ, Vladimír. Systems Thinking And Systems Sciences. 1. vyd. Hradec 
Králové: Gaudeamus, 2009, 183 s. ISBN 978-80-7041-467-5.

STRNADOVÁ, Věra, VAŠINA, Lubomír. Psychologie osobnosti I. 3. vyd. Hradec 
Králové: Gaudeamus, 2009, 300 s. ISBN 978-80-7041-491-0.

BĚLÍK, Václav. Tvorba odborné práce. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 
2009,65 s. ISBN 978-80-7041-503-0.

LOUDOVÁ, Irena, VÍŠKA, Václav, SLINTÁKOVÁ, Marie. Komunikace: Český 
jazyk pro šestý a sedmý ročník ZŠ. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 
89 s. ISBN 978-80-7041-539-9.

VÍŠKA, Václav, LOUDOVÁ, Irena, SLINTÁKOVÁ, Marie. Dopis: Český jazyk pro 
šestý a sedmý ročník ZŠ. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 58 s. ISBN 978-
80-7041-551-1.

ČECH, Pavel, BUREŠ, Vladimír. Podniková informatika. 1. vyd. Hradec Králové: 
Gaudeamus, 2009, 233 s. ISBN 978-80-7041-479-8.

Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovní-
ho ruchu FIM UHK: Odborná a vědecká činnost v oboru rekreologie a turismu. 
1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, CD. ISBN 978-80-7041-527-6.


