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Úvodní slovo rektora
Milí kolegové, studenti, zaměstnanci naší univerzity,
vychází poslední číslo Zpravodaje naší univerzity
v roce 2014. Tentokráte není mým úmyslem v souvislosti s koncem roku bilancovat a hodnotit, co
se povedlo a co nikoliv. Přesto není možné, abych
nezmínil, že rok 2014 byl pro univerzitu v mnohém
náročný. Připravili jsme celouniverzitní akreditaci
a úspěšně jí prošli, usilovně jsme pracovali na budování Kampusu UJEP a dokončili zde rekonstrukci dalšího nového sídla, tentokráte pro filozofickou fakultu.
Také byl tento rok ale rokem běžné každodenní
práce na UJEP, rokem výuky, vědecké práce, studia, zkoušek a zpracovávání seminárních či závěrečných prací.

To je to, co nás na UJEP spojuje.
Z role rektora mám tu příležitost v konci roku ocenit ty nejúspěšnější z Vás již
tradičními Cenami rektora nejlepším pracovníkům a studentům UJEP za vynikající
výsledky v oblasti vědy, výzkumu, umělecké a tvůrčí činnosti a za nejlepší sportovní
výkony v daném roce. Je to pomyslný TOP žebříček UJEP.
Na sklonku roku chci ale poděkovat Vám všem za každodenní poctivou práci, kterou
vykonáváte pro naši univerzitu, potažmo za renomé, které svým přístupem k práci,
k životu i k sobě samotným zvyšujete Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem. Jsme na Vaše výsledky skutečně hrdi.
Přeji Vám do nadcházejícího roku 2015 mnoho úspěchů v pracovním, studijním
i soukromém životě.
Váš rektor
René Wokoun
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V běhu nekončících zasedání, jednání, porad a pracovních schůzek nám často uniká,
že to podstatné, co posouvá naši univerzitu vpřed, je naše každodenní rutinní práce
na různých pozicích, které zastáváme. Každý z nás zde má své místo a poslání, počínaje kolegy na manažérských pozicích, bádajícími vědci, výbornými pedagogy, spolehlivým neakademickým zázemím až našimi studenty konče. Všichni zde každý den
pracujeme a všem nám na naší práci záleží. Zaměstnancům na kvalitě jejich práce,
studentům na kvalitě jejich studia. Pro všechny z nás pak jsou důležité výsledky.

Rady pro vaši kariéru:
Career Counselling Day
Věděli jste, že k pracovnímu pohovoru byste měli dorazit nejdříve jen asi pět minut předem?

4 život na UJEP

21. října toto i další doporučení k přípravě na pracovní
pohovor podali studentům naší univerzity zástupci
společnosti ING, kteří spolu s oddělením Kariérního
poradenství a se zahraničními kolegy z TU Chemnitz
uspořádali akci Career Counselling Day.
Career Counselling Day obsahoval dva informační
semináře o kariérních možnostech v Německu, které
proběhly v anglickém a německém jazyce, a workshop
na téma „Výběrové řízení“. V seminářích byli studenti
seznámeni s možnostmi uplatnění na německém trhu
práce a především s potřebnými dokumenty, které je
potřeba při hledání práce v sousední zemi vyplnit.
Ve workshopu se studenti aktivně zapojili do debaty,
jak se připravit na výběrové řízení, co si obléct, jak
vystupovat a jakými způsoby vůbec může probíhat,
abychom nebyli zaskočeni například pozváním do
assessment centra. Studenti nadšeně přispívali
svými vlastními zážitky a zajímali je i osobní zkušenosti přednášejících.
Ač je v dnešní době snadno dostupný přehršel různých rad a návodů, jak se připravit na pracovní
pohovor, stejně mají personalisté pořád tytéž zkušenosti s uchazeči v džínách, kterým se životopisy
hemží přezdívkami a zdrobnělinami v e-mailových
adresách.
Proto určitě podobných typů seminářů není nikdy
dost a my vás již teď zveme na další, které do
budoucna uspořádáme a které byste si už jen pro
hladký nástup své budoucí kariéry neměli nechat ujít.
Mgr. Lucie Velková,
Oddělení pro vnější vztahy UJEP

FF si připomněla 25 let
od sametové revoluce
Období kolem poloviny listopadu bývá v médiích
i kulturně historických institucích často ve znamení
připomínky událostí z roku 1989. Filozofická fakulta
nezůstala pozadu. Letošní pětadvacáté výročí pojala
poněkud netradičně. Studenti katedry historie pod
vedením doktorandky Mgr. Markéty Brožové uspořádali výstavu s názvem Listopad 89 v Ústí nad Labem.
Všichni studenti, kteří se zapojili, museli spolupracovat s odbornými paměťovými institucemi, jako jsou
Archiv města Ústí nad Labem a Muzeum města Ústí
nad Labem. Zde čerpali potřebné hmotné exponáty
i fotografické prameny. Každý student má „na svědomí“ jeden svůj tematicky úzce profilovaný banner.

skupiny Ústecká kulturní platforma 98. Tato část
výstavy pojednává o ústeckém undergroundu. Studenti pak představovali svoje bannery jednotlivě.
Hojná účast studentů i zástupců celostátního tisku
naznačuje velký zájem o problematiku listopadu
1989. Na tomto místě je nutné vyzdvihnout aktivitu
studentů, kteří se neváhali zapojit a své odborné
aktivity proměnit ve velmi povedený výstavní kousek.
Tato iniciativa je zároveň i příkladem a důkazem, že
studentské aktivitě se na FF UJEP rozhodně meze
nekladou. Výstava bude k vidění na chodbě před děkanátem až do stěhování fakulty do nových budov v prosinci tohoto roku. Listopadové události 1989 si FF
připomínala po celý týden formou přednášek, besed
i jednoho koncertu. Ale o tom třeba příště.
text a foto: Mgr. Martin Zubík
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Vernisáž této výstavy se uskutečnila v pondělí
10. listopadu na chodbě před děkanátem filozofické
fakulty. Po úvodním slově vedoucí katedry historie
doc. PhDr. Michaele Hrubé, Ph.D., která zaštiťovala
celý projekt, promluvila i Mgr. Markéta Brožová. Ve
svém proslovu navázala na povzbudivou řeč paní
docentky a představila druhou část výstavy z dílny

Chci, aby v knihovně…
Vědecká knihovna UJEP počátkem tohoto roku využila
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nabídky Studentské unie a propagovala svoje služby
prostřednictvím vlastního stánku na Majálesu. Vy
z vás, kteří jste náš stánek navštívili, moc dobře víte,
že jste měli možnost zapojit se do projektu „Chci, aby
v knihovně…“. V rámci projektu jsme vyzvali návštěvníky stánku, aby vyjádřili svůj názor (co by chtěli
v naší knihovně změnit, zlepšit či naopak, co se jim
v naší knihovně líbí a chtěli by to nadále rozvíjet).
Vaše názory a postřehy nás velice zaujaly a určitě
nepřišly vniveč. Všechny nápady a připomínky jsme
projednali na poradě vedení knihovny a následně
jsme nejpodnětnější z nich přímo zrealizovali.
Již několik měsíců se tedy můžete těšit z krásných nových sedacích vaků, které jsme na základě
Vašich námětu zakoupili. Další novinkou je možnost
zakoupení „coffee to go“ prostřednictvím kávového
automatu, který je umístěn přímo v prostorách naší
knihovny.
Vaše názory nás zajímají, přejeme si, abyste se v prostorách nové knihovny cítili příjemně a aby vám zde
nic nechybělo. Už nyní se těšíme na další setkání
a vaše inspirativní nápady.
Ing. Kateřina Koděrová, VK UJEP

Volba děkana PF UJEP
Dne 19. 11. proběhlo na pedagogické fakultě volební
zasedání akademického senátu. Ve srovnání s volbou rektora UJEP bylo možné již od 5. 11., kdy byl
představen jediný kandidát na funkci děkana PF
UJEP, očekávat poklidnější průběh volebního zasedání. Kandidátem totiž byl stávající děkan PF UJEP
doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. Otázkou tedy bylo,
zda akademický senát kandidáta akceptuje či nikoli.
Vzhledem k atmosféře, která na pedagogické fakultě
posledních několik let panuje, bylo možné předpokládat, že navržený kandidát bude pro AS PF UJEP
přinejmenším přijatelným. Dne 19. 11. byl na post
děkana Pedagogické fakulty UJEP jednohlasně zvolen doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., který v březnu
2015 zahájí své druhé volební období v této funkci.
Mgr. Michal Červenka,
redaktor

Vzhledem k tématu filmu Putinovy hry, jímž je olympiáda v Soči, bylo nasnadě pozvat k následné debatě
někoho, kdo Soči zažil na vlastní kůži. Byli jsme
proto velmi rádi, že naše pozvání přijal sportovní
komentátor České televize Jiří Kalemba, který se
s námi podělil nejen o své nemálo zajímavé zážitky
z OH v Soči, ale při následné neformální debatě
u zlatavého moku přidal i veselé historky ze zákulisí
sportovního vysílání.
Věříme, že návštěva pana Kalemby nebyla na naší
fakultě tou poslední, stejně tak jako nevšední atmosféra večerního promítání na fakultě.
Mgr. Jitka Ježková,
FSE

Filmový festival Jeden svět
nabízí v rámci akce Promítej
i ty! možnost zapůjčit si
filmy promítané na festivalu
a uspořádat si vlastní
promítání. V listopadu jsme
se na FSE této příležitosti
chopili a ve dnech 11. a 12.
listopadu uvedli filmy
Putinovy hry a Z popelnice
do lednice.
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Jeden svět na FSE

8 věda

Nové trendy ve zdravotnických
vědách

Na konferenci se podílela Krajská zdravotní, a.s.,
a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Konferenční témata odrážela aktuální stav vědeckých
poznatků ve zdravotnických vědách v oblasti nelékařských zdravotnických oborů vyučovaných na

Fakulta zdravotnických studií pořádala svou již druhou
mezinárodní konferenci
s názvem „Nové trendy ve
zdravotnických vědách II“,

FZS (Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka
a Všeobecná sestra) a byla rozdělena do dvou sekcí.

která se konala 16. října
2014 v MFC UJEP.

Konferenci zahájil rektor univerzity prof. RNDr.
René Wokoun, CSc., a úvodní slovo pronesl i děkan
fakulty doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. V úvodních
příspěvcích se účastníci dozvěděli informace o využití vibrací v terapii poruch pohybového systému,
o výzkumu v Laboratoři pro studium chronických
neinfekčních onemocnění při FZS UJEP nebo

Přednášky se zaměřily na oblast analýzy poruch pohybového aparátu pomocí biomechanických přístrojových metod, fyzioterapeutických a ergoterapeutických vyšetřovacích testů, technik a postupů, na možnosti hodnocení a následné intervence a na
význam edukační činnosti v práci všeobecné sestry a porodní asistentky v komunitní
a ústavní péči, na příčiny a prevenci onemocnění v důsledku nezdravého životního
stylu a na úkoly zdravotní sestry a porodní asistentky v domácí péči.

informace o vlivu obezity na kvalitu života obézních
pacientů. Velký úspěch u posluchačů zaznamenal
příspěvek MUDr. Jana Pajerka, který vtipnou formou prezentoval, že „Opatrnosti nikdy nezbývá“.
Ing. Lenka Machačová, FZS
foto: Josef Růžička

Ten byl zaměřen na popularizaci studijních oborů
fakulty a badatelských výsledků FZS. Akce byla

Nejmladší fakulta UJEP,
fakulta zdravotnických stu-

cílena na veřejnost projevující zájem o jednotlivé
obory a na studenty prvních ročníků.

dií, pořádala dne 15. října
2014 „Oborový den“.

Fakulta zdravotnických studií nabízí ke studiu celkem 4 studijní obory – Fyzioterapie, Ergoterapie,
Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Zájemci si
na akci mohli vyslechnout referát Mgr. Markéty Svobodové, hlavní sestry Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, nebo MUDr. Pavla Maršálka, primáře
Rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, který hovořil o trendech vývoje
rehabilitace ve fyzioterapii v roce 2014. Bc. Vladan
Princ, ředitel divize Orthobionic, seznámil přítomné
s novinkami v oblasti protetiky.
Dále bylo možné zhlédnout prezentace výsledků
vědeckých prací z kateder a laboratoří, úspěšných
bakalářských prací či si poslechnout zkušenosti
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Oborový den FZS

studentů ze stáží v rámci programu Erasmus.
V nabídce nechyběla ani prohlídka budovy, ergoterapeutických dílen a vědeckých laboratoří. Z přístrojového vybavení pak byl k vidění například
systém EKG HOLTER, který slouží ke sledování
elektrické aktivity srdce 24 hodin denně, HOLTER
pro sledování krevního tlaku, ergometrická stanice
či přístroje pro biomechanická měření v Laboratoři
pro studium pohybu (3D analýza pohybu, tlakové
a silové desky, elektromyografie).
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Ing. Lenka Machačová, FZS

Obor, kde ani
spolupráce teorie
s praxí nestačí
Teorie s praxí se při přípravě budoucích všeobecných
sester a porodních asistentek na katedře ošetřovatelství a porodní asistence fakulty zdravotnických studií
prolínají zcela zásadním způsobem. Podstatná část
výuky, a to nejenom praktické, se odehrává v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která je jedním
z největších zaměstnavatelů v kraji. Rostoucí množství klinik a jedna laboratoř FZS jsou přímo součástí
nemocnice, také část přednáškových a seminárních
místností je sdílena s nemocnicí ve společném výukovém centru, kde se nachází i lékařská knihovna.
Fakulta s nemocnicí se rozhodly podstatným způsobem zrevidovat přístup k přípravě absolventů
s ohledem na potřeby praxe. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence např. vytipovala všeobecné
sestry a porodní asistentky s magisterským vzděláním z nemocnic Krajské zdravotní, a. s., které
pod dozorem akademických pracovníků katedry
povedou bakalářské práce na témata vycházející

právě z potřeb nemocnic. Na letošních oborových
dnech katedry vystoupila hlavní sestra nemocnice,
deklarovala zájem nemocnice o spolupráci a nabídla
i neformální možnosti komunikace a operativního
řešení problémů spojených s praxí.
Katedra pořádá setkání s vrchními sestrami a mentorkami nemocnice, kde mj. předvede odbornou
a vědeckou práci studentů i akademických pracovníků
fakulty, ihned uplatnitelnou v praxi nemocnice. Zároveň katedra usiluje o inovaci studijních programů tak,
aby na jedné straně umožnila mentorkám posílení
jejich kompetencí v oblasti pedagogické, na druhé
straně aby absolventky fakulty byly již v průběhu
studia připravovány na budoucí možnou roli mentorek. Další inovace spočívá v propracování systémů
odborných praxí s provázáním na adaptační proces
v budoucím zaměstnání. Naše absolventky musí být
skutečnými partnery lékařů v procesu zdravotní péče.

nejenom přesvědčit ke studiu oboru Všeobecná
sestra na naší fakultě kvalitní absolventy středních
škol z regionu, ale že rostoucí počet našich absolventů si zvolí své pracovní uplatnění v tomto regionu
a zvláště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Ing. Martin Zeman, FZS
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Víme, že výše popsané aktivity jsou jen drobnými
krůčky na cestě k zatraktivnění práce sester ve
výukové Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
a dalších nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., ale
nezůstaneme jen u nich. Doufáme, že dokážeme

12 umění

To snad ani nemůže být
pravda
Stále více se v individuální rovině i širším společenském kontextu soustředíme na krátkozraké přežívání, adorovaný potenciál ekonomického růstu,
budování kariér, konstrukcí a výkladů zdánlivě
objektivních jevů, které však mohou být nazírány
i zcela odlišným úhlem pohledu nezatíženým balastem vlastní minulosti. Sto let po vypuknutí první
světové války a sedmdesát let po ukončení té druhé
sice dokážeme historicky analyzovat chyby svých
předků, ale zároveň nejsme ochotni nalézat paralely se současným děním. S naivním přesvědčením
o tom, že naše pevné postavení nikdy nic neohrozí,
stojíme v údivu nad dynamikou osudu a bez ustání
šeptáme větu: To snad ani nemůže být pravda!

Čtvrtstoletí po pádu Železné
opony jsme pozapomněli
nejen na dobrodružnou
porevoluční euforii, která je
v kolektivní paměti postupně
redukována na zprofanovaná tvrzení o „nepřehledném budování kapitalismu“ nebo „kolektivním
rozkrádání republiky“, ale
z našeho povědomí dočista
vymizely také mravní étos té
doby i neskrývaná radost ze
získání svobody.

Umělci přizvaní k účasti na výstavě se opakovaně ve
své tvorbě pokoušejí aktivně vstupovat do diskusí nad
aktuálními společenskými tématy. Někdy spektakulární formou a jindy zase prostřednictvím intimních
gest upozorňují na nebezpečí plynoucí ze zdánlivě
vzdálených událostí – civilizačních konfliktů, genderových stereotypů, náboženských dogmat, vojenských agresí, územních expanzí – nezřídka motivovaných chamtivostí zvolených i samozvaných vůdců
nebo zájmových, lobbistických či politických skupin.
Tito autoři umanutě modelují vizuální znaky reprezentující protikladné proudy v širokém řečišti veřejného prostoru a kultivují tak tuto novodobou agoru

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
12. 11. (vernisáž) – 11. 12. 2014
Kurátoři: Michal & Zdena Kolečkovi
Jiří David, Department for Public Appearances, Nuša Djak, Adam Chmiel, Lukáš
Machalický, Svätopluk Mikyta, Csaba Nemes, Rafani, Joachim Seinfeld, Jan Štěpánová, Slaven Tolj, Dušan Zahoranský, Jana Želibská

globalizované polis navzdory soustavným snahám
o její ideologickou intoxikaci a mocenské ovládnutí.
Tajemnou mantru, složenou z oněch šesti krátkých úderných slov TO SNAD ANI NEMŮŽE BÝT
PRAVDA, cedíme skrz zuby v rozechvění a trpělivém očekávání katarze, která nepřichází. TO SNAD
ANI NEMŮŽE BÝT PRAVDA, trousíme na půl úst
s každou další medializovanou kauzou. Aby se zlá
a pomstychtivá rétorika nestala pravdou, která
stravuje, která požírá občanskou společnost, lže
či podsouvá falešná řešení, je třeba se plochému
a paušalizujícímu pohledu opakovaně stavět do
konstruktivní opozice a nebezpečná dogmata rozklíčovat a analyzovat. To je ostatně úkolem každého
z nás, ale umělci oslovení pro tuto výstavu jsou
vůči pojmenování negativních společenských jevů
obzvláště a mimořádně citliví.
K výstavě je připraven bohatý doprovodný program
včetně komentovaných prohlídek, vzpomínkové
akce na studentský stávkový výbor z roku 1989
nazvané Sametový prach, prezentace divácky úspěšného projektu fiktivní cestovní kanceláře Corrupt
Tour nebo uskutečnění Maratonu ve psaní dopisů
světovým politikům ve spolupráci s organizací
Amnesty International.
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.,
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., FUD
foto: archiv FUD

Prezentace FVTM
na mezinárodní
konferenci v Tunisku
Ve dnech 28. 9. – 5. 10. 2014 se dvě akademické
pracovnice FVTM UJEP, Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.,
a Ing. Jaroslava Svobodová, zúčastnily mezinárodní
konference s názvem VIII International Conference
of Science and Research – Contemporary Problems
of the Technosphere and Training of Cadres of Engineers, která se konala v městě Hammamet v Tunisku.
Organizátorem této akce byla Tuniská Univerzita
v Tunisu (University of Tunis) a byla zde také prezentována pracoviště z Ukrajiny, Ruska, Gruzie,
Polska a zásluhou našich pracovnic také Česka.
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Konference se zúčastnilo cca 80 osob. Ing. Viktorie
Weiss, Ph.D., zde vystoupila s příspěvkem „EDX
and Microstructure Analysis of Alloys AlZn5,5Mg2,5Cu1,5“ a Ing. Jaroslava Svobodová s tématem
„Evaluation of Chemical Pre-treatment Excluded on
Low-carbon Steel Sheet Using SEM and EDS Analysis“. Obě také prezentovaly Fakultu výrobních technologií a managementu UJEP na setkání se zástupci
Tuniské a gruzínské univerzity Ivane Javakhshvili
Tbilisi State University. Účast našich zástupkyň na
této konferenci byla financována pomocí grantu
Severočeských dolů a. s., Chomutov.
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
foto: Francesco Sgroi (flicker.com),
mwanasimba (flicker.com)

↑ Hammamet

Ivo Brožek: „Když jsem
nastoupil, byl jedinou
technikou psací stroj.“
Ředitel Vědecké knihovny UJEP PhDr. Ivo Brožek
dovršil 1. září 2014 třicet let zaměstnání na naší
vysoké škole. Dne 16. 10. 2014 obdržel v Zrcadlové
kapli Klementina z rukou předsedy Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP) Mgr. Romana
Giebische, Ph.D., Cenu českých knihovníků 2014 za
celoživotní přínos českému knihovnictví a podporu
SKIP. Při této příležitosti jsme PhDr. Ivo Brožka požádali o rozhovor.
Při studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole
(obdoba dnešního gymnázia) jsem měl všestranné
zájmy, účastnil jsem se různých olympiád (chemické, matematické, fyzikální), zajímal mě i zeměpis, dějepis a čeština. Proto byla pro mě obtížná
volba vysoké školy. Rozhodl jsem se studovat chemii a v září 1969 jsem nastoupil na Vysokou školu
chemicko-technologickou v Praze. Po půl roce jsem
poznal, že mi tento obor nevyhovuje zejména kvůli
laboratorním cvičením. Studium jsem ukončil a po
přijímacích zkouškách jsem nastoupil na Fakultu
sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy na
obor Vědecké informace a knihovnictví. Toto studium jsem pak v roce 1974 úspěšně ukončil (a to
na Filosofické fakultě UK, kam byl obor později
převeden).
Jaké bylo Vaše první
zaměstnání?

Mé první zaměstnání bylo v Oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem, který sídlil v budově D
(VIKS) v dnešním kampusu UJEP. Zpracovával jsem
rešerše, evidenci publikační činnosti aj.

Co se za třicet let změnilo v knihovnictví na
naší škole?

Když jsem nastoupil do Ústřední knihovny Pedagogické fakulty, knihovna měla 7 zaměstnanců a 12
studijních míst. Jedinou technikou byl psací stroj
a rozmnožovací přístroj na katalogizační lístky.

15 rozhovor

Ještě jednou vám gratulujeme k získanému
ocenění. Je známo, že
jste dlouhodobě působil
jako vedoucí knihovny
a zastával významné
funkce v řadě odborných
institucí. Jak jste se ke
knihovnictví dostal?

Postupně jsem zažil zavádění počítačů, automatizovaných knihovních systémů, později internetu,
webu, kopírovací a skenovací techniky. Knihovna se

16 rozhovor

několikrát stěhovala, v roce 2001 dočasně do budovy
VIKS. V roce 2002 začaly snahy o vybudování celouniverzitní knihovny, které byly dovršeny v roce 2012.
Čeho z toho všeho, co se
Vám v profesním životě
podařilo dosáhnout, si
nejvíce ceníte?

Cením si především toho, že se po mnohaletém
úsilí podařilo otevřít začátkem roku 2013 Vědeckou
knihovnu UJEP, která poskytuje komfortní zázemí
akademickým pracovníkům i studentům pro studium a vědeckou činnost. Knihovna v tomtéž roce
získala ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii
„významný počin v oblasti poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb“ za sloučení
fakultních knihoven do efektivního celku v moderně
koncipované budově knihovny. Rád bych tímto
poděkoval všem mým spolupracovníkům. Bez jejich
usilovné práce by toto nebylo možné.

Co knihovna UJEP připravuje v roce 2015?

Zopakujeme všechny úspěšné akce roku 2014, např.
Noc literatury, propagační stánek knihovny na Majálesu, autorská čtení a výstavy. Do volného výběru
umístíme kolekci vybrané beletrie American library. Podpoříme nově vzniklý studentský klub Cajk
ve vysokoškolských kolejích předplatným časopisů
hrazených z rozpočtu knihovny. Také plánujeme
uspořádat výstavy a besedy, které přiblíží země, jež
budou předsedat Evropské unii.

A na závěr nám dovolte
otázku. Jaká knížka
leží na Vašem nočním
stolku?

Momentálně žádná, ale v poslední době mě zaujala
kniha Jiřího Padevěta Průvodce protektorátní Prahou. Autora této knihy, oceněné Magnesia litera,
jsme také pozvali na besedu do Literární kavárny,
kde svou knihu představil našim studentům.

Děkujeme za rozhovor.
Přejeme Vám hodně
zdraví a úspěchů v profesním a osobním životě.
Rozhovor vedly:
Marcela Hladíková, VK
Ing. Kateřina Koděrová, VK

Region a inovace
v česko-saském
kontextu

Celodenní akce přinesla nejen výsledky prezentované na plátně jednotlivými řečníky, ale také zajímavé a především podnětné myšlenky od diskuzního
stolu, k němuž zasedli zástupci vědecko-výzkumné
sféry, podnikatelského sektoru a několik klíčových
aktérů z oblasti státní správy apod. Všichni partneři
projevili jasný zájem o pokračování v dosavadních
aktivitách a prohlubování kontaktů a vzájemných
zkušeností. Bližší informace o obou projektech
naleznete na www.inpok.eu, http://141.30.37.177/
protransfer/.
Mgr. Eva Berrová, PřF
Mgr. Blanka Kostnerová, PřF
Foto: Mgr. Eva Berrová

Dne 5. 11. 2014 se na půdě
Technické univerzity v Drážďanech konala společná
závěrečná konference projektů INPOK a protransfer.
Oba projekty, v nichž figuruje Přírodovědecká fakulta
UJEP, jsou realizované
v rámci OP Cíl 3 na podporu
přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko.
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Konference s názvem Region a inovace v česko-saském kontextu byla zaměřena na prezentaci výsledků
obou projektů ve vztahu k česko-saskému pohraničí,
jeho inovačnímu potenciálu, konkurenceschopnosti
a spolupráci firem s vědecko-výzkumnými institucemi. Mezi váženými hosty konference byla prorektorka pro VaV UJEP, prof. Ing. Jiřina Jílková,
CSc., děkan PřF UJEP doc. RNDr. Jaroslav Pavlík,
CSc., ředitel centra CIMTT TU Dresden prof. Dr.-Ing. Martin Schmauder, či generální konzul ČR
v Drážďanech PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., nebo Jiří
Zahradník z Kontaktního centra pro českou-saskou
hospodářskou kooperaci při IHK Dresden. Celou
konferencí provázela Franziska Schubert, poslankyně parlamentu Saska.

18 život na UJEP

Rozhovory
o Václavu Havlovi

Dne 22. října se v prostorách filozofické fakulty
sešla vzácná a zajímavá společnost. Odborník na
robotiku, umělou inteligenci a kognitivní vědu
doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., také filosof,
vydavatel samizdatové Edice Expedice, pořada-

Většina z nás, současných
studentů, začala vnímat
Václava Havla až jako prezidenta svobodného státu.
Odcházení této osobnosti

tel filozofických bytových seminářů, organizátor
Občanského fóra a samozřejmě bratr Václava Havla.

znamenalo nejen bilancování nad životním osudem
posledního československého
prezidenta a zároveň prvního státu současného, ale
i jisté ohlédnutí se.

Před čtyřmi lety se čtenářské veřejnosti dostaly
odpovědi na, dnes již světově proslulé, Dopisy Olze.
Většinovým autorem Dopisů od Olgy byl právě Ivan
M. Havel, který již v prvním dopise napsal: „Ahoj
Véno, tak se mi zdá, že se opět po nějaké době budu
muset věnovat korespondenci s Tebou, abys nám tam
duševně nezakrněl.“ Což také dodržel a spolu s přáteli
vedl dialog s bratrem o fyzice, filozofii či divadle.
Druhým hostem byl novinář, spisovatel a mediální
odborník Karel Hvížďala, který s Václavem Havlem
vytvořil rozhovor, jenž absurdního dramatika představil v zahraničí v poněkud širším světle. „Název
vlastně vymyslela Olga Havlová. Když si to přečetla,
tak řekla, že to není interview ale výslech a Havel

na to řekl, dálkový,“ vzpomínal tazatel po letech.
Rozhovor se dále ubíral etapou prezidentství, jakým
způsobem dokázal představit naši zemi ve světě,
a také tím, že se z Václava Havla pomalu vytváří
symbol. Je otázkou pro každého, zda potřebujeme
takovouto ikonu, nikoliv, a co to pro nás znamená.
Třetím zpovídaným byl vedoucí katedry politologie
a filozofie FF Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., kterému
patří poděkování, že se toto setkání mohlo konat.
Po návratu z vězení v únoru 1983 V. Havel navázal
aktivní styky s filozofickým seminářem Kampademie a autor jejích Dějin vzpomínal například na to,
jak se s členy tohoto společenství radil o svých esejích i divadelních hrách, či na každoroční týdenní
symposia na Hrádečku, kde hostitel vždy ve čtvrtek
připravoval delikatesu „Kančí na daňčím“.

kde je velký Faust proměněn ve Foustku, která ale
není nikterak menší. Paní Freimanová hovořila také
o Hrádečku, kde byli (s manželem Andrejem Krobem) s Havlovými sousedé, a o inscenování Audience v jejich stodole. Nebo o své práci pro pana prezidenta, která také nabízela mnohé absurdní situace
ala „… a vůbec, život je pestrej a plnej absurdit!“
Rudolf Kardoš
foto: Martin Zubík
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Den uzavíral rozhovor s pracovnicí Knihovny Václava Havla, tajemnicí prezidenta pro literární a divadelní agendu a editorkou většiny popřevratových
vydání her V. Havla, Annou Freimanovou. Havlovské
drama je specifické, a to způsobovalo jisté obtíže
s uváděním her v zahraničí. Německé publikum
mělo například problém přijmout hru Pokoušení,

20 život na UJEP

Společné představení česko-saských
studentských projektů

Projekt je realizován od září 2012 a je pokračováním úspěšné přeshraniční spolupráce mezi českými
univerzitami a saskou TU Chemnitz, která má již
dlouholetou tradici. Cílem této přeshraniční spolupráce byla příprava a vypracování česko-saských studentských projektů z tematických okruhů, jako jsou
regionální rozvoj, demografické změny, ochrana

Dne 7. listopadu 2014 se
konala na Větruši v Ústí nad
Labem závěrečná konference projektu „Příhraničí
2.0“, který je podpořený
z Operačního programu Cíl
3 na podporu přeshraniční

životního prostředí, cestovní ruch atd. Stěžejním
bodem byl tedy zejména interkulturní, projektový
coaching, kde byly studentům kromě poznatků
a zkušeností s přípravou a realizací projektů rovněž
předávány informace o veřejných institucích a politických i administrativních strukturách obou států.

spolupráce Česko-Sasko.

Studenti spolupracujících univerzit – Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Technické univerzity
v Liberci a Technické univerzity v Chemnitz – prezentovali na konferenci výsledky práce dvouletého
projektu a představili své potenciální projektové
záměry. Ukončení úspěšné práce studentů stvrzuje
navíc certifikát, který jim byl právě na závěrečné
konferenci slavnostně předán.
Kromě studentů a projektového týmu spolupracujících univerzit přijali pozvání na tuto slavnostní

akci také rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem prof. René Wokoun, prorektor TU Chemnitz
prof. Christoph Fasbender a další významní hosté,
zástupci euroregionů, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Saského zemského ministerstva vnitra aj.
Akce byla shrnutím nejdůležitějších výsledků projektu a práce českých a německých studentů, ale
zároveň také určitou výzvou do budoucna v rámci
přeshraniční spolupráce, která je zejména pro toto
území důležitá z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu.
text a foto: Mgr. Blanka Kostnerová, PřF

V den konání akce se díky nepříznivé předpovědi
počasí prohlubovaly vrásky na tvářích organizátorů. Účast ostatně nezvýšilo ani téhož dne konané

Katedra tělesné výchovy
a sportu naší pedagogické
fakulty uspořádala dne

představování kandidátů na rektora naší univerzity.
Obavy o úspěch akce byly proto na místě. Navzdory
všem nepříznivým okolnostem se ukázalo, že sportuchtivých studentů i akademiků je stále více a na
start se nakonec postavilo neuvěřitelných 115 běžců.
Dnes již proto můžeme napsat, že se těšíme na jubilejní 10. ročník Přeboru UJEP v přespolním běhu.

22. 10. 2014 Přebor UJEP
v přespolním běhu, který se
již tradičně konal v blízkosti
areálu pedagogické fakulty
na Severní Terase.

Mgr. Michal Červenka

21 sport

Přebor UJEP
v přespolním běhu
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Hudební výchova pro 3. tisíciletí

Slavnostního zahájení v Purpurové aule Multifunkčního a informačního centra UJEP se aktivně
zúčastnil prorektor pro vnější vztahy doc. PhDr.

Je tomu už 25 let od doby,
kdy se 7. listopadu slavilo
výročí Velké říjnové socia-

Zdeněk Radvanovský, CSc., předseda Společnosti
pro hudební výchovu PaedDr. Jan Prchal a děkan
naší pedagogické fakulty doc. PaedDr. Pavel Doulík,
Ph.D. V rámci slavnostního zahájení byly oceněny
významné osobnosti české školní hudební pedagogiky a současně předány Ceny Jaroslava Herdena za
dlouhodobou úspěšnou pedagogickou a uměleckou
činnost v oblasti regionálního školství a za propagování a přínos předmětu hudební výchova po stránce
odborné i společenské.

listické revoluce. Letos si
7. listopad vybrala katedra
hudební výchovy PF UJEP
pro slavnostní zahájení
konference Hudební výchova
pro 3. tisíciletí.

Páteční program se odehrál v pěti sekcích:
•

Školní hudební výchova ve 21. století a její cíle

•

Role /multi/médií v hudební výchově

•

Formální a neformální hudební vzdělávání

•

Současná a budoucí podoba vzdělávání učitelů
hudební výchovy

•

Praktické příklady – příklady dobré a inspirativní praxe

Sobotní program byl už zaměřen přímo na praktické
workshopy Prevence a možnosti nápravy profesně
unaveného hlasu, Hudba skrytá v plastu (boomwhackers), Možnosti současné hudební technologie
v rozvoji hudebnosti žáků druhého stupně základních škol a další.
Konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí byla
slavnostně ukončena koncertem v Severočeském
divadle, kde vystoupily dětské soubory Trmikus,
ARIES, Cimbálová muzika ZUŠ Veselí nad Moravou
s dívčím sborem Rózinky a velký orchestr pedagogů
všech typů škol pod vedením Jiřího Holubce.

a plodná konference, která opravdu přispěla ke světlým zítřkům hudební výchovy.
Mgr. Michal Červenka,
redaktor
foto: Michal Červenka, Josef Růžička
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Konference sice začínala na den, kdy se ještě před
25 lety slavilo výročí VŘSR, které někteří z účastníků
konference jistě pamatují, my přesto věříme, že se
jim, a nejen jim, 7. listopad zapsal do paměti jako
den, kdy se na ústecké univerzitě konala příjemná
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Společenská hra
inspirovaná

a
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„Šmejdy“ jako
bakalářská práce
25

Zatímco dříve šlo o termín obecně označující nepoctivě či podvodně jednající osoby,
dnes si, ovlivněni silnou mediální masáží, většina z nás představí konkrétní předváděcí
akce, na nichž je vyvíjen systematický nátlak převážně na osoby vyššího věku. Právě toto
téma se stalo předmětem bakalářské práce studentky Michaely Novákové z pedagogické
fakulty.
„Téma podvodů na předváděcích akcích se u nás v rodině řešilo celé roky. Prarodiče
se několikrát nechali podvést a nakoupili si vysavače, parní čističe, biolampy, stojánek na biolampu, indukční vařič, nádobí a další. Několikrát v průběhu let se zadlužili
v řádech desetitisíců. Před 2–3 lety se opět zadlužili, když si mysleli, že vyhráli,
a doma následně zjistili, že nepodepsali převzetí výhry, ale smlouvu,“ vysvětluje
Michaela Nováková, proč si pro svou závěrečnou práci zvolila právě téma, kterého
se v posledních letech velice často dotýkají ve svých reportážích média s celorepublikovým dosahem. V rámci práce se autorka hry nezabývala jen procesem samotných
podvodných akcí, ale zaměřila se mimo jiné i na sociální rozměr. „Zjišťovala jsem,
proč na tyto akce senioři stále chodí, a inspirovala mě především jejich samota a to,

← společenská hra Konečně doma
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že o tom nechtějí mluvit. Proto jsem vymyslela společenskou edukativní hru, která
je přiměje o tomto problému, o svých zkušenostech hovořit s ostatními,“ dodává.
Vedoucím bakalářské práce byl Mgr. Miroslav Hašek, který sehrál významnou roli
nejen v průběhu její tvorby, ale pomáhal i při šíření hry mimo akademickou půdu.
To se nakonec opravdu ukázalo být velmi dobrým krokem. „Sešla jsem se s režisérkou filmu Šmejdi, Silvií Dymákovou, se kterou jsem hru probírala. Po obhajobách
jsem ji hru poslala a ona ji propagovala na různých akcí pro seniory a předala ji
Taťáně Kuchařové, která vede nadaci Krása pomoci. Taťána Kuchařová ji poté předala a řediteli firmy Bonaparte a hra se začala vyrábět,“ popisuje cestu společenské
hry „Konečně doma“ ke komerčnímu prodeji Michaela Nováková.
Povedený vánoční dárek je možné zakoupit na stránkách nadace Krása pomoci,
v Albertu a v knihkupectví Luxor.
Mgr. Michal Červenka,
redaktor

Obecné informace
typ práce: Bakalářská práce
autor: Michaela Nováková
rozsah: 32 strana(44 stran včetně příloh)
vedoucí práce: Mgr. Miroslav Hašek (výborně)
oponent práce: PhDr. Romana Mazalová (velmi dobře)
práce obhájena s hodnocením: výborně
Bakalářská práce Michaely Novákové získala Cenu rektora UJEP, byla oceněna
jako nejlepší bakalářská práce KVK PF UJEP a byla vystavena v rámci výstav
BPDP a Pressing point. Michaela Nováková pak ukončila své bakalářské studium
s vyznamenáním.

27 téma čísla

↑ Michaela Nováková
↗↗ Konečně doma
↗ křest společenské hry
→ výzkum hraní hry
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Setkání partnerských zemí v Litvě

Tento mezinárodní projekt spojuje univerzity
a základní i střední školy napříč evropským kontinentem. Zapojily se do něj školy ze Španělska,
Turecka, Polska, Litvy a České republiky. Garantem
tohoto projektu se za Českou republiku stala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Cílem projektu je vytvořit rozsáhlou síť učitelů z celé
Evropy, kteří budou svými aktivitami podporovat jak
pozitivní přístup k cizím jazykům a jazykové rozmanitosti Evropy, tak její integritu skrze pochopení jazykových, kulturních i sociálních odlišností. Internetový
portál tohoto projektu v následujících několika letech
poskytne teoretický manuál a metodické pokyny, jak
k celé tematice přistupovat. Především však nabídne
řadu konkrétních aktivit, které lze v hodinách uskutečnit. Ty pak budou samotnými autory realizovány
během projektových týdnů na základních a středních
školách všech zúčastněných států.
První projektový týden organizovala Česká republika. Gymnázium Jateční tak na začátku října 2013
hostilo pedagogy z Polska, Litvy a Španělska. Další
setkání se uskutečnilo v Polsku na jaře 2014 a zatím
poslední v Litvě v říjnu 2014.

Ve dnech 12.–17. 10 2014
se v Litevském Vilniusu
uskutečnilo již třetí setkání
partnerských zemí pod
záštitou projektu TC4PI –
Teacher Competences For
Plurilingual Integration.

Pod vedením doc. Natalie Orlové, CSc., vedoucí
katedry anglistiky na UJEP, se projektového týdne
zúčastnili zástupci z Gymnázia Jateční a Fakultní
Základní školy České mládeže, Mgr. Ondřej Kment
a Mgr. Markéta Škachová. Během celého týdne učitelé navštěvovali základní a střední školy ve Vilniusu.
Nedílnou součástí projektového týdne byl tzv. job
shadowing, tedy účast na náslechových hodinách
a následné vyhodnocení a diskuse o předváděných
aktivitách.

Považujeme projektový týden v Litvě za mimořádně
úspěšný. Všichni učitelé odjížděli motivovaní a plni
nové inspirace pro práci se svými studenty. Pro
všechny zúčastněné to byl další důkaz o nezbytnosti
a přínosu evropských projektů, totiž možnosti se
osobně setkávat s učiteli dalších evropských zemí,
sdílet a konfrontovat své zkušenosti, nápady a ideje,
poznávat nejen to odlišné, ale také to, co nás jako
pracovníky ve školství spojuje. Jak jeden hostující
pedagog v závěru týdne podotkl, jedním ze zásadních přínosů celého projektu, resp. všech podobných projektů, je uvědomění si skutečného významu
označení evropský občan, tedy schopnosti se okamžitě a bez jakýchkoliv problémů či předsudků
adaptovat na danou kulturu a vykonávat roli učitele.
Mgr. Ondřej Kment, student PF
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Další zajímavou zkušeností pak byla vlastní participace na vyučování, kdy si všichni hostující pedagogové vyzkoušeli výuku v reálném plurilingválním
prostředí. Hostující a domácí učitelé navíc pracovali
na společných aktivitách, které poté prezentovali
žákům ve formě skupinového vyučování. Litevští
studenti také projevili zájem o samostatnou diskusi
o České republice, přičemž měli připraveno bezpočet otázek týkajících se zejména českého školství.
Jelikož každý hostující učitel působil na jiné škole,
na konci projektového týdne byl čas pro rozsáhlou
diskusi, kde všichni zástupci z partnerských zemí
prezentovali své učební plány, názorně předváděli
plurilingvální aktivity a sdíleli jednotlivé nápady.
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Spolupracujeme se
školami v regionu
v oblasti moderních
technologií
Proč je tento projekt v současné době nezbytný? Protože existují malé školy (do 200 žáků), které mají
z různých důvodů omezenou možnost zvyšovat kompetence svých pedagogických pracovníků v oblasti
ICT a následně je využívat ve výuce. Jednou z priorit projektu je zapojení právě takových škol a jejich
podpora v oblasti moderních technologií. Dalším
impulzem je Výroční zpráva České školní inspekce
za rok 2012/2013, ze které vyplývá, že dosud nedošlo
k efektivnímu využívání technologií a zapojení ICT
do vyučování ze strany učitelů. „Ihned po vyhlášení
Výzvy č. 51 v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, započaly na
přírodovědecké fakultě přípravné práce pro podání
projektové žádosti. Díky dlouhodobé spolupráci se
školami v regionu máme potřeby pedagogických
pracovníků i samotných škol v oblasti využívání ICT
zmapované a text Výzvy byl pro nás tedy okamžitě
motivem k navázání projektové spolupráce s Pedagogickou fakultou UJEP v oblasti dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oborových didaktikách,“
říká jeden z tvůrců projektu RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Pedagogům na základních a středních školách bude
ze strany univerzity poskytována odborná pomoc
ve formě poradenství, konzultací i koučinku. Učitelé se tak naučí samozřejmému užívání moderních
technologií ve vyučování a nabyté teoretické znalosti
a praktické dovednosti budou moci zároveň zúročit
ve prospěch svého osobnostního rozvoje. Z projektu
by měl vycházet pedagog schopný připravovat a realizovat zajímavé výukové aktivity neotřelou a poutavou formou, který v rámci nově získaných kompetencí posílil i svoji pozici na trhu práce.

Podpora základních
a středních škol, vzdělávání
pedagogických pracovníků
v oblasti moderních technologií, vytvoření zcela nové
online dostupné softwarové
platformy pro didaktické
účely, pozitivní ovlivnění
udržitelného rozvoje a zvýšení vzdělanosti v Ústeckém
a Libereckém kraji. To
jsou hlavní pilíře a přínosy
nově startujícího projektu
s názvem „Dotyková zařízení
ve výuce“ na Přírodovědecké
fakultě UJEP.

Pozitivní vliv projektových aktivit však prioritně
směřuje do zkvalitnění a zatraktivnění výuky žáků
základních a středních škol. Benefitem projektu pro
učitele a školy bezpochyby bude vybavení moderními
dotykovými technologiemi (tablety či notebooky),
kdy bude na školy dodáno celkem 223 tabletů, 11
netbooků a 461 notebooků včetně potřebného softwarového vybavení v celkové hodnotě přesahující
16 mil. Kč. Všechna tato zařízení budou obsahovat
dotykovou funkci. Ústecká univerzita tak v rámci projektu vybaví moderními technologiemi výuky na 44
partnerských základních a středních škol v Ústeckém
a Libereckém kraji.

Na aktivitách projektu se budou podílet zaměstnanci
katedry informatiky přírodovědecké fakulty, zaměstnanci pedagogické fakulty i další pracovníci UJEP.
Projekt však současně vytvoří i nová pracovní místa
pro čerstvé absolventy univerzity.
„Spolupráce základních a středních škol s univerzitou je velice důležitá nejen pro zkvalitnění vzdělávání a výuky na všech stupních studia, ale také
pro náš region, který se vyznačuje vysokou mírou
nezaměstnanosti,“ dodává hlavní manažer projektu
RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Mgr. Jana Maredová, PřF
foto: archiv PřF
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Neméně důležitou aktivitou projektu bude vytvoření
softwarové platformy pro didaktické účely. Hlavní
předností této platformy bude jednak její široká
použitelnost na technologiích ve školách, jednak
její bezplatná dostupnost nejen pro cílovou skupinu
tohoto projektu, ale také online z webového portálu
i po skončení projektu.
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UNISPORT Club
Dne 18. 10. v Chlumci odstartovala II.liga a byly pře-

Začala nová boxerská

dávány ceny za loňskou sezónu, kdy UNI SPORT
získal stříbro v mužské kategorii. UNI SPORT zastupovali boxeři v přípravce. Všichni jejich soupeři byli
z Chlumeckého boxerského klubu. Jako první se do
ringu postavil Dominik (přípravka, 34 kg), jehož
zápas skončil nerozhodně. Jako druhý nastoupil
Tibor (přípravka, 57 kg, 2 zápasy), který okamžitě
na svého soupeře zaútočil, zasypal ho ostrými údery
a vyhrál hned v prvním kole. Míra Krupa (přípravka,
63 kg, 7 zápasů) předvedl technicky hodně dobrý
výkon, ale vítězem byl vyhlášen chlumecký boxer.

sezóna a závodníci z UNI
SPORT se svými výkony
probojovali do extraligové
soutěže.

Následovala vyšší soutěž, tzv. extraliga družstev. Za
ústecký FITGYM hostovali dva boxeři z UNI SPORT
– Radek Vyleťal (váha do 56 kg) a trenér Martin Svoboda (196 zápasů, váha do 75 kg). Radek smetl soupeře hned v prvním kole zadním direktem na solar
a vyhrál TKO. Martin porazil svého soupeře na body.
Ve dnech 23.–25. října proběhlo v Plzni mistrovství
ČR v boxu mužů. Radek Vyleťal je první boxer UNI
SPORT, který bojoval o medaile na domácím šampionátu. Za soupeře v prvním kole mu byl vylosován
Martin Stehlík (86 zápasů, Box Club Jičín). Zápas
jsme těsně prohráli díky nedostatku Radkových zkušeností, ale i tak jsme ukázali, že do soutěže patříme!
Dne 1. 11. proběhlo v kulturním domě v Chlumci
druhé kolo extraligy družstev, kdy domácí Fit Gym
Ústí nad Labem hostil tým z Třeboně. Z UNI SPORT
boxoval opět ve váze do 75 kg Martin Svoboda, soupeřem mu byl Maťej Kozlovský. Martin byl lepší ve
všech třech kolech a vyhrál na body.
Dne 8. 11. jsme boxovali na II. lize v Mostě. Kluci
předvedli parádní výkon a výsledkem byla výhra ve
všech zápasech. Všem našim borcům gratuluji.
Ing. Martin Svoboda, Ph.D., FVTM

Úspěšná akreditace
nových studijních
oborů na FVTM
Tak jako na celé Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, tak i na fakultě výrobních technologií a managementu proběhla úspěšná akreditace.
V rámci ní se FVTM také povedlo nově zakreditovat
další studijní obory, a to bakalářský studijní obor
s názvem Materiály a magisterský studijní obor
s názvem Materiálové vědy a analýza materiálů.
Oba studijní obory byly akreditovány jen pro prezenční formu studia z důvodu vysokého zapojení
laboratorních cvičení do výuky a jsou realizovány
společně s Přírodovědeckou fakultou UJEP.

ních a technických útvarech výrobních firem nebo ve
funkcích řízení jakosti výroby a kontroly, případně
na pozicích podnikových metalurgů a metalografů.
Oba obory bylo možné zakreditovat s pomocí projektu s názvem Příprava a propagace nového mezifakultního studijního programu Materiálové vědy
v bakalářském a magisterském studijním oboru,
který byl realizován v rámci prioritní oblasti PO 1.1.
Vytváření nových bakalářských nebo magisterských
mezifakultních studijních oborů, zejména v oblasti
přírodních a technických věd.
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.,
FVTM
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Bakalářský obor Materiály a navazující magisterský obor Materiálové vědy a analýza materiálů jsou
určeny pro studenty, kteří mají zájem v budoucnu
pracovat jako materiáloví specialisté ve výrobních
firmách, výzkumných a technologických centrech
velkých firem, jako střední management ve výrob-

Prodejní výstava
zahraničních knih
Ve dnech 4.–5. 11. se uskutečnil již druhý ročník prodejní výstavy zahraničních knih na naší univerzitě.
Tuto výstavu uspořádala Vědecká knihovna UJEP ve
spolupráci s Kuba Libri, s. r. o. Vybírat jste si mohli
z více než dvou set novinek ze studijních a vědních
oborů na UJEP. Na výstavě byla zastoupena svými
tituly např. nakladatelství: ArtechHouse, Birkhäuser,
Cambridge University Press, CRC, ICE , IOS, Oxford
University Press, Wiley, McGraw-Hill a další.

34

Akademičtí pracovníci měli možnost předem si objednat ze seznamu vystavovaných titulů, rozesílaného
před konáním výstavy, a nechat si dovézt knihy dle
vlastních požadavků bez povinnosti jejich nákupu.
Z rozpočtu Vědecké knihovny UJEP jsme pro vás
nakoupili 102 titulů. Na podzim 2015 se můžete těšit
na další ročník této prodejní výstavy.
Marcela Hladíková, VK UJEP

Vánoční trhy na FSE
Srdečně Vás zveme na Vánoční trhy, které se uskuteční dne 10. 12. 2014 od 10:00–15:00 h na naší FSE.
Věříme, že se tato událost stala již tradicí, a že i letos
se nám podaří vytvořit příjemnou vánoční atmosféru, kterou doplní krásné výrobky z chráněných
dílen či dětských domovů Ústeckého kraje.
Nebude chybět svařené víno, něco k zakousnutí
a koledy.
Přijďte přivítat Vánoce s námi! Těšíme se.
Mgr. Jitka Ježková, FSE

UJEP hostila logickou
olympiádu
Dne 7. 11. 2014 se konalo v Červené aule MFC UJEP
krajské kolo Logické olympiády, kterou organizuje
Mensa ČR. Na slavnostním zahájení děti pozdravili
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a prorektor pro vnější vztahy UJEP Zdeněk Radvanovský.

Jedenáctiletá Anna, čtrnáctiletý Hung a osmnáctiletá
Jana jsou vítězi v soutěži
o nejchytřejší žáky a studenty Ústeckého kraje.

V roce 2014 se do Logické olympiády zaregistrovalo
49 035 soutěžících ve věku od 6 do 20 let z 2 056
škol z celé republiky.

Vítězové krajského kola ze Štětí, Ústí nad Labem
a Chomutova postupují do celostátního finále soutěže, které proběhne 1. prosince 2014 v Míčovně
Pražského hradu v Praze.
„UJEP ráda nabídla své prostory pro konání soutěže,
která sdružuje děti a mládež se zájmem o logické
myšlení, dění kolem sebe, vědeckou a badatelskou
činnost a poznávání nového. Myšlenka Logické
olympiády úzce koresponduje s aktivitami UJEP
v rámci Teen Age University pro děti a mládež,“
shrnuje konání olympiády na ústecké univerzitě dr.
Alena Chvátalová, prorektorka pro studium.
Gratulujeme všem vítězům a přejeme jim mnoho
zdaru ve finále.
Mgr. Jana Šiková, kancléřka
foto: Josef Růžička
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Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí
i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného
uvažování. Soutěž doplňuje spektrum akcí určených
školákům o aktivitu zaměřenou na oblast, která si
v našem vzdělávacím systému stále hledá své místo.
Širokým záběrem soutěže dochází k odhalování
skrytých talentů.

Genderové aspekty
v literární výchově
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Projekt je řešen v rámci interního studentského
grantu a věnován problematice, která je v učebnicích literatury opomíjena.
Cílem projektu a výzkumů s ním spojených je studovat možnosti zapojení doposud marginálního
genderového vhledu do literární výchovy, ať už na
příkladech ztvárnění specificky ženské zkušenosti,
reprezentace ženského těla, rovnosti pohlaví či specifik „ženského“ psaní i čtení či studiu problematiky
jejich prezentace mládeži pubertálního a postpubertálního věku.
Zmíněné příspěvky odrážely téma zapomenutých
ženských postav české historie a politiky, jakou
byla např. Františka F. Plamínková, problematiku
uchopení genderových témat ve výuce literatury ve
středoškolské praxi, statistická zjištění čtenářské
zkušenosti a zájmu současné generace žáků posledních ročníků základní škol (dotazníková metoda
s výstupem v rozlišení na skupiny dívky – chlapci)
a historizující ohlédnutí na předgenderové texty ve
fikci i esejistické tvorbě Virginie Wolfové.
Kolokvium proběhlo za účasti studentů pedagogické
fakulty a zazněly některé náměty k tématu, které
budou dále zkoumány v rámci řešeného projektu
i mimo něj. Výstupem z kolokvia bude monografie,
jejíž vydání se plánuje na rok 2015.
Mgr. Běla Michálková, PF

Katedra bohemistiky PF
UJEP dne 16. října 2014
pořádala jednodenní kolokvium s názvem Genderové
aspekty v literární výchově.
Kolokvium, na němž vystoupily Mgr. Anna Dařbujanová, Mgr. Běla Michálková,
Mgr. Linda Wiedermannová
a hostující Mgr. Stanislava
Kaiserová, je součástí
projektu Genderové aspekty
v literární výchově.

Novinky z kosmu
a skutečný nobelista
Takzvaných „druhých Zemí“ a „Superzemí“ přibývá
doslova jako hub po dešti. Mají ale tyto planety
právo honosit se podobným označením? A pokud
skutečně jednou objevíme planetu, která jako by
z oka vypadla naší Zemi, k čemu nám to bude? Do
„extrémního světa exoplanet“ uvedl hosty ústecké
kavárny Fokus kafe dne 13. listopadu astronom
Mgr. Stanislav Poddaný, odborný pracovník Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně.

Frederik Velinský, koordinátor Café Nobel. „Pokud
ale na počátku světa vznikly gravitační vlny, vědcům
se naskýtá úžasná možnost nahlédnout přímo do
kuchyně Velkého třesku a pátrat, co se v těch dobách
ve vesmíru odehrávalo,“ doplňuje. Petr Kulhánek
ve své přednášce prozradil, že možné stopy gravitačních vln z počátku vesmíru už skutečně byly
objeveny.
Do třetice se příznivci vědy v listopadu sešli dne
27. 11. v Literární kavárně Fokus, přímo v kampusu
ústecké univerzity. „Vůbec poprvé jsme v rámci Café
Nobel přivítali opravdového nobelistu,“ říká Frederik Velinský. Biolog Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.,
z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské
univerzity získal v letošním roce spolu se svým
týmem mezinárodní ocenění Ig Nobel Prize. „Tuto
cenu každoročně udělují na Harvardské univerzitě
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Další zajímavé setkání s vědou se odehrálo 20. listopadu v Teplicích, v prostorách hvězdárny na Písečném vrchu. Hostem večera byl jeden z našich předních popularizátorů vědy astrofyzik prof. RNDr. Petr
Kulhánek, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze, který tentokrát všechny zájemce o vesmír
zavedl až takřka do okamžiku jeho zrodu. „Ještě
nedávno se zdálo, že hranicí, za kterou astronomové nikdy neuvidí, je konec Velkého třesku.
Prvopočáteční plazma, které zpočátku vyplňovalo
vesmír, je totiž pro nás neprůhledné,“ vysvětluje

I v našem tisku se často
objevují zprávy o planetách
podobných Zemi, které
obíhají kolem vzdálených
hvězd. Jak blízko podobnému objevu ve skutečnosti
jsme, prozradil astronom
Stanislav Poddaný v dalším
setkání univerzitního cyklu
Café Nobel v ústeckém Fokus
kafe. Na teplickou hvězdárnu přijel zase osvědčený
host, astrofyzik Petr Kulhánek, a v kampusu UJEP jsme
přivítali biologa Vlastimila
Harta, držitele letošní
Ig Nobelovy ceny za výzkum
magnetorecepce u zvířat.

v USA za výzkumy, kterým se lidé nejprve smějí, ale
pak přemýšlí a žasnou. Je to jakýsi žertovný protipól skutečných Nobelových cen. Přesto se jedná
o prestižní ocenění, kterého si laureáti velmi váží,“
upřesňuje Frederik Velinský. Vlastimil Hart přijel
do Ústí nad Labem představit své výzkumy „šestého
smyslu zvířat“ – magnetorecepce, tedy vnímání
magnetického pole Země u některých zvířecích
druhů, konkrétně u kaprů, vodních ptáků nebo psů.
Zároveň se podělil o své dojmy z cesty do Spojených
států a předávání Ig Nobelovy ceny.
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Mgr. Frederik Velinský

Ceny rektora budou
předány 10. prosince
Již tradiční ceremoniál předávání ocenění nejlepším
studentům a akademickým pracovníkům za kalendářní rok se blíží. Tato slavnostní událost proběhne
dne 10. 12. 2014 od 15:00 h v Červené aule MFC
v Kampusu UJEP.
Kromě Cen rektora, které prof. RNDr. René
Wokoun, CSc., udělí akademikům i studentům za
vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí
činnost, vynikající sportovní výsledky a taktéž
knihu roku, předají primátoři měst Ústí nad Labem
a Teplice, starostové městských obvodů Ústí nad
Labem a zástupci HSRÚ, VZP, OZP a ZP MVČR
stipendia našim nejnadanějším studentům.
Na závěr ceremoniálu rektor UJEP předá dva tituly
emeritní docent a jedno jmenování docentem.
Mgr. Jana Šiková,
kancléřka

Cesta k inkluzi
Cílem projektu je informovat veřejnost o tom, že

V červenci 2014 byla na

každé dítě někdy potřebuje individuální přístup,
a metodicky připravit školy, které jsou ze zákona
zodpovědné za vytvoření rovných příležitostí ve vzdělávání. Projekt je určen zejména vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a jejich zřizovatelům,
kteří mají možnost účastnit se různorodých aktivit
zaměřených na rozšíření kompetencí v inkluzivním
vzdělávání, a to například formou vzdělávacích akcí,
konferencí, materiálů na webovém rozhraní a vzdělávacích stáží do destinací Finsko a Anglie.

Univerzitě J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem zahájena
realizace projektu Cesta
k inkluzi: Od segregace
k pozitivní diverzitě ve školství, který je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu
České republiky.

Vzdělávací akce

Komunikace
Pro maximální dostupnost a informovanost cílové
skupiny bude v průběhu listopadu 2014 zřízeno
webové rozhraní (inkluze.ujep.cz), jehož součástí
bude chatové fórum, na kterém bude možnost interaktivního setkání se zástupci škol a jejich zřizovateli.
Prostřednictvím tohoto webového rozhraní bude také
možnost zasílat dotazy erudovaným odborníkům
z příslušných oblastí, účastnit se výše zmíněných
online konferencí či využít vzdělávací databáze.
Školní strategické týmy
Další aktivita, kterou projekt Cesta k inkluzi školám nabízí, je vytvoření strategického inkluzivního
plánu. Na celkem pěti školách vzniknou strategické
školní týmy (zapojení vedoucí pracovníci školy,
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Vzdělávacích akcí je připraveno ve všech krajích České
republiky, kromě hlavního města Prahy, celkem 34.
Doplní je online konference s neomezeným počtem
účastníků. Lektoři jednotlivých aktivit zde prezentují
příklady dobré praxe z obcí, krajů a škol zavádějících
či dokonce realizujících inkluzivní (společné) vzdělávání a možné pozitivní ekonomické dopady v případě
otevření systému inkluzivnímu vzdělávání.

členové neziskových organizací, zástupce za zřizovatele apod.), jejichž členové budou v rámci setkávání tvořit společné strategické plány odpovídající
specifickým potřebám dané školní instituce. V rámci
úvodního setkání školních týmů a členů projektu
budou realizovány odborné workshopy, během
kterých budou pedagogickým pracovníkům přestavena současná východiska inkluzívních strategií
na systémové úrovni, včetně konkrétních příkladů
dobré praxe ze zahraniční. Tyto školy budou mít pro
tvorbu proinkluzivního prostředí maximální podporu od našich i zahraničních erudovaných expertů.
Zahraniční stáže
Pro aktivní získání zahraničních zkušeností v problematice inkluzivního vzdělávání jsou v rámci projektu
Cesta k inkluzi realizovány zahraniční stáže, a to do
Anglie a Finska, v rámci kterých účastníci navštíví
zahraniční školy realizující inkluzivní vzdělávání.
Stáže jsou buď organizované, tedy plně zajištěné
(cesta, ubytování, tlumočník a průvodce), nebo si
vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mohou
sami vybrat inkluzivně orientovanou vzdělávací instituci a tu v rámci individuální stáže navštívit.
Získání certifikátu
Účastník vzdělávacích akcí obdrží certifikát o úspěšném absolvování akreditovaného kurzu „Nebojte se
inkluze“, nebo certifikát o účasti na jiném typu akce.
Účast zdarma
Jelikož se jedná o projekt, který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR, všechny aktivity jsou pro účastníky zdarma.
Realizace projektu bude ukončena 30. 6. 2015. Více
informací na inkluze.ujep.cz.
Mgr. Jana Mikulecká,
Mgr. Ladislav Zilcher, PF

SD grant v roce 2014
I v roce 2014 poskytly Severočeské doly, a. s., naší
univerzitě sponzorský dar ve výši 250 000 Kč.
Poskytnuté prostředky byly v plné výši rozděleny na
základě kritérií Grantu SD, jehož základním posláním je přispívat k vytváření tvůrčího a badatelského
zázemí pro mladé vědecké pracovníky UJEP.

Ivane Javakhshvili prezentovaly fakultu výrobních
technologií a managementu.
Řada akademických pracovníků UJEP v souvislosti
s dalším osudem SD grantu proto sleduje snahy
vládní koalice o razantní až desetinásobné zvýšení
úhrady těžebním společnostem za vytěžený nerost
státu. Jedná se totiž o prostředky, které těžební
společnosti dosud v různé míře, nejvíce právě Severočeské doly, a. s., investovaly zpět v severozápadních Čechách. Předseda představenstva společnosti
Ing. Ivan Lapin již upozornil v celostátním tisku, že
„skokové zvýšení způsobí nejen ztrátu pracovních
míst, ale i ztrátu zakázek pro dodavatele a propad
investic a sponzorských darů“. Osud Grantu SD
v roce 2015 je tedy vážně ohrožen.
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., prorektor
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Letos tak mohlo být finančně podpořeno 16 akademických pracovníků ze 4 fakult (PřF, PF, FVTM,
FF), jejichž příspěvky byly přijaty na mezinárodních
konferencích konajících se nejen v Evropě, ale i na
africkém kontinentě. Nejdále – na studijní pobyt za
účelem získání nových poznatků a výzkumu technologie ELID v americkém Toledu – vycestoval doktorand FVTM Ing. Radek Lattner. Další dvě akademické pracovnice z této fakulty, Ing. Viktorie Weiss,
Ph.D., a Ing. Jaroslava Svobodová, se zúčastnily
mezinárodní konference, která se konala v městě
Hammamet v Tunisku. Organizátorem této akce
byla Tuniská Univerzita v Tunisu. Obě reprezentantky FVTM UJEP na konferenci nejen vystoupily
se svými odbornými příspěvky, ale rovněž na setkání
se zástupci Tuniské a Gruzínské státní univerzity

Hodnotná příroda
Krušných hor
je za humny
Společný projekt UJEP a IÖR (Drážďany) spěje ke
konci s překvapivými závěry.
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Jak spojit práci s internetem s aktivními výlety do
přírody? Řešení nabízí výzkumný projekt programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 s názvem „Hodnotná
příroda východního Krušnohoří“.
V rámci projektu, na kterém se finančně podílí
Evropské společenství (ERDF – Evropský fond pro
regionální rozvoj), zkoumali v letech 2013 a 2014
výzkumníci z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem (UJEP) a Leibnizova institutu pro ekologický
územní rozvoj v Drážďanech (IÖR) oblast podél
česko-německé hranice. Jejich cílem bylo zmapovat unikátní ekosystémy východních Krušných hor
a služby, které poskytují např. horské louky, rašeliniště či kamenné snosy. V návaznosti na to pak určili
jejich hodnotu pro společnost a prostřednictvím
komunikačních kanálů (webové stránky, brožura,
e-learningový program) tuto hodnotu představili
veřejnosti.
Jak naznačují dílčí výsledky projektu, ale i zahraniční zkušenosti, klíčem k ochraně vzácných ekosystémů jsou tzv. ekosystémové služby. „Ať se jedná
o prostor k trávení volného času, schopnost zadržovat vodu v krajině či absorbovat CO2, poskytovat
lesní plody či dřevo pro stavební účely, nebo prostě
být biotopem s vysokou biodiverzitou, každý ekosystém přináší společnosti specifické užitky – tzv.
ekosystémové služby“, objasňuje Jan Slavík, vedoucí
projektu z UJEP. K tomu však dodává, že: „Schopnost přírody tyto služby poskytovat není nevyčerpatelná. Vědomí hodnoty přírodních zdrojů a ochota
je chránit totiž předpokládá, že si uvědomíme, jaké

služby nám jednotlivé ekosystémy poskytují a jakou
pro nás mají hodnotu.“
Projekt je již téměř u konce a česko-německý tým
přišel s překvapivými závěry. „Mnohem účinnější
ochrany životního prostředí, než konzervací přírodních zdrojů v chráněných územích bez možnosti
přístupu turistů, je možné dosáhnout otevřeností
vůči veřejnosti, zapojením místních iniciativ, transparentností a vhodně zvolenou infrastrukturou při
snaze přírodní zdroje a služby, které tyto zdroje
poskytují, veřejnosti představit,“ vysvětluje Jiří
Louda, člen projektového týmu z UJEP. Řešením
mohou být přitom nejen informační tabule či chodníčky, zpřístupňující těžce dostupné lokality, ale
i virtuální naučné stezky nebo hry, které využívají
navigační systém GPS.
Právě z tohoto důvodu byly vytvořeny tři virtuální
naučné stezky, které představují návštěvníkům, díky
tabletům a chytrým telefonům, hodnotné a unikátní
prvky přírody typické pro východní Krušné hory.
Stačí jediné: vybavit své přístroje mobilní aplikací
„Přírodní kapitál východního Krušnohoří“ a návštěvník Krušných hor má v rukou truhlici vědomostí
o krásné přírodě na česko-saské hranici.
Více informací o projektu je možné získat na stránkách www.esom-project.org nebo na závěrečné
konferenci projektu, která se konala 28. listopadu
v Drážďanech.
Ing. Jiří Louda,
FSE
foto: archiv autora

Expert ve výuce: Jiří
Rusnok na FSE
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V měsíci listopadu fakulta ve spolupráci s Evropským hnutím zorganizovala přednášku Ing. Jiřího
Rusnoka, vrchního ředitele a člena bankovní rady
České národní banky a současně bývalého premiéra České republiky. Přednáška týkající se EU a perspektiv české ekonomiky zaplnila kapacitu učebny,
následná debata se kromě jiného týkala intervencí
ČNB či mechanismu zátěžových testů.
Je další v sérii akcí, která má za cíl zprostředkovat
přímý kontakt studentů s experty z praxe a umožnit jim pohled do zákulisí fungování České národní
banky. Současně je iniciativou vedoucí ke zlepšení
kvality výuky s větší orientací na reálnou praxi a spolupráci s komerční a rozhodovací sférou.
Ing. Tomáš Siviček, Ph.D., FSE

Rizika podnikových
procesů
Dne 13. listopadu 2014 se uskutečnila v hotelu Clarion konference Rizika podnikových procesů, kterou již čtvrtým rokem pořádá katedra managementu
a ekonomiky podniku fakulty výrobních technologií
a managementu. Dlouhodobým cílem organizátorů
konference je poskytovat akademickým pracovníkům a zástupcům průmyslových podniků fórum pro
výměnu teoretických poznatků a praktických zkušeností při odhalování hrozeb, které mohou poškodit
průběh a výsledky podnikových procesů.
Každý z 12 registrovaných účastníků konference
obdržel tištěný sborník s 16 příspěvky a také sborník na CD nosiči. K prezentovaným příspěvkům se

Karel Vodička přednášel
o sametové revoluci
Prostory Purpurového sálu zaplnili 19. listopadu
převážně studenti filozofické fakulty, kteří se zde
na pozvání rektora UJEP, prof. Reného Wokouna,
a děkana FF, doc. Aleše Havlíčka, setkali s člověkem, který dopodrobna zmapoval politické události
a zásadní rozhodnutí tehdejší vládní garnitury v NDR
měsíc před pádem Berlínské zdi a následný vývoj
zemí východního bloku směrem k Evropské unii.

JUDr. Karel Vodička na
univerzitě poutavě přednášel
na téma Sametová revoluce
a přechod k demokracii.
Evropské souvislosti.

Mgr. Jana Šiková, kancléřka
fotro: Josef Růžička

JUDr. Karel Vodička se narodil v Ústí nad Labem a v roce 1985 emigroval s rodinou do SRN. Pro „trestný čin opuštění republiky“ byl komunistickým soudem
odsouzen v nepřítomnosti k trestu tří let odnětí svobody, nepodmíněně. V exilu
se jako publicista účastnil na protikomunistickém odboji.
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Prezentace událostí, které započaly dne 29. 9. 1989
v NDR, zapříčinily obrovský emigrantský proud
východních Němců do SRN, odrazily se v humanitárním kolapsu na velvyslanectví SRN v Praze a vyústily
v NDR do zbourání Berlínské zdi a v Československu
v sametovou revoluci, byla doplněna vlastními vzpomínkami Karla Vodičky, jakožto bývalého emigranta.
Karel Vodička si svým poutavým vyprávěním i osobním zaujetím získal sympatie všech přítomných
a mnohým odkryl nejen politické pozadí událostí
před 25 lety v NDR a u nás, ale také pocity a zkušenosti uprchlíků opouštějících rodnou vlast.

uskutečnila diskuse a konferenci zakončil společenský večer s rautem.
Podle vyjádření účastníků konference splnila svůj
účel, umožnila výměnu názorů a obohatila přítomné
o nové poznatky a zkušenosti s riziky podnikových
procesů.
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doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.,
FVTM

Volby kandidáta na
jmenování rektorem
UJEP
Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem nezvolil na svém volebním zasedání dne
29. 10. 2014 kandidáta na jmenování rektorem UJEP
pro funkční období od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019.
Volba, vyhlášená AS UJEP dne 28. 5. 2014, byla tak
ukončena a AS UJEP vyhlásil dne 12. 11. 2014 volbu
novou. Ta přináší tyto zásadní termíny:
Mgr. Jana Šiková, kancléřka
foto: Josef Růžička

15. 12. 2014 – 15. 1. 2015
předkládání návrhů kandidátů na jmenování rektorem
16. 1. 2015
zveřejnění seznamu kandidátů a jejich volebních programů
28. 1. 2015
shromáždění Akademické obce UJEP a představení kandidátů
4. 2. 2015
volba kandidáta na jmenování rektorem UJEP na volebním zasedání AS UJEP

ChcemeUčit.cz
Videa, brožury, letáky, gra-

ChcemeUčit.cz, kterou realizovala naše pedagogická
fakulta. Inovativní je ve dvou směrech. Tím prvním
je, že využití v reklamě se teprve zabydlující rozšířené reality, tou druhou skutečnost, že se kampaň
nezaměřuje pouze na propagaci vysoké školy, ale
v první řadě jejího produktu – profese učitele. „Být
učitelem znamená pohybovat se někde mezi uznávaným posláním a nedostatečným oceněním ze strany
společnosti. Každý do školy chodil, proto se cítí být
na školství odborníkem. Co je ale nepopiratelné, že
bez efektivního školství a výborných učitelů nemůže
žádná společnost prosperovat,“ nastiňuje nezbytnost opravy pohledu na profesi učitele děkan pedagogické fakulty doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.,
který v kampani osobně figuruje.

fika, www stránky, výstavní
stánky, eventy, a to vše ve
stylu buď in, buď kú:l, buď
happy, buď v pohodě aneb
vítejte ve světě propagace
vysokých škol. Do ní se
za poslední léta investuje
nemalé (a pro naší univerzitu často neuvěřitelné)
množství peněz. Není divu,
vždyť s klesajícím normativem na studenta sílí boj
o jejich počet. Mohli bychom
rozvíjet úvahu nad tím, na
kolik by se měla veřejná
vysoká škola propagovat
(v některých případech až
podbízet dnešnímu středoškolákovi). To ovšem není
cílem tohoto článku.

Protože rozšířená realita není zatím mezi běžnou
populací opravdu rozšířenou technologií, předcházela samotné kampani přípravná fáze. V jejím
průběhu byly na veřejnost vypouštěny upoutávky
na oslavy 60. výročí vzdělávání učitelů v Ústí nad
Labem či k tomu účelu připravené plakáty a billboardy využívající výše zmíněnou technologii. Na
začátku listopadu bylo 7 zastávek MHD v Ústí nad
Labem vybaveno interaktivními plakáty, které prováděly zájemce soutěží o iPad a hromadně odkazovaly
na portál www.chcemeucit.cz. O ten tady šlo v první
řadě. Na zmíněné adrese je totiž možné najít nejen
pravidla soutěže a informace o přijímacím řízení,
ale také videomedailony studentů, kteří na plakátech lákaly k zapojení do soutěže o tablet, a dokonce
i deník našeho absolventa Jakuba Ševcovice, který se
vydal učit do Číny, aby získal certifikát International
Teacher. Spuštění portálu i kampaně na zastávkách
MHD bylo doprovázeno systematickou kampaní na
sociálních sítích.
Cílem kampaně není nalákat jakéhokoli studenta.
Chceme potencionálním uchazečům především
ukázat, co jim studium učitelství může přinést.

47

Ve stručnosti chceme představit inovativní kampaň

Rozhodně není naším cílem lákat jakékoli studenty
za každou cenu nebo se jim dokonce podbízet.
I proto jedna z protagonistek kampaně přichází
s tvrzením, že rozhodně nikomu nechceme vzdělání servírovat až pod nos. My zkrátka chceme ty,
kdo jako my, chtějí učit…
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Mgr. Michal Červenka, redaktor

↓ Neumíte si rozšířenou
realitu představit?
Stáhněte si do tabletu
či smartphonu aplikaci
Layar a v ní naskenujte
ukázku jednoho 		
z plakátů ze zastávky
MHD.

