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grováni do běžných základních a středních škol a kteří již dospěli
do věku vysokoškoláků, se přirozeně zvyšuje počet zájemců o stu-
dium na vysokých školách. S nárůstem počtu těchto uchazečů a st-
udentů vyvstává i aktuální potřeba cíleného systémového řešení.
Univerzita Pardubice potřebu cíleného systémového řešení aktuál-
ně naplňuje novým projektem „Univerzita Pardubice a kampus bez
bariér“ (Handicapy) v rámci OP VK, reg i s tračn í č í s lo
CZ.1.07/2.2.00/29.0009.
Univerzita bude z hlediska naplnění práv přístupu k vysokoškolské-
mu inkluzivnímu vzdělání v tomto projektu realizovat nezbytné cí-
lené a systémové podmínky pro možnost studia definované cílové
skupiny. To představuje kvalitní zabezpečení podmínek, podpůrných
služeb a opatření v oblasti personální, pedagogické, ekonomické
i technické. K podpůrným službám patří rovněž otevření Akade-
mické poradny Univerzity Pardubice (APUPA). Od 2. května je její
interdisciplinární tým připraven pomoci studentům řešit problémy
spojené se samotným studiem, ale i jiné závažné životní situace,
které studenta znevýhodňují či výrazně zatěžují.

Interdisciplinární tým APUPA ve složení:
psychologové, speciální pedagog, sociální
pracovník, kariérní poradce, terapeuti a su-
pervizoři bude směřovat své aktivity do
maximální podpory studentů se speciálními
vzdě lávac ími po třebami v h lavn ím
vzdělávacím proudu.

Co tedy konkrétně APUPA nabízí?
APUPA nabízí ucelené poradenství, podporu
a pomoc všem studentům se speciálními
vzdělávacími potřebami, kteří chtějí studovat
či již studují na Univerzitě Pardubice, a dal-
ším zájemcům z řad akademických pracovní-
ků či dalších spolupracujících subjektů. Nabí-
zí studijní poradenství, psychologické pora-
denství a diagnostiku, speciálně pedagogické
poradenství a diagnostiku, sociální poraden-
ství, ekonomické a právní poradenství, pro-
fesní poradenství nebo technický inženýring.

Studenti mohou využít také individuální či skupinovou terapii dle
svých potřeb, podporu kondice a supervizi. Dle individuálních po-
třeb APUPA poskytne i kompenzační a reedukační pomůcky stu-
dentům se smyslovým postižením. Studenti mohou využít pro řeše-
ní svých problémů nejenom individuální poradenství, ale také
podpůrné skupinové aktivity.

Co je cílem APUPA?
Zpřístupnit vysokoškolské vzdělání i studentům se speciálními
vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují individuální přístup.

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií UPa

Akademická poradna UPa

I. WORKSHOP projektu POSTA
Vzdělávání ruku v ruce s vědou a výzkumem je hybnou silou
v každé lidské činnosti. Stálé zdokonalování a zlepšování je ve vzdě-
lávání nezbytností, a proto jednu z páteřních aktivit projektu Pod-
pora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělá-
vání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA, registrační číslo
CZ.1.07/2.4.00/17.0107) tvoří sdílení znalostí a zkušeností s cílem
jejich dalšího rozvoje. Významným krokem v naplnění tohoto zá-
měru projektu bylo pořádání prvního workshopu.
I. WORKSHOP se konal 22. února v prostorách Dopravní fakulty
Jana Pernera a účastnili se ho akademičtí pracovníci Univerzity Par-
dubice, studenti doktorského i magisterského studijního programu
Dopravní fakulty Jana Pernera, ale také odborníci z praxe.
Workshop sloužil jako místo pro předávání zkušeností a poznatků
načerpaných zástupci cílových skupin i členy realizačního týmu při
odborných stážích, kurzech a zahraničních pobytech, které byly
díky projektu realizovány.
Workshop byl tvořen souborem přednášek. V jeho úvodu vystoupil
manažer projektu doc. Chlaň, který přivítal přítomné účastníky
a shrnul základní informace o projektu POSTA. Projekt slouží k po-
sílení spolupráce a prohloubení vztahů mezi Univerzitou Pardubice,
partnerem projektu Technologickou platformou Interoperabilita

úvodní slovo manažera projektu doc. Ing. Alexandera Chlaně, Ph.D.

tým APUPa naleznete
v konzultačních hodinách
v univerzitní aule
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železniční infrastruktury a dalšími domácími i zahraničními
institucemi ze sféry vzdělávací, výzkumné i komerční.
Doc. Chlaň předal slovo Dr. Zikmundovi, který jako manažer klíčo-
vé aktivity č. 1, v krátkosti účastníky informoval o aktuálních nabíd-
kách jazykových kurzů a kurzů měkkých dovedností, které je
možno v rámci projektu navštěvovat.
Dále již prostor patřil jednotlivým účastníkům, kteří své kolegy po-
stupně seznamovali s přínosy svých zahraničních pobytů či tuzem-
ských kurzů a stáží z nejrůznějších oblastí. Mezi diskutovaná témata
patřila problematika obnovitelných zdrojů, participace na projektu
Green Logistics, distribuované simulační modely, navazování part-
nerství a sítí v rámci studijních pobytů na pracovištích Evropské
unie v Bruselu či školení zaměřená na používání odborných
softwarů, technologických celků či ověření teoretických postupů
v praxi.
Účastníci zdůrazňovali přínos projektu pro další rozvoj výuky na
dopravní fakultě a vedli diskusi o vytváření partnerství, sítí a zacho-
vání dlouhodobé udržitelnosti projektu.
Závěrečné slovo opět patřilo manažerovi projektu, který poděko-
val všem účastníkům workshopu za jejich vystoupení, věcnou disku-
zi a vyjádřil přání, aby i v budoucnu projekt POSTA podporoval
rozvoj vědy a terciárního vzdělávání.

Příspěvky účastníků a další fotografie jsou k dispozici na webových
stránkách projektu na adrese http://projekty.upce.cz/posta/index.html.

Ing. Monika Eisenhammerová
studentka doktorského studijního programu

Technika a technologie v dopravě a spojích DFJP
Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky DFJP

účastníci I. workshopu

Projekt Centra transferu technologií a znalostí
(CTTZ) zahájil svou činnost
Začátkem dubna se univerzita zařadila mezi vysoké školy, které
využívají úspěšný a osvědčený model podpory vědy a výzkumu po-
mocí center pro technologický transfer. Díky tomuto modelu od
konce sedmdesátých let vznikly celosvětově stovky univerzitních
spin out/off firem; prodej univerzitního duševního vlastnictví se od-
haduje v miliardách dolarů; vytvořily se desetitisíce vysoce kvalifiko-
vaných pracovních míst a rovněž došlo k obrovskému nárůstu in-
vestic směrem z komerční sféry do akademické. Klasické, více či
méně elitářské univerzity Humboldtova typu se tak přeměnily na
významná regionální centra ve vytváření nových pracovních pří-
ležitostí, tvorby know-how a duševního vlastnictví, staly se rovno-
cenným partnerem a v mnoha případech klíčovým hráčem v rozvoji
lokálních komunit.
Přístup k duševnímu vlastnictví a technologickému transferu na naší
univerzitě v podstatě až na výjimky kopíruje situaci v celé České
republice, a to tím, že se omezuje na tzv. doplňkovou činnost na
bázi osobních kontaktů a iniciativ jednotlivých výzkumníků. Techno-
logické firmy s kapitálovou účastí univerzit se v České republice
počítají na jednotky. Nicméně v současné době dochází k přehod-
nocení tohoto neutěšeného a dlouhodobě neudržitelného stavu na
národní a evropské úrovni s výsledkem vzniku cca dvaceti center
pro technologický transfer na výzkumných a vzdělávacích institu-
cích v ČR.
Cíle a strategie těchto center jsou v obecné rovině shodné a dají
se shrnout do tří základních bodů. Zaprvé zajistit přístup členům
naší univerzity k plné právní, finanční a komerční podpoře při li-
cenčních jednáních, ochraně duševního vlastnictví, smluvních doho-
dách a při zakládání spin-out firem. Zadruhé nastavit celý ekosys-
tém podnikavého prostředí (Entrepreneurial Spirit) na univerzitě
a v regionu, aktivně vyhledávat nové příležitosti spolupráce s prů-
myslem, networking a vyhledávat podporu aplikované vědě a výzku-
mu. A konečně zatřetí nastavit jednoduché a průhledné principy

sdílení finančních toků z technologického transferu mezi univerzi-
tou, fakultou a výzkumníkem. Pardubická univerzita má navíc kon-
krétní komparativní výhodu unikátnosti některých fakult a výzkum-
ných oblastí v rámci České republiky, a má proto reálnou šanci se
v mnoha oborech stát centrem pro technologický transfer na
celonárodní úrovni.
V rámci naplňování výše zmíněných cílů bychom rádi naslouchali
všem členům univerzity. V současné době probíhá seznamovací
akce na úrovni kateder, nicméně v případě dotazů, informací a ná-

řešitelský tým projektu: zleva Ing. Marie Chaloupková, finanční manažerka,
Bc. Adriana Plíšková, asistentka projektu, Mgr. Miriam Lukešová,
marketingová manažerka, Ing. Pavel Krečmer, Dr., ředitel centra,
Mgr. Linda Lososová, manažerka pro duševní vlastnictví,
Ing. Jaromír Málek, manažer pro vnitřní vztahy
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