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● zvýšení vlastního potenciálu a konkurenceschopnosti na trhu
práce,

● zvýšení adaptability v současných i nastávajících ekonomických
a technologických podmínkách,

● obohacení znalostí studentů o praktické zkušenosti podniků,
● posílení spolupráce s budoucími zaměstnavateli,
● vícejazyčná verze informačního portálu umožní sdílení znalostí

a zkušeností i ze zahraničních univerzit, respektive podniků.
Největším motivem pro cílovou skupinu „akademičtí pracovníci“
bude získání možností dalšího rozvoje pedagogických dovedností
za pomoci moderních komunikačních a informačních technologií.
Velmi přínosnou bude možnost živého vstupu odborníků z praxe
přímo do výuky a rovněž jedinečná možnost aplikace probírané lát-
ky v návaznosti na praktické ukázky z prostředí dopravních a prů-
myslových podniků. Tyto postupy zvýší efektivitu celého vzdělávací-
ho procesu.
Inovativnost projektu spočívá v propojení vzdělávacího systému
v oblastech dopravy a strojírenství na dvou univerzitách (VŠB-TU
Ostrava a Univerzita Pardubice), dalších partnerských organizacích
(CDV, v.v.i., Brno), popřípadě v propojení těchto univerzit s dalšími

univerzitami a podniky. Tyto kroky tak mohou významně přispět ke
zkvalitnění vzdělávání studentů technických oborů. Digitalizací
učebních opor dojde primárně ke zvýšení využitelnosti nových i již
nakoupených učebních pomůcek, které do současné chvíle často
nebylo možné efektivně využívat v rámci univerzit. Informační
portál jako takový umožní přístup k výukovým materiálům a po-
můckám nezávisle na čase a místě.
Audiovizuální záznamy a online přenosy umožní zapojení více
smyslových orgánů do procesu výuky, čímž se zvyšuje efektivita
předávaných informací a jejich dostupnost ve volnočasových aktivi-
tách, zvyšuje se pravděpodobnost uložení těchto vědomostí
v dlouhodobé paměti studenta.
Bližší informace o aktuálně probíhajících modulech jsou na
http://projekty.fs.vsb.cz/462.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

za realizační tým:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc., věcný manažer za univerzitu,

externí pedagog Katedry dopravních prostředků a diagnostiky DFJP

17. kolokvium ŽelAktuel 2011

Ve čtvrtek 15. září se v pražském sídle Správy železniční dopravní
cesty, s. o., (SŽDC) konalo již 17. kolokvium ŽelAktuel 2011. Toto
tradiční kolokvium si vzalo za téma problematiku „Automatizace
železničního provozu“ a nad celou akcí převzal záštitu nejen děkan
Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) prof. Culek, ale také Ing. Pavel
Habarta, MBA, který je pověřený řízením SŽDC. Letošní kolokvium
se navíc konalo v rámci řešení projektu POSTA – Podpora stáží
a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na
Dopravní fakultě Jana Pernera a Fakultě elektrotechniky a informa-
tiky Univerzity Pardubice (CZ.1.07/2.4.00/17.0107). Na kolokviu se
podílela také firma KPM Consult, a. s.
V úvodu kolokvia, které moderoval Ing. Březina, vystoupili zástupci
organizátorů. Za DFJP to byl doc. Drdla, vedoucí katedry technolo-
gie a řízení dopravy, a za SŽDC Ing. Habarta, MBA. Jménem partne-
rů kolokvia promluvili generální ředitel společnosti AŽD Praha
Ing. Zdeněk Chrdle a šéf divize SIEMENS Mobility Ing. Jan Maj.
Všichni se ve svých projevech shodli, že ČR urazila v otázkách Au-
tomatizace železničního provozu značný kus cesty, ale že je stejně
tak mnoho úkolů ještě před námi. Jménem projektu POSTA pro-

mluvil její odpovědný řešitel doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., který
ve svém příspěvku přiblížil cíle a poslání projektu, který je
spolufinancován EU.
Přednášková část kolokvia byla rozdělena do dvou bloků, které byly
vždy zakončeny diskusí. V prvním bloku promluvil Ing. Varadinov
(SŽDC) o zkušenostech se zaváděním ETCS v ČR z pohledu ob-
jednatele této služby. Připomněl, jaké projekty jsou v současné
době na stole, a vyzdvihl především probíhající výběrové řízení na
dodavatele ETCS L2 pro trať Břeclav – Kolín. Po něm hovořil zá-
stupce společnosti SIEMENS Ing. Vurm o tom, jaké požadavky klade
ETCS na vozidla. Tato přednáška byla následována Dr. Lieskovským
a Dr. Myslivcem z AŽD, kteří se zabývají spoluprací AVV a vlakové-
ho zabezpečovače. Posledními vystupujícími v prvním bloku byli Ing.
Polach (AŽD) a Ing. Vicherek (DFJP), kteří se zabývají vývojem
nových aplikací, jako je například ASJC (Automatické stavění
jízdních cest), což by měla být nástavba JOP a GTN.
Po bohaté diskusi, která se rozvinula i během přestávky, následova-
la druhá část přednášek. V té vystoupil Bc. Nesvadba (CDP Přerov),
který představil zkušenosti z praktického provozu dispečerského

na úvod kolokvia vystoupili zástupci organizátorů, partnerských
organizací a projektu POSTA (zleva v čele: Ing. Březina, doc. Drdla,
doc. Molková, Ing. Habarta, Ing. Chrdle, Ing. Maj a doc. Chlaň)

Bc. Nesvadba (CDP Přerov) při přednášce
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Konference TechMat ´11
Začátek měsíce listopadu je již tradičně
spojený s pořádáním konference TechMat,
která se zaměřuje na perspektivní techno-
log ie a materiá ly. Nej inak tomu bylo
i v tomto roce, kdy mohl být ve čtvrtek 10.
listopadu slavnostně zahájen již jedenáctý
ročník této konference s mezinárodní účas-
tí, opět v hotelu Schindlerův háj ve Svita-
vách. Shodou okolností je toto datum
označeno jako světový den vědy pro mír
a rozvoj, a tak mohla i tato konference
symbolicky přispět k uvedenému datu. Jed-
ná se o odbornou akci, každoročně pořáda-
nou pod záštitou děkana Dopravní fakulty
Jana Pernera Univerzity Pardubice pracovní-
ky katedry mechaniky, materiálů a částí
strojů.
Jedná se o odborné setkání zaměřené na
problematiku technických materiálů a per-
spektivních technologií pro technické
aplikace.
Hlavní témata lze heslovitě shrnout zhruba
takto:
● svařovací materiály a technologie

svařování,
● technologie slévání, tváření, obrábění,
● tradiční i perspektivní materiály, jejich

zkoušení a hodnocení,
● výpočtové modelování strojních

součástí,
● problematika kontaktu kolo/kolejnice,
● moderní stavební materiály a suroviny

(popílky, geopolymery) & materiály pro
elektrotechniku,

● další zajímavé okruhy z oblastí materiá-
lového a technologického inženýrství.

S ohledem na omezené časové dispozice
bylo nutné rozdělit celé jednání, resp.

řízení v Přerově. Předposlední přednáška se věnovala tratím, které
jsou řízeny dle předpisu SŽDC (ČD) D3. Konkrétně pak využití ra-
diobloku na dirigovaných tratích. Ing. Horniecky (AŽD) zde před-
stavil princip fungování a především technické novinky, které jsou
do tohoto systému zaváděny. Nastínil také směr, kterým se bude
ubírat další vývoj společnosti AŽD v této oblasti. Na závěr předne-
sl svůj příspěvek Ing. Hruban (DFJP), který sumarizoval podmínky
zavádění DOZ na stávajících tratích.
V závěrečné diskusi vyjádřila řada účastníků poděkování za připra-
vené setkání, které bylo praktickou výměnou zkušeností mezi růz-
nými výrobními podniky, státní správou a výzkumnými organizace-
mi. Na závěr bylo také diskutováno to, o jaké téma by měli účastníci
zájem pro příští ročník kolokvia.

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.,
Ing. Edvard Březina, CSc.

Katedra technologie a řízení dopravy DFJP

Ing. Habarta přivítal účastníky na domácí půdě v prostorách SŽDC

zahájení konference TechMat´11 – úvodní slovo
doc. Beneše

poslední přípravy na přednášku vedoucího
pořádající katedry doc. Pasčenka; technické
zázemí zajišťuje Dr. Švanda

úvodní přednáška prof. Janíčka (VUT FSI Brno)

přivítání účastníků – prof. Pešlová (ČVUT-FS) –
a zahájení prvního bloku přednášek

přednáška Dr. Hermana (ČVUT FS)
s tématikou odlévání Mg-slitin

přátelské „půlnoční“ zakončení konference
TechMat´11
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všechny prezentující autory, do dvou skupin
– tzn. mezi blok přednášek a posterovou
sekci s vzájemným poměrem zhruba vyrov-
naným.
Zmíněné akce se zúčastnilo více jak pade-
sát odborníků z České republiky i Sloven-
ska, včetně studentů doktorských a magis-
terských programů. Po roční pauze se
úvodní přednášky opět zhostil prof. Janíček
(VUT-FSI Brno), který strhujícím způsobem
přednášel o křehkém lomu v inženýrské
praxi. Na tento velmi vydařený začátek na-
vázaly příspěvky z řady oblastí materiálové-
ho inženýrství, prezentované kolegy ze
strojní fakulty ČVUT v Praze, ČZU v Praze,
UJEP v Ústí nad Labem, TU v Liberci, SPU
v Nitře, Žilinské univerzity a VŠB-TU v Os-
travě. Další blok přednášek byl věnován
problematice svařování, lepení, slévání, resp.
aplikacím vybraných hořčíkových, hliníko-
vých či titanových slitin, prezentovaným
nejen akademickými pracovníky, ale i zá-
stupci renomovaných firem s tímto zamě-
řením, jmenovitě SIKA CZ (pokrývá a za-
bezpečuje moderní technologie lepených
spojů) a ESAB Vamberk (vyrábí a dodává
svařovací materiály a zařízení).

Díky úspěšně získanému projektu, financo-
vanému z prostředků Evropského sociální-
ho fondu, resp. státního rozpočtu České re-
publiky, prostřednictvím Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost s názvem „Podpora stáží a odborných
aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělá-
vání na Dopravní fakultě Jana Pernera a Fa-
kulty elektrotechniky a informatiky Univer-
zity Pardubice“ mohla být podpořena i řada
talentovaných doktorandů a posluchačů na-
vazujícího magisterského studia, kteří se
aktivně zapojili do vybraných prezentací
a přípravy posterů.
Živá a plodná diskuse, která se protáhla až
do pozdních večerních hodin, jen potvrdila
zá jem účastníků o jednotl ivé okruhy.
K tomu jistě přispěl i podvečerní společen-
ský blok, kdy měli hosté i organizátoři této
konference možnost navštívit svitavské mu-
zeum a poslechnout si v podání městského
historika Mgr. Radka Fikejze fundovanou
přednášku zaměřenou na
osobnost zdejšího slavné-
ho, i když poněkud kontro-
verzního rodáka – Oskara
Schindlera. Velice zajímavá

byla jistě i prohlídka „zákoutí“ nedávno do-
končeného svitavského rodinného mini-pi-
vovaru, včetně ochutnávky jeho speciálně
vyráběných produktů. V malebném prostře-
dí hotelu Schindlerův háj ve Svitavách pak
probíhalo i neformální večerní posezení –
s kytarami a „mezinárodní“ klání ve spole-
čenských hrách. Pro ty, kteří se nemohli le-
tošního TechMat-u zúčastnit osobně, je
k dispozici všech celkem 40 příspěvků ve
formě sborníku rozšířených abstraktů, plus
CD s plnými texty přednášek. Na webo-
vých stránkách projektu POSTA lze zhléd-
nout i vybrané fotografie z této zajímavé
akce.

doc. Ing. Libor Beneš, Dr.
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů

DFJP
Ing. Luboš Minář

student doktorského studijního programu
Technika a technologie v dopravě a spojích

Prestižní konference Rethinking Religion
in India III. v Pardubicích
Téma konference je zásadní pro Evropskou unii, a tedy
i pro nás
Žijeme v době velkých změn v celosvětové politice a ekonomice:
Indie a Čína jsou nastupující mocnosti 21. století. Indie je Evrop-
skou unií prohlášena za strategického partnera, v několika oblas-
tech politiky i hospodářství jsou uzavírány smlouvy zásadního vý-
znamu. Jsme ale připraveni na spolupráci a rostoucí vliv země, kte-
rou obývá jedna šestina lidstva? Naše dosavadní znalosti a předsta-
vy, ba předsudky o indické společnosti vycházejí ze snahy Evropanů
dát svým zkušenostem s radikálně odlišnou kulturou strukturu sro-
zumitelnou nám samotným. Hovoříme o náboženství, kněžích,
kastách, ale rozumíme opravdu indické kultuře?
Jak je vůbec možné vést opravdový dialog s odlišnými kulturami?
Tato otázka byla v centru diskusí na konferenci „Rethinking Religion
in India III: European Representations and Indian Responses“. Dosa-
vadní odborné debaty se pohybovaly mezi tvrzením, že evropští
vědci poznávali orientální kultury (a Indii) objektivně, na základě
moderních postupů historie, lingvistiky, antropologie atd., a názo-
rem k západnímu orientalismu velmi kritickým. Po druhé světové
válce totiž roste uvědomění, že řada interpretací vycházela z ev-
ropského vidění světa a že tudíž nemusí nutně vést ke skutečnému
porozumění. Silným argumentem kritiky západního orientalismu byl
kolonialismus a jeho úloha při formování moderních interpretací
orientálních kultur. Novým trendem je pozice třetí: jelikož evropští
badatelé, byť ve službách koloniálních mocností, zkoumali orientální
kultury jen díky místním lidem („informantům“), musí být orienta-
listický popis výsledkem jejich dialogu. Uznávaní světoví odborníci
přijeli do Pardubic, aby diskutovali, zda jde o skutečný dialog, nebo
spíše souběh dvou monologů. Plodná výměna názorů otevřela dve-

ře novým interpretacím, které v deformaci našeho vidění světa
partnerem nalézají místo, kde začít druhému opravdu rozumět.

Unikátní běh pěti konferencí Rethinking Religion in India
Jednalo se již o třetí v pořadí z pěti konferencí, mezinárodní akci,
která si získala prestiž a ohlas. První dvě se konaly v Novém Dillí
v letech 2008 a 2009. Hlavními organizátory jsou Research Centre
for the Comparative Science of Cultures, Gent University; India
Platform UGent a Centre for the Study of Local Cultures, Kuvem-
pu University, India. Letos spoluorganizovala Katedra religionistiky
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice (UPa) a Východočeské mu-
zeum (Zámek Pardubice). Akce se konala pod záštitou prof. Miro-
slava Ludwiga, rektora UPa, a pod záštitou rady města Pardubice.
Slavnostního zahájení se zúčastnili rektor naší univerzity prof.
Ludwig, velvyslanec Indické republiky u nás pan Ašók, náměstek pri-
mátorky města Pardubic pan Tauber, rektoři dvou jihoindických
univerzit Bhandary a Patil, prorektor univerzity v Gentu pan De
Clercq a prof. Vorel, děkan Fakulty filozofické UPa. Zahajovací cere-
moniál se konal v úterý 11. října od 11:00 hodin na pardubickém
zámku.
Zásadní osobností a hlavním organizátorem konferencí je prof. Bá-
lagangádhara Ráo (Univerzita v Gentu-Univerzita Pardubice). Svými
publikacemi a diskusemi již delší dobu zásadně ovlivnil diskuse na
půdě American Academy of Religion, na jeho práce reagovali vý-
znamní badatelé jako H. Rosemont, E. Frykenberg, R. King, P. Almond
a další. Letos přijala pozvání do Pardubic řada špičkových odborní-
ků: Arvind Mandair z Michiganské univerzity (USA), Brian Penning-
ton (Maryville College, USA), Naomi Goldenbergová (University of
Ottawa, Kanada), Geoffrey Oddie (University of Sydney, Australia),
G. Šivarámakrišnan (India University, Béngalúru), Peter Gottshalk
(Wesleyan University, USA) a další. Celkem se akce zúčastnila stov-
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