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Projekt Podpora stáží a odborných aktivit
při inovaci oblasti terciárního vzdělávání
na DFJP a FEI
Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s Fakultou elektro-
techniky a informatiky a partnerem projektu Národní Technologic-
kou platformou Interoperabilita železniční infrastruktury od
1. června 2011 realizuje projekt Podpora stáží a odborných aktivit
při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity
Pardubice (akronym POSTA).
Cílem projektu je posílení spolupráce a prohloubení vztahů mezi
Univerzitou Pardubice a partnerem projektu a získávání nových va-
zeb s dalšími domácími i zahraničními institucemi ze sféry
vzdělávací, výzkumné i komerční.
Rozvoj spolupráce a navázání nových vazeb lze nejlépe uskutečňo-
vat pomocí osobních kontaktů, proto jsou v rámci projektu připra-
veny a zabezpečovány dlouhodobé a krátkodobé stáže, účast na
konferencích a zajišťování odborných kurzů. Samozřejmostí je i po-
řádání konferencí a workshopů, kde budou získané informace dále
předány všem zájemcům z akademického prostředí.
Navázaná spolupráce s relevantními institucemi umožní sledovat
a podílet se na výzkumu aktuální problematiky ve vybraných oblas-
tech vědy a techniky. Získané výsledky a znalosti pak budou moci
být přeneseny přímo do výuky a umožní tak přiblížit výuku novým
poznatkům a současnému dění v oblasti vědy a techniky.
Výsledkem projektu bude fungující pravidelná spolupráce a aktivní
přenos nejnovějších poznatků nejen mezi univerzitou a partnerem,
ale i mezi univerzitou a ostatními institucemi, které budou pro-
střednictvím aktivit tohoto projektu ke spolupráci postupně získá-
ny.

Klíčové aktivity projektu
● KA1. Získávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí
● KA2. Tuzemské a zahraniční studijní pobyty na VaV pracovištích

univerzit a komerčních subjektů

● KA3. Aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích
(včetně podílu na jejich organizování), veletrzích a výstavách

● KA4. Předávání zkušeností cílovým skupinám včetně zdůraznění
role tutorování

● KA5. Mentorování (tutoring) po dobu pobytu členů CS
na hostující instituci

Více informací o projektu a plánované aktivity naleznete na inter-
netových stránkách projektu:
http://projekty.upce.cz/posta/index.html

Za realizační tým:
Ing. Monika Eisenhammerová, Ing. Luboš Minář

studenti doktorského studijního programu
Technika a technologie v dopravě a spojích DFJP

zuje zažité stereotypy daných oborů, a v tomto smyslu chce rozvíjet
kritické, interdisciplinární myšlení a komunikaci, a tím kultivovat jedin-
ce. Právě v tomto úsilí vždy spočívalo to, co se tradičně pojímá jako
idea univerzity o jejíž částečnou renesanci projektu jde.
Projekt Idea univerzity je rozdělen celkem do pěti klíčových aktivit,
jejichž úkolem je podpořit prolínání různých oborů – Inovace výuky
filosofie, Terénní výuka, Filmové umění a věda, Interaktivní worksho-
py, Odborná a jazyková příprava v zahraničí. Na jeho realizaci se po-
dílejí dva partneři – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Ob-
čanské sdružení – uskupení TESLA, kteří projekt podpoří i finanč-
ním příspěvkem. Díky projektu tak vznikne nejen inovovaná výuka
filosofie v češtině a angličtině, ale v jeho průběhu chceme zorgani-

zovat motivační workshopy a letní školu etiky v Litomyšli. Postup-
ně chceme vydávat publikace naplňující ideu univerzity. Bude nato-
čeno 30 filmových medailonů o významných osobnostech české
vědy a filosofie 20. století, na Univerzitě Pardubice bude podpořen
univerzitní filmový klub, projekce 18 filmů s výkladem se zaměří na
to, jak se filosofické myšlení a otázka po smyslu bytí odráží v kon-
krétním filmovém díle. První moderovaná filmová produkce se
uskuteční již ve středu 28. 3. 2012 od 18 hodin v učebně DB 4
a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
řešitel a věcný manažer projektu

vedoucí Katedry filosofie FF

členové realizačního týmu projektu POSTA

Realizace zpětné vazby v rámci řešení projektu
Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe
(IVINTEP)
Dne 21. ledna byl v hotelu Zlatá štika v Pardubicích uskutečněn
první ze dvou každoročně pořádaných workshopů, jimiž se v rámci
realizace klíčové aktivity 5 projektu uskutečňuje zpětná vazba ab-
solventů a odborníků z řad partnerských podniků zaměřená na

kvalitu inovovaného navazujícího studijního programu Dopravní
inženýrství a spoje.
Výchozím bodem uvedené zpětné vazby je vždy dotazníkové šetře-
ní zacílené na dynamický panel absolventů, složený jednou třetinou
z čerstvých, druhou třetinou z loňských a třetí třetinou z předloň-
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