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III. WORKSHOP projektu POSTA
K  charakteristickým  rysům  dnešní  lidské 
společnosti patří snaha o získávání a výmě-
nu informací.  Informace se stávají stále žá-
danějším a cennějším artiklem a jejich hod-
nota  se  odvíjí  od  času  a  prostoru  vzniku, 
úplnosti,  spolehlivosti,  přesnosti  a  užiteč-
nosti. Ve světě ročně vycházejí desetitisíce 
vědeckých  a  odborných  časopisů,  denně 
jsou  publikovány  tisíce  článků  a  ročně  vy-
chází  řádově  300  tisíc  odborných  mono-
grafií. 
Z  krátkého  výčtu  vyplývá,  že  informace 
jsou  tím,  co proudí  krevním oběhem spo-
lečnosti  a  jejich  předávání  stále  nabývá  na 
hodnotě.  Jednou  z  možností,  jak  předat 
informace,  navázat  kontakty  a  prohlou-
bit  vztahy  i  znalosti,  jsou  reálná  setkání. 
Proto  jednu  z  páteřních  aktivit  projektu 
Podpora stáží  a odborných aktivit při  ino-
vaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP 

a FEI Univerzity Pardubice  (POSTA, regis-
trační  číslo  CZ.1.07/2.4.00/17.0107)  tvoří 
sdílení  znalostí  a  zkušeností  s  cílem  jejich 
dalšího rozvoje. Významným krokem v na-
plnění  tohoto záměru projektu bylo koná-
ní  III. workshopu, který se konal ve dnech 
3. a 4. října a jeho účastníky byli akademičtí 
pracovníci  univerzity,  studenti  doktorské-
ho  i  magisterského  studijního  programu, 
ale také odborníci z praxe.
Workshop sloužil jako místo pro předávání 
zkušeností a poznatků načerpaných zástup-
ci cílových skupin i členy realizačního týmu 
při odborných stážích, kurzech a zahranič-
ních pobytech, které byly díky projektu re-
alizovány.
Workshop  byl  tvořen  souborem  předná-
šek  a  po  úvodním  přivítání  prostor  patřil 
jednotlivým  účastníkům,  kteří  své  kole-
gy  postupně  seznamovali  s  přínosy  svých 
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Významným  cílem  byla  také  podpora  vzdělávání  pro  akademické 
pracovníky, zvyšování jejich kvalifikace a uplatnění nových znalostí 
ve  výuce. Akademičtí  pracovníci  rozvinuli  spolupráci  s  externími 
specialisty z oboru, odbornými lektory a partnery projektu před-
stavujícími  jedny  z  největších  chemických firem  regionu,  tj.  Para-
mo,  a.s.,  a  Synthesia,  a.s.  Oba  podniky  jsou  tradičními  partnery 
KEMCH.  Využitím  osobních  kontaktů  akademických  pracovníků 
s manažery jsou v podnicích partnerů realizovány závěrečné baka-
lářské a diplomové práce. Tím bylo navázáno na dlouholetou spo-
lupráci KEMCH s těmito partnery, byly také uskutečněny desítky 
exkurzí,  odborných  praxí  a  realizována  řada  výzkumů,  protože 
oba podniky umožňují experimentovat s moderními přístupy v ob-
lasti  marketingového  a  logistického  managementu,  optimalizace 
výroby, údržby a využití  lidských zdrojů. Tyto zkušenosti využíva-
jí  akademičtí  pracovníci  ve  výuce  a pro  studenty  jsou příležitostí 
k prohloubení znalostí a navázání kontaktů využitelných při budo-
vání kariéry. 
Úspěšnou  realizaci  grantu  dokumentuje  řada  prokazatelných  vý-
stupů.  V  rámci  projektu  bylo  podpořeno  4000  studentů,  z  toho 
více  jak  3000  úspěšně.  Více  než  30  pracovníků  se  zúčastnilo 
dalšího  vzdělávání  a  bylo  podpořeno  více  než  20  osob  poskytu-
jících  služby.  Inovační  činnost  se  dotkla  23  předmětů  a  v  rámci 
inovační  činnosti  vzniklo 7  skript,  více než 70 případových  studií 

a semestrálních projektů, přes 100 manuálů pro lektory, více než 
40 učebních textů a přes 160 prezentací pro přednášky.
Po  celou  dobu  trvání  grantu  byla  zajišťována  propagace  aktivit, 
které  v  rámci  grantu  probíhaly.  Byly  vytvořeny  bannery,  které 
byly umístěny na KEMCH i v hlavní budově FChT. Členové klíčové 
aktivity  KA5  (propagace)  se  pravidelně  každoročně  zúčastňova-
li  veletrhu prací KONTAKT  i obou  studentských  veletrhů GAU-
DEAMUS v Brně a v Praze a Dnů otevřených dveří na FChT. Na 
těchto  akcích  byly  rozdávány  letáky  a  brožura  o  KEMCH,  které 
také  vznikly  v  rámci  řešení  grantu. Tyto materiály  byly  také každo-
ročně v  lednu rozesílány na všechny střední školy v regionu a vy-
brané  školy  (dle  studijního  zaměření)  v  ČR.  O  grantu  IVEMCH 
vyšly zprávy v regionálním tisku, jakož i dva články v univerzitním 
zpravodaji. Byl vytvořen a vysílán spot v rádiu a dále audiovizuální 
sdělení, které bylo ve smyčce promítáno např. při Dni otevřených 
dveří na FChT. Je k vidění na odkazech  
http://projekty.upce.cz/ivemch  a  http://www.upce.cz/fcht/kemch.
html.

Ing. Marie Bednaříková, CSc. 
koordinátorka  aktivity KA5 

Katedra ekonomiky a managementu chemických a potravinářských 
podniků FChT

obrázek vpravo – Exkurze Vertex
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Profesoři z Japonska, USA a Ruska přednášejí 
na univerzitě 
Profesoři  jako  Shimakawa,  Aoki,  Tanaka  nebo  Hosono  patří  ke 
špičkovým světovým vědcům, kteří se zabývají výzkumem amorfních 
materiálů  a  jejich  potenciálních  aplikací.  Katedra  obecné  a  anor-
ganické  chemie  Fakulty  chemicko-technologické  prostřednictvím 
projektu ReAdMat (Research Team for Advanced Non-crystalline 
Materials) hostí tyto vědce již od roku 2012. 
Nejdéle zde působí prof. Koichi Shimakawa, který je odborným 
poradcem v Nagoya Industrial Science Research Institute v oblas-
ti  fyziky a chemie amorfních polovodičů a emeritním profesorem 
v Gifu University.  Jeho  rozsáhlá  publikační  činnost  ve  vědeckých 
časopisech,  stejně  jako  sepsání  několika  odborných  knih  vedly 
k  řadě  citací,  některé  z  jeho  prací  jsou  citované  více  než  300x. 
V  roce  2003  získal  prestižní  cenu  S.  R.  Ovshinského  za  zásluhy 
a celoživotní dílo v oblasti nekrystalických polovodičů. Rozhovor 
s tímto významným vědcem byl uveden v červnovém vydání Zpra-
vodaje.
Během svého pobytu na pardubické univerzitě se prof. Shimakawa 
stal  autorem a spoluautorem 4 publikací,  vzniklých v rámci  týmu 
ReAdMat. Studenti doktorského studia mají možnost poslechnout 
si jeho přednášky jednou měsíčně v posluchárně CB03004 v budo-
vě UNIT. 
Dalším neméně významným vědcem je prof. Takashi Aoki, který 
k nám dorazil z Tokyo Polytechnic University. Profesor byl tak las-
kav a poskytl nám krátký rozhovor.

Jaké je to pro vás, pobývat v České republice,  
pane profesore?
Velmi se mi tady líbí. Zjistil  jsem, že tato země má hodně zajíma-
vou historii. Jsem rád, že můžu pobývat ve středu Evropy.

Můžete nám povědět něco o svém předchozím výzkumu 
v Japonsku?
Moje  disertační  práce  se  týkala  výzkumu  akustických  a  elektric-
kých jevů v polovodičích. Dlouho jsem se také zabýval výzkumem 
amorfních SiH a GeH a přípravou  jejích  tenkých vrstev metodou 
CVD. Zkoumali jsme tyto materiály pro potenciální aplikace v so-
lárních  článcích.  V  současnosti  se  zabývám  také  charakterizací 
amorfních polovodičů a  chalkogenidových  skel použitím PL  spek-
troskopie, CPM a podobně.

Jaká je oblast vašeho výzkumu v týmu ReAdMat?
Pracuji  na  tématu  up-konverze  erbiem  a  yttriem  dopovaných 
chalkogenidových skel.

Je tento projekt užitečný pro váš výzkum?
Ano.  Pokud  vím,  na mé  univerzitě  není  příliš mnoho QFR  spek-
troskopů.  Spolupráce  s  týmem  ReAdMat  mi  umožňuje  pracovat 
s  QFR  spektroskopií,  s  jejíž  pomocí  lze  eliminovat  neužitečnou 
část luminiscence, která se projevuje při up-konverzi.

Co si myslíte o možnosti spolupráce mezi Japonskem 
a českou univerzitou, kterou umožňuje projekt ReAdMat?
Myslím, že je to velmi dobrý nápad.

Prof. Takashi Aoki  je autorem mnoha článků a kapitol v knihách. 
Během  jeho pobytu na univerzitě  si  studenti  doktorského  studia 
mohli poslechnout jeho přednášky probíhající na budově UNIT.
Studenti materiálových věd měli možnost setkat se také s profeso-
rem Keiji Tanakou  z Hokkaido University,  který  zde přednášel 
v období od května do srpna tohoto roku. 
Prof. Tanaka  je předsedou výzkumné skupiny zabývající se nekry-
stalickými materiály v Japanese Society of Applied Physics, do kte-
ré vstoupil v r. 2010. Je autorem 82 japonských patentů, které pa-
tří Cannon Inc. Ltd., a vlastníkem jednoho  japonského a  jednoho 

zahraničních  pobytů  či  tuzemských  kurzů  a  stáží  z  nejrůznějších 
oblastí.  Mezi  diskutovaná  témata  patřila  například  problematika 
MHD a různých nástrojů pro zlepšení  informovanosti cestujících, 
možnosti dalšího využití softwaru Statistica10 a softwaru Simulink, 
trakční pohony nebo problematika technologie RFID.
Účastníci zdůrazňovali přínos projektu pro další rozvoj vědy a vý-
uky na univerzitě a vedli diskusi o vytváření partnerství a sítí a za-
chování dlouhodobé udržitelnosti projektu.

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

Za realizační tým: 
Ing. Monika Eisenhammerová 

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky DFJP

Prof. K. Shimakawa (vlevo) a prof. K. Tanaka (vpravo) na schůzi týmu ReAdMat

Prof. K. Tanaka při jedné ze svých přednášek na Univerzitě Pardubice


	Titulní strana
	Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty
	Univerzita si připomněla odkaz 17. listopadu
	Projev rektora Univerzity Pardubice
	Slavnostní akademický obřad – promoce doktorů
	Rektor ocenil mimořádné výsledky v oblasti tvůrčích činností za rok 2012 a 2013
	Akademický senát univerzity zvolil kandidáta na funkci rektora pro další čtyřleté období
	Univerzita otevřela výukové a výzkumné centrum v dopravě
	Univerzita otevřela novou budovu a posluchárny Fakulty zdravotnických studií
	Soutěž Stavba roku Pardubického kraje 2013 patřila univerzitě
	Univerzita na veletrzích doma i v zahraničí – v Brně získala 1. místo
	Pořad Živá laboratoř se zařadil mezi nejlepší popularizační projekty
	Vědecko-technický jarmark uprostřed města Pardubic
	Sprechen Sie gern deutsch?
	Buddy System Pardubice
	Letní školy a denní kempy letos poprvé
	Rektor jmenoval děkana Fakulty restaurování
	Dva vědci z univerzity zařazeni mezi 100 nejvlivnějších vědců v oboru Analytická chemie
	Hanušova medaile pro prof. Oldřicha Pytelu
	Jan Hrabovský získal Cenu Genus v soutěži České hlavičky 2013
	Student Fakulty ekonomicko-správní uspěl v soutěži o cenu Josepha Fouriera
	Hodnocení bezpečnostní politiky Baracka Obamy
	GIS DAY 2013
	Dvě studentky uspěly v soutěži Česká dopravní stavba
	Noc vědců na dopravní fakultě
	Další projekt TIP na Dopravní fakultě Jana Pernera byl úspěšně ukončen
	Třikrát o matematice (a nejen o ní)
	Přednáškový a badatelský pobyt v Seville
	Autónoma del Estado de Hidalgo, Mexiko
	Mezinárodní týden na Fakultě zdravotnických studií 
	Pollard prize zamířila do Čech
	Semináře pro učitele a exkurze žáků na FZS
	Zřízení odborné laboratoře na Fakultě zdravotnických studií
	Letní škola elektroniky pro středoškoláky
	Fakulta získala na půl roku elektromobil – pro testování
	20 let výuky restaurování v Litomyšli
	Restaurátoři z Litomyšle se podílejí na restaurování antického chrámu v Efesu
	Na Fakultě restaurování se soutěžilo o nejlepší restaurátorský projekt
	Bavilo nás to všechny moc……
	3rd European Lipidomic Meeting byl letos v Pardubicích
	Mezinárodní termoanalytická konference poprvé v Pardubicích
	15. konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech
	Kalorimetrický seminář 2013
	Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2013
	7. ročník Týdne teorie a praxe v ekonomice
	Mezinárodní konference IMEA 2013
	Konference Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturníma historickém kontextu
	43 konference, semináře Konference k 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra
	Konference o lásce a přátelství
	VIII. mezinárodní kongres FAGE ve Španělsku
	The Microwave and Radio Electronics Week (MAREW 2013)
	Šíření vln v kmitočtech 12 až 250 GHz
	Odborný seminář RailSim 2013
	Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II
	Nanomateriály pro konzervaci a restaurování uměleckých děl
	Poradenské okénko APUPA
	Den otevřených dveří akademické poradny APUPA
	Pracovní stáž v rámci projektu IN2
	International Seminar 2013 – The Secret of Successful Projects
	Nový projekt na inovaci studijních programů a internacionalizace
	Studenti v prestižním výzkumném centru
	Soutěž BYZNYS TREFA do finále
	Dva projekty končí, další dva pokračují...
	Restaurátoři se učili tradičním vápenným technologiím v Rakousku
	IVEMCH úspěšně ukončen
	III. WORKSHOP projektu POSTA
	Profesoři z Japonska, USA a Ruska přednášejí na univerzitě
	Partnerství pro chemii – ohlédnutí za stážemi studentů v chemickém průmyslu
	Přednášky zahraničních odborníků v rámci projektu STUDY
	IVINTEP pomohl inovovat přes 200 předmětů a zasáhl více než 7,5 tisíce studentů
	Projekt Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum úspěšně ukončen
	Přehlídka nejnovější zahraniční odborné literatury
	Novinky v Univerzitní knihovně
	Setkání představitelů členů konsorcia a uživatelů databáze SciFinder
	Univerzita na 3. ročníku knižního veletrhu
	Odborné knihy vydané v roce 2013
	Konference VĚDĚNÍ MLADÝM tentokráte na pardubickém zámku
	Z Lombardie do Piemontu aneb křížem krážem Pádskou nížinou
	Regionální rozvoj v regionech Evropy 2013
	Science Café v Pardubicích
	Horolezení pro nevidomé není nemožné!
	Mizející svět a setkání s Alexandrem Lowitem
	Soutěž Global Management Challenge také na Univerzitě Pardubice
	Studentští senátoři českých vysokých škol se sešli v Pardubicích
	Reklama KB
	Projev předsedy SRUPa na vzpomínkém aktu k 17. listopadu
	Výjimečná prezentace Východočeského muzea a univerzity v New Yorku
	FIGURAMA 13
	Petr Miláček – Sochy
	Pavel Piekar – Umělci a Benátky
	Jiří Nekovář – Kresby/sklo
	Studentský literárně-dramatický večerna pardubickém zámku již počtvrté
	Den studentstva v kontextu Velké Moravy a FESTA ACADEMICA 2013
	Poděkování Janu Průchovi – archiváři Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice
	Fotbalisté UPa akademickými vícemistry
	Spolupráce KTS na letní škole pro žáky základních a středních škol
	Historicky první účast univerzitní osmiveslice na pražských Primátorkách
	Slavnostní křest veslařských lodí
	Večer s bosu
	Běh naděje pod taktovkou univerzity
	Vyhlášení Standarty rektora a nejúspěšnějších sportovců Univerzity Pardubice
	Sportovní den
	Podzimní aerobikové akce
	Turnaj ve squashi – zimní semestr 2013/2014
	Obsah 1 
	Obsah 2
	Douška šéfredaktorky



