Zprávy
ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚDICTVÍ
NA OBOU STRANÁCH ATLANTIKU
liky a dále ředitel Centra pro výzkum historie imigrace (Immigration History Research Center) univerzity
v Minnesotě a mluvčí Komise Spojených států pro
uchování amerického dědictví v zahraničí. Při této
příležitosti byl ustaven u Československé společnosti
pro vědu a umění (SVU) zvláštní Český a Slovenský
archivní fond.

Československá společnost pro vědu a umění
a Americký Česko-slovenský klub v Severním Miami (American Czech-Slovak Cultural Club of North
Miami – ACSCC) uspořádal v březnu letošního roku
konferenci o českém a slovenském dědictví na obou
stranách Atlantiku.
Konference byla spoluﬁnancována Komisí Spojených států pro uchování amerického dědictví v zahraničí (US Commission for the Preservation of America’s
Heritage Abroad) a pořádána pod záštitou prezidentů
České a Slovenské republiky – Václava Klause a Ivana
Gasparoviče.

Kulturní program byl oživen vystoupením Waldemara Matušky, slovenských folkových zpěváků, skupiny Europa Band Orlando a české folkové skupiny
z Key West a dalších.

Stručná historie ACSCC

Hlavním tématem programu bylo „České a slovenské dědictví na obou stranách Atlantiku“. Program
obsahuje různé vědecké prezentace a díla zaměřená
na uchování bohatství české a slovenské kultury, zejména literatury, hudby, tance, lidového umění, etnické
historie a zachování kulturních pokladů.

Americký společenský klub Čechoslováků (American Czechoslovak Social Club) byl založen 1949 s cílem pomoci sebevzdělání o české a slovenské kultuře
a tradicích. Před rokem 1949 se členové shromažďovali
na mítincích a společenských setkáních v parcích a na
plážích. Po ustavení v roce 1949 byl zakoupen pozemek o rozloze 3,5 ha na historické Arch Creek Road
– původně vojenské cestě, která spojovala pevnosti
Fort Lauderdale a Fort Dallas (Miami). Tato cesta byla
zbudována v roce 1858 US Army pod vedením kapitána Abnera Doubledaye, mj. zakladatele amerického
baseballu.

Akademický program byl členěn do následujících
témat:
W česká a slovenská historická tradice
W české a slovenské otázky současnosti
W ozvěny staré vlasti
W Češi a Slováci v Novém světě
W prezidentské plenární zasedání na téma uchování
českého a slovenského dědictví

Dnešní budova klubu byla postavena v roce 1927
na březích říčky Arc Creek. Po zakoupení nemovitostí
byl klub rozšířen o kuchyni a zvětšenou jídelnu, tak
aby pojal až 300 lidí. V roce 1999 klub oslavil 50. výročí
spolupořádáním víkendového sympozia s Československou mezinárodní genealogickou společností.
Krátce poté organizace změnila své jméno na jeho
současnou podobu American Czech-Slovak Club,
aby byla zachycena snaha orientovat se na poskytování smysluplných kulturních aktivit v souladu se
sociálními aspekty.

Z nejvýznamnějších hostů konference uveďme
tyto: Martin Palouš, velvyslanec České republiky
v USA, Rastislav Kačer, velvyslanec Slovenské republiky v USA Robert J. Petrik, honorární konzul Slovenské republiky na Floridě; Miloslav Rechcígl, prezident
Československé společnosti pro vědu a umění; generál
inženýr Jan Horal za Asociaci Československých legionářů; Alan Becker, honorární konzul České republiky
na Floridě; Juraj Čech, primátor města Ružomberok;
Jaroslava Moserová, bývalá členka Senátu České repub-
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Témata konference

Spolupráce mezi českými a slovenskými
univerzitami a University of Florida

Letošní konference byla tematicky rozdělena takto:
W ÊÊÊHistorické tradice Čech a Slovenska
W ÊÊÊOzvěny staré vlasti: literatura a umění
W ÊÊÊOzvěny staré vlasti: politika a občanská společnost
W ÊÊÊOzvěny staré vlasti: hudba
W ÊÊÊČeši a Slováci v Novém světě: komunity a osídlení
W ÊÊÊČeši a Slováci v Novém světě: literatura a jazyky
W ÊÊÊČeši a Slováci v Novém světě: obchod a přispění
kultury
W ÊÊÊUchování českého a slovenského kulturního dědictví
W ÊÊÊSoučasné otázky Čechů a Slováků

Jack E. Rechcigl, Gulf Coast Research and Education
Center, University of Florida
6. prosince 1999 představitelé University of Florida
a České zemědělské univerzity v Praze podepsali novou smlouvu, aby upevnili spolupráci a zintenzivnili
výměnu studentů, akademiků i výzkumných pracovníků. V současné době je nastartován proces rozšíření
spolupráce i na Slovenskou republiku.
Před krátkou dobou navštívili představitelé Slovenské zemědělské univerzity v Nitře nové výzkumné centrum v Balmu a hlavní kampus univerzity
v Gainsville a řešili otázky zabývající se možnostmi
spolupráce mezi oběma institucemi v oblasti výzkumu a výuky. Na základě proběhlých diskusí je nyní
připravována smlouva k podpisu.

Mimo zasedání výše uvedených sekcí se rovněž konalo zvláštní sympozium a diskusní panel pod názvem
„České a slovenské univerzity a jejich spolupráce s institucemi vyššího vzdělávání ve Spojených státech“.
Tohoto sympozia se účastnili rektor a prorektor Západočeské univerzity v Plzni, prorektor VŠB-Technické
univerzity Ostrava, prorektor Katolické univerzity
v Ružomberoku a starosta obce Ružomberok. Americké instituce byly zastoupeny University of Florida
a Southern Illinois University Carbondale, které s českými univerzitami aktivně spolupracují.

Nové cesty reforem českého inženýrského kurikula
Josef Průša, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
V roce 1998 byla do praxe uvedena zdokonalená
struktura systému českého vysokého školství. Ustanovení nového zákona, který byl schválen ve stejném
roce, zaručovala zavedení tří stupňů akademických
titulů, jak jej vyžaduje boloňský proces.

Vybrané abstrakty sympozia „České
a slovenské univerzity a jejich spolupráce
s institucemi vyššího vzdělávání ve Spojených
státech“

Vysoké školství akceptovaly tuto myšlenku reforem velmi rychle a odpovědně. Připravily implementaci nového třístupňového systému studií a programů,
který zároveň umožňoval sbírání kreditů. To povede
k vyšší kompatibilitě a přenositelnosti kreditů mezi
školami a současně ke snížení počtu studentů, kteří
ukončují studium před dosažením některé ze tří
úrovní studia.

Katolická univerzita – tradice a současnost
Boris Banáry, Katolická univerzita Ružomberok
Příspěvek představil společenské, politické a kulturní podmínky spojené se založením Katolické
univerzity v Ružomberoku po roce 1989. Ukázal také
historické a trvající aspekty církevního vzdělávání na
Slovensku ve vztahu k tradicím a zřízením Katolické
univerzity na Slovensku. Nakonec byly pojednány
současné informace z oblasti vědy, výzkumu, výuky
a perspektiv Katolické univerzity v Ružomberoku
plánované pro období 2005–2010.

Tento nový směr vývoje otevřel současně i nové
cesty pro těsnější spolupráci s průmyslem. Úspěšné
ﬁrmy tuto reformu přijaly s velkým zájmem a očekáváním. Vystoupení detailně popisovalo novou vládní politiku, současnou situaci na technických školách
a různé vládní programy nasměrované na podporu
vysokých škol tak, aby mohly dosáhnout vytyčených
cílů a požadavků.
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Identické projekty v rámci studia řešené v odlišném
prostředí: USA & Česká republika

Spolupráce vyrostla na kontaktech vedení obou
univerzit a na základě memoranda porozumění,
které bylo podepsáno v roce 1991. Byly zorganizovány mnohé konference a navázány kontakty mezi
výzkumníky.

Zdeněk Vostracký, Západočeská univerzita v Plzni
(ZČU)

V roce 1999 byl zahájen Program společného
výzkumu mezi Centrem analytických studií VŠB-Technické univerzity Ostrava a Center for Advanced Friction Studies na Southern Illinois University
v Carbondale. Financování programu poskytly U.S.
National Science Foundation a Akademie věd České
republiky.

Inženýrské kurikulum má studentům poskytovat
dostatečné znalosti o různých procesech od jejich iniciace až po nasazení, a to včetně ekonomických analýz a dopadů na životní prostředí. Tyto požadavky
se odrážejí v novém programu s názvem Engineering
Management Program (EMP), na kterém spolupracují
Portland State University, Marquette University a Západočeská univerzita v Plzni.

Kromě pozadí a organizačních detailů programu
příspěvek pojednával i vymezení odpovědností a detailně ukázal zkušenosti získané díky mezinárodní
spolupráci. Důležitým aspektem je i výměna jednotlivých výzkumníků a asistentů mezi oběma institucemi. Jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu je
i zkušenost se zařízeními a vybavením, které nejsou
běžně k dispozici partnerské instituci.

Katedra inovací a projektů ZČU v Plzni nabízí inženýrským a ekonomickým školám speciální kurz „Integrovaný management inovací“ zaměřený zejména na
technologické inovace. Kurz je projektově orientován
s důrazem na styl práce „learning by doing“.
Na poli ekonomickém, v oblasti managementu
a průmyslových technologických inovací byla již
řešena celá řada společných projektů. Studenti mají
možnosti vyzkoušet nový způsob výuky, srovnat české a americké podmínky a prostředí. Důraz je kladen
zejména na proces počáteční fáze výzkumu a vývoje
až po předjímání požadavků a preferencí zákazníka.
Univerzity musí kontinuálně uzpůsobovat své studijní
programy. Západočeské univerzitě se to daří i díky
významným mezinárodním kontaktům. Atraktivita
nových kurzů je pak vysoce ceněna a postup byl
úspěšně otestován studenty i vyučujícími ve více jak
dvaceti projektech.

Příští konference Československé společnosti pro
vědu a umění se bude konat v roce 2006 v Českých
Budějovicích.
Kontaktní adresa:
Doc. Ing. Josef Průša, CSc.
rektor Západočeské univerzity v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Tel.: 377 631 000
E-mail: rektor@rek.zcu.cz

Spolupráce USA a ČR při společném výzkumu
v oblasti třecích materiálů

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
prorektor Západočeské univerzity v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Tel.: 377 631 005
E-mail: zdenekv@rek.zcu.cz

Z. Weiss a V. Roubíček, VŠB-Technická univerzita
Ostrava a P. Filip, University of Southern Illinois
Carbondale
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