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Pátý, jubilejní, ročník studentské literárněvědné kon-

ference, pořádaný Ústavem pro českou literaturu Aka-

demie věd ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Karlovy 5.–6. dubna si tentokrát určil pole 
svého zájmu tématem „Poetika programu – program 
poetiky“. Zadání navíc zahrnovalo omezení „v české 
a slovenské literatuře“. Devatenáct referentů a spolu 
s nimi pedagogové z jejich mateřských fakult a také 
odborníci z hostitelské instituce tak debatovali o osu-

dech českých a slovenských literárních uskupení, která 
své záměry formulovala v programovém prohlášení 
nebo jejich poetika v takový program vykrystalizovala, 
o kulturněhistorických okolnostech vzniku programu, 
jeho záměrech ve vztahu k ostatním uměním (několik 
referátů reflektovalo zejména konotace s výtvarným 
uměním) a samozřejmě porovnání teoretických postu-

látů s konkrétní realizací v tvorbě stoupenců a násle-

dovníků programu. Kromě českých a slovenských 
pregraduálních studentů a doktorandů bohemistiky 
a slovakistiky, k jejichž podpoře je konference zaměře-

na především, přijeli letos i začínající badatelé v obou 
oborech z Polska, Německa a Holandska a podpořili 
tak mezinárodní charakter setkání, postupně se formu-

jící díky zájmu zahraničních pracovišť. V posledních 
ročnících se setkání postupně stalo zázemím a pro-

storem pro živou diskusi mezi studenty a zkušenými 
badateli a bylo tomu tak doufejme i letos, umožňuje 
to mimo jiné i tradice tematicky vymezených jednání. 

Převážná většina účastníků byla delegována přímo 
katedrami, někteří přijížděli jako vítězové fakultních 
kol. Nejpodnětnější příspěvky vyhodnotila odborná 
porota a udělila jim Cenu Vladimíra Macury; od 
letošního ročníku vyhlásila ocenění také spolupracující 
Pedagogická fakulta UK a Slovenský institut.

Více na http://www.ucl.cas.cz/aktuality.
html#stalose

Kontaktní adresa:

Mgr. Stanislava Fedrová
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR
Na Florenci 3
110 00  Praha 1
E-mail: fedrova@ucl.cas.cz
Internet: www.ucl.cas.cz

PhDr. Veronika Kratochvílová
tiskový odbor AV ČR
Národní 3
110 00  Praha 1
Tel.: 221 403 405
E-mail: vkratochvilova@ssc.cas.cz
Internet: http://press.avcr.cz
 http:// www.avcr.cz
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Dne 27. března 2006 se na Ústavu zdravotnických stu-

dií (ÚZS) Univerzity Pardubice konala již 3. studentská 
vědecká konference.

Na konferenci bylo prezentováno 13 prací studen-

tek 2. a 3. ročníků bakalářského studijního programu 
Ošetřovatelství, studijních oborů Všeobecná sestra 

a Porodní asistentka. Konference se kromě studentek 
účastnili akademičtí pracovníci Ústavu zdravotnic-

kých studií a hosté z Krajské nemocnice Pardubice.

Program konference byl rozdělen do tří bloků, 
v nichž studentky prezentovaly své odborné práce 
zaměřené na problematiku studovaných oborů.

3. STUDENTSKÁ  VĚDECKÁ  KONFERENCE  

ÚSTAVU  ZDRAVOTNICKÝCH  STUDIÍ   

UNIVERZITY  PARDUBICE
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Většina prezentací měla vysokou odbornou úroveň, 
studentky prokázaly teoretické znalosti a schopnosti 
orientovat se v problematice, dovednosti prezentovat 
dané téma na veřejnosti, schopnosti reagovat na dotazy 
poroty a posluchačů, diskutovat i převádět teoretické 
poznatky do praxe.

Výběr tří nejlepších prací byl pro odbornou komisi 
náročný a složitý úkol. Komise byla pětičlenná, složená 
z odborníků Krajské nemocnice Pardubice a asistentky 
Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Komise hodnotila jednotlivé odborné práce podle 
předem stanovených kritérií pomocí bodového hod-

nocení (1–5 bodů). Kritérii pro hodnocení jednotlivých 
prací byly: význam práce pro profesní zaměření, 
teoretický základ práce, zpracování výzkumné (prak-

tické) části, zpracování prezentace pomocí programu 
PowerPoint a v neposlední řadě i způsob prezentace 
před odbornou komisí a posluchači.

Po ukončení prezentací odborná komise vyhod-

notila tři nejlepší studentky. První místo obsadila 
studentka Štěpánka Suberová, druhé místo studentka 
Jitka Čermáková a  třetí místo Veronika Hainišová. Stu-

dentky byly odměněny odbornou literaturou z  oboru 
Ošetřovatelství, propagačními předměty Univerzity 
Pardubice a malou sladkou odměnou. Všechny před-

nášející obdržely jako ocenění propagační předměty 
Univerzity Pardubice.

Také posluchači měli možnost vybrat studentku, 
která je svou prezentací odborné práce zaujala nejvíce. 

V anketě o nejlepší účastnici 3. studentské vědecké 
konference zvítězila a byla odměněna Jitka Čermáková, 
studentka 3. ročníku oboru Všeobecná sestra.

Tři nejlepší studentky se zúčastnily 28. dubna 2006 
I. Celostátní studentské vědecké konference bakalář-

ského studijního programu Ošetřovatelství pořádané 
Ústavem zdravotnických studií Univerzity Pardubice 
a Krajskou nemocnicí Pardubice.

3. studentská vědecká konference, která se konala 
na Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice 
proběhla ve velice příjemné atmosféře a potvrdila, 
že studentky jsou schopny prezentovat své znalosti 
a výsledky práce na vysoké odborné úrovni.
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V širokém spektru činností, které Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) sleduje 
a podporuje, nechybí samozřejmě vzdělávání – pro 
tuto oblast má OECD samostatný direktorát (o změ-

ně na pozici jeho ředitele jsme psali v minulém čísle 
v rubrice Kdo je kdo). Česká republika se snaží aktivně 
podílet na projektech této prestižní organizace, což na 

jedné straně znamená vynakládat určité úsilí včetně 
finančních prostředků, na druhé straně to poskytuje 
bezprostřední přístup k cenným informacím, mezi-
národnímu srovnání a důležitým kontaktům. Z řady 
těchto aktivit zmiňme např. program PISA (Program-

me for International Student Assessment), v němž 
se vždy po třech letech zjišťují znalosti a dovednosti 

PROJEKT  OECD  „THEMATIC  REVIEW  OF  TERTIARY  

EDUCATION“


