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pro potřebu napájení informačních a monitoro-
vacích systémů města Liberec – druhá etapa.

Projekty zaměřené na zlepšení kvality života 
ve městě

Analýza nabídky produktů zdravé výživy na li-  
bereckém trhu.

Projekty zaměřené na ekonomiku, sociologii a pod-
poru vzdělávání

Modernizace víceúčelové učebny pro interdisci-  
plinární obory kinantropologie na KTV FP TUL.

Vybavení specializované učebny první pomoci.  

Rozvoj bezdrátové sítě SPŠSE a VOŠ Liberec/Pra-  
videlná aktualizace informačního systému města 
Liberce.

V ROCE 2007–2008: 0,5 MILIONU KORUN
Projekty zaměřené na ekologii 

Měření vlastností přístroje na vysoušení zdiva   
v objektech města.

Studie tepelné bilance vybraných objektů a hod-  
nocení spotřeby tepla.

Pilotní projekt energetické výtěžnosti solárního   
PV systému v našich klimatických podmínkách 
pro potřebu napájení informačních a monitoro-
vacích systémů města Liberec – třetí etapa.

Projekty, které se dotýkají zlepšení kvality života 
ve městě:

Využití brownfields na území města Liberec.  

Liberec jako vzdělávací centrum.  

Projekty zaměřené na ekonomiku, sociologii a pod-
poru vzdělávání¨

Výuková školicí učebna nemocničního informač-  
ního systému NIS.

Sborník z univerzitního kolokvia „Univerzita   
a mezioborovost“.

Podpora molekulární vizualizace ve výuce na libe-  
reckých středních školách.Angličtina před oponou. 

Boží hrob v Liberci z roku 1772.  

PRO ROK 2008–2009: 0,5 milionu provozních ná-
kladů 

Bylo podáno celkem 18 projektů z toho čtyři na-  
vazující 

Požadovaná dotace: 727 000 Kč  

Po výběrovém řízení byla schválena dotace 0,5   
milionu Kč

Zdroj: URL: <http://www.tul.cz/verejnost/dokument-4000.
html >

ČESKO-TCHAJWANSKÝ INTERNATIONAL SEMINAR 

ON STRATEGY, BUSINESS AND MANAGEMENT 2008 

NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

Vzájemná spolupráce mezi Fakultou informatiky 
a managementu (FIM) a tchajwanskými univerzitami 
má již dlouhou tradici. Vždy v zimním semestru přijíž-
dějí do Hradce Králové tchajwanští studenti a na jaře 
naopak odjíždějí vybraní čeští studenti na Tchaj-wan. 

V letošním podzimu ale dostala tato spoluprá-
ce další rozměr. Od 16. do 21. září 2008 na Fakultě in-
formatiky a managementu Univerzity Hradec Králo-
vé (UHK) pobývalo osmadvacet studentů programu 
MBA z tchajwanské Kao Juan Univerzity. Tito studen-
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ZPRÁVA ZE SEMINÁŘŮ K PROJEKTU OECD THEMATIC REVIEW 

OF TERTIARY EDUCATION

V září tohoto roku proběhly pod záštitou Cent-
ra pro studium vysokého školství, v.v.i., dva disemi-
nační semináře k OECD Thematic Review of Tertia-
ry Education. Oba dva semináře se konaly v útulném 
prostředí Tyršova domu na Malé Straně.

První seminář, který byl věnován řízení vysokých 
škol, proběhl v úterý 16. září 2008 od 10 do 15 ho-
din. Na semináři přednesli své příspěvky Petr Pabián 
z Centra pro studium vysokého školství, v.v.i., a do-
cent František Ježek ze Západočeské univerzity v Plz-
ni, člen Rady vysokých škol.

Příspěvek Petra Pabiána byl nazván Doporučení 
obsažená v 3. kapitole „Setting the right course: steering 
tertiary education“ zprávy „Tertiary Education for the 
Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report“. 

Docent Ježek pak pojmenoval svoji přednášku 
Komentář k doporučením zprávy OECD z pohledu říze-
ní vysokých škol v ČR. Ve svém příspěvku se zabýval 
otázkou: Proč je nutná reforma českého vysokého 
školství? Pozornost také věnoval otázkám reform-

ních nástrojů a cílům reformy navrhované Bílou kni-
hou terciárního vzdělávání 2008.

V diskusi následující po přednáškách se probíra-
la otázka terminologie, konkrétně se rozebíraly poj-
my autonomie a samospráva. Bylo upozorněno, že 
pojem „autonomie“ patří do sféry státoprávní, pou-
žívání v souvislosti s vysokými školami je nevhodné. 
Jasný je naopak pojem „samospráva“, která by měla 
být vysokým školám ponechána v dosavadním roz-
sahu. Následovala otázka podrobnosti vysokoškol-
ského zákona. Shoda panovala v tom, že by zákon 
neměl podrobně předepisovat strukturu škol. Dalším 
diskutovaným tématem byly akreditace, které disku-
tující označily za značně problematické, ovšem na ně-
jakém konkrétním řešení se neshodli. U otázky role 
externích aktérů došli diskutující k závěru, že jejich 
role se ukázala užitečná především při kontrole na-
kládání s majetkem škol.

Druhý seminář se zabýval akademickou kariérou. 
Konal se o týden později, tedy v úterý 23. září 2008 
od 10 do 15 hodin. O akademické kariéře hovořili tři 
řečníci. Za Centrum pro studium vysokého školství 

ti absolvovali v průběhu jednoho týdne speciálně při-
pravený vzdělávací program. 

Kromě přednášek zaměřených na geografii i his-
torii České republiky, vývoj české ekonomiky, nové 
způsoby manažerského vzdělávání v ČR a trendy in-
vestování do vyspělých technologií v českých pod-
nicích navštívili tchajwanští hosté i několik firem 
v Hradci Králové (např. Petrof, s.r.o či Technologic-
ké centrum Hradec Králové). Součástí programu byl 
i česko-tchajwanský seminář International Seminar 
on Strategy, Business and Management 2008. Semi-
nář, v rámci kterého zaznělo 10 zajímavých příspěv-
ků akademických pracovníků Univerzity Kao Juan, 
Národní Sun Yat-senovy univerzity a Univerzity 
Hradec Králové, nabídl srovnávací česko-tchajwan-
ský pohled na problematiku manažerských postupů, 

etických aspektů podnikání, výzkumů chování zá-
kazníků i technologických aspektů. 

Hosté měli v rámci svého pobytu možnost sezná-
mit se i se středoevropskou kulturou – kromě návště-
vy Muzea východních Čech, historické části Hradce 
Králové, zámků v Opočně a Litomyšli navštívili také 
koncert Filharmonie Hradec Králové z cyklu Klasika 
jinak, který byl pro ně jistě zajímavým zážitkem.

Tchajwanský týden se stal dalším krokem FIM 
UHK k rozšíření možností mezinárodní spoluprá-
ce od studentských výměnných pobytů k navázaní 
a rozvíjení intenzivních kontaktů na poli vědy a vý-
zkumu. 

Petra Poulová, Univerzita Hradec Králové


