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D O K U M E N T Y

Univerzita Pardubice

Od  1. prosince 2005 nese Fakulta humanitních studií 
Univerzity Pardubice, orientující se na společensko-
vědní disciplíny a nabízející historické, filozofické, 
sociologické a filologické studijní programy a obory, 
název Fakulta filozofická. Fakulta se za uplynulých 
13 let změnila z instituce poskytující zejména jazyko-
vé vzdělání na multidisciplinární fakultu univerzity, 
dotvářející svým humanitním a filologickým zamě-
řením komplexitu vědních disciplín pěstovaných na 
univerzitě. Prestiž si získaly programy, které se běžně 
učí na filozofických fakultách (historie, filozofie, socio-
logie, filologie) a nový název by měl fakultě usnadnit 
komunikaci i na mezinárodní úrovni. Děkankou Fakul-
ty filozofické je prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Od 1. ledna 2006 se stala součástí Jihočeské uni-
verzity nová, v pořadí již šestá, Filozofická fakulta. 
Nabízí vzdělání v historických a filologických oborech 

NOVÉ FAKULTY

a v oboru estetika, a to v bakalářském, magisterském 
a doktorském stupni. Děkanem, pověřeným řízením 
fakulty, se stal PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Od 1. ledna 2006 vznikla na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně nová fakulta s názvem Fakulta aplikované 
informatiky. Fakulta aplikované informatiky (FAI) 
bude poskytovat vysokoškolské vzdělání v celkem 
10 studijních oborech a v akreditovaných studijních 
programech:

 Chemické a procesní inženýrství
 Inženýrská informatika

Studenti mohou absolvovat bakalářské, navazující 
magisterské a doktorské studium. Pověřeným děka-
nem FAI se stal prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

STŘÍPKY  MOUDROSTI

Seneca

Všem lidem prospívá dopřát si čas od času duši uvol-
nění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá 
nálada rozežene každý smutek.

T.G. Masaryk

Člověk, který není slušný v osobním životě, není sluš-
ný ani v životě politickém.

A. Fleming 

Těžké se zdá jen to, co jsme ještě nedokázali.

J. W. von Goethe 

Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskuteč-
ňovat.

G. E. Lessing 

Největší chybou ve výchově je nevést mládež k samo-
statnému myšlení.

A. France 

Vědec rozmnožuje vztahy člověka s přírodou, ale podstatu 
a povahu těchto vztahů nemůže nijak změnit.


