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Plakáty, knihy, gramoobaly, znaãky a logotypy,

ilustrace dûtsk˘ch knih a mnoho jiného bylo na

v˘stavû Jana Meisnera „Grafick˘ design“, kterou

Institut reklamní tvorby a marketingov˘ch komu-

nikací ve Zlínû zahájil serii v˘stav sv˘ch pedagogÛ a pfiátel

‰koly. âtûte na stranû 12.

Grafick˘ design Jana Meisnera
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Pfiíloha
NO NAME (studentsk˘ ãasopis)
Pfiehled nejdÛleÏitûj‰ích ãlánkÛ ãasopisu Události
na VUT v Brnû v roce 1997

Uzávûrka ãísla: 22. 1. 1998
Redakce dûkuje ak. malífii Janu Meisnerovi 
za pfiípravu titulní strany tohoto ãísla.

Pfiíspûvky pfiijímáme vyti‰tûné na papífie i nahrané na diske-
tách 3,5 nejlépe ve formátu Word. Vítáme téÏ barevné i ãer-
nobílé fotografie s vyznaãením autorství a popisky, dále ilus-
trace, loga a dal‰í obrazov˘ materiál. Po pouÏití v‰e autorÛm
vracíme. Uzávûrka kaÏdého ãísla je obvykle 15. dne v mûsíci.

Opona spadla, hurá do svûta

Na cestu do Anglie, kde jsem mûla strávit nûkolik (zoufale málo) dnÛ, abych se po-
fiádnû rozmluvila anglicky a tento jazyk, dosud biflovan˘ z nudn˘ch stránek 
uãebnic, dostala – jak se fiíká – do ucha, jsem odjíÏdûla ze své, najednou tak milé 
zemû se smûsicí nejrÛznûj‰ích pocitÛ, které by se daly nakonec svázat do jednoho
uzlíku s názvem STRACH. Strach z neznámého. Co mû tam ãeká –  osamocenou, 
jazykovû i jinak bezbrannou dívku? Anglie navíc nikdy nebyla zemí, která by mû za 
poznáním lákala. JiÏ dfiíve jsem si ji spojovala s hustou mlhou, kde na krok nevidí‰,
v‰udypfiítomn˘m de‰tníkem, vûãnû promoãen˘mi botami, vlezl˘m vlhk˘m chladem,
neménû chladn˘mi lidmi a jediné, co suchého zde naleznu, bude jejich typick˘ hu-

mor, jemuÏ v‰ak ‰vejkovinou poznamenan˘ âech tûÏko bude rozumût a adekvátnû odpovídat. Na Jacka
Rozparovaãe a krvelaãné lond˘nské uliãky jsem radûji nemyslela, neboÈ bych se na doversk˘ bfieh neodváÏila ani
‰piãkou boty vkroãit.

V‰echno – jak uÏ to v Ïivotû chodívá – bylo nakonec úplnû jinak. De‰tník ani po paty dlouhou plá‰tûnku jsem
tehdy (v záfií tomu bylo) ze svého tepl˘m ‰atstvem napûchovaného kufru vÛbec nevytáhla. Místo toho jsem se
po slunn˘ch uliãkách jednoho mûsta na jihozápadû promenádovala v lehké sukni a jen litovala, Ïe jsem si s se-
bou nepfiibalila nûjaké ‰ortky. Angliãané mû nûkolikrát dobfie rozesmáli a mnohokrát s trpûlivou zdvofiilostí by-
li ochotni naslouchat mé lámané angliãtinû a po nûkolikáté opakovat stejnou vûtu, bych koneãnû porozumûla...
Taxikáfii mû – neustále bedlivû stfieÏící hubeÀouãkou penûÏenku – nenatáhli ani o penci, a i pfies rÛzné horory
o zdej‰í kriminalitû jsem mûla ‰tûstí jen na samé dobré a slu‰né lidi. A co víc – tuto zemi jsem si zamilovala.
Napfiíklad tamní Ïivotní styl. Potkat o víkendu v krásn˘ch parcích poklidnû odpoãívající Angliãany, ktefií nikam
nespûchají a jen tak koukají, to se mi opravdu moc líbilo. „Typical Englishmen,“ posmívali se sice mí tempera-
mentní ital‰tí pfiátelé, já v‰ak na tyto nûkdy aÏ znehybnûlé lidi hledûla se zalíbením. Îádná nervozita, rozãilování,
spûch ... zbûsil˘ úprk na chalupy a za dva dny stejnû zbûsil˘ návrat zpût, jako je tomu u nás. I rÛzné nepfiedví-
dané, komplikované situace tamní lidé zvládali s  klidnou vyrovnaností a dokonce s  jemn˘m humorem.

M˘m u‰ím také pfiirozenû znûlo, Ïe mû uãitelé oslovují Yvonne. Já sama si pak nikdy nemusela lámat hlavu
tím, komu tykat nebo vykat a kdo má jakou funkci, titul atd. Staãilo si jednodu‰e zapamatovat jejich kfiestní jmé-
no. Vztahy zkrátka lidsky pfiirozené a pfiátelské. JistûÏe kupfiíkladu ital‰tí ãi ‰panûl‰tí spoluÏáci byli srdeãnûj‰í 
a otevfienûj‰í (v‰ak jsem je mûla moc ráda), ale ... v  Anglii mi bylo moc dobfie. Snad to zpÛsobilo na tu dobu ne-
zvykle ‰tûdré sluníãko, které nezalezlo za mraky takfika po celé tfii t˘dny. „KdyÏ svítí slunce, je kaÏd˘ Angliãan
‰Èastn˘,“ fiekl mi jeden z m˘ch uãitelÛ, kter˘ se podivil, Ïe i odpoledne se hodlám za takového poãasí úãastnit
lekcí. JenÏe já (a se mnou celá má vlast) mûla tehdy co dohánût.

Kdybych mohla, zas bych se tam vrátila, a pfií‰tû uÏ bych tímto smûrem cestovala s úplnû jin˘mi pocity –  Ïádn˘
strach, jen tû‰ení a pûkné vzpomínky, i kdyÏ vím, Ïe dvakrát do stejné fieky uÏ nevstoupím.

Kdybych mohla, nav‰tívila bych i jiné zemû, kde bych s nad‰ením poznávala tamní kulturu, lidi, památky
a hlavnû mentalitu, kterou jazyk odráÏí.

UÏ to v‰ak v m˘ch moÏnostech Ïeny vdané, s dítûtem, zamûstnané a s tfiemi kfiíÏky na krku není jaksi moÏné.
Má nejlep‰í léta pfii‰la nazmar v ãasech, kdy je‰tû byla spu‰tûna Ïelezná opona. Dnes mÛÏeme volnû cestovat 
a s okolním svûtem spolupracovat. Pfieji to z celého srdce v‰em na‰im studentÛm, a na kolegiu rektora, kde pro-
fesorka Zemánková vÏdy seznamuje s nov˘mi moÏnostmi zahraniãních kurzÛ a jin˘ch aktivit, s dobr˘m pocitem
sleduji, jak se okruh spolupráce na‰í vysoké ‰koly (a nejen jí) hezky roz‰ifiuje.
Na toto téma si ostatnû povídáme s prorektorkou prof. Helenou Zemánkovou v rozhovoru, kter˘ v tomto ãísle
najdete. Kromû ní také pfiedstavujeme nové dûkany  FaVU a FaME – doc. ak. soch. Tomá‰e Rullera a prof.
Franti‰ka Trnku.
I pfies to, Ïe studenti zatím zdárnû zvládají pfiipravovat studentskou pfiílohu NO NAME, kterou hodlají vydávat
kaÏd˘ mûsíc, pfiiná‰í ná‰ ãasopis také informace o studentech a pro studenty v rubrice nazvané Studentsk˘ kou-
tek. Vûfiíme, Ïe se ãasem podafií tuto jistou „dvojkolejnost“ pfiekonat lep‰í vzájemnou spoluprací i tím, Ïe ve stu-
dentské pfiíloze najdou uplatnûní také pfiíspûvky, které pro studenty s dobr˘m úmyslem informovat a pfiiná‰et
jim uÏiteãné rady zpracovali zamûstnanci na‰í ‰koly.
Po del‰í ãasové pfietrÏce znovu obnovujeme ãasopis zpestfiující rubriku Dûní kolem nás, do níÏ nám pfiispívá sv˘-
mi fotografiemi z nejrÛznûj‰ích kulturních a spoleãensk˘ch akcí fotografka Anna Pecková. K ohlédnutí za loÀ-
sk˘m rokem nás mÛÏe pfiimût nejen pfiehled událostí v roce 1997 na str. 20–21, ale i obsah loÀského VII. roã-
níku ãasopisu Události na VUT s pfiehledem nejdÛleÏitûj‰ích ãlánkÛ a abecedním rejstfiíkem autorÛ, uvefiejnû-
n˘ch v samostatné pfiíloze.
K tomu v‰emu známé a obvyklé rubriky, z nichÏ upozorÀuji zvlá‰tû na dal‰í poutav˘ ãlánek s cestopisnou 
tematikou na‰eho skalního pfiispûvatele doc. ing. Vladimíra Ustohala, CSc. Tentokrát jej vûnoval legendárnímu
ãeskému cestovali J. Welzlovi.

Na závûr dûkuji v‰em, ktefií tak ochotnû a bez nároku na honoráfi nám do ãasopisu pfiispívají, byÈ mají tolik
jiné práce a znáte to – málo ãasu (i penûz).

Va‰e Yvonne KONEâNÁ
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• Prorektor doc. Petr Sáha informoval o mzdové situaci VUT ve srovnání s jin˘mi vy-
sok˘mi ‰kolami a pfiedloÏil návrh fie‰ení pro pfií‰tí období. Doporuãil analyzovat
metodiku doktorandského studia vã. zapojení doktorandÛ do tvÛrãí ãinnosti.
Kvestor RNDr. Alexandr âern˘ navrhl vypracovat mzdovou strategii i pro servisní
pracovníky. Materiál bude vypracován v písemné formû a pak pfiedloÏen ãlenÛm
kolegia.

• Prorektor prof. Jaroslav KadrnoÏka podal struãnou informaci o materiálu, kter˘
je na základû vládního usnesení z dubna 1997 o rozvoji vûdy a v˘zkumu pfiipravo-
ván pro jednání vlády. Podle tohoto materiálu budou institucionální prostfiedky
pro vûdu a v˘zkum rozdûlovány stejn˘m zpÛsobem pro v‰echny organizace podí-
lející se na tûchto aktivitách, tj. pro V·, ústavy AV i soukromé v˘zkumnû v˘vojové
organizace. Základem bude pravidelné, pravdûpodobnû pûtileté podrobné hodno-
cení ve v‰ech oblastech v˘zkumu a dosaÏen˘ch aktivitách, podle nûhoÏ budou 
poskytovány tyto institucionální prostfiedky v následujících letech. Je proto tfieba se
na toto hodnocení pfiipravit jiÏ nyní, protoÏe se tím rozhoduje do znaãné míry 
o v˘znamném podílu pfiíjmÛ ‰koly v pfií‰tích letech.

• Na VUT zahájili kontrolu pracovníci oblastní poboãky NKÚ v Brnû, ktefií provû-
fiují 2 grantové projekty GA âR na FAST a FS VUT. Pfii této pfiíleÏitosti byla diskuto-
vána otázka zodpovûdnosti fie‰itelÛ nejen ve vztahu k zadavateli projektu, ale 
i k nositeli projektu, jímÏ je v pfiípadû GA âR nejãastûji fakulta. Z diskuse vyplynul

závûr, jímÏ se jasnû fiíká, Ïe fakulta/‰kola je sice nositelem grantového projektu, ale
fie‰itel odpovídá za fiádné ãerpání finanãních prostfiedkÛ, za dodrÏení smlouvy ne-
jen smûrem k  zadavateli, ale i smûrem k fakultû/‰kole, a za dodrÏení obecnû plat-
n˘ch pfiedpisÛ. V této souvislosti kvestor VUT Alexander âern˘ upozornil na to, Ïe
bude nutné zajistit kontrolu pfiedkládan˘ch projektÛ, zejména v ekonomické 
oblasti, a dÛraznû upozornil na nutnost dodrÏovat pfii fie‰ení úkolÛ ekonomickou
kázeÀ.

• Prorektor doc. Petr Dub oznámil, Ïe byly jiÏ zahájeny práce na pfiípravû V˘roãní
zprávy VUT v Brnû za rok 1997. Dûkani fakult obdrÏeli Ïádost o pfiedání podkladÛ 
v ãeské i anglické verzi.

• Prorektorka prof. Helena Zemánková informovala o tom, Ïe úhrada reklamy
o studiu na VUT v zahraniãním inzertním ãasopise bude v pfiípadû zájmu provede-
na takto: 30 % VUT, 40 % FEI, 30 % FAST. RovnûÏ oznámila, Ïe vzhledem k vysoké
finanãní nároãnosti se VUT nezúãastní prezentace na studijním veletrhu 
v Pákistánu.

• Kvestor VUT zhodnotil hospodafiení VUT v roce 1997 jako celkovû úspû‰né.
Pouze FaME pfiekroãila vydání o 650 tis. Kã.

• ¤editel CVIS informoval o roz‰ífiení informaãního serveru údaji o studentech.

Prof. Ing. J. KadrnoÏka, CSc., prorektor pro tvÛrãí ãinnost VUT v Brnû, a redakãní

rada ve sloÏení:

Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. (Fakulta podnikatelská), pfiedseda

Dr. Alena Mizerová (nakladatelství VUTIUM), tajemnice

Prof. Ing. Jaroslav Kadlãák, DrSc. (Fakulta stavební)

Prof. Ing. Franti‰ek Pochyl˘, CSc. (Fakulta strojní)

Doc. Ing. Libor Dûdek, CSc. (Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (Fakulta architektury)

Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. (Fakulta technologická ve Zlínû))

Doc. Ing. Michal J. Vesel˘, CSc. (Fakulta chemická)

Ing. Jaromír âern˘, (Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlínû)

vyhla‰ují vydávání „Vûdeck˘ch spisÛ na VUT v Brnû“ s tímto zamûfiením:

1. Edice – Thesis
Doktorské disertaãní práce
Formát A5, ISBN, rozsah 40– 50 tisk. stran.
Jednotlivé se‰ity v jednotné formû nahradí “autoreferáty“,  skládatelné do vhodné-
ho fiadiãe, bez autorsk˘ch honoráfiÛ.
Vydávání: 
• Série prací bude vydávána prÛbûÏnû od poãátku roku 1998.
• Rukopisy prací musí b˘t jednotnû zpracovány podle pokynÛ Nakladatelství 

VUTIUM.

2. Edice – Monographs of the Technical University 
of Brno (Vûdecké spisy – oborové fiady)
Formát B5, ISSN, ISBN, rozsah 50 tisk. stran, náklad podle doporuãení redakãní rady
Obsah: 
• V této edici budou publikovány v anglickém jazyce struãné reprezentativní 
vûdecké a odborné práce pracovníkÛ VUT v Brnû.
• Publikovat je moÏno jen práce zcela pÛvodní s  podstatn˘m pfiínosem 
autora, které nebyly zatím nikde oti‰tûny.
• Spoluautory mohou b˘t odborníci i jin˘ch organizací a institucí.
• Práce jsou velmi pfiísnû posuzovány a po vydání této vûdecké monografie honorovány.

Vydávání: • První práce budou vydány v listopadu 1998.
• Dal‰í práce prÛbûÏnû.
• Rukopisy prací musí b˘t jednotnû zpracovány podle pokynÛ Nakladatelství 
VUTIUM.

3. Edice – Scientific Activity Report
Formát A4, ISSN, ISBN, náklad do 100 v˘tiskÛ, bude také vystaveno v síti INTERNET.
Obsah:
• V této edici budou publikovány struãnou formou v˘sledky práce na v‰ech 
v˘znamn˘ch ukonãen˘ch úkolech pracovi‰È VUT v Brnû (mezinárodní, národní,
VUT v Brnû, ne fakultní).
• Spoluautory mohou b˘t odborníci i jin˘ch organizací a institucí.
• Odpovûdn˘ fie‰itel úkolu vyplní podle pokynÛ Nakladatelství VUTIUM a CVIS for-
muláfi pro úkoly s mezinárodní ãi národní spoluprací a práce na grantech (mimo
fakultních úkolÛ).
Vydávání: • První  svazek (za rok 1997) v 1. polovinû roku 1998

• Dal‰í svazek vÏdy v dubnu pfiíslu‰ného roku.

4. Edice habilitaãních prací a inauguraãních pfiedná‰ek
Formát B5, ISSN, ISBN, náklad do 50 v˘tiskÛ.
Obsah: • V této edici budou publikovány:

• Podstatné ãásti habilitaãních prací
• Inauguraãní pfiedná‰ky ke jmenování profesorem

âlenûní: • Podle pokynÛ Nakladatelství VUTIUM.
Vydávání: • PrÛbûÏnû

Podrobné informace poskytne: PhDr. Alena Mizerová, vedoucí nakladatelství
VUTIUM, tel./fax 4112 5184, e-mail Mizerova@ro.vutbr.cz
Návrhy k vydání v edicích Thesis, habilitaãní práce pfiijímají prodûkani pro vûdu
a v˘zkum pfiíslu‰n˘ch fakult VUT v Brnû.
Návrhy k vydání v edici Monographs pfiijímá prof. Ing. j. Dvofiák, DrSc., pfiedseda
redakãní rady vûdeck˘ch spisÛ, FP, Ústav ekonomiky a managementu, tel. 4114
2617, fax 4124 8363, e-mail:dvorak@fbm.vutbr.cz

Prof. Ing. Jifií DVO¤ÁK

Nové moÏnosti pro prezentaci vûdecké práce

Z jednání kolegia rektora ve zkratce...
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Jméno paní profesorky Zemánkové si mÛÏeme spojit

s fiadou vûcí, aÈ uÏ je to Francie, na niÏ se pfii sv˘ch

zahraniãních aktivitách nejvíce orientovala, nebo re-

konverze uvolnûn˘ch prÛmyslov˘ch objektÛ, z nichÏ

slu‰í pfiipomenout pfiedev‰ím b˘valou budovu

Meopty, jejíÏ prostory dnes mohou slouÏit dvûma 

fakultám VUT – Fakultû elektrotechniky a informatiky

a Fakultû chemické. Obojí vlastnû vypovídá o tom, Ïe

je profesnû architektkou a navíc se jako prorektorka

VUT angaÏuje v  oblasti vztahÛ na‰í vysoké ‰koly se

zahraniãím.

S ‰armem sobû vlastním a vitalitou, která pfii její men‰í,
drobné postavû vÏdy udiví, s mil˘m úsmûvem, laska-
vostí a dobrou náladou, kterou kolem sebe ‰ífií, byÈ
rtuÈ nervozity v jejím okolí stoupá pováÏlivû nahoru,
tak profesorka Zemánková – jak jsem mûla moÏnost
dosud pozorovat – pfiistupuje k Ïivotu a okolnímu dû-
ní, ãímÏ potvrzuje sama na sobû my‰lenku, kterou mi
v rozhovoru fiekla: „ Pozitivnû naladûní lidé dosáhnou
vÏdy lep‰ích v˘sledkÛ.“
S jejím profesním Ïivotopisem se ãtenáfii mohli sezná-
mit v minulém ãísle „Událostí“ pfii pfiedstavování novû
jmenovan˘ch profesorÛ, v následujícím rozhovoru
jsme hovofiili s paní Zemánkovou pfiedev‰ím jako 
s  prorektorkou a zamûfiili se tedy na její ãinnost ve
prospûch VUT jako celku.

Jak vnímáte poslání prorektorky pro
zahraniãní styky VUT, jemuÏ se vû-
nujete vedle vlastní tvÛrãí architek-
tonické ãinnosti?
SnaÏím se v této funkci pfiispût k prezentaci VUT jako
uznávané vysoké ‰koly technického zamûfiení se znaã-
nou tradicí, která je akceptována zahraniãními partne-
ry. Mou snahou je hledat dal‰í formy spolupráce, 
navazující na ty, které se otevfiely v posledních 90. le-
tech.
Na‰ich 9 rÛznorod˘ch fakult, tvofiících svazek VUT,
mají jiÏ vytvofieny své vlastní druhy zahraniãní spolu-
práce, které je oboustrannû prospû‰né dále udrÏovat
a rozvíjet. Nicménû je nutností, aby se ‰kola prezen-
tovala jako celek, tedy jako Vysoké uãení technické, ja-
ko je tomu u klasick˘ch západních univerzit, neboÈ to
má daleko vût‰í váhu. Myslím si, Ïe si to je‰tû mnozí,
i ãlenové akademické obce, dost dobfie neuvûdomují
a domnívají se, Ïe ten fieknûme individuální pfiístup
zvítûzí rychleji. Je v‰ak dobré cítit, Ïe patfiíme k jedno-
mu spoleãenství. Zahraniãní partnefii se na nás obra-
cejí právû jako na Vysoké uãení technické a stejnû tak
nabídky ke spolupráci, aÈ uÏ ze zahraniãí nebo i z na-
‰ich institucí, centrálních pracovi‰È a z ministerstev
a v neposlední fiadû zahraniãní stipendia jsou formu-
lovány právû smûrem k  VUT, nikoli Ïe by nejprve pfii-
cházely na fakulty. Pak je dobré se spoleãnû setkat
a dohodnout se, komu dát pfiednost nebo kterou od-
bornou oblast budeme s  konkrétní zemí rozvíjet.

Jak se vám dafií získávat sponzory
a prostfiedky pro financování projektÛ?
Pravdou je, Ïe mezivládních kulturních dohod bylo 
sice vytvofieno mnoho, ale stipendia jsou velmi limi-
tována, napfi. na VUT pfiicházejí dvû aÏ tfii za rok, coÏ
je hroznû málo pro studenty, doktorandy i mladé vû-
decké pracovníky. TudíÏ je nutné hledat i jiné cesty –
rÛzné mecená‰e, nadace, projekty. Existuje nabídka,
která nám v  pfiípadû aktivního zapojení dává ‰anci zís-
kat finanãní podporu i z jin˘ch zdrojÛ neÏ jen z toho
centrálního ministerského.Takov˘m, jiÏ vlastnû dozní-
vajícím projektem je TEMPUS, kter˘ dával obrovskou
‰anci vysok˘m ‰kolám v âR pro individuální i kolek-
tivní spolupráci a mobilitu studentÛ.

TEMPUS patfiil k nejúspû‰nûj‰ím pro-
jektÛm, které zahraniãní oddûlení
v posledních letech realizovalo. V ãem
spoãíval jeho hlavní pfiínos?
My teì vstupujeme do posledního roku jiÏ druhého
projektu TEMPUS, kter˘ byl pfiipraven pro studenty
a pedagogy v‰ech fakult VUT. JestliÏe ten první byl 
v onom heroickém porevoluãním období na zaãátku
90. let zamûfien na mobilitu studentÛ, abychom 
finanãnû umoÏnili studentÛm vyjet do ciziny za prv-
ním poznáním, ãehoÏ studenti s  nad‰ením tehdy vy-
uÏívali, je ten druh˘ sice také spojen se studentskou
mobilitou, ale ta se stává testujícím vzorkem srovna-
telnosti studia na VUT se ‰kolami ve vyspûl˘ch zemích,
napfi. uãebních programÛ nebo hodnotících kritérií.
O tom vypovídá sám název projektu: „Student
Mobility Testing Ways of Evaluation and
Accreditation“. Na tomto projektu se nám podafiilo
spojit 12 zahraniãních univerzit a 6 domácích partne-
rÛ i z prÛmyslové sféry. Musím pfiiznat, Ïe na‰e úloha
koordinaãního a kontraktaãního pracovi‰tû je nûkdy
velmi nelehká.

SnaÏíme se smûfiovat k internacionalizaci na‰í ‰koly.
Jsou fakulty, na nichÏ se jiÏ nûkteré roãníky v urãit˘ch
pfiedmûtech uãí v anglickém jazyce. Koketujeme 
i s tím, Ïe by se vyuãovalo ve francouz‰tinû; jeden 
z projektÛ, pfiipraven˘ ve spolupráci s pedagogy 
z  Fakulty stavební, je zamûfien právû na v˘uku pro
frankofonnû orientované studenty, aby byli pfiipraveni
ke spolupráci s francouzsk˘mi partnery.
V západních univerzitách se teì hodnû rozvíjejí pro-
gramy zamûfiené na euroinÏen˘rství. Jsou to projekty
dotované Evropsk˘m spoleãenstvím, které zahrnují
v‰echny jeho zemû. My jsme mûli moÏnost se zúãast-
nit jako pozorovatelé. Jedním z  tûchto projektÛ je 
napfiíklad projekt nazvan˘ EUFORIA, kter˘ vznikl na
INSA Lyon, jehoÏ v loÀském roce absolvovali první
studenti nejen z Francie, ale i z Nûmecka, ·panûlska,
ktefií byli schopni zvládnout vysoko‰kolskou v˘uku na
tfiech zahraniãních univerzitách a tedy ve tfiech rozliã-
n˘ch jazycích, ãímÏ se pfiipravili na roli inÏen˘ra tfietího
tisíciletí. INSA Lyon vytvofiil rovnûÏ projekt, kter˘ 
nabízí zemím b˘valého v˘chodního bloku, aby za fran-
couzské stipendium studovali první dva roãníky na 
INSA, coÏ je institut aplikovan˘ch vûd, velmi podobn˘
zamûfiení na‰eho VUT.

Kter˘m smûrem se tedy bude 
TEMPUS dále ubírat?
Zcela nedávno jsme se v na‰í rektorátní aule setkali
s pfiedstavitelkou praÏské kanceláfie TEMPUS, která 
zájemcÛm z fiad VUT a dal‰ích vysok˘ch ‰kol podala
základní informace o tom, kam smûfiují dal‰í projekty
TEMPUS v následujících dvou letech. Projekty budou
zamûfieny na evropská studia, na management vyso-
k˘ch ‰kol, coÏ je myslím velice potfiebné, budou pfiijaty
také projekty pfiiná‰ející nové programy a kurzy se za-
hraniãní úãastí ãi v cizích jazycích, budou rovnûÏ do
tohoto období zahrnuty projekty rozvíjející spolupráci
s mûstskou správou, která bude takto permanentnû
vzdûlávána.

Jaké dal‰í projekty je‰tû sk˘tají
moÏnost zahraniãní spolupráce?
Do budoucna bude Evropské spoleãenství podporo-
vat ty zemû, které to více potfiebují. My se pak bude-
me moci zapojit i do jin˘ch projektÛ, jako je tfieba akãní
program pro realizaci politiky odborného vzdûlávání
Evropského spoleãenství nazvan˘ Leonardo da Vinci,
nebo Barrande zamûfien˘ na spolupráci s Francií,
Aktion podporující spolupráci s rakousk˘mi odborní-
ky ãi nov˘ projekt studentské mobility ERASMUS –
SOCRATES. Pro pfií‰tí ‰kolní rok jsme zpracovali insti-
tucionální smlouvu, která vytváfií dohodu mezi VUT
a Evropsk˘m spoleãenstvím. V této smlouvû jsou za-
kotveny ve‰keré strategie nejen VUT, ale i jednotliv˘ch
fakult, z nichÏ vypl˘vá moÏnost finanãní podpory hlav-
nû pro mobilitu studentÛ.
Byla bych ráda, kdybychom vyuÏili v‰ech moÏností,
hlavnû které nám nabízí francouzská strana, neboÈ
tím, Ïe na‰i studenti i uãitelé nemají odpovídající 
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znalost francouzského jazyka, nelze jich v celé ‰ífii 
vyuÏít.
Kromû toho se pfiipravují nové kulturní dohody
s ¤eckem, Kubou a dal‰ími zemûmi. Posláním na‰eho
zahraniãního oddûlení je neustále v‰echny nabídky
a projekty sledovat, hledat prostfiednictvím British
Council, Francouzského institutu, Italského kulturní-
ho stfiediska, ambasád nebo rÛzn˘ch nadací dal‰í moÏ-
nosti ke spolupráci jak vûdecké, tak i pedagogické.

Mimochodem, jak hodnotíte zájem
zahraniãních partnerÛ o spolupráci 
s  na‰í vysokou ‰kolou. Jaké renomé
podle vás VUT v zahraniãí má?
Hodnû to záleÏí na osobních kontaktech, na tom, co
jednotlivé osobnosti a pfiedstavitelé VUT pro tu spo-
lupráci se zahraniãními partnery udûlali. Nestaãí aby-
chom se zviditelÀovali jen prostfiednictvím inzerátÛ ãi
v˘stav, úãastí na zahraniãních veletrzích, ale je dÛleÏi-
tá i individuální odborná prezentace na zahraniãních
konferencích a to, co hodláme konkrétnû vloÏit do té-
to spolupráce, jaké nasazení a úsilí. Dobrou reklamu
na‰im pedagogÛm mÛÏou udûlat tfieba právû zahra-
niãní studenti. O tom, Ïe kladnû hodnotí svÛj pobyt
u nás, svûdãí skuteãnost, Ïe pak sami bojují o to, aby
se mohli k nám vrátit, udûlat si tfieba diplomku, ane-
bo absolvovat doktorandské studium, coÏ je pro nás
tou nejkrásnûj‰í odmûnou.

Která fakulta je v tomto smûru nejvíce
Ïádaná?
Pfiedev‰ím je potfieba fiíci, Ïe navázání spolupráce je
v˘sledkem oboustranné angaÏovanosti. Základem 
vûhlasu fakult jsou kvalita v˘uky, dobfií profesofii 
a atraktivnost témat. Z tohoto pohledu musíme vní-
mat i zájem o mobilitu studentÛ.
âetné zahraniãní pobyty studentÛ z Fakulty architek-
tury vypl˘valy z m˘ch dlouhodob˘ch kontaktÛ s pro-
fesorkami a profesory zahraniãních fakult. Jeví se mi
perspektivní tûchto kontaktÛ nadále vyuÏívat.
Stejnû také mobilita studentÛ FEI je pokraãováním
dfiívûj‰ích úspû‰n˘ch projektÛ. Pfii pfiípravû Tempusu
jsme vyzvali i ostatní fakulty, aby se chopily pfiíleÏitosti
a rozvinuly dal‰í nové kontakty. FAST a FS tak zahájily
spolupráci s nûmeck˘mi a italsk˘mi partnery.Pfiispûli
jsme i k mobilitû studentÛ z Fakulty podnikatelské
v rámci dal‰ího projektu Tempus, na nûmÏ jsme spo-
lupracovali s libereckou univerzitou.

Jak˘m zpÛsobem poskytujete ãle-
nÛm akademické obce informace
o tûchto moÏnostech spolupráce?
Jednak prostfiednictvím tohoto ãasopisu, ale nyní také
pfiipravujeme novou stránku na Internetu, kde by-
chom potfiebné informace zpfiístupnili a prÛbûÏnû ak-
tualizovali. Prezentuji je vÏdy na kolegiu rektora, zase-
dání Vûdecké rady VUT, v setkáních s prodûkany. Rádi
také zviditelÀujeme VUT formou rÛzn˘ch v˘stav 
orientovan˘ch na vysoko‰kolské vzdûlávání, které ve
spolupráci s nûkter˘mi dal‰ími ãesk˘mi univerzitami
prezentujeme na zahraniãních veletrzích. Do budoucna
se v˘znamnou prezentací jistû stanou inzertní pfiís-

pûvky v mezinárodních publikacích, kde VUT jiÏ má
své místo. V posledních 3 letech se snaÏíme vyuÏívat
k prezentaci rektorátní aulu, kde ve spolupráci s rÛz-
n˘mi institucemi a pfiedev‰ím ambasádami instaluje-
me v˘stavy, na které VUT zve ‰irokou, nejen odbor-
nou vefiejnost. Pro blíÏící se Dny francouzské kultury
v Brnû pfiipravujeme zajímavé v˘stavy.
Nesmím ani zapomenout na to, Ïe jsme ponûkud pro-
mûnili i na‰e zahraniãní
oddûlení, kam lidé zaãali
více chodit a vyuÏívat
moÏností, které jim nabí-
zíme.

To je tedy ono
tzv. International
Office, jehoÏ vy-
tvofiení a vybave-
ní jste zahrnula
do plánu projektÛ
TEMPUS?
Tím jak se stále více rozví-
jela zahraniãní spoluprá-
ce, tak nûkdej‰í malé 
zahraniãní oddûlení, málo
jazykovû vybavené a orien-
tované spí‰e na ru‰tinu
(na kterou bychom ale na
druhé stranû taky nemûli
zapomenout), jiÏ neodpovídalo zmûnûn˘m potfiebám,
které devadesátá léta pfiinesla. Aby na‰e oddûlení bylo
srovnatelné s úrovní na jin˘ch vysok˘ch ‰kolách i ve
vyspûl˘ch zemích, snaÏili jsme se v rámci projektÛ
TEMPUS zaÏádat o technické vybavení. ZároveÀ jsme
chtûli oddûlení posílit o pracovníky schopné jazykovû
obstát. Do budoucna nás ãeká je‰tû mnoho práce –
chceme se zamûfiit na oblast managementu, zkusit
v rámci nov˘ch projektÛ vytvofiit podmínky k naãer-
pání zku‰eností z dobfie fungujících zahraniãních od-
dûlení, napfiíklad i formou zahraniãních stáÏí.
Souãasn˘ kolektiv, kter˘ se na na‰em oddûlení utvofiil,
je bájeãn˘ i v tom, Ïe je ochoten obûtovat prázdnino-
vé dny, neboÈ právû v tomto období pfiijímáme zahra-
niãní partnery, konãí projekty, konají se prezentace,
obhajoby studentsk˘ch prací, závûreãná setkání atd.

Pokud jde o jazykovou pfiipravenost
studentÛ i pedagogÛ, je známo, Ïe
va‰e zahraniãní oddûlení i v tomto
smûru napomáhá. Jak konkrétnû?
Ano, je tfieba zvy‰ovat jazykovou úroveÀ studentÛ, ale
i tûch, ktefií budou vzdûlávat zahraniãní studenty.
Souãasná mladá generace mûla více ‰ancí studovat 
jazyky, ale pfiesto máme rezervy. Angliãtina se sice sta-
la jiÏ samozfiejmostí, ale ostatní jazyky leÏí na okraji 
zájmu.
KdyÏ pak pfiicházejí nabídky z univerzit, kde se hovofií
nûmecky, je tûÏko najít kvalitního studenta vyzbroje-
ného právû tímto jazykem. Podobn˘ problém se t˘ká
i francouz‰tiny.
Na poãátku mého prvního funkãního období jsem se
pokusila ve spolupráci s British Council zorganizovat

první kurzy anglického jazyka, v nichÏ nám pfiedná‰eli
lektofii pfiímo angaÏovaní v British Council. Bylo nám
umoÏnûno hledat sponzory, ktefií by cel˘ kurz, kter˘
nebyl nikterak levn˘, zaplatili. V souãasné dobû je to
sloÏitûj‰í, penûz v‰ude jaksi ub˘vá, nicménû máme
lektory z USA a z Francie, ze spoleãnosti GREF, sdru-
Ïující tzv. “mladé dÛchodce“ ochotné zdarma uãit
francouz‰tinu.

S jak˘m zájmem se tyto kurzy setká-
vají u studentÛ a zamûstnancÛ VUT?
Teì uÏ je to lep‰í, neboÈ mnozí si uvûdomili, Ïe 
napfiíklad nabídka z francouzské strany je znaãná
a perspektivní, je moÏno tam absolvovat i doktorand-
ské studium nebo získat regionální stipendia, praco-
vat v rÛzn˘ch podnicích a zároveÀ si dûlat diplomové
práce.
Musím se v‰ak zmínit také o zahraniãních studentech,
ktefií k nám pfiijíÏdûjí na studijní pobyt a jsou nuceni
se uãit na‰emu jazyku. Napfiíklad na Fakultû stavební
je Ústav jazykÛ natolik dobfie pfiipraven, Ïe tam reali-
zuje kurzy ãeského jazyka a nûktefií studenti pak 
nab˘vají takov˘ch kvalit, Ïe jsou schopni prezentovat
závûreãné práce v docela slu‰né ãe‰tinû.

Vidím, Ïe práce máte opravdu víc
neÏ dost a jste – jak se fiíká – perma-
nentnû „v poklusu“. Pfiitom neztrácí-
te svÛj optimistick˘ úsmûv. Jak se
vám dafií mít stále tak dobrou náladu?
SnaÏím se nepropadat takové té národní náladû, Ïe
pofiád nafiíkáme a tím ztrácíme mofie ãasu. Chci ke
v‰emu pfiistupovat aktivnû a vím, Ïe tento pfiístup mi
nakonec pfiinese i okamÏiky radostné a obohacující
nejen mû, ale i mé okolí. KaÏdá práce, kterou dûláte
s nad‰ením, je skvûlá. Ve v‰em je tfieba se naplno 
angaÏovat, coÏ pfiiná‰í kladnou odezvu spolupracují-
cích partnerÛ.
Paní profesorko, dûkuji vám za roz-
hovor.

Yvonne KONEâNÁ



Hommage à la Bretagne

„Není zde velk˘ch pfiístavÛ ani letovisek. PobfieÏí nízké i skalnaté, 

poseté ostrÛvky, ozvlá‰tnûné útesy modelovan˘mi nárazy vûtru a vln

do bizarních forem, hra svûtel, majákÛ a bójí.

SÛl, kterou jsou vûtry prosyceny, se tfipytí na pobfieÏní vegetaci, pfiíliv

pfiiná‰í na písãiny a nakupené valouny spousty chaluh, které h˘fií 

rozmanitostí tvarÛ i barevností.

Podivuhodná je promûna oceánu s pozoruhodnou podívanou pfiílivu

a odlivu, rodícího se dne i západu slunce, s atmosférou zamlÏeného

obzoru s ãast˘mi spr‰kami de‰tû i divok˘mi boufiemi.

Je te salue la Bretagne, je te salue vieil océan!“

Tûmito poetick˘mi slovy a pfiedev‰ím kolekcí barevn˘ch fotografií vzdávají Helena a Václav Zemánkovi hold 
nejzápadnûj‰ímu pobfieÏí Bretanû, pÛvodními obyvateli – Galy – nazvaném l’Armor, zemû sousedící s mofiem,
podle hlubok˘ch záfiezÛ ústí fiek také oznaãované „les Abers“ anebo téÏ naz˘vané „côte des legendes“.
A tak se tû‰me, Ïe v na‰í strohé rektorátní aule na nás na chvíli d˘chne tajuplná atmosféra zemû, s níÏ se mÛÏe-
me cítit b˘t spfiíznûni dávn˘mi, keltsk˘mi pfiedky a o níÏ Tristan Corbière kdysi napsal:

„Un pays – non, ce sont des ĉotes brisées de la dure Bretagne: Penmarc’h, Toul-Infern, Poul-Dahut, Stang-an-

Ankou... Des noms barbares hurlés par les rafales, roulés sous les lames sourdes, cassés dans les brisants et

perdus en chair de poule sur les marais... Des noms qui ont des voix.“

Foto: A. Pecková, H. Zemánková
– yk– 
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Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

je prorektorkou VUT pro zahraniãní styky od roku
1994. V této oblasti se pfiedtím jiÏ angaÏovala jako
prodûkanka Fakulty architektury, kdy úzce spolupra-
covala s prof. Petrem Vavfiínem, tehdy zastávajícím 
její nynûj‰í funkci. Zahraniãní aktivity prof.
Zemánkové se datují od druhé poloviny 80. let, kdy
vyjela na pÛlroãní stáÏ do Francie. Sama na sobû tak
poznala to, co dnes tlumoãí studentÛm, Ïe totiÏ pobyt
v  cizí zemi ãlovûka “poznamená“ a Ïe v nejlep‰ím pfií-
padû dojde ke vstfiebání kultury a ztotoÏnûní s menta-
litou zemû. Ve Francii, k níÏ si na‰la velmi vfiel˘ vztah
a kam se pak pozdûji vracela i stále vrací, navázala bû-
hem svého hostování ãetné kontakty, díky nimÏ mohla
VUT zajistit vzájemné v˘mûny, spolupráci, pofiádání
v˘stav aj. Velmi úspû‰nû se díky jejím kontaktÛm roz-
víjela i spolupráce s francouzskou ambasádou, která
VUT zprostfiedkovala uskuteãnûní v˘stav mezinárodní-
ho v˘znamu, jak˘mi byly tfieba expozice Holografie ãi
Fraktální svût.
Na první pohled se tak zdá, Ïe prof. Zemánková je 
nad‰en˘ frankofil. Sama v‰ak fiíká, Ïe aã je jí Francie
blízká, má k jejímu srdci nejblíÏe spí‰e slunná Itálie,
její architektura, design, hudba a moÏná i lidé. Své 
aktivity rozhodnû nerozvíjí jen francouzsk˘m smûrem
– nicménû to, Ïe tolik propaguje v˘uku francouz‰tiny, 
souvisí také s tím, Ïe právû Francie nabízí na‰í ‰kole 
‰iroké moÏnosti spolupráce, kter˘ch by byla ‰koda 
nevyuÏít.
V této souvislosti pfiipomeÀme, Ïe poãátkem bfiezna
budou probíhat jiÏ tradiãní Dny francouzské kultury
„Bonjour, Brno“, do nichÏ se na‰e vysoká ‰kola znovu
zapojí. V aule Rektorátu bude pfii této pfiíleÏitosti 
instalována v˘stava z fotografií manÏelÛ Zemánkov˘ch
pfiíznaãnû nazvaná Hommage à la Bretagne, která bu-
de zahájena na vernisáÏi 4. bfiezna v 17 hodin a pro ve-
fiejnost bude pfiístupna do 18. bfiezna. Stane se tak
dal‰ím plodem úspû‰né spolupráce prof. Zemánkové
s francouzskou ambasádou a nezanedbateln˘m pfiís-
pûvkem na‰í ‰koly do kulturního dûní mûsta Brna.
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Poslední zasedání Akademického senátu VUT v loÀském roce se uskuteãnilo 

9. prosince a první v novém roce pak 13. ledna. Témata diskutovaná jiÏ na 

minul˘ch zasedáních byla znovu aktuální a je patrné, Ïe jim budou senátofii prÛ-

bûÏnû vûnovat pozornost je‰tû nûjakou dobu.

Souhlas, ale podmínûn˘
ProtoÏe akademické senáty jednotliv˘ch fakult VUT na sv˘ch zasedáních projedná-
valy otázku pfiípravy projektu rekonstrukce budovy na Antonínské, prezentovali je-
jich zástupci na prosincovém zasedání AS VUT stanoviska vze‰lá z tûchto jednání.
Z nich pak vyplynulo, Ïe akademické senáty s v˘jimkou AS FAST souhlasí s tím, aby
se v projektu Centra VUT pokraãovalo a aby návrh financí této akce byl zahrnut do
rozpoãtu VUT pro rok 1998. SvÛj souhlas ov‰em podmiÀují akceptováním pfiipo-
mínek, které na zasedání za pfiítomnosti rektora a kvestora VUT vznesli. Nejãastûji
zde zaznûla podmínka, aby rekonstrukce objektu byla financována z mimorozpo-
ãtov˘ch zdrojÛ VUT a aby nezatíÏila neúmûrnû fakulty. Kvestor VUT informoval, Ïe
existuje nûkolik variant financování projektu, nicménû zatím není známa strategie
fie‰ení rozpoãtu V· a nedá se v souãasné dobû reálnû fiíci, jaké finance bude moÏ-
no získat. Cílem vedení VUT je získat individuální dotaci a stavbu provádût podob-
n˘m zpÛsobem financování jako v pfiípadû rekonstrukce Meopty II. V kaÏdém pfií-
padû, jak kvestor VUT zdÛraznil, budou prioritnû fie‰eny stavební akce zafiazené
v IRP a akce schválené stavební komisí VUT.
Senátory rovnûÏ zajímalo, v jakém stavu budova je, zda zámûr, kter˘ si VUT pfied-
sevzalo, bude moÏno realizovat. K tomu prorektor pro stavební ãinnost VUT doc.
Hobst uvedl, Ïe provedení stavebnû technického prÛzkumu objektu na Antonínské
potvrdilo, Ïe celkov˘ stavebnû technick˘ i statick˘ stav budovy je dobr˘ a nic tedy
nebrání v realizaci této rekonstrukce.
Nejistotu, zda objekt nebude pfiece jen vrácen církvi, vyvrátil rektor VUT, kter˘ pro-
hlásil, Ïe na vrácení objektu církvi neexistuje právní nárok. Rozhodnutím vlády to-
tiÏ nebyl objekt Antonínská zahrnut do majetkového vyrovnání státu s poÏadavky
církví. K otázce morálního oprávnûní Ïádat v souãasné svízelné ekonomické situa-
ci na‰í zemû o finanãní pfiíspûvek na rekonstrukci objektu, kterého se VUT nechce
vzdát a jehoÏ dal‰í vyuÏívání není bez rekonstrukce stejnû moÏné, rektor pfiipo-
mnûl, Ïe VUT bylo v minulosti postiÏeno jiÏ mnohokrát a více neÏ jiné vysoké ‰ko-
ly, tudíÏ proã byl mûlo znovu doplácet na to, Ïe se jeho v˘roãí setkává se ‰patnou
finanãní situací státu? NechÈ tento poÏadavek posoudí na‰i zákonodárci a pracov-
níci M·MT.
K návrhu AS FAST, aby VUT místo toho pfiijalo jin˘ projekt t˘kající se zlep‰ení stáva-
jícího stavu budov VUT, rektor vysvûtlil, Ïe na to se mimofiádn˘ pfiíspûvek k v˘roãí
VUT získat nepodafií, neboÈ bude vnímán jako souãást bûÏného hospodafiení VUT.
Na závûr svého vystoupení rektor pfiivítal aktivitu jednotliv˘ch fakult podílet se na
návrhu, jak co nejlépe vyuÏít Centrum VUT v této budovû. Senátofii pak Ïádali, aby
o v˘voji projektu byli prÛbûÏnû informováni.

Peníze nejprve fakultám
Rozhodnutím AS VUT ze dne 9. 12. 1997 byli prorektor pro rozvoj VUT doc. Sáha
a Ing. Pûnãík povûfieni vypracovat ve dvou variantách modelov˘ rozpoãet VUT na
rok 1998. První varianta pfiedpokládá, Ïe budou naplnûny spoleãné náklady a zÛ-
statek bude rozdûlen na fakulty. Podle druhé (inverzní) varianty by byly naplnûny
zdÛvodnitelné fakultní poÏadavky a zÛstatek pak by byl rozdûlen do spoleãn˘ch ná-
kladÛ.
PfiestoÏe dosud nebyla známa v˘‰e financí, ze kter˘ch bude rozpoãet pro rok 1998
tvofien, mûlo modelové zpracování návrhu tvorby rozpoãtu vysokou vypovídací
schopnost, kterou ocenili ãlenové ekonomické komise AS VUT. Na základû této 
orientaãní studie pak 6. ledna 1998 zaujali stanovisko, v nûmÏ doporuãili senátu
pfiijmout následující doporuãení pro zpracování finanãního plánu 1998:

1. DodrÏet platné koeficienty pro jednotlivé fakulty a v roce 1997 pfiijat˘ pomûr
tvÛrãí ãinnosti na celkovém rozpoãtu.
2. Základní dûlení na fakulty zpracovat dle poãtu studentÛ k 31. 10. 1997 a zahr-
nout do jejich rozpoãtu inflaãní vliv (cca 10 %).
3. Dûlení uvnitfi ‰koly provést v pomûru: 73,6 % fakulty, 12,4 % SKM, 7,0 % fondy,
7,0 % Rektorát.

4. Navrhnout vedení ‰koly, aby fakultám uloÏilo provést rozbor hospodafiení v ro-
ce 1997 a v˘sledky rozboru projednalo se zamûfiením na v˘razné odchylky.
5. PoÏádat vedení ‰koly o pfiedloÏení návrhu rozpoãtÛ jednotliv˘ch fondÛ a rekto-
rátních útvarÛ.

V následující diskusi Ing. Pûnãík upozornil, Ïe stanovení pevného procentuelního
rozdûlení je pfiíli‰ zavazující a vzhledem k neznámé v˘‰i financí jej radûji nedopo-
ruãuje. Pokud jde o sníÏení financí rektorátním útvarÛm, pfiipomnûl, Ïe náklady 
nûkter˘ch fakult byly nakonec hrazeny z rektorátního rozpoãtu. Na to pfiedseda 
ekonomické komise prof. Nûmeãek podotkl, Ïe senátofii jistû nejsou dogmatiãtí
tak, aby v pfiípadû nutnosti nebyli ochotni pfiijaté parametry zmûnit. Nicménû je
podle nûj Ïádoucí stanovit si pfiedem tato procenta a respektovat je.
Hlasováním Akademick˘ senát VUT pfiijal doporuãení EK AS VUT, která budou 
závazná pro vedení VUT pfii vypracování rozpoãtu na rok 1998. Vymezil zároveÀ
moÏnost fie‰it pfiípadné kritické situace, které by mûly b˘t senátu pfiedloÏeny k pro-
jednání.

PÛvodní smlouva se senátorÛm nelíbí
Senátofii se zab˘vali také otázkou pronájmu pozemku, ke kterému má VUT v Brnû
právo hospodafiení pro firmu ÖMV, s.r.o. Doc. Hlavenka totiÏ navrhl dodatek smlouvy,
pfiedloÏen˘ k posouzení ãlenÛm ekonomické komise AS VUT, neschválit z dÛvodu
nev˘hodn˘ch podmínek, za kter˘ch byla smlouva v roce 1995 uzavfiena. V násled-
né diskusi ãlenové AS VUT zvaÏovali, zda bude lep‰í smlouvu zru‰it, ãi vypracovat
nov˘ dodatek. Nakonec se rozhodli – s ohledem na nezpochybnitelnou platnost
pÛvodní smlouvy – doporuãit, aby VUT projednalo s firmou ÖMV vypracování no-
vé smlouvy za jin˘ch, v˘hodnûj‰ích podmínek, platn˘ch v roce 1998. K nim patfií
vy‰‰í nájem a sankce za neuhrazení nájmu. Nová smlouva by tak mûla mít pro VUT
co moÏná nejvût‰í ekonomick˘ pfiínos.
Novû zpracovan˘m návrhem smlouvy na pronájem pozemku pro firmu ÖMV, s.r.o.
se pak podrobnûji zab˘vala ekonomická komise AS VUT, která doporuãila:
1. stanovit nájem ve v˘‰i 400,– Kã/m2

2. vymezit sankce za nezaplacení stanoven˘ch úhrad

3. upfiesnit existenci Nadace ve vztahu k novému zákonu o nadacích

4. nezpracovávat dodatek, ale vzhledem k nenaplnûní pÛvodní smlouvy uzavfiít

novou smlouvu na v‰echny pfiedmûtné pozemky

Akademick˘ senát na svém dal‰ím zasedání 13. ledna odhlasoval, aby vedení VUT
jednalo s firmou ÖMV o uzavfiení nové smlouvy za podmínek, které ekonomická
komise AS VUT navrhla. V pfiípadû, Ïe by tato firma na novou smlouvu nepfiistou-
pila, AS VUT nebude souhlasit s tím, aby byl k pÛvodní smlouvû pfiipojen dodatek.

– yk–

Zahraniãní oddûlení VUT informuje:

University of Richmond ve státû Virginia – podle hodnocení U.S. News  World
Report jedna z nejlep‰ích regionálních univerzit v USA – by uvítala studenty z
âeské republiky. Vzhledem k tomu, Ïe tato univerzita má pomûrnû rozsáhl˘ pro-
gram finanãní pomoci, mají tak ãe‰tí studenti s velmi dobr˘mi studijními v˘sledky 
pomûrnû velkou ‰anci získat urãitou formu stipendia.

Zájemci o studium mohou kontaktovat pfiímo University of Richmond – Office of
Admissions: 
tel.:804– 289– 8640, fax: 804– 287– 6535,
e– mail:  admissions@richmond.edunebo mhesser@richmond.edu.

Informace o UR je na webovsk˘ch stránkách: http://www.richmond.edu.

Zprávy z Akademického senátu
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Quo vadis CO?

Otázka, která tíÏí odborníky a zajímá ‰irokou vefiejnost. Oblast v minulosti spojo-
vaná pfieváÏnû s váleãn˘m konfliktem – najde je‰tû své uplatnûní a oprávnûní i v tfie-
tím tísíciletí ? Má je‰tû své opodstatnûní a v˘znam? Krátkou, jasnou, ale bolestnou
odpovûì na takové a jim podobné otázky daly ãervencové povodnû. Zatopené ves-
nice, mûsta, desítky mrtv˘ch, ‰kody vyãíslené na miliardy. Tyto 
dÛsledky nemusely b˘t tak veliké, kdyby ...ano, kdyby alespoÀ v minimální mífie
svou roli splnila CO, která – jak bylo shledáno – totálnû selhala. Obce, na které se
valila voda, byly bez vyrozumûní, bez varování, bez jak˘koliv informací odkázány
pouze na libovÛli hrozivého Ïivlu.

K takové nebo docela podobné situaci velmi dobfie mohlo dojít i na VUT v Brnû.
VÏdyÈ tfii na‰e fakulty se nacházejí v oblasti pfiímo ohroÏen˘ch prÛlomovou vlnou.
âelo prÛlomové vlny vzniklé destrukcí vodního díla Brnûnská pfiehrada by pfii‰lo
k prvnímu ohroÏenému objektu, kter˘m je FCH VUT v Brnû, zhruba za 13 minut
a k nejvzdálenûj‰ímu, t.j. FA, asi za 23 minut pfii v˘‰ce vlny 1m.
Po nabyt˘ch zku‰enostech zji‰Èujeme, Ïe je to právû CO, která má zabezpeãit 
ochranu Ïivota obyvatelstva, majetku a dal‰ích hodnot. Tento nelehk˘ úkol by 
mûla plnit CO i u nás na VUT v Brnû. VÏdyÈ samotné mûsto Brno je oznaãeno jako
teritorium se zv˘‰en˘m rizikov˘m nebezpeãím z dÛvodu velké koncentrace obyva-
telstva a nebezpeãn˘ch objektÛ ohroÏujících své okolí. A tak mÛÏeme konstatovat,
Ïe od jiÏ zmínûné Ïivelné katastrofy, pfies únik nebezpeãn˘ch ‰kodlivin, aÏ po velká
ohniska poÏáru se na‰í ‰koly t˘ká v‰e. Pro kaÏdodenní starosti si ani neuvûdomu-
jeme, Ïe v‰echny na‰e fakulty, Rektorát a zafiízení jsou ohroÏeny moÏnou havárií vo-
dárny Pisárky, spojenou s únikem chloru, dal‰í fakulty navíc je‰tû sportovní halou
Rondo se ãpavkem, oblast Palackého vrchu místním vodojemem a ãást Králova Pole
s fakultami tam dislokovan˘mi Lachemou Brno. A opût pfied nás vyvstává otázka.
Jsme pfiipraveni na moÏné ohroÏení, budeme informováni vãas o vzniklé situaci, co
bychom dûlali a jak se uchráníme?
Faktem zÛstává, Ïe na VUT v Brnû celkov˘ chod oblasti CO zabezpeãuje jeden po-
vûfien˘ pracovník Rektorátu a ‰est pracovnic fakult, které tuto oblast mají jako svou
tfietí, nûkdy i ãtvrtou kumulovanou funkci, devût skladníkÛ materiálu, ktefií vyko-
návají péãi o materiál na základû Dohody o pracovní ãinnosti a podobnû i dva 
údrÏbáfii stál˘ch úkrytÛ. V tomto sloÏení se musí vypracovat a uvést k realizaci
Havarijní plán ‰koly, fakult, Plány ãinnosti pro ãinnost pfii pfiípravû k obranû státu,
zabezpeãit ukrytí osazenstva ‰koly, jejich vyrozumûní, varování apod. Na ‰kodu 
celé vûci je, Ïe od roku 1990 není doposud pfiijat patfiiãn˘ zákon, kter˘ by urãil 
místo CO a zároveÀ také stanovil hranice, ve kter˘ch se státní orgány jednotliv˘ch
stupÀÛ mají pohybovat, a urãil nejen konkrétní povinnosti, ale i práva.
Abychom i pfii tûchto omezen˘ch moÏnostech mohli zabezpeãit ochranu zdraví, 
ÏivotÛ studentÛ a na‰ich zamûstnancÛ, ale i materiálních hodnot VUT v Brnû, bu-
deme se snaÏit o maximální zkvalitnûní informovanosti ze strany Magistrátu mûsta
Brna, Regionálního úfiadu CO o moÏném nebezpeãí nebo o vzniku nov˘ch nosite-
lÛ pfiípadného ohroÏení a zabezpeãit rychlé vyrozumûní zamûstnancÛ a studentÛ
VUT v Brnû. Pro zlep‰ení informovanosti fakult, Rektorátu a zafiízení bude na 
INTERNETU zaveden pfiehled signálÛ poÏívan˘ch pfii vyhla‰ování jednotliv˘ch
ohroÏení. O pfiípadné evakuaci, ukrytí a ochranû jsou kompetentní pracovníci 
fakult, Rektorátu a zafiízení informováni vyrozumívacím stfiediskem VUT v Brnû.
Plnûní dal‰ích úkolÛ CO, její rozvoj i orientace je pfiímo závislé na ekonomické 
síle státu a legislativû, která by mûla dát jasnou odpovûì na otázku – Quo vadis CO ?

Ing. Lubomír PISKAT¯ OPO VUT v Brnû

Napsali o VUT – vystfiiÏeno z tisku

Za kaÏdého zahraniãního studenta, kterého si firmy v âR vyberou z nabídky
Mezinárodního sdruÏení pro v˘mûnu studentÛ technick˘ch vysok˘ch ‰kol (IAESTE)
na pobytové praxe, se dostane jeden ãesk˘ student na praxi do zahraniãí. Upozornil
na to Jan Ertl z místního centra IAESTE pfii Vysokém uãení technickém (VUT)
v Brnû. Pro projekt zahraniãních praxí hledá sdruÏení ãeské podniky, které by byly
ochotny zamûstnat na praxi studenty ze zahraniãí. Chce vydávat také katalog pra-
covních pfiíleÏitostí, v nûmÏ firmy mohou specifikovat své poÏadavky na absolventy
vysok˘ch ‰kol.

(12. 12. 1997 Lidové noviny, Praha)

Jak PODNIKÁNÍ PLUS sdûlil fieditel MSC âR, s.r.o. Jan Mazuch, po spoleãnostech,
které technologie MSC zprostfiedkovávaly pro tuzemské zájemce v minul˘ch dvou
letech (Beko Liberec, Anlin Brno) vstoupila oficiálnû na tuzemsk˘ trh zapsáním do
obchodního rejstfiíku dnem 1. 10. 1997 také samotná firma MSC. Opírá se nejen
o obchodní a hospodáfiské vazby s tuzemsk˘mi v˘robci letadel a automobilÛ, ale 
také o zapoãatou produktivní spolupráci s âVUT Praha a VUT Brno. Za strategické
centrum si ameriãtí a ãe‰tí vlastníci firmy, pfiedurãené pro transfery a zprostfiedko-
vání k˘Ïen˘ch technologií, zvolili Brno.

(Prosinec 1997, Podnikání plus, Brno)

V galerii âeskoslovenské obchodní banky na Dolním námûstí v Olomouci bude
dnes v 16.45 hodin slavnostnû zahájena v˘stava obrazÛ s názvem Míjení. Je to jiÏ
tfietí olomoucká v˘stava Dity Pe‰ákové, studentky Fakulty v˘tvarn˘ch umûní VUT
Brno. Její enkaustiky velk˘ch formátÛ mohli zájemci nedávno zhlédnout v olo-
mouckém Jazz Tibet Clubu. I tato její v˘stava, která potrvá aÏ do konce ledna, pfied-
stavuje pfieváÏnû obrazy figurální.

(6. 1. 1998, Hanácké noviny, Olomouc)

V Technologickém parku v Brnû se v prosinci otevfiely nové provozy spoleãnosti
FEI – Philips Electron Optics. Na tento cizojazyãn˘ název si budeme muset zvyk-
nout, protoÏe se stává jedním z mála podnikÛ vyrábûjících elektronové mikrosko-
py na svûtû a tím i souãástí svûtového obchodu s tûmito produkty. (...)
Otevfiení a posílení nov˘ch v˘robních kapacit nadnárodní spoleãnosti je dáno 
fiadou okolností. Pfiedev‰ím v˘sledky práce brnûnské ‰koly elektronov˘ch mikro-
skopÛ prof. Armina Delonga, existencí Technologického parku vystavûného za
podpory britské spoleãnosti Bovis a blízkostí VUT Brno. (...)

(23. 12. 1997, âeskomoravsk˘ profit, Praha)
-yk-



Inspirace

Gizmo, které se vyrábí v Britské Kolumbii, obsahuje skupinu elektronick˘ch slo-
Ïek, získan˘ch ze smÛly jednoho jihoafrického stromu. Tyto souãástky nefungují ja-
ko normální elektronika, protoÏe nemají baterii.

(Jane Thurnell-Readová: Geopatogenní zóny kolem nás. Práh, Praha, 1996 – str. 143)

Existují totiÏ desítky dobfie prokázan˘ch pfiípadÛ samovolnû hofiících, ale i mizejí-
cích lidí. Pfied ãasem jsem ukázal, Ïe se zde snad projevuje energie vakua, nahro-
madûní tûÏké vody v tûle a spr‰ka kosmick˘ch paprskÛ. 
(Z ãlánku Vûnceslava Patrovského “Co dnes víme o UFO“, Fantastická fakta 1/97)

... biolog Harry Oldfield zjistil, Ïe lidské tûlo zaktivizováno Kirlianovou elektrofo-
tografií funguje jako ultrazvuk a radiov˘ “maják“, napojil KirlianÛv pfiístroj 
indukující elektrick˘ proud na rollrightsk˘ kámen, kter˘ byl zároveÀ napojen na
mûfiiã decibelÛ (kontrola ultrazvuku) a na osciloskop. Osciloskop prokázal zv˘‰ení
elektrického pole v kameni, kdyÏ vycházelo slunce.
(Stuart Gordon: Paranormální jevy – ilustrovaná encyklopedie, I. a II. díl, BETA –

Dobrovsk˘ a ·evãík, Praha – PlzeÀ, 1997 – str. 363)

Zvuk je energetické silové pole, které udrÏuje na‰i galaxii, Mléãnou dráhu, na její
dráze. V‰e ve vesmíru vibruje, tón je bytí vlastní. Planety, kameny, rostliny, zvífiata,
vítr, voda, oheÀ, zemû – to v‰e obsahuje pÛvodní tónov˘ v˘raz charakteristick˘ pro
danou energetickou soustavu.

(Leah Magie Garfieldová: Léãení zvukem, TALPRESS, Praha, v r. 1997 – str. 18)

Ultrajemn˘mi metodami testujeme i zatíÏení elektrosmogem, zátûÏe televizní nebo
poãítaãovou obrazovkou. Také u tûchto pfiípadÛ mÛÏe pomoci léãba 
nosodami (obdoba homeopatick˘ch „lékÛ“, vysoce zfiedûné ‰kodlivé pÛsobky –
pozn. V.M.). Aqua FS ru‰í zátûÏe televizní a poãítaãové obrazovky, Aqua pluvia ru-
‰í zátûÏ zpÛsobenou âernobylem, Aqua R 100 a Aqua 500 ru‰í zátûÏ rentgenov˘m
záfiením, Stroncium, Cesium, Radon, to jsou nosody pro odstranûní dal‰ích vlivÛ
radioaktivity, Aqua elektrostatisch se dá pouÏít proti zátûÏi elektrosmogem a do-
konce Aqua luna compositum mÛÏe pomoci vyfie‰it negativní vliv námûsíãnictví na
imunitu. 

(MUDr. Josef Joná‰: Odolnost vÛãi nemocem, REMAT, Praha, 1997 – str. 72)

UÏ roku 1529 byla vynalezena tfiístupÀová raketa, a to do nejmen‰ích technick˘ch
podrobností. Roku 1555 byla v sedmihradském Hermannstadtu (dne‰ní Sibiu) od-
startována a pfiesnû podle plánu vzlétla do vesmíru.

(Hartwig Hausdorf: KdyÏ si bohové hrají na Boha, Brána, Praha, 1997 – str. 77)

V moãi je rozpu‰tûno mnoho solí, a proto je vodivá. Pokud nûjak˘m zpÛsobem zv˘-
‰íme koncentraci solí, napfiíklad ãást vody odpafiíme, její elektrická vodivost mi-
mofiádnû vzroste. Pokud si takovou moãí natfieme tûlo, dosáhneme tak znaãného
zv˘‰ení pfiítoku energie ve formû voln˘ch elektronÛ pfies kÛÏi. Tím se 
v organismu v˘raznû aktivují v‰echny fermentativní (enzymické) pochody.

(Jifií Cingro‰: Urinoterapie. Start, Bene‰ov, 1996)

9 O potfiebû nezÛstat stranou

V˘zva

VáÏené kolegynû a kolegové na VUT!
Prosíme, abyste laskavû vûnovali pozornost následujícím fiádkÛm. Obãanské

sdruÏení Sisyfos si klade za cíl vytváfiet spoleãenskou protiváhu v‰em projevÛm 
iracionality, které b˘vají obvykle oznaãovány slovy jako pavûda, alternativní medi-
cína, psychotronika, okultismus, ufologie ...... Nûkolik fyzikálnû orientovan˘ch ná-
zorn˘ch ukázek toho, o co nám jde, jste si mohli pfieãíst úvodem.

Domníváme se, Ïe tento zpÛsob lidského my‰lení je nejen neproduktivní, ale
v mnoha ohledech ‰kodliv˘, protoÏe uvádí obãany v omyl, vzbuzuje v nich klamné
nadûje a v neposlední fiadû odãerpává prostfiedky, které by mohly slouÏit mj. k roz-
voji vûdy a k prospûchu nás v‰ech. Mnohdy je i v˘chodiskem nenávistn˘ch kampa-
ní proti vûdû a zdravému rozumu.

Jsme dobrovoln˘m sdruÏením pfieváÏnû vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch lidí – vûdcÛ
a pedagogÛ, lékafiÛ, inÏen˘rÛ ...... SnaÏíme se o naplnûní sv˘ch cílÛ pfiedev‰ím
pfiedná‰kovou ãinností, publicistikou a perspektivnû i jin˘mi aktivitami, které jsou
ve shodû s na‰imi cíli.

V Brnû vût‰ina ãlenÛ Sisyfa pfiíslu‰í do akademické obce Masarykovy univerzity,
pfiípadnû je rozpt˘lena v rÛzn˘ch mimo‰kolsk˘ch organizacích. Z VUT máme jen
nûkolik málo ãlenÛ. Dle na‰eho názoru je nutno tento stav zmûnit, protoÏe na VUT
pÛsobí velk˘ poãet lidí, kter˘ by se do skeptického hnutí, zejména jeho fyzikálnû 
orientované ãásti, mohl zapojit. Uvítáme i ãleny zpoãátku pasivní, ktefií pfiispûjí sto-
korunou roãního ãlenského pfiíspûvku, budou se úãastnit pfiedná‰kov˘ch akcí a po-
stupnû se v nich zapojovat do diskusí, do obhajoby racionálního my‰lení. Existuje
pochopitelnû i fiada jin˘ch zpÛsobÛ, jak se stát prospû‰n˘m ãlenem Sisyfa.

Informace

Dne 7. 1. 1998 byla ustavena brnûnská poboãka klubu Sisyfos, organizace ães-
k˘ch skeptikÛ, ãlena Evropské rady skeptikÛ ESCO a svûtové organizace CSICOP.
Z 33 k uvedenému datu jiÏ registrovan˘ch nebo novû zájem jevících ãlenÛ z br-
nûnského regionu jich bylo pfiítomno 21. SchÛzi fiídil doc. V. Mornstein ve spolu-
práci se ãlenem pfiedsednictva klubu astronomem dr. J. Grygarem. Pfiítomní byli 
informováni o rozsahu sisyfovské problematiky a moÏnostech prezentace v Brnû,
dále o souãasném stavu organizace a jejích hlavních souãasn˘ch aktivitách. V závû-
ru schÛze byl zvolen v˘bor, kter˘ bude poboãku fiídit do konce roku 1998: ing. 
J. Kuãera (VUT), doc. RNDr. V. Mornstein, CSc. (MU), prof. RNDr. J. Novotn˘, CSc.
(MU), prof. MUDr. J. ·marda, DrSc. (MU), prof. RNDr. V. Vetterl, CSc. (BfÚ AV âR).

Pfiípadní zájemci o ãlenství v klubu se mohou obracet na autora tohoto textu,
kter˘ zodpoví i pfiípadné dotazy t˘kající se ãinnosti organizace. UÏivatelé Internetu
mohou nalézt podrobné informace o ãinnosti Sisyfa na stránce http:

//www.fce.vutbr.cz/sisyfos/sisyfos.htm.
Te‰íme se na posily z fiad teoretikÛ i praktikÛ technick˘ch vûd.

Jménem v˘boru brnûnské poboãky klubu Sisyfos

Doc. RNDr. Vojtûch MORNSTEIN, CSc.

(Biofyzikální ústav LF MU, Jo‰tova 10, 662 43 Brno, 
e–mail: vmornst@med.muni.cz
tel: 4212 6333)



Zvolen nov˘ dûkan FaVU

Náhl˘m úmrtím prof. Igora Zhofie v listopadu loÀského roku ztratila Fakulta 

v˘tvarn˘ch umûní dûkana, kter˘ mûl b˘t zárukou poklidného v˘voje a stabiliza-

ce této umûlecké ‰koly. Nad ‰kolou visel velik˘ otazník – kdo osobnost prof. Zhofie

ve vedení ‰koly nahradí? Odpovûì pfiinesly nové volby, konané 8. ledna tohoto 

roku. Nov˘m dûkanem byl zvolen ãtyfiicetilet˘ Tomá‰ Ruller, vedoucí ateliéru

Video –  multimedia –  performance.

Doc. ak. soch. Tomá‰ Ruller byl zvolen aÏ ve druhém kole, kdyÏ získal 6 z 11 hla-
sÛ, t.j. vût‰inu. Jeho protikandidátem byl doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. z Fakulty ar-
chitektury.
Ve svém volebním programu se Tomá‰ Ruller pfiihlásil k odkazu pfiedchozího 
dûkana profesora Zhofie, na nûjÏ hodlá navázat. Stejnû jako on tehdy si uvûdomu-
je obtíÏnost situace, do níÏ vstupuje, na druhé stranû v‰ak vûfií, Ïe fakulta má své 
“pubertální kolize“ jiÏ za sebou. Chce se proto jako dûkan v prvé fiadû zasazovat
o stabilizaci ‰koly, která hledá svou budoucí podobu, orientaci a zaãlenûní.
Domnívá se, Ïe ‰kola by mûla b˘t zaloÏena na pozitivní koncepci.

Volební program Tomá‰e Rullera
Klíãem mého volebního programu je návaznost na program pana dûkana profesora
Igora Zhofie. Jeho náhl˘ odchod je bolestnou ztrátou, nemûl by v‰ak znamenat 
vykolejení z nastoupené cesty.
Kandidaturu pfiijímám po zvaÏování mnoha pro i proti, uvûdomuji si obtíÏnost 
situace. K tomuto nelehkému rozhodnutí mne vede nejen vûdomí spoluodpovûd-
nosti za dal‰í v˘voj ‰koly, ale i chápání odkazu pana dûkana Zhofie jako závazku –
v morální, ideové i praktické rovinû.
Funkci dûkana chápu jako sluÏbu.
Pan dûkan, profesor Preclík provedl vznikající ‰kolu zdárnû porodními bolestmi
a obdobím dûtsk˘ch neduhÛ, nyní je tfieba FaVU provést fází dospívání. Vûfime, Ïe
pubertální kolize má za sebou.
Jde o její budoucí podobu, charakter, orientaci a zaãlenûní.
Probíhající diskurs je tedy o koncepci.
Ve hfie jsou konzervativní a progresívní pfiístupy a promítá se i generaãní problém.

Obecnou potfiebu ‰koly vidím proto ve STABILIZACI:
• V ZÍSKÁNÍ VNIT¤NÍ ROVNOVÁHY, k níÏ vede: uplatÀování názorové tolerance,

pluralita v˘ukov˘ch metod, rovnoprávné postavení pro v‰echny ateliéry.

• V UPEVNùNÍ POZICE VE VNùJ·ÍCH VZTAZÍCH
• ve struktufie VUT (zaujmout plnohodnotné místo),
• ve vztazích k ostatním vysok˘m umûleck˘m ‰kolám, zejména AVU a UMPRUM
(rozvinout pfiirozené, kolegiální kontakty) a také v  návaznosti na síÈ ‰kol stfiedních,
v mezinárodním kontextu (vidím cestu v podpofie individuálních v˘mûn studentÛ
i pedagogÛ, v otevfiení moÏnosti pfiím˘ch ateliérov˘ch partnerství, v aktivní zahra-
niãní spolupráci na celo‰kolské úrovni).

• V ROZVOJI ORGANIZACE
Nenavrhuji koneãn˘ produkt, navrhuji pfiirozen˘ v˘vojov˘ proces.
Oproti statické monolitní struktufie jsem pro dynamick˘ Ïiv˘ organismus (vyznaãu-
jící se pfiirozenou pohyblivostí a promûnlivostí rÛstu, otevfieností k pfiijímání, k vy-
luãování, vnímavostí i adaptabilitou na zmûny podmínek ...).

• K nabytí jistoty a sebevûdomí je tfieba VYPùSTOVAT OSOBITOU TVÁ¤
(v náplni ãinnosti, ve zpÛsobech realizace, v zamûfiení i ve vztazích) s inteligentní
publicitou:

Brnûnská vysoká umûlecká ‰kola musí b˘t zaloÏena na pozitivní koncepci. Nesmí
b˘t nostalgickou, pokulhávající kopií praÏsk˘ch ‰kol. Mûla by nejen zaplnit mezery
v tradiãní nabídce, ale i akcentovat nové a perspektivní – orientovat se do bu-
doucnosti. V existenãní jistotû pfiirozené spádové oblasti regionu se nesmí uzavfiít
a zakrnût do provincionalismu –  musí naopak pfiesahovat moravsk˘ horizont 
a usilovat o dimenzi minimálnû stfiedoevropskou, pfiedpoklady k tomu má.
Specifick˘ program mÛÏe vystavût z návaznosti na brnûnskou avantgardu, historick˘
Bauhaus, i z inspirace souãasn˘mi tématy (napfi. ekologie) i modely pfiedních 
evropsk˘ch a svûtov˘ch ‰kol. FaVU se musí vymanit z úrovnû vy‰‰í ‰koly umûlec-
k˘ch fiemesel a definitivnû zakotvit na kvalitativní úrovni vysoké ‰koly –  jako sou-
ãást univerzity by mûla garantovat mimo v˘uky techniky a fiemesel i univerzální hu-
manitní vzdûlání.
Pátefi ‰koly jistû tvofií osobnosti. Vedle tûch, ktefií na ‰kole pÛsobí dlouhodobû, by
mûl b˘t otevfien˘ pfiístup i hostujícím pedagogÛm a umûlcÛm na krátkodobé stáÏe.
Je nutné vytvofiit solidní podmínky pro tvÛrãí ãinnost a iniciovat grantové aktivity.
Pro studenty bych chtûl zajistit praktickou prostupnost mezi ateliéry i vícekrát 
bûhem studia, mezi pfiíbuzn˘mi obory i zcela otevfienou, podporovat mezioborové
individuální studijní plány a diferencovanou doplÀkovou v˘uku vãetnû vytvofiení
nárazníkové zóny (pfiípravky pro ty, kdo pfiicházejí s diametrálnû odli‰n˘mi zku‰e-
nostmi).
Sebelep‰í zámûry nelze realizovat bez seriózního zázemí. Je bezpodmíneãnû nutné
profesionalizovat ãinnost dûkanátu, zejména administrativní servis a komunikaci.
Je tfieba zajistit automatick˘ pfiístup k informacím, napravit nedostatky a zmûnit
styl, zprÛhlednit a racionalizovat hospodafiení – rozdûlovat zodpovûdnû a spra-
vedlivû. Ekonomika by mûla b˘t motivující a generovat aktivní bilanci.
Hlavní oporu pro strategická rozhodování oãekávám v umûlecké radû, kterou hod-
lám aktivizovat a svolávat dle potfieby vícekrát roãnû. Rád bych, aby byla na FaVU
co nejdfiíve zahájena vlastní habilitaãní ãinnost.
Své zku‰enosti ze senátu fakulty i ‰koly hodlám vyuÏít ke konstruktivní spolupráci
s akademick˘m senátem, s vûdomím jeho nezastupitelné kontrolní i legislativní
funkce a z pfiesvûdãení o nezbytnosti posilování samosprávy. Budu vyÏadovat 
dÛsledné respektování akademick˘ch svobod a podporovat v akademické obci 
otevfien˘ demokratick˘ dialog. Pro jeho ozdravení chci vytvofiit vût‰í prostor také
studentské reprezentaci, napfi. v úãasti zástupcÛ studentÛ na jednání kolegia.
Je zfiejmû tfieba vytvofiit pfiirozené mechanismy pro zpûtnou vazbu – napfi. ãastûj‰í
formální i neformální setkávání na spoleãn˘ch akcích. OÏivit kolegiální atmosféru
mezi pedagogy a studenty.
I studenti by se mohli chopit zodpovûdnû sv˘ch záleÏitostí!
ZáleÏí na nás v‰ech i na kaÏdém z nás.

Tomá‰ RULLER

Pfiedstavujeme 10
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Kdo je Tomá‰ Ruller

Akademick˘ sochafi a multimediální umûlec Tomá‰ Ruller se narodil 15. bfiezna

1957 v Brnû. Studoval na praÏské AVU obory sochafiství a architektura. V 80. le-

tech spolupracoval s  Divadlem Na Provázku jako herec a v˘tvarník (napfi.

Komenského Labyrint, Dantova BoÏská komedie, Divadlo v pohybu). Byl spolu-

autorem mnoha nezávisl˘ch aktivit (Malechov, Malostranské dvorky, Prostor –

architektura –  v˘tvarné umûní, Návraty k pfiírodû, Setkání na Spartû, Chmelnice,

Dialog a dal‰í), jeho nekonformní expozice byly cenzurou vyfiazovány z oficiál-

ních v˘stav. Za svou samizdatovou ãinnost, petiãní akce, spolupráci s Chartou 77

a dal‰í aktivity byl pronásledován StB a vystaven trestnímu stíhání a soudÛm.

Koncem 80. let a v 90. letech se úãastnil mnoha samostatn˘ch i kolektivních 

v˘stav, zapojil se téÏ do fiady mezinárodních projektÛ a na‰el své zastoupení v do-

mácích i zahraniãních sbírkách. Své umûlecké práce prezentoval mj. v praÏské

Národní galerii, v USA, Kanadû, Japonsku, Velké Británii, Francii, Nûmecku aj. Je

reprezentován galerií Ronald Feldman v New Yorku. V jeho tvorbû nechybí ani 

architektonické realizace, napfi. Panychida na hfibitovû v Brnû, Dûtské hfii‰tû na

Slovanském ostrovû v Praze ãi Brána brnûnské spalovny.

Od zaloÏení brnûnské FaVU stojí v ãele ateliéru Video –  multimedia– performance.

K jeho zájmÛm patfií filozofie a duchovní vûdy a Ïivotním krédem je: 

„vûdût –  chtít –  odváÏit se –  mlãet“.

Tomá‰ Ruller je nejdÛslednûj‰í akãní umûlec v âechách. S performancemi zaãal uÏ
v roce 1974, tedy dfiíve neÏ se stal studentem praÏské Akademie a neÏ navázal 
pfiímé kontakty s ãeskou umûleckou scénou. Od samého poãátku mûl kvÛli nim
problémy s policií, která je, ostatnû jako vÏdy, kdyÏ ‰lo o v˘razn˘ individuální pro-
jev, povaÏovala za ideologicky nepfiípustné. Pfiesto se své ãinnosti nevzdal a nikdy
nepfiistoupil ani na Ïádné kompromisní fie‰ení. Urãitou dobu jeho akce komuniko-
valy pfiedev‰ím s pfiírodním dûním, pozdûji dostaly ‰ir‰í spoleãensk˘ zábûr.
PovaÏuje je za prostfiedek pfiekonávání vlastních mezí, za v˘stup z jakéhosi nulového
bodu, kter˘m naz˘vá stav, kdy se “ocitáme v koncích, kdy nevíme a kdy neumíme“.
Právû v tomto okamÏiku zaãíná tvorba jako obhajoba „pfiirozeného svûta osobní
zku‰enosti“, pfii níÏ „artefakty pfiestávají b˘t zastaveními v ãase a zaãínají Ïít jako 
otevfiené procesy“. Místo, kde se tvorba (akce) odehrává, nab˘vá v˘znamu v˘zvy ke
vstupu „do otevírajícího se prostoru, a to nejen hmotného, ale zároveÀ i prostoru
mysli a prostoru duchovního“. Jeho postupy mají pevn˘ filozofick˘ základ, kter˘ do-
káÏe velmi pfiesnû formulovat (odtud citáty). Akce po skonãení pfietrvávají formou
videozáznamu nebo fotografické dokumentace a také sv˘mi relikty. Organizace
tûchto reliktÛ je zákonitû smysluplná a má tûsn˘ vztah k prostoru, kde se akce 
odehrála. Stávají se svébytn˘m dílem.
Tomá‰ Ruller hraje nejen s realitou jako takovou, ale pfiedev‰ím se sebou. Sv˘m
zpÛsobem je sám sobû základním kritériem toho, co vlastnû realita je. Identifikovat
realitu je pro nûj zvlá‰È dÛleÏité, protoÏe hledá to, co ji pfiesahuje. Zkoumá ji a sám
chce b˘t médiem její transcendence. Tento proces a jeho relikty se Rullerovi zto-
toÏÀují s aktem umûlecké tvorby.

Hana ROUSOVÁ (Aktuell 91)

Umûní performance chápeme jako nejv˘raznûj‰í prostfiedek souãasného akãního 
umûní v návaznosti na happeningy a jiné aktivity. Jde o hraniãní formu 
v˘tvarného umûní zamûfienou na tvÛrãí ãin v ãasoprostorové situaci, ve skuteãném
ãase a pfiirozeném prostfiedí, kde intermediální projev spojuje nûkteré tradiãní po-
stupy divadelní, taneãní, hudební, v˘tvarné i architektonické.

Doc. ak. soch. Tomá‰ RULLER

FaVU a její dûkani

1993 Prvním dûkanem novû zfiízené Fakulty v˘tvar-
n˘ch umûní v Brnû se stal tehdej‰í vedoucí Ústavu v˘-
tvarn˘ch umûní na Fakultû architektury VUT prof. ak.
soch. Vladimír Preclík. Tfiíleté období, v nûmÏ fakultu
vedl, pfiineslo ‰kole materiální vzestup a soustfiedûní
v novû rekonstruované budovû na Rybáfiské ulici, ale
také fiadu strukturálních a personálních zmûn.
Fakulta se zaãala profilovat jako pracovi‰tû, které spo-
juje relativnû tradiãní v˘uku v „klasick˘ch“ ateliérech
s adekvátními formami novûj‰ích oborÛ.

1997 Po nezvolení prof. Preclíka dûkanem na dal‰í
funkãní období byl pozdûji, v kvûtnu 1997 zvolen no-
v˘m dûkanem prof. dr. Igor Zhofi, jehoÏ snahou bylo
‰kolu stabilizovat a umoÏnit jí profilovat Ïivotaschop-
né koncepce a pfiipravit pÛdu pro jejich realizaci.
Jeho plány v‰ak pfiedãasnû zmafiila náhlá smrt 22. li-
stopadu 1997.

1998 V cestû jím nastoupené hodlá pokraãovat
doc. ak. sochafi Tomá‰ Ruller, zvolen˘ 8. ledna dûka-
nem.

– yk– 

V nûkterém z pfií‰tích ãísel ãasopisu ãtenáfiÛm pfiine-
seme rozhovor s nov˘m dûkanem FaVU doc.
Tomá‰em Rullerem.
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je název mezinárodní ãesko–slovenské soutûÏe, kte-
rou pro studenty stfiedních a vysok˘ch ‰kol s v˘tvar-
n˘m zamûfiením vypsala akciová spoleãnost MORPA.
Zadané téma mûlo b˘t v˘zvou mlad˘m tvÛrcÛm 
v˘tvarnû zpracovat plo‰ná a prostorová díla vytvofiená
z papíru vyrobeného v Ruãní papírnû ve Velk˘ch
Losinách, ãi z kartonu pro umûleck˘ tisk Hollar, ane-
bo z autorsk˘ch, ruãnû zhotoven˘ch papírÛ.
Nejmlad‰í v˘tvarné generaci tato soutûÏ poskytovala
dal‰í pfiíleÏitost k vefiejné prezentaci i k vzájemnému
poznání a srovnání vlastní tvorby.
První roãník soutûÏe byl vyhlá‰en v roce 1996 k 400. v˘-
roãí velkolosinské Ruãní papírny a zapojili se do nûj
studenti ze stfiedních i vysok˘ch ‰kol. V nûm tehdy 
uspûla studentka Fakulty v˘tvarn˘ch umûní Pavla
Jarmarová, která obsadila tfietí místo. Také v dal‰ím,
loÀském roãníku soutûÏe si odnesla 3. cenu za 8 dfie-
vorytÛ ke knize 7 hofik˘ch balad vûãného studenta
Roberta Davida (na snímku vpravo).
JestliÏe probíhal první, nult˘ roãník pfiedev‰ím ve zna-
mení trojrozmûrn˘ch prací (knihy, objekty), pfiinesl 

ten loÀsk˘ pfieváÏnou nadílku grafick˘ch listÛ. To v‰e
bylo k vidûní na v˘stavû v brnûnské Galerii D Design
centra âeské Republiky ve dnech 7. ledna aÏ 6. února
1998. VernisáÏi byl pfiítomen také v˘konn˘ fieditel a.s.
MORPA PhDr. Miroslav Soukup (na snímku s fiedite-
lem Design centra âR v Brnû vpravo).             – yk– 

Ars papirium

UÏ v prÛbûhu prvního semestru ‰kolního roku
1997/98 zaãal Institut zvefiejÀovat v˘sledky své práce
a aktivnû se podílet na zlínském kulturním Ïivotû.
V Academia centru uspofiádal dvû v˘stavy – od 31. 10.
do 11. 11 loÀského roku to byla pomûrnû rozsáhlá pre-
zentace tvorby fieditele Institutu ak. malífie Jana
Meisnera, na níÏ se náv‰tûvníci seznámili s jeho gra-
fick˘m designem. Byly zde vystaveny plakáty, úpravy
ãasopisÛ, ilustrace knih vãetnû jejich grafického fie‰ení,
obaly gramodesek, znaãky a loga, drobná grafika pro
potû‰ení vlastní i sv˘ch pfiátel. Z jeho díla vyzafiuje 
radost a témûfi nakaÏliv˘ optimismus, doplnûn˘ jemnû
ironick˘m nadhledem v‰ude tam, kde to prospívá 
v˘slednému v˘razu.
V první polovinû prosince vystavil fotografie z osobního
archívu Pavel Dias, vedoucí ateliéru reklamní fotogra-
fie. Svou v˘stavu nazval „Ohlédnutí“. Byl to vlastnû v˘-
bûr málo znám˘ch nebo zatím vÛbec nepublikovan˘ch
fotografií. Komorním naladûním a citlivou instalací
ãernobílého svûta sv˘ch fotografií vytvofiil z foyer 
budovy fakulty na Mostní ulici prostor k zamy‰lení
a meditaci.
Studenti reklamní tvorby vystavovali také v Mûstském
divadle. Po dohodû s umûleck˘m ‰éfem divadla
Petrem Vesel˘m se rozvíjí spolupráce divadla
a Institutu, jejímÏ prvním zfieteln˘m plodem byla sou-
tûÏ na divadelní plakát a v jejím závûru rovnûÏ v˘stava
soutûÏních návrhÛ. Potû‰itelné je, Ïe studenti mûli ne-
jen moÏnost vidût své návrhy vystaveny a poznat i re-
akci vefiejnosti, ale také fakt, Ïe jeden z návrhÛ byl
skuteãnû vybrán k realizaci. Tématem soutûÏe byl pla-
kát (na snímku vlevo) pro pfiedstavení „Parvenu aneb
Kde maso, tam psi“ a autorem vítûzného návrhu je

student 1. roãníku grafického designu Jan Koláfi.
Dohoda pfiedpokládá roz‰ífiení spolupráce i na ostatní
obory.

V nadcházejícím semestru bude program v Academiu
centru pokraãovat – plánovány jsou v˘stavy prací stu-
dentÛ, fotografií Alexandra Hackenschmieda a v˘stava
Liturgick˘ rok.

PhDr. Tomá‰ MIKULÁ·TÍK
vedoucí kabinetu teorií a dûjin umûní

„Fotograf na cestû k porozumûní ãlovûku, fotograf na

cestû odejímání bfiímû Ïivota tûÏkého, fotograf hle-

dající slabé, nemocné a trpící, nikoli proto, aby na 

základech tûchto vzniklo dílo pro medaile, ale aby

dílem, tfieba bez medailí, bylo pomoÏeno...“

Tûmito slovy charakterizoval prof. Miroslav
Vojtûchovsk˘ stálici ãeské tvÛrãí fotografie Pavla Diase
v letáãku k jeho v˘stavû nazvané Ohlédnutí.

Pestrá v˘stavní ãinnost Institutu reklamní tvorby a marketingov˘ch komunikací

veselohra ze ivota lid s pouitm p eklad 
Pavla Janskho a Milana Svobody 
a Mudroslov nrodu slovanskho 
v p slovch ze sbrky F. L. elakovskho,
upravili Ivan Bala a a Jana Kafkov
REºIE: IVAN BALA A

Ivan Stodola, Moliere: scénická koláÏ z her âaj u pana senátora a Mû‰Èák ‰lechticem

Z v˘stav
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Obstarat si vhodné místo a uplatnûní podle sv˘ch
pfiedstav je pro absolventy technick˘ch (a nejen tech-
nick˘ch) vysok˘ch ‰kol rok od roku tûÏ‰í. Zatímco na
poãátku 90. let nebylo nalezení pracovní pfiíleÏitosti
pfiíli‰ obtíÏné a kariérov˘ postup absolventa byl po-
mûrnû rychl˘, dnes je, jak se zdá, zájem podnikÛ 
o ãerstvé absolventy slab‰í. Na trhu práce mají totiÏ
znaãnou nev˘hodu – nemají vût‰inou praxi a zku‰e-
nosti.
Jaké jsou dnes poÏadavky firem na uchazeãe o práci?
Co potfiebuje absolvent k tomu, aby jeho ‰ance na zís-
kání vytouÏené pozice byly co nejvût‰í?
Vyjádfieno struãnû – vedle urãit˘ch osobnostních
pfiedpokladÛ potfiebuje pfiedev‰ím znalosti spojené
s praktick˘mi zku‰enostmi a dobrou jazykovou vyba-
veností.
UÏ v prÛbûhu studia by mûl student v pfiedstihu uva-
Ïovat o tom, co by chtûl v budoucnu dûlat, co by ho
bavilo, peãlivû vybírat volitelné pfiedmûty a vyuÏívat
v‰eho, co mu ‰kola nabízí. Vedle teorie by se v‰ak mûl
cílevûdomû soustfiedit i na získání praktick˘ch doved-
ností a zku‰eností. Maximum vytûÏit ze semináfiÛ a cvi-
ãení, vyuÏít stáÏí, které ‰kola zprostfiedkuje, hlásit se
do soutûÏí, které pro studenty vypisují podniky, vyu-
Ïívat sluÏeb nadací a studentsk˘ch organizací, cílevû-
domû si hledat a vybírat brigády, pfiípadnû pracovat na
ãásteãn˘ úvazek. Nesmírnû cennou devizu získá praxí
v zahraniãí.
Znalost jednoho svûtového jazyka je dnes u absolven-
ta V· povaÏována za samozfiejmost, stále ãastûji se
v‰ak Ïádá znalost dvou svûtov˘ch jazykÛ. Neb˘vá vût-
‰inou podmínkou, pro uchazeãe je v‰ak velkou v˘ho-
dou. PoÏadavky jsou zatím smûrovány na angliãtinu
a nûmãinu, dá se v‰ak pfiedpokládat , Ïe bûhem nûko-
lika let bude stejnû Ïádaná také ru‰tina. RovnûÏ ovlá-
dání PC a fiidiãské oprávnûní jsou u absolventa vysoké
‰koly technického smûru a ekonomického zamûfiení
dnes pokládány za zcela samozfiejmou vybavenost pro
praxi.
Zatímco dfiíve byli budoucí zamûstnavatelé ochotni to-
lerovat urãité nedostatky a staãila jim ochota uchaze-
ãe doplnit si mezery ve vzdûlání, dnes uÏ tuto „trpûli-
vost“ nemají. Jsou pfiipraveni rozvíjet dovednosti no-
v˘ch zamûstnancÛ, investovat do jejich dal‰ího profe-
sionálního rÛstu a rozvoje, nehodlají v‰ak tolerovat
základní nevybavenost. Nestaãí jim proto informace
o tom, Ïe zájemce o zamûstnání vykonal zkou‰ku z to-
ho ãi onoho, ale stále ãastûji podrobují uchazeãe pfii
v˘bûrovém fiízení praktickému ovûfiení jejich doved-
ností a jazykov˘ch znalostí.
Na manaÏerské posty jsou absolventi dnes pfiijímáni,
i kdyÏ ne pfiíli‰ ãasto, pfiedev‰ím v mal˘ch soukrom˘ch
firmách. Tam se od nich vyÏaduje znaãná v‰estran-
nost, práce v‰eho druhu a zejména samostatnost.
Majitelé a manaÏefii mal˘ch firem totiÏ vût‰inou nema-
jí ãas na to, aby se novému pracovníkovi mohli vûno-
vat. Nezfiídka také personální práci podceÀují, nepfii-
pravují a nevychovávají si systematicky „rezervy“ pro
dal‰í rÛst firmy a nového pracovníka pfiijmou aÏ tehdy,

kdyÏ jim „teãe do bot“. PfieváÏná vût‰ina absolventÛ je
v‰ak pfiijímána na niÏ‰í pozice a vedle situace firmy
pak záleÏí pfiedev‰ím na nich, jak˘ bude jejich dal‰í
profesionální v˘voj.
Zku‰ení pracovníci personálních agentur radí ãer-
stv˘m absolventÛ vysok˘ch ‰kol zÛstat pfii ucházení se
o zamûstnání „pfii zemi“. Uvûdomit si, co je pro nû 
reálné, zváÏit, co mohou nabídnout, a pfiedev‰ím mít
na zfieteli, Ïe trh práce je trh jako kaÏd˘ jin˘. Snad by-
chom k tomu mohli pfiidat je‰tû jednu radu – nefiíkat
si „Skonãil(a) jsem, jakou práci bych teì mohl(a) dû-
lat“, ale fiíci si „V budoucnu bych chtûla(a) dûlat tako-
vou a takovou práci, zastávat takovou a takovou pozi-
ci – co musím jiÏ v prÛbûhu studia udûlat pro to, 
abych svého cíle dosáhl(a)?“
Prvním dÛleÏit˘m krokem k tomu, aby vstup absol-
venta vysoké ‰koly do praxe byl úspû‰n˘, je zajistit si
uÏ v prÛbûhu studia co nejlep‰í pfiedpoklady pro 
úspûch na trhu práce – patfiiãnû se vybavit po stránce
odborné a jazykové a v rámci moÏností získat také Ïá-
doucí praktické zku‰enosti. Jak v‰ak postupovat, aby
cesta k dobrému místu byla co nejefektivnûj‰í? Jak svÛj
vstup do praxe zrealizovat? MoÏností, jak na to, je 
celá fiada.

Vyhledávání zamûstnání 
prostfiednictvím kontaktÛ
Bohat˘ zdroj informací a moÏností pfiedstavují pfiátelé
a známí, zejména pak pfiátelé a známí rodiãÛ. Obvykle
znají dobfie dan˘ region a mají s firmami urãité zku‰e-
nosti. U tûch je tedy nejlépe zaãít. Je to nejjednodu‰‰í
zpÛsob a pfiedstavuje dobr˘ start. Má své v˘hody
(mnohé je jednodu‰‰í), ale i nev˘hody (pfiátelské vaz-
by a „rodiãovské zázemí“ obãas komplikují Ïivot...).

Osobní nav‰tûvování podnikÛ
Úspûch osobní náv‰tûvy podniku závisí na fiadû okol-
ností. U progresivních firem se silnou firemní kultu-
rou je osobní náv‰tûva ãasto více ãi ménû efektivní
podle toho, jak˘m zpÛsobem je Ïádost o místo pfied-
nesena, jak˘ dojem zájemce vyvolá. Hledá-li uchazeã
u firmy „nûjakou“ práci, staví se tím v oãích potenciál-
ního zamûstnavatele do role ãlovûka, kter˘ se nemÛÏe
uplatnit, coÏ na nûj nevrhá nejlep‰í svûtlo. Ví-li ov‰em
s urãitostí, Ïe by v daném podniku rád pracoval, má
o nûm patfiiãné znalosti a je schopen svÛj zájem 
zdÛvodnit a prokázat, situace bude mít patrnû ponû-
kud jin˘ charakter.
Nebude tomu tak samozfiejmû v‰ude. Setkat se lze
i s velk˘m úfiedním pfiístupem pracovníkÛ personál-
ních oddûlení ãi se zcela nepromy‰len˘m a chaotic-
k˘m postupem vedení firmy v oblasti práce s lidsk˘mi
zdroji, s nejasn˘mi plány, poÏadavky, kritérii v˘bûru
atd. ZáleÏí na tom, o jak velk˘ podnik jde, jaká je jeho
filozofie a kultura, jaká je jeho personální strategie
a zda nûjaká strategie existuje. A jde samozfiejmû
i o to, zda podnik nové pracovní síly aktuálnû potfie-
buje.
Pfiedností osobní náv‰tûvy je to, Ïe na místû lze získat

fiadu uÏiteãn˘ch informací o podniku a moÏnostech,
které poskytuje pro pracovní kariéru, v‰imnout si pra-
covního prostfiedí a posoudit kulturu firmy. Má-li
ov‰em student tyto informace v pfiedstihu, nejlépe uÏ
na zaãátku posledního roãníku, je ve v˘hodû – na zá-
kladû srovnání podnikÛ se mÛÏe lépe rozhodovat, má
jasnûj‰í pfiedstavu o moÏnostech a situaci na trhu 
práce a tedy i lep‰í pfiedpoklady pro úspûch u pfiijí-
macího pohovoru.

Speciální kontaktní akce
Osobní kontakt se zástupci firem zprostfiedkovávají
studentÛm také speciálnû pofiádané akce, organizova-
né zejména jednotliv˘mi vysok˘mi ‰kolami ãi fakulta-
mi, napfi. pod názvem „Kariérové dny“ ãi „Trh pracov-
ních pfiíleÏitostí apod. Jde pfiedev‰ím o prezentace fi-
rem studentÛm nejvy‰‰ích roãníkÛ a o osobní setkání
mezi pfiedstaviteli firem a studenty, ktefií projeví o da-
nou firmu zájem. Hodnû pomáhá studentÛm v tomto
smûru také mezinárodní studentská organizace 
AIESEC (sdruÏuje studenty ekonomick˘ch a obchod-
ních vysok˘ch ‰kol). Ta kaÏdoroãnû vydává katalog
pracovních pfiíleÏitostí a pofiádá pomûrnû prestiÏní
(pfiihlédneme-li ke sloÏení prezentujících se firem)
setkání firem se studenty, nazvané KONTAKT.
Akce tohoto typu si pozornost studentÛ, ktefií hledají
zamûstnání, rozhodnû zaslouÏí. Nejen Ïe zde v krát-
kém ãasovém úseku získají znaãné mnoÏství informací,
ale pfiedev‰ím poznají firmy, které mají o absolventy
zájem. A to je pfii hledání zamûstnání dÛleÏité.

Inzerce
Inzertní sluÏby nám dávají dvû moÏnosti: inzerát si po-
dat nebo na inzerát odpovûdût.
Podávání inzerátu pfii hledání zamûstnání je ménû
bûÏné. UÏiteãné je zejména tam, kde jde o specializo-
vanou práci, málo frekventovan˘ obor apod. Inzerát je
v‰ak tfieba správnû naformulovat (nejlépe s pomocí
odborníka) a podat do vhodnû vybraného tisku.
Nejpfiíhodnûj‰í jsou v takovém pfiípadû odborné novi-
ny a ãasopisy.
Odpovídání na inzeráty je naopak bûÏnou a také vel-
mi efektivní formou hledání zamûstnání. Zatímco 
napfi. pfii nav‰tûvování podnikÛ uchazeã vesmûs „stfiílí
naslepo“, pokou‰í se o získání pracovního místa, aniÏ
by s urãitostí vûdûl, zda volné místo v podniku existuje
ãi bude existovat, inzerát mu poskytuje jistotu, Ïe
konkrétní pracovní pfiíleÏitost tu je. Navíc mu dodává
základní informace o poÏadavcích na uchazeãe,
o podmínkách a charakteru práce.
Hledají-li podniky nové zamûstnance, podávají inzerát
buì sv˘m jménem nebo neadresnû (napfi. renomovaná
firma zastupující velké zahraniãní dodavatele v˘poãet-
ní techniky), v druhém pfiípadû ãasto prostfiednictvím
personálních agentur. Od uchazeãÛ vesmûs vyÏadují
zaslání Ïivotopisu a pfiihlá‰ky do v˘bûrového fiízení.
Na základû písemn˘ch materiálÛ je provedena první
selekce uchazeãÛ a ti, ktefií splÀují poÏadavky, zaujali
a „vypadají nadûjnû“, jsou pozváni k osobnímu poho-

Hledám zamûstnání – jak na to
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voru. Dal‰í prÛbûh pak záleÏí na poãtu a kvalitû ucha-
zeãÛ a také na v˘znamu pozice, o kterou jde. Velmi
ãasto se v‰ak v prvním kole rozhovorÛ je‰tû nepodafií
vybrat toho pravého a nûkolik nejúspû‰nûj‰ích je 
pozváno ke druhému kolu v˘bûrového fiízení.
Vût‰inou aÏ k nûmu b˘vají pfiizváni specialisté za úãe-
lem posouzení znalostí, dovedností a zku‰eností 
uchazeãÛ, nezfiídka jsou úãastníci v˘bûrového fiízení
podrobováni také  psychologickému vy‰etfiení pfied-
pokladÛ k dané práci. Byl-li inzerát podáván neadresnû,
obvykle aÏ v tomto uÏ‰ím v˘bûru se uchazeãi dovûdí,
o jakou firmu jde, a jsou jim poskytnuty konkrétnûj‰í
informace. Posledního kola v˘bûrového fiízení se 
úãastní budoucí nadfiízen˘ pracovník ãi zástupci vede-
ní firmy. Tûm pak náleÏí rozhodující slovo v koneã-
ném v˘bûru.
Stejnû jako v pfiípadû osobních náv‰tûv podnikÛ,
i v pfiípadû inzerce se vyplatí vûnovat jí pozornost
v dlouhodobém pfiedstihu. Na základû pravidelného
sledování inzerátÛ lze totiÏ získat informace o situaci
na trhu práce, o trendech jeho v˘voje, o poÏadavcích
firem a také o personálních agenturách, které jsou
podniky nejvíce vyuÏívány. Je ov‰em zapotfiebí vybrat
si renomovan˘ tisk, nejlépe se specializovan˘mi pfiílo-
hami (Hospodáfiské noviny – pfiíloha Kariéra, Mladá
fronta dnes – pfiíloha Zamûstnání), v pfiípadû zájmu
o men‰í podnik pak sledovat pfiedev‰ím regionální
tisk.

Personální agentury
Personální agentury poskytují sluÏby rÛzného charak-
teru a rozsahu – od prostého zprostfiedkování 
zamûstnání po personální poradenství a nároãné ana-
l˘zy v oblasti personálních strategií a vyuÏívání lidského
potenciálu ve firmû. Absolvent vysoké ‰koly se na nû
mÛÏe obrátit s Ïádostí do zafiazení databáze – nûkdy
za men‰í poplatek, vût‰inou v‰ak bezplatnû.
Personálním agenturám totiÏ hradí jejich sluÏby pod-
niky, které vyuÏívají jejich odborn˘ch sluÏeb pfii 
vyhledávání a v˘bûru pracovníkÛ. Nûkteré agentury
pouze „dodávají“ potenciální uchazeãe splÀující sta-
novené poÏadavky a pracovníci podniku si z nich sami
vybírají, jiné agentury komplexnû zaji‰Èují v˘bûrové fií-
zení vãetnû spolupráce pfii stanovování kritérií v˘bûru
apod. Existují v‰ak i agentury, které databázi nemají
a vûnují se pfiedev‰ím aktivnímu vyhledávání pracov-
níkÛ (prostfiednictvím inzerátÛ, kontaktÛ, spolupráce
s odborn˘mi asociacemi ãi vysok˘mi ‰kolami apod.).
V následujícím pfiehledu uvádíme (bez nároku na úpl-
nost) personální agentury pÛsobící v Brnû:

A PROFES, Pfiíkop 2a
APS, PhDr. Jan Kunovsk˘, Franti‰kánská 6
Brno Business Service s.r.o., ·umavská 15
HOFÍREK CONSULTING, Mendlovo nám. 1a
KON-TAKT s.r.o., Hromádkova 29
ManMark ECONOMY, Vevefií 46

PERSONAL servis, spol. s r. o., KobliÏná 19
Personnel Select, Brandlova 4
START âR, Brandlova 4.

Chce-li student vyuÏít pfii hledání zamûstnání sluÏeb
personální agentury, mûl by si ov‰em, neÏ se do 
nûkteré z nich vydá, promyslet, jakou práci by chtûl
dûlat, jak˘m smûrem by se chtûl orientovat, jaké jsou
jeho profesionální cíle. Nejen proto, Ïe chce-li dûlat
„cokoliv“, vydává o sobû ‰patn˘ signál, ale zejména
proto, Ïe dotazy podobného typu mÛÏe v agentufie 
oãekávat. Specifikací sv˘ch pfiedstav a pfiedností napo-
mÛÏe tomu, Ïe agentura ho bude moci efektivnû „na-
bízet“ podnikÛm, a zv˘‰í tím také pravdûpodobnost
toho, Ïe najde práci, která by ho bavila a kterou by 
dûlal rád.

Co dodat závûrem? Snad jen zopakovat, Ïe chtûjí-li 
absolventi vysoké ‰koly získat dobré zamûstnání, mûli
by s aktivitami v tomto smûru zaãít ve znaãném pfied-
stihu, a popfiát jim hodnû v˘drÏe a ‰tûstí. Obojí bu-
dou, jak se zdá, na dne‰ním trhu práce potfiebovat.

PhDr. RÛÏena LUKÁ·OVÁ, CSc.
Fakulta podnikatelská

Tak jako kaÏd˘ rok i letos opustí katedry fakult VUT
v Brnû studenti posledních roãníkÛ. KaÏd˘ z nich od-
chází ze ‰koly s jin˘mi vzpomínkami, pfiáními a nadû-
jemi. Jedno v‰ak mají spoleãné. V‰ichni se jistû budou
chtít dobfie uplatnit v praxi, budou si chtít najít to nej-
vhodnûj‰í zamûstnání, kde se budou moci realizovat
a uplatnit své dovednosti a své pfiedpoklady.
K tomu, aby jejich hledání bylo co nejkvalitnûj‰í a nej-
rychlej‰í, je potfieba mít k dispozici konkrétní pfiehled
o trhu nabídek zamûstnání. V tento moment má stu-
dent mnoho moÏností, jak pfii hledání vhodného za-
mûstnání postupovat. MÛÏe hledat kontaktní ãísla
v telefonním seznamu, mÛÏe naslepo obcházet regio-
nální firmy a podnikatele, mÛÏe se obrátit na rÛznû
kvalitní personální agentury.
Ale student VUT má je‰tû jednu a rozhodnû kvalitní
moÏnost, jak toto své hledání zaãít. Nabízíme vám 
variantu, která vám umoÏní získat potfiebné aktuální
kontakty a navíc vás seznámí pfiímo s lidmi zodpovûd-
n˘mi za nábor pracovníkÛ do pfiedních ãesk˘ch firem
oborÛ strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky 
a elektroniky, energetiky, chemie, poradenství atd. Pfii
rozhovoru s tûmito zástupci firem se dozvíte nejen 
podrobnosti o moÏnostech získání konkrétních 
zamûstnání a podmínkách pfiijetí, ale získáte i mnohé
informace o vlastní pracovní náplni firmy, jejím sou-
ãasném stavu, plánech do budoucnosti apod.
O jaké moÏnosti to zde hovofiíme ?

¤eã je o „Veletrhu pracovních pfiíleÏi-
tostí“, jehoÏ jiÏ tfietí roãník opût pfiipravuje meziná-
rodní studentská organizace IAESTE LC VUT Brno.
Jde o akci, která má za úkol umoÏnit studentÛm v‰ech
fakult VUT ( ale i ostatních V· ) setkání se zástupci
pfiedních ãesk˘ch firem ze v‰ech jmenovan˘ch oborÛ.
Pfiitom je kladen dÛraz na osobní setkání studentÛ se
zástupci firem. Studenti tak pfiímo od vedoucích pra-
covníkÛ personálních oddûlení získávají potfiebné in-
formace a kontakty na konkrétní firmy. Na malém pro-
storu je zde moÏno získat pfiehled o nabídce nûkolika
desítek pfiedních ãesk˘ch firem, jako jsou napfi. kon-
cerny ABB, ·koda Auto a.s., Procter & Gamble, Let
a.s., Zetor a.s., JeD âEZ a.s., Radiomobil a.s. apod.
Leto‰ní roãník VPP je navíc obohacen o spolupráci
s Fakultou strojní VUT v Brnû, na jejíÏ pÛdû se akce
bude konat. Fakulta strojní chce pofiádané akce vyuÏít
k tomu, aby za pfiítomnosti odborn˘ch zástupcÛ firem
pfiedvedla v˘sledky a moÏnosti sv˘ch vûdeckov˘zkum-
n˘ch aktivit. ZároveÀ jde i o vítanou moÏnost prezen-
tace FS jako takové, coÏ je v dobû vysoké poptávky po
technick˘ch odbornících ve vût‰inû firem nanejv˘‰
nutné.
Spolupofiadatelé tohoto roãníku VPP zvolili jako den
konání akce 18. bfiezen 1998. Program bude zahájen
v 9°° hodin slavnostním uvítáním a krátk˘m pfiedsta-
vením v‰ech zúãastnûn˘ch firem a ukonãen bude 
téhoÏ dne ve 14°° hodin.

Kromû zmínûného veletrhu se mÛÏete po cel˘ rok set-
kávat s dal‰ími projekty studentské organizace IAESTE
LC VUT Brno. Mezi ty nejzajímavûj‰í jistû patfií také vy-
dávání Katalogu pracovních pfiíleÏitostí, kde naleznete
nabídky zamûstnání, struãné informace o uveden˘ch
firmách a pfiedev‰ím kontaktní adresy na zástupce 
firem v na‰em regionu a v celé âeské republice.
V popfiedí aktivit IAESTE ( zkratka anglického názvu –
voln˘ pfieklad – Mezinárodní asociace pro v˘mûnu
studentÛ na zahraniãní praxe ) stojí rovnûÏ pofiádání
zahraniãních praxí pro studenty VUT. KaÏdoroãnû se
pfied vánocemi koná konkurz na obsazení tûchto 
zahraniãních praxí. Napfi. posledního konkurzu na
praxe pro rok 1998 se zúãastnilo témûfi sedmdesát
studentÛ ze v‰ech fakult VUT v Brnû. Ti nejlep‰í z nich
budou mít moÏnost v rámci spolupráce s ostatními za-
hraniãními poboãkami IAESTE je‰tû letos absolvovat
technickou praxi v nûkteré ze 68 zemí celého svûta.
Pokud máte zájem o bliÏ‰í informace, t˘kající se na-
‰ich projektÛ nebo vÛbec ãinnosti IAESTE, rádi Vás 
uvítáme v na‰í kanceláfii, kterou naleznete v areálu 
kolejí VUT Pod Palackého vrchem, blok K 1/ 114.
Kontaktovat nás mÛÏete také prostfiednictvím dal‰ích
komunikaãních prostfiedkÛ :
Tel./Fax : 05 – 413 212 63/ kl. 532, 
e-mail:  iaeste@fee.vutbr.cz   www.fee.vutbr.cz/iaeste/

Jan ERTL 
IAESTE LC VUT Brno, public relations

IAESTE LC VUT Brno informuje
Prezentaãní den firem



âást I. – Na poãátku v‰eho byl...

STUDENT. Stál u dvefií Kabinetu kultury FEI VUT,
chvíli pfie‰lapoval, poode‰el, znovu se vrátil a teprve
po chvíli se osmûlil a zazvonil. Váhavû vstoupil, 
rozhlédl se kolem sebe, a kdyÏ zjistil, Ïe jsem sám, 
opatrnû se zeptal, zda bych si nemohl vyposlechnout
problém, kter˘ jiÏ del‰í dobu v sobû nosí, kter˘ se
prohlubuje a zaãíná se projevovat i ve vztazích ke spo-
luÏákÛm, uãitelÛm, rodiãÛm a podepsal se i na jeho
studijních v˘sledcích. „Roze‰el jsem se svojí holkou
a byl jsem z toho tak ‰patnej, Ïe jsem se nemohl na
nic soustfiedit. Doma jsem se pohádal s rodiãi, vyletûl
jsem ze zkou‰ky z matiky, a abych na v‰echny problé-
my zapomnûl, zaãal jsem chodit do hospody. Dnes
bez pití ani neusnu. K psychiatrÛm nechci jít, bojím
se, Ïe by mû evidovali jako du‰evnû nemocného, a tak
jsem se pfii‰el poradit, co mám dûlat.“

První my‰lenka, která mû napadla, souvisela s po-
radnou psychologa, se kter˘m jsem spolupracoval jiÏ
pfii pfiípravû svého kurzu Sebevláda a kterého znám
jako profesionála se vztahem k mládeÏi. To v‰ak stu-
dent naprosto jednoznaãnû odmítl s poukazem na 
obavu z evidence a z toho, Ïe by s ním mohlo b˘t 
zacházeno jako s nemocn˘m. A já jsem tak mûl svÛj
první pfiípad a zároveÀ motivaci k zahájení ãinnosti
poradenského stfiediska, které by se zab˘valo nejen
problematikou momentálního psychického stavu stu-
denta, fie‰ením jeho stresové situace, ale i sledováním
studentÛ z pohledu jejich zdraví, psychiky, tûlesné
i du‰evní vyspûlosti, socioprofesního zázemí, hygie-
nick˘ch návykÛ, tendence k alkoholismu, koufiení
a drogám. V‰e ale potfiebovalo fiádnû promyslet, pro-
jednat s psychology, psychiatry i studenty sam˘mi
a celou koncepci ãinnosti projednat ve vedení fakul-
ty. Teprve tehdy se ukázalo, Ïe situace je daleko slo-
Ïitûj‰í a bude tfieba nejen spolupráce s odborn˘mi
pracovi‰ti, ale i s pedagogy, aby tato ãinnost byla chá-
pána jako potfiebná a nikoli okrajová záleÏitost.

V první fázi mû velmi v˘raznû pomohli odborníci
z brnûnské Krajské hygienické stanice, ktefií poskytli 
nejen odborné rady, ale i konkrétní testy, na základû
kter˘ch bylo moÏno zjistit stávající situaci mezi stu-
denty. O pomoc jsem se obrátil i na Ústav tûlesné 
v˘chovy a sportu a na Studentskou unii. I zde jsem se
setkal s podporou projektu a v souvislosti s blíÏím se
nov˘m ‰kolním rokem jsem zaãal pfiipravovat rozsáhl˘
prÛzkum mezi studenty prvních roãníkÛ fakulty.
První v˘sledky byly více neÏ znepokojivé.

Projekt byl realizován formou dotazníkov˘ch akcí,
pfiizpÛsoben˘ch studentÛm V· technického zamûfiení
a upraven˘ch tak, aby odpovûdi na jednotlivé otázky
mohly b˘t více jednoznaãn˘mi, co moÏná nejpfiesvûd-
ãivûj‰ími a objektivními. Studenti spolupracovali na
zcela dobrovolné bázi. Kontrolu dat provádûla nezá-
vislá skupina z PF MU v Brnû, pracovníci KHS a ÚTEV
a SU FEI. Zjistili, Ïe studenti nastupují na ‰kolu bez
v˘razného zájmu o studium, bez oblíben˘ch volnoãa-
sov˘ch aktivit, s velmi nízkou fyzickou dispozicí,

s ãast˘m sklonem k alkoholismu, koufiení a dokonce
i se zku‰enostmi s drogami. Ze sledované skupiny
studentÛ témûfi 20 % neumí plavat, cca 10 % studen-
tÛ má velmi slabou kondici, témûfi 50 % studentÛ po-
Ïívá alkohol a pfies 20 % studentÛ má zku‰enostmi
s drogami.

Po tomto zji‰tûní jsem se obrátil na vedení fakulty
se Ïádostí o podporu pfii dal‰ím pokraãování v˘zku-
mu a pomoc pfii zaji‰Èování zpracování dat tak, aby

v‰e probûhlo anonymnû a studenti tak nebyli vystave-
ni nebezpeãí zvefiejnûní v˘sledku s jejich jménem.
Toto se podafiilo a cel˘ projekt se úspû‰nû rozjel a stal
se souãástí ãinnosti Kabinetu kultury FEI VUT. O jeho
pokraãování, problémech i v˘sledcích se dozvíte
v pfií‰tím ãísle Událostí.

Mgr. Zdenûk HONS
Foto: Pfiemysl JANÍâEK
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„Ostfie“ sledovaní studenti aneb Jak se Ïije na‰í vysoko‰kolské mládeÏi

CO DùLAT?

Jak ãasto se tato otázka vynofiuje v hla-

vû mladého ãlovûka a kolik dal‰ích 

jin˘ch? Kde nalézt odpovûì, je potom 

otázkou z posledních. „Jsem mlad˘ 

a Ïivot mám pfied sebou, pfiesto nevím,

co s ním...“ Bezradnost, pocit prázdnoty,

nudy a marnosti, osamûlost a odcize-

nost okolí mohou mladého ãlovûka

snadno pfiivést na scestí. Zde se nabízí

fiada únikov˘ch cest, ty v‰ak 

nedovedou nikoho ke ‰tûstí. VÏdy je

v‰ak moÏno vrátit se zpût a nalézt 

opravdovou cestu Ïivotem, byÈ neu‰la-

panou, plnou pfiekáÏek a konfrontací

na níÏ dáno je ãlovûku uãit se, rÛst

a lidsky zrát.



Program CEEPUS na Fakultû stavební
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Co je to CEEPUS?
Dne 8. prosince 1993 podepsali v Budape‰ti ministfii

Bulharska, Rakouska, Polska, Slovenska, Slovinska
a Maìarska, zodpovûdní za oblast vysokého ‰kolství,
smlouvu o spolupráci v oblasti meziuniverzitní koo-
perace a akademické mobility. Její rámec vytváfií pro-
gram CEEPUS, Central European Exchange Program
for University Studies.
Ve‰kerá dÛleÏitá a urãující rozhodnutí jsou pfiijímána
spoleãnou konferencí ministrÛ zemí zapojen˘ch do
programu. Konference se schází zpravidla jednou za
rok. KaÏdá ãlenská zemû má vlastní národní kanceláfi
CEEPUS. 

Pro lep‰í vzájemnou komunikaci mezi jednotliv˘mi
národními kanceláfiemi byl zfiízen generální sekreta-
riát se sídlem ve Vídni. Náklady na ãinnost generální-
ho sekretariátu hradí rakouská strana.
âeská republika stála spoleãnû s ostatními stfiedoev-
ropsk˘mi zemûmi u zrodu programu CEEPUS, av‰ak
díky tehdej‰ímu nezájmu vysok˘ch ‰kol a univerzit od
podpisu dohody ustoupila. Program vstoupil v plat-
nost dne 1. prosince 1994.
Otázka ãlenství âeské republiky byla znovu pfiehod-
nocena v roce 1995. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu
mezi vysok˘mi ‰kolami a univerzitami se na‰e repub-
lika zapojila do programu CEEPUS od roku 1996, tj.
od ‰kolního roku 1996/97.
Na zasedání v˘boru ministrÛ, v lednu 1995 ve Vídni,
bylo za ãlena programu CEEPUS pfiijato také
Chorvatsko.
Program CEEPUS je otevfien pro v‰echny studijní obo-
ry, ale zamûfiuje se pfiedev‰ím na ty univerzity, které
nabízejí pfiedná‰ky v anglickém, nûmeckém nebo 
francouzském jazyce. Program CEEPUS je urãen nejen
pro studenty, mladé absolventy, ale také pro vysoko-
‰kolské uãitele z ãlensk˘ch státÛ programu. KaÏd˘ 
úãastník, kter˘ realizuje svÛj pobyt v rámci programu,
obdrÏí stipendium, které mu poskytne hostující stát.
Stipendium mÛÏe b˘t udûleno nejv˘‰e na dobu 12
mûsícÛ. Poãet nabízen˘ch stipendijních mûsícÛ si sta-
novuje kaÏd˘ ãlensk˘ stát.
V rámci programu jsou nabízené rÛzné formy aktivit.

Vedle pfiedná‰ek, kurzÛ a praktik jsou to také specia-
lizované intenzivní kurzy, urãené pfiedev‰ím pro stu-
denty, postgraduanty ãi pfiedná‰ející. 
Dal‰í formou aktivit jsou letní ‰koly, které trvají zpra-
vidla 3 t˘dny a vztahují se k urãitému tématu, inten-
zivní kurzy pro mladé vysoko‰kolské uãitele v délce
nejménû 2 t˘dnÛ nebo letní jazykové kurzy, které jsou
urãeny pro úãastníky ze dvou ãlensk˘ch státÛ.
Podstatou jazykov˘ch kurzÛ je, Ïe jedna skupina 
úãastníkÛ se uãí matefiskému jazyku skupiny druhé
a naopak.

První stáÏisté z Fakulty stavební
1. záfií 1997 zaãala v˘mûna pobytÛ studentÛ a uãitelÛ

v rámci programu CEEPUS na Fakultû stavební. Tent˘Ï
den byl prvním dnem zahraniãní stáÏe pro 
Ing. ZbyÀka Ker‰nera, CSc., asistenta z Ústavu staveb-
ní mechaniky, a Ing. Pavly Melecké, doktorandky na
Ústavu pozemního stavitelství. Jako místo své „náv‰tû-
vy“ si oba vybrali Katedru fyziky materiálÛ Fakulty sta-
vební na Polytechnice v polském mûstû Opole. Cílem
tûchto pobytÛ, jejichÏ délka byla 16 a 30 dnÛ, bylo se-
známení se s prací, systémem v˘uky a fie‰en˘mi pro-
blémy na partnerské fakultû, ale také navázání osob-
ních kontaktÛ, na jejichÏ základû lze rozvíjet dal‰í spo-
lupráci mezi fakultami.

Pár slov o hostitelské fakultû
Celá Opolská Polytechnika je v porovnání s na‰í gi-

gantickou ‰kolou malá. Na Fakultû stavební kaÏd˘ rok
ukonãí studium asi jen 60 posluchaãÛ. Na katedfie,
která hostila na‰e stáÏisty, pracuje celkem 10 lidí, z to-
ho 2 profesofii, 2 doktofii a 4 inÏen˘fii asistenti. Pokud
ov‰em pfiestaneme hodnotit kvantitu a zamûfiíme se
na kvalitu, mÛÏeme konstatovat, Ïe se na pracovi‰tích
Opolské Polytechniky zab˘vají nejrÛznûj‰ími v˘zkum-
n˘mi problémy. Konkrétnû na hostitelské katedfie je
stfiedem zájmu fyzika stavebních materiálÛ, jejich 
chování a vlastnosti. Mezi v˘zkumné úkoly fie‰ené
v souãasné dobû patfií navlhání a následné vysychání
stavebních materiálÛ v dÛsledku povodnû, mûfiení 

koeficientu difúze vodních par v nestacionárních pro-
cesech, ale také kondenzace vodních par na povr‰ích
oken v památkov˘ch objektech. ¤e‰ení úkolÛ spoãívá
jak v mûfiení, tak i v matematickém modelování 
chování a vlastností materiálÛ.

A teì nûco o mûstû Opoli
Opole, mûsto leÏící v polském Slezsku, je vzdáleno 

95 km na jihov˘chod od Wroclawi a pouh˘ch 80 km
severnû od hraniãního pfiechodu v Krnovû. Opole je
se sv˘mi 130 tisíci obyvateli a tfiemi vysok˘mi ‰kolami
(Opolská Polytechnika, Opolská Universita a Vysoká

‰kola ekonomická) hlavním mûstem vojevÛdství
Opolského. Studuje zde 15 tisíc vysoko‰kolákÛ, jsou
zde vydávány regionální deníky, mûsto je sídlem nû-
kolika regionálních rádií i televizních stanic, ale také
se zde konají národní i mezinárodní v˘stavy a festiva-
ly. Mezi festivaly patfií pfiedev‰ím Festival polské písnû,
kde kaÏdoroãnû vystupují jak jiÏ známí, tak i mladí, 
talentovaní pol‰tí interpreti v‰ech hudebních ÏánrÛ.
Opole je mûsto, ve kterém najdeme prÛmysl, ale také
mnoho zajímav˘ch historick˘ch památek. V tomto
mûstû lze obdivovat mnoho kostelÛ, mezi kter˘mi je
i Opolská katedrála sv. KfiíÏe a franti‰kánsk˘ kostel sv.
Trojice, oba v gotickém slohu. Mûsto bylo také sídlem
PiastovcÛ, za jejichÏ vlády byl postaven zdej‰í zámek,
z nûhoÏ se do dne‰ních dnÛ zachovala pouze tzv.
Piastovská vûÏ. Na místû nûkdej‰ího zámku najdeme
vojevÛdsk˘ úfiad, funkcionalistickou administrativní
budovu, postavenou v letech 1927-1930. Perlou mûs-
ta mÛÏeme nazvat radnici, která vévodí hlavnímu ná-
mûstí, které se tak jako v jin˘ch polsk˘ch mûstech jme-
nuje prostû „Rynek“ (námûstí). PÛvodní vûÏ radnice
spadla, takÏe ta, kterou dnes mÛÏeme obdivovat, po-
chází z roku 1822, kdy byla postavena podle radnice
ve vzdálené Florencii. Budova radnice je umístûna,
pro nás tro‰ku nezvykle, uprostfied námûstí a je 
obklopena barokními mû‰Èansk˘mi domy s krásn˘mi
‰títy. Pfiekvapivé je, Ïe mnoho domÛ má ‰tít nejenom
smûrem do námûstí, ale i na stranû protûj‰í. Pfiijedete-li
do mûsta vlakem, mÛÏete si v‰imnout, Ïe nástupi‰tû

Katedra fyziky materiálÛ. Vedoucí katedry prof. Kubík uprostfied.

Pohled na opolské Benátky
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není jako obvykle rovné, n˘brÏ ve tvaru kfiivky. Je to
proto, Ïe v dobû, kdy bylo nádraÏí postaveno (roku
1901), byly vlaky krat‰í. Pozdûji bylo nutné nástupi‰tû
prodlouÏit a projektantÛm nezbylo, neÏ vyuÏít pfiírod-
ního terénu. Také nádraÏní budova je zajímavá po
stránce stavební. Mu‰lovit˘ tvar vstupní haly je kon-
struován tak, Ïe lze sly‰et slova ‰eptaná i na opaãné
stranû.
Mûsto Opole bylo postaveno na bfiezích fieky Odry.
V minulosti byly vybudovány také kanály, které spolu
s fiekou svírají dva ostrovy. Na jednom z nich –“Wyspa
Bolko“ – se nachází zoologická zahrada. BohuÏel byla
znaãnû zniãena leto‰ními ãervencov˘mi záplavami
a v‰echna zvífiata, která se podafiilo zachránit, musela
b˘t pfiemístûna do jin˘ch zahrad. Místa kolem kanálu
„Mlynowka“, kde se v˘stavní mû‰Èanské domy zrcadlí
ve vodní hladinû, jsou naz˘vána opolsk˘mi
Benátkami. Je‰tû nedávno pr˘ po kanále jezdily gon-
doly a dnes se uvaÏuje o obnovení této zajímavé turis-
tické atrakce. Mluvíme-li o zajímav˘ch místech v mûs-
tû Opoli, nelze opomenout Skanzen – Muzeum opol-
ské vsi, kter˘ nalezneme na severozápadním okraji
mûsta u v˘padovky na Wroslaw. Na rozloze 10 ha sem
bylo pfievezeno mnoho pÛvabn˘ch dfievûnic, díky
nimÏ se mÛÏeme octnout zpût v 18. a 19. století, kdy
byly postaveny. Hospodáfiská stavení, stodoly, malé
dfievûné chaloupky, kovárna, vûtrné ml˘ny i fungující
vodní ml˘n, v‰e vypadá tak, jako by se jejich obyvate-
lé mûli kaÏdou chvíli vrátit ke své rozdûlané práci.

Dojmy a názory
Jsem si jista, Ïe mnoho ãtenáfiÛ pfii ãtení tohoto ãlán-
ku napadne, Ïe studijní pobyt v Polsku není pfiíli‰ 
atraktivní... Zvykli jsme si jezdit na západ, kde je
„v‰echno lep‰í“, a nûjak jsme pfii tom zapomnûli na ze-
mû, které jsou nám nejblíÏe. Mnohdy pfiesnû víme, co
se dûje na jin˘ch kontinentech, a ani netu‰íme, co je
kousek za na‰í hranicí. A je to ‰koda, protoÏe
s Polskem jsme si velice blízcí nejenom polohou, ale
také jazykem a mentalitou. Musím pfiiznat, Ïe jsem 
také mûla jakési pochyby o pfiínosu této stáÏe, vÏdyÈ
v Polsku se pfiece nemluví Ïádn˘m svûtov˘m jazy-
kem... Tehdy jsem ov‰em je‰tû netu‰ila, Ïe mû v této
na‰i sousední zemi ãeká mûsíc pln˘ nov˘ch záÏitkÛ,
mûsíc, v prÛbûhu kterého jsem potkala spoustu zají-
mav˘ch a pfiíjemn˘ch lidí, poznala mnoho krásn˘ch
mûst a míst a také získala ãetné odborné informace,
z nichÏ mnohé vyuÏiji pfii své disertaãní práci. Jsem 
ráda, Ïe tady CEEPUS je, a vûfiím, Ïe díky tomuto pro-
gramu se naváÏe spolupráce na‰í fakulty s ostatními
fakultami ve stfiední Evropû.

Dodatek
V rámci programu CEEPUS pfiijede na Fakultu staveb-
ní ke studijnímu pobytu v prÛbûhu letního semestru
‰kolního roku 1997/98 prvních 6 zahraniãních stáÏi-
stÛ. V‰ichni na‰i hosté pfiijedou z Polska, a to
z Opolské Univerzity a z Technické Univerzity
v Gliwicích.

Ing. Pavla MELECKÁ

TRIZ na VUT podruhé

„Úspû‰né inovace nejsou v˘sledkem geniality ani inspirace ani intuice. Jsou v˘sledkem usilované práce. A ja-

ko kaÏdá solidní práce, také inovace vyÏadují systém, disciplínu, nástroje a nûjakou organizovanou metodu.“

„DÛraz na inovace, podnikavost a systematick˘ pfiístup k obûma fenoménÛm jsou dnes v âeské republice pod-

mínkou prosperity“ (Drucker : Inovace a podnikavost).

Tvorba a fie‰ení inovaãních zadání (TRIZ) a Invention Machine (IM)
TRIZ mífií na VUT (5/93), TRIZ vstupuje na VUT (9/93), TRIZ hledá piloty (4/94), Inovace do v˘uky na VUT?

(8?/96) – to byly ãlánky ve VUTNEWS o metodice Tvorby a fie‰ení inovaãních zadání (TRIZ).

O ãem to je ?
TRIZ a IM jsou  inÏen˘rské nástroje pro pfiedkonstrukãní etapu tvÛrãí práce. RÛzní „kapitáni“ tohoto státu bez
technického vzdûlání vyznávají kde co, jen ne tak jasnou vûc, Ïe konkurenceschopnost v˘robku ãi procesu se
zakládá v hlavû technického pracovníka v˘robní firmy. Odtud se odvíjejí na‰e platy, Ïivotní úroveÀ rodin a pro-
sperita hospodáfiství a tím i státu. „Pfies˘paãi pytlÛ penûz“ a „marketingové podrÏta‰ky“ mohou pfiijít aÏ potom,
kdyÏ je co prodávat, kdyÏ je co pfies˘pat. TRIZ a IM se studuje nejen na slavném MIT. Otázka zdánlivû zbyteãná:
je tato inovaãní „supersoft“ technologie tvÛrãí práce v podobû metody TRIZ a expertní podpory IM vhodná pro
studium na VUT?

V˘chodiska TRIZ:
Vûdeck˘m základem TRIZ je dialektika a v prÛbûhu anal˘zy patentÛ odhalené a stále upfiesÀované zákonitosti
(tendence) rozvoje technick˘ch systémÛ. Kupodivu, i na akademické pÛdû je stále dost pomatencÛ, ktefií pfii slo-
vu dialektika jsou ochotni vytáhnout do boje proti ‰ífiení marxismu.

Dvû hlavní teze dialektické metody TRIZ:
– technické systémy vznikají a rozvíjejí se v souladu s objektivními tendencemi rozvoje techniky,
– rozvoj systémÛ se dûje vÏdy pfiekonáním technického ãi fyzikálního rozporu v systému.
Tendence v rozvoji i principy pfiekonávání rozporÛ v technick˘ch systémech byly formulovány teprve na pod-
kladû mohutného empirického v˘zkumu, anal˘zou kvanta historick˘ch dat – patentÛ.

Nejprve TVORBA zadání, potom jeho ¤E·ENÍ
TRIZ – Tvorba a fie‰ení inovaãních zadání obsahuje dvû navzájem se doplÀující metody.
• První je Funkãnû nákladová anal˘za (FNA), která pomáhá uÏivateli nalézat odpovûì na zásadní otázku „CO“ 

a „PROâ“ v technickém systému má b˘t zdokonaleno. Pomáhá uÏivateli: 
– nalézt podstatu problému v technickém systému, tj. v˘robku nebo procesu, 
– vymezit klíãové prvky podle ocenûné nákladové, funkãní a problémové v˘znamnosti, 
– vybrat správná (aktuální a v˘znamná) inovaãní zadání v souladu s tendencemi rozvoje techniky, 
– formulovat správnû (cílevûdomû a pfiesnû) invenãní úlohy: „co“ a „proã“ v systému zdokonalit.
• Druhou je Algoritmus fie‰ení invenãních zadání (ARIZ), kter˘ pomáhá uÏivateli hledat odpovûdi na fiadu 

otázek „JAK“ by mohly a mûly b˘t invenãní úlohy fie‰eny. Pomáhá uÏivateli: 
– odhalovat technické a fyzikální rozpory v zadání a v konkrétní invenãní úloze, 

– modelovat jádro úlohy a definovat konkrétní poÏadované technické pÛsobení (funkci), 
– vyuÏívat pro fie‰ení rozporÛ, modelÛ a funkcí koncentrovaná doporuãení (znalostní báze v ES) a informace 

(databáze v ES) získané anal˘zou patentovan˘ch technick˘ch fie‰ení, 
– nalézat netriviální inovaãní fie‰ení nejen technického problému.

IM definuje oblast CAI
IM zpfiístupÀuje nejkvalitnûj‰í a zobecnûné zku‰enosti a my‰lenkové bohatství nûkolika generací vûdcÛ a vyná-
lezcÛ. Takov˘ konzultant na stole uÏivatele mÛÏe nûkolikanásobnû zv˘‰it tvÛrãí kapacitu myslícího technika, 
inÏen˘ra. Ov‰em IM nenahrazuje, n˘brÏ podporuje tvÛrãí my‰lení myslícího technika. „JESTLI MYSLÍ·, ÎE JSI
INÎEN¯R, MYSLI ! (Gerasimov, Litvin)
TRIZ pfiedstavuje smûs dialektické logiky, psychologie tvofiivosti a vynálezecké zku‰enosti. Tak jako kaÏdá so-
lidní teorie, také TRIZ vy‰el z praxe a slouÏí praxi. Zaji‰Èuje spojení vûdecké a technické tvÛrãí práce, napomá-
há transformaci lidského poznání pfiírodních vûd do jejich zhmotnûné podoby v nové technice.
IM – to je poãítaãová podoba nástrojÛ TRIZ urãen˘ch k anal˘ze problému a k syntéze fie‰ení. TRIZ a IM systém,
to jsou kvalitní transdisciplinární prostfiedky pûstování tvofiivosti a fie‰itelské nástroje tvorby v˘robkov˘ch a pro-
cesních inovací. Právû proto za osvojení TRIZ a IM platí svûtové inovaãní firmy znaãné prostfiedky.
Produkty IM vyuÏívá pfies 2000 ‰piãkov˘ch firem ( MOTOROLA, Ford Motor, NASA, Digital, XEROX, General
Electric, KODAK, General Motors, SAAB, SKF, ProcterGamble, ABB, Lockheed, 3M, MITSUBISHI, Gold Star,
SAMSUNG, atd.). Také nûkolik ‰kol a firem v âR.
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Studenti a doktorandi VUT mohou zákla-
dy TRIZ a práci s unikátním expertním systémem IM
osvojit bûhem studia bezmála zadarmo. Snad není
chyba právû v tom!

Transdisciplinární kurz TRIZ a IM
je vhodn˘ nejen pro 2. stupeÀ studia a doktorandské
studium v‰ech fakult VUT. Metodika TRIZ a expertní
systém IM jsou urãeny jak pro studenty, techniky, 
inÏen˘ry, vûdce a inovátory, ktefií hledají tvÛrãí fie‰ení
sloÏit˘ch technick˘ch problémÛ, tak pro pedagogy 
odborn˘ch pfiedmûtÛ, ktefií chtûjí vychovávat a uãit
zpÛsobem inspirativním pro sebe i atraktivním pro
mladou generaci technikÛ.
Podmínûnou podporu trasdisciplinárnímu tématu vy-
jádfiil rektor VUT a vstfiícnost pfii zavádûní TRIZ a IM
v podobû studijního kurzu sv˘mi kroky projevil pro-
rektor VUT. Uvidíme, zda hesla “peníze jsou vÏdy aÏ
na prvním místû“ a „bliÏ‰í ko‰ile neÏ kabát“ budou mít
opût navrch.

Informace o kurzu (3/2h, zima/léto) a reference od 
firem v âR a od studentÛ-absolventÛ TRIZ lze získat
u garanta: 
doc. Ing. Bohuslav Bu‰ov , CSc., 
Ústav el. strojÛ a pfiístrojÛ, FEI VUT, Údolní 19, 
tel. 748 737; 
E-mail: busov@uesp.fee.vutbr.cz
Aktuální informace poskytuje 
http://www.invention-machine.com
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Spoleãné setkání

Vyhledejme, co máme s ostatními spoleãného, ne co

nás od nich dûlí.                                         (RUSKIN)

Slova Johna Raskina, teoretika, myslitele, historika
a spisovatele, by mohla b˘t heslem akce, která se 
konala v sobotu 29. 11. 1997 ve stylovém prostfiedí
hotelu „N“ ve Znojmû – Pfiímûticích. 

Poprvé po ãtyfiech letech svého pÛsobení v rámci VUT
FP se ujala Brno Business School nelehké role a zor-
ganizovala spoleãné setkání absolventÛ, studentÛ
a lektorÛ studia Master of Business Administration.
Ani  skuteãnost, Ïe se studenti se‰li spí‰e v symbolic-
kém poãtu, nebyla pfiekáÏkou pro otevfienou a kritic-
kou diskusi. Kritika i slova uznání, pozitivní i negativní
hodnocení souãasného stavu studia, obecné i adresné
pfiipomínky a námûty – to v‰e zaznûlo z úst studentÛ
i lektorÛ.
Gradující závûr dne podbarven˘ tóny cimbálu a hous-
lí, které se zrcadlily v typickém moravském moku, 
otevfiel novou dimenzi k vzájemnému dialogu obou
stran, jejichÏ zájem byl a je spoleãn˘: pfiispût co nejví-
ce ke zkvalitnûní studia MBA.
V závûru si dovolím citovat slova je‰tû jednoho z veli-
kánÛ historie: „V‰echny dobré zásady jiÏ byly vyfiãeny.
Nyní je‰tû zb˘vá je uskuteãnit.“ (PASCAL)

Mgr. Andrea P¤EROVSKÁ

Dûní na fakultách

V˘zkumné a v˘ukové centrum podpory 
podnikání na Fakultû podnikatelské

KdyÏ v roce 1993 vznikla samostatná Podnikatelská fakulta, navázala svou ãinností na dlouholeté zku‰enosti 
s v˘ukou ekonomick˘ch a manaÏersk˘ch disciplín na VUT v Brnû. Na fakultu od té doby pfiijelo mnoho zahra-
niãních expertÛ, ktefií pfiivezli studijní materiály ve formû knih, videoprogramÛ, v˘poãetní techniky a poãítaão-
v˘ch programÛ. Nûkolik uãitelÛ vystudovalo prestiÏní, mezinárodnû uznávané studium Master of Business
Administration. V˘uku bylo tfieba rozvinout vlastními silami na základû validace Nottingham Trent University
z Velké Británie. Postupnû i mûsto Brno, v souvislosti s vlastním zámûrem podpory malého a stfiedního podni-
kání, vstoupilo do smluvních vztahÛ s fakultou. Jednalo se pfiedev‰ím o vytvofiení pfiedpokladÛ pro koordino-
vání rozvoje podnikatelsk˘ch aktivit a postupného rozvoje podnikatelsk˘ch procesÛ ve struktufie odráÏející 
ekonomické a sociální potfieby mûsta Brna a pfiilehlého regionu.
Bûhem ãasu byla vyfiãena otázka, zda skuteãnû fakulta pfiipravuje své studenty tím nejlep‰ím zpÛsobem pro dal-
‰í Ïivot v souãasn˘ch podmínkách. Tyto otázky byly diskutovány i s kolegy v Nottinghamu ve Velké Británii, ve
Wisconsinu v USA, v Mainzu v Nûmecku, v Toruni v Polsku apod.  Zrodila se my‰lenka vybudování V˘zkumného
a v˘ukového centra podpory podnikání. Ve vyspûlém svûtû jde vcelku o bûÏnou záleÏitost. Malé, vût‰inou ne pfií-
li‰ lukrativní projekty podnikatelského charakteru nefie‰í profesionálové, ale studenti pod odborn˘m vedením
zku‰en˘ch pedagogÛ. Nepovinn˘ pfiedmût „Podnikatelské praktikum“ aktivity centra zastfie‰uje. Pfiedem byly 
urãeny podmínky pro získání zápoãtu. Zapsan˘m studentÛm bylo nabídnuto ‰est vybran˘ch projektÛ, moÏn˘ch
okamÏitû realizovat. Jednalo se o „Sekretariát pro drobné podnikatele“, „Informaãní stfiedisko organizované ve
spolupráci s magistrátem mûsta Brna“, „PrÛzkumové centrum“, “Informaãní stfiedisko fakulty“, „Anotace a re-
‰er‰e v odborn˘ch periodikách“ a „PrÛvodcovsk˘ servis“.
V prosinci 1997 se se‰la Rada VVCPP. Vyslechla a posoudila Podnikatelské projekty studentÛ 4. roãníku oboru
Business Finance. Jednalo se celkem o 8 t˘mÛ. KaÏd˘ t˘m mûl svého vedoucího uãitele z fiad pracovníkÛ fakulty,
vytyãen˘ cíl, bylo vyãísleno finanãní krytí zadavatelem a firmou, proveden prÛzkum trhu apod.
Pro dokreslení si dovolujeme uvést názvy projektÛ:
Publikace informaãní pfiíruãky o moÏnostech ekonomického studia v zahraniãí a zahraniãních studií v âR,

„Informaãní a marketingové centrum firmy MOSTEXT, import – export“, „Marketingová studia v˘robce svíti-

del“, „Czech infomarkt (shromaÏìování, vyhodnocování obchodních informací)“, „Zprostfiedkování prezen-

tace na celosvûtové síti Internet (spolupráce pfii zavádûní informaãního systému Regioponfo KS a. s.)“, 

„Îádost o úvûr na v˘robu liaporov˘ch tvárnic“, „Zpracování studijních materiálÛ na objednávku“,

„Poradenství pfii otevírání poboãek v cizinû“

V lednu 1998 odevzdají studenti Business plán a poté se jej pokusí zrealizovat.
Rada schválila v‰echny projekty. Konstatovala, Ïe t˘mová práce studentÛ v projektu má nezastupitelná pozitiva
(zdokonalení v rétorice a ve vystupování pfii jednání s klienty, nauãí se na pracovní dialog pfiedem pfiipravovat
a sestavit pfiedbûÏn˘ scénáfi jednání, umí si stanovit mez, za kterou jiÏ nelze jíti, zdokonalí se v trpûlivosti, 
nauãí se organizovat svÛj pracovní i voln˘ ãas).
Toto je pouze krátká informace pro studenty a uãitele ‰koly, ktefií mají zájem seznámit se s prvními plody na‰í,
zatím ménû publikované aktivity.                                                                                Petra HENDRYCHOVÁ

PaeDr. Radomil GREGOR, CSc.

âást lektorského t˘mu studia MBA – dûkan FP doc.
Karel Rais v debatû s Ing. Drdou.
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Od 6. fiíjna 1997 má Fakulta managementu a ekono-

miky VUT ve Zlínû nového dûkana v osobû profesora

Franti‰ka Trnky. V této funkci vystfiídal ze zdravot-

ních dÛvodÛ odstoupiv‰ího doc. PhDr. Aloise

Glogara, CSc.

¤ada obãanÛ na‰í zemû si vryla tváfi prof. Trnky do

pamûti jako politika hájícího zájmy zemûdûlcÛ, pfied-

sedu âeskoslovenské strany zemûdûlské, kter˘ v le-

tech 1992 aÏ 1996 pÛsobil v Parlamentu. Zatímco

v ãasech komunistické éry mûl jakoÏto tzv. “osma‰e-

desátník“ zapovûzeno pÛsobit v jak˘chkoliv akade-

mick˘ch funkcích, dnes zaujímá na zlínské fakultû

funkci nejvy‰‰í.

Nest˘ská se vám po politice? Stále
se politicky angaÏujete?
Nest˘ská. Politicky se jiÏ neangaÏuji.

Co vás pfiimûlo ucházet se o funkci
dûkana na FaME?
O funkci dûkana jsem se neucházel, byl jsem poÏádán,
abych funkci pfiijal. Po krátkém váhání jsem souhlasil.

S jak˘mi hlavními zásadami, priorita-
mi jste vstoupil do ãela této fakulty?
Pokraãovat v práci na vytváfiení v˘znamného ekono-
mického pracovi‰tû nejen po stránce pedagogické, ale
i vûdeckov˘zkumné.

Jak hodnotíte po tfiech mûsících
svého pÛsobení na FaME stav a úro-
veÀ fakulty, kterou spravujete?
Fakulta pro‰la koncem minulého roku úspû‰nû eva-
luací. Je to dobr˘ start do budoucnosti. Na fakultû
jsou pracovití pedagogové a velice vnímaví studenti.
Potfiebujeme ãas, abychom mohli tyto v˘hody zhod-
notit a spoleãnû usilovat o to, aby se FaME stala v˘-
znamn˘m, respektovan˘m vysoko‰kolsk˘m pracovi‰-
tûm. K tomu je také nutná velice tûsná spolupráce
s prÛmyslov˘mi podniky regionu. Na tuto cestu jsme
vstoupili.

S jak˘mi problémy, pokud jsou, se
‰kola nejvíce pot˘ká?
·kola je velice mladá a v tomto období ji zastihla 
restriktivní opatfiení vlády. Nemáme ani na základní
provoz fakulty, natoÏ na její rozvoj. To není nafiíkání,
to je konstatování skuteãnosti. Musíme vûnovat mno-
ho úsilí k zabezpeãení základního chodu ‰koly. Tuto
energii bychom radûji vûnovali na pedagogick˘ a vû-
deck˘ rozvoj fakulty.

Co vás trápí a co tû‰í jako dûkana?
Trápení si radûji ponechám pro sebe a nebudu jím ob-
tûÏovat své okolí. Jsem rád, Ïe mohu spolupracovat
s mlad˘mi lidmi – pedagogy i studenty. Je to radostná
práce a naplÀuje mû optimismem.

Co vás trápí a co tû‰í jako obãana?
Trápí mû neseriózní politici, ktefií nechápou politic-
kou práci jako sluÏbu lidem, ale jako prostfiedek sv˘ch
– ãasto niãím nepodloÏen˘ch – ambicí.

Za rozhovor dûkuje
Yvonne KONEâNÁ

Struãn˘ Ïivotopis

1931 narozen v Telcích, okres Louny
1951 – 1955 absolvoval studium na Fakultû 

ekonomické Vysoké ‰koly zemûdûlské 
v Praze

1955 – 1958 asistentem na katedfie zemûdûlské 
ekonomiky na V·Z v Praze

1959 – 1962 pfiedsedou JZD Úholiãky, okres 
Praha-západ

1962 – 1968 odborn˘m asistentem na katedfie 
ekonomiky na V·Z Praha

1965 obhájil kandidátskou disertaãní práci
a dosáhl hodnosti kandidáta vûd

1968 habilitace
1968 –1983 docentem na katedfie ekonomiky 

zemûdûlství PEF, V·Z Praha
1983 – 1990 ekonomick˘m námûstkem 

v DAK Slu‰ovice
1990 zvolen pfiedsedou novû vzniklé 

âeskoslovenské strany zemûdûlské
1991 jmenován profesorem
1992 – 1996 poslancem parlamentu âR
1997 zvolen dûkanem FaME VUT Zlín

Prof. Jan Caha
Cyklus „Rektofii VUT“

Ve studijním roce

1928 – 1929 vystfií-

dal Karla ·imka ve

funkci rektora 

brnûnské ãeské 

techniky Jan Caha,

fiádn˘ profesor vûd

právních.

Jan Caha se narodil dne 13. 8. 1872 v Rozsochách 
u Bystfiice nad Pern‰tejnem. Absolvoval právní studia
ve Vídni a poté pÛsobil u Zemského finanãního fiedi-
telství v Brnû, kde se vûnoval zejména agendû poplat-
kového práva. Bûhem války byl Ïákem profesora
Weyra v jeho právnickém semináfii na Masarykovû uni-
verzitû v Brnû. Zde vznikla v roce 1918 jeho práce
Úfiad presidenta republiky. Po vzniku samostatné 
republiky byl povolán ministrem Ra‰ínem do Prahy na
ministerstvo financí, kde pracoval velmi aktivnû v sek-
ci mûnové a kreditní. V roce 1920 se chtûl habilitovat
pro finanãní právo na Masarykovû univerzitû.
PfiedloÏil proto habilitaãní spis Finanãní právo a fi-
nanãní vûda, av‰ak z “formálních dÛvodÛ“ k habilitaci
nedo‰lo.
V fiíjnu 1921 byl odborn˘ rada ministerstva financí Jan
Caha jmenován fiádn˘m profesorem ãeské techniky 
v Brnû. Na ‰kole se profesor Caha rozhodl plnû vûno-
vat právní v˘chovû technického dorostu. Aãkoliv vy‰el
ze speciálního právního odvûtví – finanãního práva –
vûnoval velké úsilí zpfiístupnûní právních disciplín po-
tfiebám technického Ïivota. Na brnûnské technice vy-
budoval ústav právních vûd mimofiádné úrovnû s pfii-
hlédnutím na jeho zvlá‰tní poslání na ‰kole technic-
kého smûru. Byl nepostradateln˘m znalcem ve spleti-
t˘ch otázkách autonomie vysok˘ch ‰kol. Profesor
Caha usiloval o pfiefiazení právnick˘ch pfiedmûtÛ do
vy‰‰ích roãníkÛ studia, protoÏe se domníval, Ïe právní
disciplíny „vyÏadují jisté Ïivotní zku‰enosti“.
Ve studijním roce 1925 – 1926 byl dûkanem odboru
architektury a pozemního stavitelství. Kromû ãinnosti
na technice pravidelnû pfiedná‰el i na Právnické fakul-
tû Masarykovy univerzity v Brnû, kde byl jmenován na
léta 1924 – 1929 zku‰ebním komisafiem pro správní
právo a finanãní vûdu.
V roce 1925 vystoupil profesor Caha na II. sjezdu ãsl.
právníkÛ v Brnû s obsáhl˘m referátem Jednotná kodi-
fikace právních norem o finanãním hospodáfiství státu.
V âasopise pro právní a státní vûdu publikoval ãlánky
Právní normy o státních dávkách, vydané v republice
ãsl. do konce roku 1920, a Právní normy o státních
dávkách, vydané v republice ãsl. v roce 1921.
Profesoru Cahovi se dostalo uznání i na mezinárodní
úrovni – byl jmenován ãlenem “Institut international
de la philosophie du droit et de la sociologie juridi-
que“ v PafiíÏi.
Profesor Jan Caha zemfiel dne 10. 1. 1937 v Brnû.

PhDr. Renata KREJâÍ

Prof. Ing. Franti‰ek Trnka, CSc.



LEDEN 1997

• Prezident Václav Havel se oÏenil s hereãkou Dagmar 
Ve‰krnovou (4. 1.).

• V Ostravû vystoupila rocková hvûzda Sting (14. 1.).
•

Poslanec Ondfiej Zemina (ODS) se vzdal poslaneckého
mandátu v dÛsledku aféry s neoprávnûn˘m uÏíváním 

titulÛ (16. 1.).
• Spolkov˘ kancléfi Helmut Kohl podepsal v Praze spolu 

s premiérem Václavem Klausem spoleãnou ãesko-nûmec-
kou deklaraci (21. 1.). TéhoÏ dne bûhem demonstrace 
pfiedseda SPR-RSâ Sládek ostfie napadl Nûmce. V Praze 
byl násilnû uzavfien rockov˘ klub Bunkr.

• Byla zahájena fietûzová stávka za zv˘‰ení mezd uãitelÛ 
(28. 1.).

• V Praze zemfiel zakladatel ãeskoslovenské pediatrie prof.
Josef ·vejcar (30. 1.).

ÚNOR 1997

•Ve vûku 83 let tragicky zahynul spisovatel Bohumil 
Hrabal (3. 2).

•O pÛlnoci z 3. na 4. února zaãala stávka ÏelezniãáfiÛ, 
která skonãila 8. 2.

•V Praze hrála legendární skupina ZZ Top (11. 2.).
•Brit‰tí vûdci oznámili, Ïe jako první pouÏili metodu 

klonování u dospûlého zvífiete (15. 2.).
•Snûmovna zbavila poslanecké imunity pfiedsedu SPR-RSâ

Miroslava Sládka a umoÏnila tím jeho trestní stíhání za
v˘roky na demonstraci pfii podpisu ãesko-nûmecké 
deklarace (27. 2.).

B¤EZEN 1997

•âeského lva získaly filmy Kolja, Zapomenuté svûtlo
a Král Ubu (1. 3.).

•Za asistence televizních kamer byly pfiedány âeské 
Gramy za rok 1996 mj. Jankovi Ledeckému, Ivû Bittové, 
Jaromíru  Nohavicovi ãi skupinû Buty (8. 3.).

•Vláda nafiízením zv˘‰ila vyuãovací povinnost uãitelÛ na
prvním a druhém stupni základních ‰kol a na stfiedních 

‰kolách (12. 3.).
•Ve vûku 68 let zemfiel spisovatel Karel Pecka (13. 3.).

•Nov˘m fieditelem BIS byl jmenován Karel Vulterin 
(19. 3.).

•Pro divadelní Ceny
Thálie si pfii‰li mj. Jana
Hlaváãová, Jifií Lábus,
Miroslav Horníãek, 
Jan Potmû‰il a Jitka
Molavcová (22. 3.).

•Film Kolja reÏiséra
Jana Svûráka získal
Oscara za nejlep‰í
zahraniãní film (25. 3.).

DUBEN 1997

•Ve vûku 70 let zemfiel novináfi, publicista a autor 
rozhlasov˘ch her Karel Kyncl (1. 4.).

•Ve vûku 70 let zemfiel americk˘ básník a ãelní 
pfiedstavitel beat generation Allen Ginsberg (5. 4.).

•Ve vûku nedoÏit˘ch 88 let zemfiel spisovatel 
Franti‰ek KoÏík (15. 4.).

•Ve Vídni zemfiel ve vûku 67 let politolog Zdenûk Mlynáfi, 
protagonista PraÏského jara (15. 4.).

•Byl zvefiejnûn tzv. první balíãek ekonomick˘ch opatfiení 
(16. 4.).

•U pfiíleÏitosti 50. narozenin ohlásil konec své hudební 
kariéry písniãkáfi Jaroslav Hutka (21. 4.).

•Na tfietí oficiální náv‰tûvu pfiijel do ãesk˘ch zemí papeÏ 
Jan Pavel II. (25.–27. 4.).

KVùTEN 1997

•âeská hokejová reprezentace obsadila na MS 
v Helsinkách tfietí místo (11. 5.).

•V˘buch v lázeÀském domû Priessnitz v Jeseníku usmrtil
jednoho ãlovûka (25. 5.).

•âNB zru‰ila fluktuaãní pásmo pro pohyb kursu koruny 
vÛãi ko‰i mûn (26. 5).

•Vládní koalice vyhlásila Stabilizaãní a ozdravn˘ program – 
tzv. druh˘ balíãek ekonomick˘ch opatfiení (28. 5.).

âERVEN 1997

•V pfiedãasn˘ch parlamentních volbách ve Francii zvítûzila
levice a premiérem se stal Lionel Jospin (1. 6.).

•Ve vûku 73 let zemfiel rusk˘ spisovatel a zpûvák Bulat
OkudÏava (12. 6.).

•Ve vûku 87 let zemfiel francouzsk˘ oceánograf 
a cestovatel Jacques-Yves Cousteau (25. 6.).

20Události v roce 1997
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âERVENEC1997

•Velká Británie oficiálnû pfiedala Hongkong âínû (1. 7.).
•Vláda rozhodla v roce 2001 provést sãítání lidu, domÛ

a bytÛ (2. 7.).
•Zkrachovala cestovní kanceláfi Travela a zahájila tak

„ãernou sezónu“ cestovního ruchu (4. 7.).
•Katastrofální záplavy na celém území Moravy a pfiilehlé

ãásti v˘chodních âech si vyÏádaly 48 lidsk˘ch ÏivotÛ.
ZpÛsobené ‰kody jsou odhadovány na 60 miliard korun
(7.–17. 7.).

•NATO v Madridu rozhodlo, Ïe nabídne ãlenství âR,
Maìarsku a Polsku (8. 7.). 

•Muzikál Jesus Christ Superstar se hrál po tisící (19. 7.).
•V platnost vstoupila mezistátní smlouva o ãesko-sloven-

ské hranici. Sidonie byla oficiálnû pfievzata pod svrcho-
vanost âR, osada U SabotÛ pod svrchovanost SR (25. 7.).

SRPEN1997

•ReportáÏ Josefa Klímy v pofiadu TV Nova Na vlastní oãi 
vyvolala u RomÛ zájem o vystûhování do Kanady (6. 8.). 
Desetibojafi Tomá‰ Dvofiák v té dobû získal zlatou 
medaili na atletickém MS v Aténách.

•V rámci turné Pop vystoupili 
v Praze ir‰tí U2 (14. 8.).
•Po celém svûtû vzpomnûli 
fanou‰ci 20. v˘roãí záhadného
úmrtí krále rock & rollu Elvise
Presleyho (16. 8.).
•Ve vûku 51 let zemfiel zpûvák
Petr Novák (19. 8.).
•V Praze a okolí pfiestala fun-
govat mobilní síÈ GSM 
spoleãnosti Eurotel (23. 8.).

•Na následky zranûní zpÛsoben˘ch pfii automobilové ne-
hodû zemfiela v PafiíÏi ve vûku 36 let princezna Diana (31. 8.).

ZÁ¤Í1997

•Ve vûku 87 let zemfiela na selhání srdce svûtoznámá 
misionáfika Matka Tereza (5. 9.).

•âeská republika zahájila v Bruselu rozhovory o vstupu do
NATO (23. 9.). 
TéhoÏ dne ve vûku 55 let zemfiel klavírista Rudolf Rokl.

•Vláda schválila návrh vyrovnaného státního rozpoãtu na 
rok 1998. Jeho objem se proti pÛvodnímu návrhu sníÏil
na 536,5 miliardy korun (25. 9.).

¤ÍJEN 1997

•Byla zavedena maximální rychlost 50 km za hodinu pro
vozidla projíÏdûjících obcí, na dálnicích byla povolena 
rychlost aÏ 130 km (1. 10.).

•Senát Vrchního soudu v Praze zastavil stíhání Milou‰e 
Jake‰e a Josefa Lenárta, obÏalovan˘ch z vlastizrady (3. 10.).

•Kanada znovu zavedla pro obãany âR vízovou povinnost 
(8. 10.).

•Ministr zahraniãních vûcí a místopfiedseda vlády a ODS 
Josef Zieleniec oznámil, Ïe odstupuje z vládních i stra-
nick˘ch funkcí, a de facto tak zahájil pád vlády Václava
Klause (23. 10.).

•Legendární ãeská rocková skupina The Plastic People Of 
The Universe obnovila v Liberci svoji koncertní ãinnost 
(31. 10.).

LISTOPAD 1997

•V brnûnské hale Rondo vystoupil „otec bílého blues“ 
John Mayall se skupinou Bluesbreakers (8. 11.).

•âeská republika ukonãila v Bruselu rozhovory o vstupu 
do NATO (10. 11.).

•Ve vûku 86 let zemfiel v USA publicista a b˘val˘ fieditel
ãeskoslovenského oddûlení Svobodné Evropy Jaroslav 
Pecháãek (20. 11.).

•Ministr financí a místopfiedseda ODS Ivan Pilip a b˘val˘ 
ministr vnitra Jan Ruml vyzvali Václava Klause, aby 
odstoupil z funkce pfiedsedy strany (28. 11.).

•Ministfii vlády za KDU-âSL podali demisi (28. 11.).
•Ministfii ODA se rozhodli podat demisi (29. 11.).

•Premiér Václav Klaus oznámil, Ïe podává demisi (30. 11.).

PROSINEC 1997

•Po roãním odkladu vy‰lo tfietí fiadové album PraÏského 
v˘bûru nazvané Bûr (5. 12.).

•Václav Havel vyzval Josefa Luxe, aby zahájil pfiedbûÏné
politické rozhovory o budoucí vládû (8. 12.). TéhoÏ dne 

odstupující ministr financí Ivan Pilip oznámil, Ïe ke kaÏ-
dému privatizaãnímu pfiípadu, u kterého vznikne poÏa-
davek na jeho zprÛhlednûní, budou vefiejnosti pfiedloÏeny
materiály, na jejichÏ základû probûhla privatizace.

•âeská republika obdrÏela oficiální pozvánku k jednání 
o vstupu do EU (13. 12.).

•Staronov˘m pfiedsedou ODS se stal Václav Klaus (14. 12.).
•Václav Havel jmenoval pfiedsedou nové vlády dosavadního

guvernéra âNB Josefa To‰ovského (17. 12.).
(rbu)
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Volejbalov˘ turnaj

28.11. – 30.11. 1997 pofiádala KTVS FS 2. roãník volejbalového turnaje vysoko‰kol-
sk˘ch druÏstev. V kategorii muÏÛ startovalo 6 muÏstev, v kategorii Ïen zmûfiilo své
síly 5 druÏstev a v mix volejbalu se utkalo 6 ãtvefiic.
MuÏi odehráli v základní skupinû 15 utkání na 3 odehrané sety. První ãtyfii druÏstva
postoupila do semifinále, které rozhodlo o tom, kdo bude bojovat o 1. a kdo 
o 3. místo.
Îenská druÏstva odehrála celkem 10 utkání, která rozhodla o celkovém vítûzi 
turnaje.
Pod muÏskou sítí (243 cm) na zmen‰eném hfii‰ti (9 m x 6 m) bojovala druÏstva 
2 muÏÛ a 2 Ïen.
V mixovém turnaji bylo odehráno celkem 15 zápasÛ, které urãily vítûze.

V¯SLEDKY MUÎI: V¯SLEDKY ÎENY: V¯SLEDKY MIX:

1. PfiF MU Brno 1. PfiF MU Brno 1. FF + PfiF MU Brno absolv.
2. ÚTK PdF MU Brno 2. FT ve Zlínû 2. FS
3. FS I. VUT v Brnû 3. VUT v Brnû 3. FS + FCH
4. VFU v Brnû 4. VFU v Brnû 4. FT ve Zlínû „L“
5. FT ve Zlínû 5. FF MU Brno 5. FF ve Zlínû „Q“
6. FS II. VUT v Brnû 6. FS VUT v Brnû

Ve tfiech dnech volejbalového maratónu bojovalo o kaÏd˘ míã 120 volejbalistÛ 
a volejbalistek.
Dokázali, Ïe se tradiãní vysoko‰kolsk˘ sport zaãíná vracet na akademickou pÛdu.

RNDr. Hana LEPKOVÁ
fieditel turnaje

Tenisov˘ turnaj

V pfiedvánoãní atmosféfie uspofiádala v pátek 19.12.97 KTVS FS tenisov˘ turnaj 
dvojic, zamûstnancÛ VUT.
V leto‰ním roce se zúãastnil rekordní poãet 20 hráãÛ a k vidûní byl tenis velmi dob-
ré úrovnû. Vítûzem se stal pár z Ústavu automatizace a informatiky FS – ing.
Heriban, ing. Dumek, kter˘ ve finále porazil dal‰í „strojafie“ - doc. Vaãkáfie s dr.
Bogdálkem.
V˘born˘m „profesorsk˘m“ tenisem o sobû dala vûdût dvojice akademick˘ch funk-
cionáfiÛ – prof. Vavfiín a prof. ¤íãn˘. Dal‰í turnaj „akademického satelitu VUT“ je 
pfiipravován na kvûten 1998.

PaedDr. Jaroslav BOGDÁLEK – KTVS FS

Sportovní ples

V sobotu 13. prosince 1997 se konal v Domû dûtí a mládeÏe v LuÏánkách III. roã-
ník Sportovního plesu, kter˘ pofiádal VSK a KTVS  Fakulty strojní.
V pfiíjemné atmosféfie, ke které pfiispûla kapela The Glass Onion, mûlo více neÏ 300
studentÛ a zamûstnancÛ, vesmûs aktivních sportovcÛ, moÏnost setkat se i mimo
sportovi‰tû na taneãním parketu.
Souãástí programu bylo exhibiãní vystoupení taneãních a sportovních skupin 
studentÛ a jiÏ tradiãnû byly prodûkanem FS – doc. ing. Josefem Vaãkáfiem, CSc. –
pfiedány ceny pro nejlep‰í sportovce VSK FS za rok 1997:

nejlep‰í sportovec: Svatava HRU·KOVÁ – 2. místo âP v duatlonu

nejlep‰í manager: ing. Zbynûk ZELINKA – BRNO ALLIGATORS , 
americk˘ fotbal

nejlep‰í kolektiv: CHEER LEADERS – 
2. místo na mistrovství âR cheerleaders

Na sportovním plese se pfiedstavili se sv˘m taneãním programem Cheerleaders,

chlouba univerzitního sportovního klubu Brno Alligators. Tyto v ãeském pfiekla-

du povzbuzovaãky, nebo také roztleskávaãky byly ocenûny jako „nejlep‰í Ïensk˘

kolektiv roku 1997“.

PaeDr. Jaroslav Bogdálek

Sport
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Spoleãenské dûní mûsta Brna objektivem Anny Peckové

Na v˘stavû GO 98 a Regiontour 98,

pofiádané na brnûnském v˘stavi‰ti ve

dnech 8. aÏ 11. ledna 1998, se prezen-

tovalo jako jedno z nov˘ch lákadel

na‰í matiãky Prahy muzeum vosko-

v˘ch figurín WAX Praha. Na snímku

vidíte jeden z cenn˘ch exponátÛ mu-

zea – zpûváka Daniela HÛlku. Ten

v popfiedí je Ïiv˘ fieditel muzea

Franti‰ek âech.

Pär Nylander ze ·védska se tváfií 

nadmíru spokojenû. Odná‰í si totiÏ

domÛ mezinárodní cenu Design

Prestige, udûlovanou fieditelem

Design centra âeské republiky za mi-

mofiádnou a zlomovou kvalitu desig-

nu. Tu prokázal na kolekci zvedacích

a obsluÏn˘ch hygienick˘ch zafiízení,

na nichÏ hodnotitelskou komisi 

uchvátilo mûkké organické tvarová-

ní, vysoká míra optické vyváÏenosti

a sympatická barevnost. S cenou, kte-

rá ‰védskému designéru byla udûlena

v brnûnské vile Tugendhat, se nechal

na‰í fotoreportérkou ochotnû vyfoto-

grafovat – na snímku v‰ak nechtûl b˘t

úplnû sám, a tak si k pózování vybral

toto rozko‰né torzo mladé dívky.

K atraktivnosti veletrhu cestovních kanceláfií GO 98

a Regiontour 98 mûlo pfiispût slosování vstupenek a pfie-

dev‰ím v˘hra v podobû automobilu znaãky Opel Corsa od

firmy AutoDobrovoln˘. „·t’astného v˘herce právû vytahu-

je z obálky“ netefi majitele firmy, miss âeské republiky

1997 Terezie Dobrovolná

I vûci mají svÛj vlastní, tich˘ Ïivot. Kdo lépe neÏ v˘tvarní umûlci mohou ve sv˘ch

obrazech vdechnout vûcem du‰i, atmosféru, to, co se skr˘vá za viditeln˘m a vi-

dûn˘m oãima, které jenom registrují a dál a ‰ífieji jiÏ nevnímají. Od 15. ledna se

mohli náv‰tûvníci v PraÏákovû paláci na Husové seznámit s rozsáhlou expozicí

souãasn˘ch podob záti‰í tak, jak je vidûlo a ve sv˘ch obrazech zachytilo 18 vy-

bran˘ch ãesk˘ch autorÛ. Na snímku znalecky posuzuje komisafi v˘stavy Ivo

Binder jedno z vystavovan˘ch dûl, jejichÏ autorkou je Adriana ·imotová. Z dal-

‰ích autorÛ prezentujících svou tvorbu uveìme napfi. Antonína StfiíÏka,

Miroslava ·najdra, Jana Mertu ãi Jana Jemelku.                                        (–yk–)

Îena potlaãující svou Ïenskost... I to mÛÏe ãlovûka napadnout pfii pohledu na

velkoformátové fotografie instalované na kfiiklavû zeleném pozadí v brnûnském

Domû umûní. Jejich autor Ugo Rondinone je jedním z 12 ‰v˘carsk˘ch autorÛ, je-

jichÏ tvorba ãeskému náv‰tûvníku poodhalí souãasné tendence ve ‰v˘carské 

umûlecké fotografii. V˘stava Foto relations potrvá do 1. bfiezna 1998.

V Domû umûní vystavoval své práce od 20. ledna také mlad˘ nûmeck˘ fotograf

z Mnichova Peter Neusser. V cyklu ãernobíl˘ch fotografií, vznikl˘ch bûhem jeho

pobytu v USA, se tematicky zamûfiil na motivy stromÛ, které konfrontuje s mûst-

skou architekturou. Fotografickou metaforou vyjadfiuje osobní pocity z velko-

mûsta, jehoÏ charakter se snaÏí vystihnout i v dal‰ích, novûj‰ích pracích.



Stoupám vzhÛru po lesnaté stráni silniãkou, lemo-
vanou divoce rostoucí vrbovkou s temnû rÛÏov˘mi
kvûty – typickou rostlinou kanadského severu.
Chvílemi se zastavuji, hledím do krajiny, usilovnû 
ukládám v pamûti kulisy hor a lesÛ, stfiíbfiit˘ pás mo-
hutné fieky Yukon pode mnou, mezi stromovím pro-
bleskující domky zlatokopeckého mûsteãka Dawson
City. Zde plynuly poslední roky pfiepestrého Ïivota
snad nejvût‰ího ãeského dobrodruha, samorostlého
Jana Welzla, zvaného Eskymo, Kapitán Jan ãi Jan
Vynálezce. Smûfiuji k jeho hrobu vyjádfiit mu dík za 
nenapodobitelná vyprávûní: Str˘ãek Eskymák, Tfiicet
let na Zlatém severu, Po stopách polárních pokladÛ 
a Trampoty eskymáckého náãelníka v Evropû.
Zaznamenali je a pod Welzlov˘m jménem vydali skvûlí
brnûn‰tí novináfii Tûsnohlídek, Golombek a Valenta.
Bylo to bájeãné ãtení a dávno vzbuzovalo mou touhu
vydat se na Yukon. Díky Rudolfovi Krejãímu, profeso-
rovi na alja‰ské univerzitû ve Fairbanksu, k tûmto 
titulÛm nedávno pfiibylo první vydání Welzlovy vlast-
noruãnû sepsané, mimofiádnû zajímavé anabáze za-
ãátkÛ jeho putování s koníkem a slep˘m vlkem napfiíã
Sibifií (Cesta kolem svûta 1893-1898. Paseka 1997).

Silniãka nad Yukonem rozdûlila svaÏitou lesní lou-
ku ve dvû ãásti. UÏ z dálky vidím dfievûné a kamenné
náhrobky a kfiíÏe. ¤ád a kázeÀ tu v‰ak vládne jen me-
zi rovy R.C.M.P. – Royal Canadian Mounted Police,
hochÛ z Královské kanadské jízdní policie. Ostatní
hroby jsou roztrou‰eny porÛznu, fiídce a zcela ná-
hodnû. WelzlÛv hrob v‰ak nacházím bez dlouhého
bloudûní. âerveÀ, modfi a bûl maliãké státní vlajky,
vûnované ãesk˘mi trampy, tu dodaleka svítí v políãku
z bíl˘ch kamenÛ na zeleném luãním koberci. Na desce
rozesmátá tváfi Jana Welzla s mroÏím knírem.
Letopoãet 1868 – 1948. Motto ãeské hymny. V záhla-
ví mapa Yukonu, Alja‰ky, polárních krajÛ. Podpis 
s charakteristickou hrubkou, zato s hrdou profesí: 
Jan Welzl – polarÀi cestovatel. 

V rozjímání nemám ani tu‰ení, Ïe po návratu domÛ
tent˘Ï podpis uvidím na fotografii, pofiízené pfied
mnoha lety dívkou, která Janu Welzlovi dala ko‰em.

„MÛj tatínek Edmund Gröger mûl v Brnû v Josefské
ulici, naproti b˘valé Sedláãkovy kavárny, obchod, 
napÛl s koÏen˘m zboÏím, napÛl s  biÏuterií,“ vypráví
paní Adolfina KfiíÏová. „O tom, Ïe v Brnû je nûjak˘ 
polárník Jan Welzl, jsme nevûdûli. AÏ jednou pfii pro-
cházkách ulicemi pan Welzl zabloudil do na‰eho 
obchodu nebo si moÏná pfii‰el nûco koupit. Pak uÏ
pfiicházíval dvakrát i tfiikrát do t˘dne, protoÏe objevil
vdûãné posluchaãe a prostfiedí, kde se cítil dobfie. Jak
pan Welzl vypadal? Prost˘ venkovsk˘ strejda s bfií‰-
kem, na první pohled bodr˘, velice srdeãn˘, slu‰n˘
ãlovûk, pfiíjemn˘ a skromn˘ pán. Na sebe v‰ak moc
nehledûl, jak byl zvykl˘ z prostfiedí, ve kterém po léta
v severních krajinách Ïil. Na saku vÏdy bylo patrno, co
mûl k snídani nebo k obûdu. Nebyl Ïádn˘ drobeãek,
mohl mít takov˘ch devadesát kilo. S m˘m tatínkem si
hned padl do noty. Ten byl taky robustní a oba byli
stejnû bujafií. KdyÏ se ti dva se‰li, bylo v‰ude smíchu
a hlaholu, sam˘ ‰pás! Pan Welzl koufiil v obchodû vir-
Ïinka. To mohl, protoÏe tatínek byl taky kufiák.
Pfiistavila jsem Ïidli a pan Welzl vyprávûl, tfieba dvû
hodiny. O tom, co bylo, jak bylo, co tam na severu dû-
lal, jak tam mrzne, Ïe slina zmrzlá v letu cinkne o
zem, jindy zase, Ïe eskymácké dûti nemilují sladkosti,

Ïe je jim z nich ‰patnû. Pr˘ místo ãokolády „néraãi
majó mydlo“. Taková legraãní vyprávûní, to byla jeho
oblíbená zábava. WelzlÛv hlas nebyl bas ani tenor.
Znûl, pravda, tro‰ku drsnûji, ale byl vlídn˘ a mil˘.
Dikci, tempo i zabarvení Welzlova hlasu pozdûji témûfi
vûrnû vystihl herec Karel Höger, vyprávûjící na dlou-
hohrající desce úryvek z Welzlov˘ch povídek.

Îe si mne pan Welzl chtûl mermomocí vzít? Tak to
máte pravdu. Pr˘ – „budete eskymáckó princeznó!“
Myslel to zcela váÏnû, ale já z toho mûla nehoráznou
legraci. Prosím vás, vÏdyÈ byl rok 1929, to mi bylo
teprve sedmnáct! Gymnazistka! A mûla jsem b˘t “krá-
lovnou ãi princeznou Zlat˘ho severu!“

„Pan Welzl Ïil bûhem pobytu v Brnû velice skrom-
nû. Pánové Golombek a Valenta, ktefií ho zpovídali a
mûli ho ve své péãi, mu navíc zprostfiedkovávali pfied-
ná‰ky, aby si vydûlal nûjakou korunu na cestu zpátky
k EskymákÛm a zlatokopÛm. KdyÏ odjíÏdûl, vybral si
u nás kufr. Tatínek mu jej daroval a já jsem pana
Welzla i s tím kufrem vyfotografovala pfied na‰ím ob-
chodem. Fotografii mi pak podepsal. O jeho dal‰ích
osudech jsem se dovídala uÏ jen z novin a z knih.
Teprve od vás vím, kdy a kde jeho nev‰ední Ïivotní
pfiíbûh vlastnû skonãil. Pfied va‰í náv‰tûvou jsem Janu
Welzlovi pfiipravila kytiãku. Vezmûte mu ji, prosím, 
jako vzpomínku ode mne, aÏ vás zase zvábí volání
Severu.“

Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
Barevné foto: autor
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Paní Adolfina KfiíÏová.

Podpis Jana Welzla. 

Jan Welzl pfied odjezdem z Brna. Duben 1929.


