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U pfiíleÏitosti oslav uspofiádala Fakulta podnikatelská
dvû v˘znamné akce. Tou první byla mezinárodní kon-
ference zamûfiená na problematiku rozvoje obchodu
a podnikání ve stfiední a v˘chodní Evropû v období
procesu transformace národních ekonomik a jejich in-
tegrace do Evropského spoleãenství. 
Konala se ve dnech 2. a 3. záfií 1998 v hotelu
International Brno a zúãastnilo se jí na sto  vybran˘ch
odborníkÛ z rÛzn˘ch zemí svûta. 
Na pfiípravû konference se vedle Fakulty podnikatel-
ské podílely také Nottingham Trent University z Velké
Británie a Micolas Copernicus University z polské

Torunû, s nimiÏ fakulta nejãastûji spolupracuje. Du‰í
celé konference a hlavním organizátorem v‰ak tento-
krát byl profesor George Tesar z University of
Wisconsin, Whitewater, USA. 
V˘jimeãnost konference spoãívala podle slov pofiada-
telÛ ve zpÛsobu komunikace odpovídající pfielomu ti-
síciletí. Pofiadatelé prostfiednictvím Internetu oslovili
více neÏ 7 tisíc odborníkÛ. Celosvûtovou poãítaãovou
sítí bylo pfiihlá‰eno 240 pfiihlá‰ek, z nichÏ pofiadatelé
nakonec vybrali 152 nejlep‰ích. Pozvaní experti pak
na konferenci debatovali o vzdûlávání, marketingu, fi-
nancích i o nov˘ch poãítaãov˘ch systémech.

Oslavy 5. v˘roãí vrcholily na slavnostním roz‰ífieném
zasedání vûdecké rady Fakulty podnikatelské, na nûmÏ
se dne 4. záfií 1998 se‰li akademiãtí funkcionáfii VUT,
hosté z partnersk˘ch vysok˘ch ‰kol od nás i ze zahra-
niãí a vedoucí pracovníci nûkter˘ch ãesk˘ch podnikÛ,
firem a penûÏních ústavÛ. 
U pfiíleÏitosti oslav byla vydána pamûtní dopisnice opat-
fiená pfiíleÏitostn˘m razítkem, kterou bylo moÏno si bû-
hem pofiádan˘ch akcí zakoupit. 
Oslavy se tû‰ily zájmu regionálních médií, která o akcích
bezprostfiednû informovala.

(yk)

Fakulta podnikatelská slavila páté narozeniny

Je tomu jiÏ pût let, co Fakulta podnikatelská – 1. fiíjna 1993 – zahájila v˘uku. 5. v˘roãí slavnostní inaugurace bylo
pro univerzitu jak pfiíleÏitostí k oslavám, tak i ke krátkému zastavení a k zamy‰lení nad tím, co se za onu dobu
podafiilo na této fakultû uskuteãnit.
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Uzávûrka ãísla: 1. 10. 1998
V‰em autorÛm dûkujeme za jejich pfiíspûvky.
Pfiíspûvky pfiijímáme jednak nahrané na disketách
3,5 a jednak vyti‰tûné na papífie. Lze je také 
poslat elektronickou po‰tou, uloÏené v souboru
ve formátu Word 7.0. K tomu je v‰ak tfieba vÏdy
dodat i vyti‰tûnou verzi. Vítáme téÏ barevné i ãer-
nobílé fotografie s vyznaãením autorství a popisky,
dále ilustrace, loga a dal‰í obrazov˘ materiál. Po
zpracování autorÛm vracíme. Uzávûrka kaÏdého
ãísla je obvykle 1. dne v mûsíci. 

âasopis je vystaven ve formátu „PDF“ na Internetu,
na hlavní stránce Rektorátu VUT 
(http://www.vutbr.cz/nakl/udalosti.htm).

VáÏení ãtenáfii,
vstoupili jsme do období sychrav˘ch podzimních dnÛ, stromy opadaly, sluníãka i svûtla
ubylo a naopak tmy stejnû jako práce pfiibylo. O to více – abychom to ve zdraví pfieÏili —
zkusme v sobû rozzafiovat to vlastní vnitfiní, usmûvavé sluníãko, aby zahfiálo nás i druhé
na du‰i. Snad vás trochu potû‰í i toto ãíslo, které máte pfied sebou, i kdyÏ — jak ãasem tu
a tam zji‰Èujeme — nûkoho také pûknû na‰tve, zvlá‰tû kdyÏ se nûjak˘ pisatel do nûkoho
ãi nûãeho mu nelibého strefuje. Ale rozhodli jsme se Ïít v demokracii a respektovat tedy
mimo jiné svobodu slova, takÏe nám nezbude, neÏ si na jiné, i ty nepohodlné, názory zvykat,

snaÏit se pochopit stanovisko druhého ãlovûka, tolerovat, odpou‰tût... Ti moudfiej‰í ostatnû pochopili, Ïe hád-
kami a rozepfiemi se nikdy nic nevyfie‰ilo. A potlaãovat názory druh˘ch, cenzurovat je, jako kdyby nebyly, je cesta
zpátky... do strachu, zbabûlosti, ovãí stádnosti pod pí‰Èalkou mocn˘ch.
Rozhodnû bychom si v‰ak nepfiáli, aby se ná‰ ãasopis stal „plátkem k praní ‰pinavého prádla“, tedy parketou, na
níÏ si jedinci mezi sebou vyfiizují své osobní úãty. Rádi bychom naopak dali prostor k vûcné diskusi nad tématy,
která mají obecnûj‰í pfiesah, pfiimûjí ãtenáfie k zamy‰lení a pfiispûjí k vyjasnûní ãi prohloubení názorÛ ke konkrétním
odborn˘m problémÛm a palãiv˘m otázkám na‰í doby. Na základû doporuãení nûkter˘ch ãtenáfiÛ jsme vytipovali
5 tematick˘ch okruhÛ:
1. Role univerzity v souãasné spoleãnosti
2. Jihomoravsk˘ prÛmysl — diagnóza a léãba jeho nemocí
3. Budoucnost ãeské energetiky
4. Umíme spolupracovat? (O spolupráci fakult, ústavÛ a propojování oborÛ)
5. Úloha humanitních a spoleãensk˘ch vûd na technické univerzitû
Pi‰te nám, budeme se tû‰it na va‰e pfiíspûvky, které rádi zvefiejníme.
Vstupním a dalo by se fiíci ústfiedním ãlánkem nového ãísla ãasopisu, je ten, kter˘ popisuje oslavy 5. v˘roãí slavnostní
inaugurace Fakulty podnikatelské. V˘roãí, aÈ uÏ jakkoliv kulatá, jsou v lidské spoleãnosti vÏdy pfiíleÏitostí k osla-
vování. âlovûk si zkrátka rád ve v‰edním bûhu Ïivota proÏije sváteãní den. Ale nûkdy si tím mÛÏe i pûknû zkom-
plikovat Ïivot, zvlá‰È kdyÏ se snaÏí nûjaké hodnû velké v˘roãí oslavit velkolepû, dokonale, bombasticky a já ne-
vím jak je‰tû. Nakonec nás ty mohutné pfiípravy a bdûl˘ dohled nad dokonal˘m prÛbûhem oslav mohou natolik
vysílit, Ïe o sváteãní pohodû nemÛÏe b˘t ani fieã. ZaÏili jste to nûkdy? Pûkná fu‰ka to je! Tíha leÏí na organizáto-
rech akce (jimiÏ ãasto jsou sami oslavenci) a nejlépe se pak baví pozvaní hosté. Organizátofii se radují, Ïe hosté
jsou spokojení, a aÏ celá akce skonãí, blaÏenû a ‰Èastnû vydechnou: „Sláva, je to za námi...“ Dal‰í v˘roãí 
bude na‰tûstí minimálnû za pût let (b˘t takhle kaÏd˘ mûsíc, tak snad umfieme, neb oslavné akce jsou nároãné 
nejen na ãas a energii, ale i na na‰e Ïaludky... a samozfiejmû peníze). 
Tyhle úvahy, jejichÏ lehk˘ tón mi promiÀte, mû nenapadly pfii úãasti na oslavách Fakulty podnikatelské, o jejichÏ
hladk˘ prÛbûh se znaãnû zaslouÏila obûtavá a stále usmûvavá Petra Hendrychová, ale po oslavách narozenin mé
dcery ve velkém rodinném kruhu. KdyÏ si pfiedstavím, Ïe VUT bude slavit 150. v˘roãí své existence, jímá mû hrÛza,
neboÈ to budou hodnû velké oslavy. Bude tfieba tfiicet takov˘ch paní Hendrychov˘ch, vezmu-li to su‰e matematicky.
Îádné chmury a aÈ mlhu va‰ich dnÛ rozpt˘lí humor, kter˘ si v sobû nosíte.

Redakãní rada ãasopisu Události na VUT
Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. – prorektor pro vzdûlávací ãinnost VUT
Doc. Ing. Petr Sáha, CSc. – prorektor pro rozvoj VUT
PhDr. Alena Mizerová – vedoucí nakladatelství VUTIUM
Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. – Fakulta stavební
Doc. Ing. Zdenûk Skála, CSc. – Fakulta strojní
Prof. Ing. Jifií Matou‰ek, DrSc. – Fakulta chemická
RNDr. NadûÏda Uhdeová – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. – Fakulta architektury
Ak. malífi Jan Meisner – Fakulta technologická
Ing. Roman Bobák – Fakulta managementu a ekonomiky
Petra Hendrychová – Fakulta podnikatelská
PhDr. Pavel Ondraãka – Fakulta v˘tvarn˘ch umûní
Martina Olexová – studentka a ‰éfredaktorka pfiílohy NO NAME
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• ¤editel SKM Ing. Grulich informoval o pfiipravenosti Správy kolejí a menz zavést
v tomto akademickém roce platbu kolejného formou bezhotovostního platebního
styku. Bude pfiitom vyuÏito zku‰eností z Mánesov˘ch kolejí. Jako banky byly vybrá-
ny IPB a âS. U druhé jmenované do‰lo z dÛvodu zmûny informaãního systému
k drobn˘m komplikacím a k zdrÏení podpisu smlouvy. V souãasné dobû ale jiÏ nic
nebrání v realizaci bezhotovostního platebního styku. Platby v fiíjnu a listopadová
záloha ve v˘‰i 1,3 mûsíãního kolejného budou je‰tû uskuteãnûny hotovostnû a sou-
ãasnû bude proveden zku‰ební v˘poãet. Listopadová záloha pak bude vyúãtována
v ãervnu 1999. Rektor VUT prof. Vavfiín tlumoãil kritické pfiipomínky studentÛ
o nedostateãné informovanosti v této vûci. Ing. Grulich vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe ve-
dení SKM vûnovalo této problematice dlouhodobou pozornost, o ãem svûdãí na-
pfiíklad vydání 5 tisíc kusÛ informaãních broÏur v dubnu t.r.

• Ing. Grulich sdûlil, Ïe v souãasné dobû je neubytováno 941 ÏadatelÛ, zatímco
v roce 1997 jich bylo asi 1 800. Rektor VUT prof. Vavfiín poÏádal o podrobnûj‰í roz-
bor poãtu ubytovan˘ch ve srovnání s loÀsk˘m rokem.

• Prorektor doc. Sáha informoval o situaci ve Zlínû, kde je neuspokojeno 50 % Ïa-
datelÛ o ubytování a fie‰ení se hledá ve vyuÏití lÛÏkov˘ch kapacit ubytoven uãili‰È.

• Rektor informoval o dosavadním v˘voji jednání ve vûci transformace SKM. Zatím
M·MT nevydalo koneãné rozhodnutí a je pravdûpodobné, Ïe pfiihlédne k regio-
nálním podmínkám. Rektofii brnûnsk˘ch V· se sejdou poãátkem fiíjna a projednají
své zámûry.

• V‰ichni dûkani obdrÏeli ãasov˘ plán tvorby interních pfiedpisÛ VUT s uvedením
osob zodpovídajících za tyto pfiedpisy. Celá záleÏitost je ãasovû ponûkud napjatá,
neboÈ do 31. 1. 1999 musí b˘t v‰echny vnitfiní pfiedpisy pfiipraveny k registraci. 

• Prorektor doc. Dub konstatoval, Ïe pfii kontrole pfiijímacího fiízení byly shledány
spí‰e technické nedostatky neÏ-li nûjaké závaÏnûj‰í problémy. Prodûkani pro vzdû-
lávací ãinnost obdrÏí celkovou zprávu. RovnûÏ informoval o poãtech pfiihlá‰en˘ch
a zapsan˘ch studentÛ, pfiiãemÏ pfiesnûj‰í údaje budou sdûleny na pfií‰tím kolegiu.

• Prorektor prof. KadrnoÏka pfiipomnûl, Ïe kvalita a úroveÀ vûdecko-v˘zkumn˘ch
zámûrÛ fakult nebude rozhodovat o finanãních zdrojích na rok 1999 ani na rok
2000. Podle nich budou technické ‰koly hodnoceny aÏ v roce 2000, tudíÏ se jedná 

o zaji‰tûní vy‰‰í úrovnû finanãních zdrojÛ pro roky 2001 aÏ 2005. 
Probíhající proces je velmi nároãn˘ a má vést ke koncentraci sil a prostfiedkÛ ve vû-
dû a v˘zkumu pro omezen˘ poãet perspektivních smûrÛ. Upozornil také na nutnost
souladu oborÛ doktorského studia s obory habilitaãního a profesorského fiízení
podle §82 zákona ã. 111/98 Sb.

• Ing. Pûnãík pfiipomenul, Ïe 19. fiíjen je nejzaÏ‰ím termínem pro doruãení návr-
hÛ opakované interní soutûÏe o grafickou znaãku – logo oslav VUT. Uvedl dále, Ïe
je tfieba jiÏ zahájit intenzivní pfiípravy k vlastní realizaci oslav. Dosud se nepodafiilo
získat generálního sponzora oslav, proto je nutné jednat s fiadou organizací o jejich
finanãním pfiíspûvku. RovnûÏ sdûlil, Ïe národní banka vydá v roce 1999 pamûtní
minci v hodnotû 200 Kã. Je v‰ak tfieba rozhodnout, jak bude tûchto mincí vyuÏito. 

• Rektor VUT prof. Vavfiín upozornil znovu, Ïe do 30. 9. 1998 mají b˘t v GIS VUT
uvedena u v‰ech zamûstnancÛ telefonní ãísla a poãítaãové adresy.

• Prof. Vavfiín dále sdûlil, Ïe zv˘‰ení mzdov˘ch tarifÛ o 17 % procent se promítne
v dotaci ze státního rozpoãtu. K rovnomûrnému zv˘‰ení v‰ak nedojde plo‰nû
u v‰ech, neboÈ od 1. 1. 1999 bude platit nov˘ mzdov˘ fiád, kter˘ zavede smluvní
platy akademick˘ch pracovníkÛ.

• Prorektorka prof. Zemánková informovala o tom, Ïe VUT získalo v rámci programu
ERASMUS ãástku ve v˘‰i 114 130 ECU pro rozvoj studentské mobility. V této sou-
vislosti rektor VUT upozornil, Ïe je nutné, aby jednotlivé fakulty dodrÏely v‰echny
bilaterální smlouvy (napfi. o poãtech vysílan˘ch studentÛ). Prof. Zemánková dále
sdûlila, Ïe na VUT bude v zimním semestru pÛsobit francouzská lektorka Chantal
Merlin. Fakulty by mûly svÛj poÏadavek na v˘uku francouz‰tiny nahlásit co nejdfií-
ve na odd. zahr. stykÛ Rektorátu. JiÏ tradiãnû budou kaÏd˘ ãtvrtek od 17 hod pro-
bíhat v prostorách Rektorátu schÛzky Club Franc,ais urãené pro zamûstnance VUT.

• Dûkan FA doc. Nov˘ konstatoval, Ïe z FAST, FEI a FS se nepodafiilo získat peda-
gogy pro v˘uku matematiky a deskriptivní geometrie, a proto musí b˘t zamûstnán
externista, coÏ si vyÏádá ãástku 80 tis. Kã z OON. Rektor prof. Vavfiín vyjádfiil své
zklamání a poÏádal prorektora doc. Duba, aby svolal schÛzku vedoucích pfiíslu‰-
n˘ch ústavÛ v‰ech tfií zmínûn˘ch fakult.

(yk)
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Z kolegií rektora ve zkratce

Pfiijímací zkou‰ky a magick˘ koeficient

Poãet novû pfiijat˘ch studentÛ je letos na VUT Brno srovnateln˘ s minul˘mi roky.
Nejvût‰í zájem jiÏ tradiãnû projevili uchazeãi o Fakultu podnikatelskou, která pfiijala
pouze osminu zájemcÛ. Podobnû je tomu na FAME a nadprÛmûrn˘ zájem je také
o studium architektury a v˘tvarn˘ch umûní.
Po nûkolik let platí, Ïe z tûch, ktefií podali pfiihlá‰ku, se asi dvû tfietiny dostaví ke
zkou‰ce. Z nich jsou pak ménû neÏ dvû tfietiny ke studiu pfiijaty a z nich se opût
pouze asi dvû tfietiny zapí‰í ke studiu. Toto zji‰tûní platí samozfiejmû jen pro do-
stateãnû velk˘ statistick˘ soubor, jímÏ mnoÏina pfiihlá‰en˘ch na celé VUT je. Tyto
dvoutfietinové koeficienty nevypovídají o úrovni studentÛ nebo ‰koly samotné
a fungují podobnû na v‰ech ‰kolách srovnateln˘ch s VUT. Patrnû proto, Ïe studenti
podávají v prÛmûru 3 aÏ 4 pfiihlá‰ky na rÛzné ‰koly. Pomûr tûch, ktefií se ke zkou‰-
kám dostavili, a tûch, ktefií pfii nich uspûli, mÛÏe ukazovat na úroveÀ jejich vûdo-
mostí, ale jen v kontextu „laÈky“, která je pfii zkou‰kách nastavena.
Zkou‰ky probíhaly na vût‰inû fakult písemnou formou. Na FAST, FEI a FS byly
zkou‰ky z matematiky a fyziky kompatibilní, podobnû jako v pfiede‰l˘ch letech.
Pfiijímací fiízení na obory s umûleck˘m zamûfiením je komplexnûj‰í. Pfii nich ucha-
zeãi musí pfii podání pfiihlá‰ky pfiedloÏit definovan˘ soubor sv˘ch domácích prací.
Po jejich zhodnocení jsou teprve pozváni k talentové zkou‰ce a ti, ktefií pfii ní 
uspûli, pak k vlastní pfiijímací zkou‰ce.

Pfiijímací fiízení 1998/1999 — aktuální stav k 30. 9. 

Fakulta poãet pfiihl. dostavilo se pfiijato
FAST 2 993 1 935 1 572
FS 2 846 1 928 1 513
FEI 2 427 1 636 1 006
FCH 920 660 303
FA 420 374 67
FAVU 778 371 53
FP 3 752 3 073 532
FT 861 685 378
FAME 2 200 1 612 257

VUT 17 197 12 274 5 681

hop



4Zprávy z Rektorátu

Skonãil tfiílet˘ projekt TEMPUS M-JEP-09439-95

V závûru prázdnin – ve dnech 21. aÏ 23. 8. 1998 – se
na VUT konalo tfiídenní pracovní soustfiedûní zástupcÛ
zahraniãních univerzit, které s na‰í vysokou ‰kolou
spolupracovaly po dobu tfií let na projektu „TEMPUS
M- JEP-09439-95" – Student Mobility Testing Ways of
Evaluation and Accreditation".

Projekt mûl nûkolik cílÛ: 
• porovnat se zahraniãními, technicky orientovan˘mi
univerzitami uãební programy, vzdûlávací proces,
hodnotící systémy studijních v˘sledkÛ,
• testovat na vzorku mobility studentÛ srovnatelnost
v˘uky a uznání semestrálních studijních pobytÛ na 
hostujících univerzitách, 
• poloÏit základ pro dlouhodobou mezinárodní 
odbornou spolupráci, která bude rozvíjena v rámci
dal‰ích programÛ, napfi. SOCRATES-ERASMUS, a bila-
terálních dohod.

Setkání se zúãastnilo 14 zástupcÛ ze zahraniãních
partnersk˘ch univerzit:
University of Strathclyde, Glasgow —  Prof. Frank A. Walker
Université Joseph Fourier, Grenoble — Prof. J. C. Fanton

University of Hudersfield — Prof. Stout a paní Sue Staples
Ecole d'Architecture Paris-La Villette — Prof. J. P. Flamand
Université Bretagne Occidentale, Brest — Prof. Patrick
Dieudonné
Technical University of Denmark, Lyngy — Paní Mariane 
S. Flensbak
ESIEE, Paris — Prof. J. M. Le Notre
FH Wiesbaden — Dr. Christoph Heider, Prof. Jiri Sobota, 
Dr. Detlef Richter
Universita degli Studi di Bari — Dr. G. Colonna a Dr. G. Carrieri
University of Brighton — Prof. Stephen Adutt

Pracovní setkání, které zorganizovalo zahraniãní od-
dûlení Rektorátu VUT, svou náv‰tûvou také podpofiili
dva zástupci z partnersk˘ch ãesk˘ch univerzit (prof.
Franti‰ek Plániãka, Západoãeská univerzita, PlzeÀ
a Ing. Stanislava Kebová, V·B-TU Ostrava) a rovnûÏ 
zástupci nûkter˘ch fakult VUT i sám rektor VUT prof.
Vavfiín. Na akci byla rovnûÏ pfiítomna skupina studentÛ,
která v prÛbûhu tfiíletého projektu dostala moÏnost
studovat po dobu 1 semestru v zahraniãí.

Jak sdûlilo zahraniãní oddûlení Rektorátu VUT, bûhem
tfií let trvání projektu se podafiilo vytvofiit systém pro

spoleãnou mezinárodní evaluaci jednotliv˘ch student-
sk˘ch prací v oblasti inÏen˘rství a aplikované ekonomie.
Dal‰ím z dosaÏen˘ch v˘sledkÛ je vytvofiení metod, jak
v rámci mobility studentÛ sjednotit v˘uku v zahraniãí
tak, aby byl umoÏnûn pfienos kreditÛ. Neménû v˘-
znamné jsou podmínky, které se vytvofiily pro zavedení
v˘uky francouz‰tiny, nûmãiny a angliãtiny na ãesk˘ch
partnersk˘ch vysok˘ch ‰kolách.
Projekt pfiinesl cenné poznatky a zku‰enosti, které by
mohly poslouÏit i jin˘m univerzitám. Tak napfiíklad jako
minimální délka zahraniãního pobytu studentÛ se 
osvûdãila doba 1 semestru. Z projektu rovnûÏ vyply-
nulo, jak je potfiebné usilovat o reciproãní v˘mûny
a jak se osvûdãuje zapojovat zahraniãní studenty do
pracovních t˘mÛ ãesk˘ch studentÛ, neboÈ to pfiiná‰í
v˘mûnu zku‰eností, pfiístupÛ a vzájemnou inspiraci.
RovnûÏ se ukázalo, Ïe je tfieba je‰tû více klást dÛraz na
jazykovou vybavenost na‰ich studentÛ. Zajímav˘m po-
znatkem je také to, Ïe zahraniãní studenti vyÏadovali
roz‰ífiit studijní pobyt o praktickou stáÏ, kde by mohli
fie‰it konkrétní úkoly a blíÏe se seznámit s podmínkami,
kulturou a tradicemi na‰í zemû. 

(yk)

• Open Society Fund Praha zaslala informace o stipendiích, které jsou této nadaci
nabízeny z britsk˘ch a americk˘ch univerzit. Podrobné informace o jednotliv˘ch sti-
pendijních programech — podmínky, uzávûrky — jsou k nahlédnutí na zahraniãní
oddûlení Rektorátu, nebo je lze obdrÏet vãetnû pfiihlá‰ek na adrese:
Open Society Fund Praha, Staromûstské nám. 22, 110 00 Praha 1, 
e-mail: monika.janova@osf.cz, internetova adresa: http:www.osf.cz.

• Program AKTION âeská republika-Rakousko, spolupráce ve vûdû a vzdûlávání,
pokraãuje ve své ãinnosti také v novém ‰kolním roce. Ve‰keré informace jsou k dis-
pozici na internetové adrese: http://www.dzs.cz/aktion.

• 15. 9. 1998 byla podána prodûkanÛm pro zahraniãní styky jednotliv˘ch fakult
VUT informace o NATO Science Fellowship Kanada pro „ãerstvé“ doktorandy.
Uvádíme znovu kontaktní adresu: 

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
350 Albert Street
Ottawa, Canada
K1A 1HP
fax (613) 992-5337

Jaroslava VOKATÁ

Zahraniãní oddûlení Rektorátu VUT informuje:
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Zprávy z Akademického senátu5

Dopisování se senátem
V úvodu zasedání Akademického senátu VUT pfieãetl senátorÛm jejich pfiedseda
Ing. Zmrzl˘ tfii dopisy. V prvním informoval prorektor doc. Hobst o zaslání soupi-
su nemovitého majetku VUT na M·MT âR, které by na jeho základû mohlo usku-
teãnit pfievod nemovitostí z vlastnictví âR na VUT. Podle jeho slov není moÏné ge-
nerel pozemkÛ VUT podrobnû zpracovat, dokud nebude definitivnû rozhodnuto,
které pozemky VUT vlastnû pfiipadnou.
Jisté rozhofiãení a zklamání netajil dopis, kter˘ senátu adresoval doc. Werner.
ZdÛvodnil v nûm totiÏ svoji abdikaci na funkci ãlena AS VUT, k níÏ ho vedla 
nespokojenost s fie‰ením nûkter˘ch vûcí na VUT a neochotou vût‰iny ãlenÛ senátu
objektivnû posuzovat závaÏné a oprávnûné poÏadavky minorit. Senátofii jeho abdi-
kaci vzali na vûdomí a nûktefií z nich se vyjádfiili, Ïe názor doc. Wernera nepovaÏu-
jí za zcela objektivní. S dal‰ím dopisem se na senátory obrátil rektor prof. Vavfiín,
aby je informoval o pfiípravách vnitfiních dokumentÛ VUT.

Nejsnaz‰í fie‰ení, jak napravit sloÏení senátu
Na zasedání senátu se dostavil rektor VUT prof. Vavfiín, aby pfiítomné upozornil na
fakt, Ïe nûkteré vnitfiní pfiedpisy musí b˘t schváleny nejpozdûji do ledna 1999, aby
na jejich základû mohlo b˘t vypsáno nové pfiijímací fiízení. Musí je v‰ak schválit 
senát, jehoÏ skladba bude odpovídat novému V· zákonu. Souãasn˘ senát nevyho-
vuje jeho podmínkám, pokud jde o minimální 1/3 zastoupení studentÛ. Rektor pro-
to navrhl senátu dvû varianty, jak tento stav napravit. Buì zkrátit volební období
souãasného AS VUT, rozpustit jej a uskuteãnit v co nejkrat‰í dobû nové volby, anebo
rekonstruovat stávající senát. K druhé moÏnosti se spí‰e pfiiklání a navrhuje upra-
vit ãl. 11 odst. 4 Statutu VUT tak, aby v AS VUT byli zastoupeni pouze zástupci 
fakult (2 pracovníci a jeden student). To v‰ak znamená abdikaci zástupce celo‰kol-
sk˘ch pracovi‰È CVIS a ÚSI v Akademickém senátu. 
Senátofii nakonec tento návrh pfiijali s tím, Ïe zástupce celo‰kolsk˘ch pracovi‰È se
bude moci zúãastÀovat zasedání AS VUT, ov‰em pouze s hlasem poradním.
Usnesení senátu v‰ak mÛÏe nab˘t platnosti za podmínky, Ïe akademické obce zmí-
nûn˘ch pracovi‰È budou s abdikací jejich zástupce v AS VUT souhlasit.

Nov˘ senát bude takov˘, jak si jej odsouhlasí sami senátofii
Rektor VUT prof. Vavfiín také poukázal na fakt, Ïe nov˘ V· zákon nestanoví expli-
citnû, jak by mûl akademick˘ senát vypadat. Je tedy moÏno diskutovat o tom, zda
ponechat souãasné schéma, nebo provést volby ve zcela novém duchu. Napfiíklad
je moÏné stanovit sloÏení poãtu zástupcÛ fakult podle velikosti pfiíslu‰né fakulty,
kdy vût‰í fakulty budou mít zástupcÛ více a men‰í ménû. MoÏné je v‰ak i profesní
zastoupení, skládající se ze studentÛ, asistentÛ, docentÛ a profesorÛ. V‰e záleÏí na
koneãném rozhodnutí AS VUT. Nov˘ volební a jednací fiád AS VUT bude jedním
z hlavních témat pfií‰tího zasedání.

Vnitfiní pfiedpisy na Internetu
Rektor VUT prof. Vavfiín pfiedloÏil senátorÛm harmonogram vypracovávání nov˘ch
vnitfiních pfiedpisÛ a uvedl, Ïe jejich jednotlivé verze budou uvefiejÀovány na
Internetu, aby v‰ichni, kdo mají zájem, se mohli na jejich zpracování spolupodílet.
Senátory pak osobnû poÏádal o pomoc pfii odstraÀování jejich pfiípadn˘ch chyb 
a nedostatkÛ. Podotkl, Ïe statutární pfiedpisy fakult musí b˘t v souladu se statutár-
ními pfiedpisy VUT, a proto se vedení ‰koly bude snaÏit tvorbu pfiedpisÛ na fakul-
tách koordinovat. Uvedl, Ïe první verze Statutu VUT bude zpracována v mûsíci fiíjnu.
V této souvislosti Mgr. BoÏek navrhl, aby vedení ‰koly nejprve zvefiejnilo vûcn˘ zá-
mûr jednotliv˘ch pfiedpisÛ, o nûmÏ je tfieba v první fázi vést diskusi.

Pfiipomínky ke kritériím hodnocení vysok˘ch ‰kol
Prof. Hlavenka seznámil senátory se stanoviskem ekonomické komise AS VUT k ná-
vrhu kritérií hodnocení fakult a V·, jak je zpracovalo M·MT pod vedením exministra
Jana Sokola. V nûm ekonomická komise doporuãuje poãet kritérií redukovat, 
rozdûlit je podle dÛleÏitosti a zvlá‰È vyãlenit ty, které jsou urãující pro stanovení
rozpoãtu. K tomu doc. Münsterová uvedla, Ïe stanovená kritéria se pravdûpodob-
nû t˘kají jen zhruba 10–15 % pfiítoku penûz na V·. Zb˘vající finance jsou pfiidûlo-
vány na základû jiného algoritmu. Dále upozornila, Ïe tato problematika je aktuál-
ní a naléhavá vzhledem k evaluaci V·. Jak fiekla, celostátní pracovní skupina, kterou
v rámci RV· vede, se touto problematikou systematicky zab˘vá ve spolupráci
s Centrem pro rozvoj vysokého ‰kolství v Praze a první v˘sledky budou známy v li-
stopadu 1998. Akce by mûla b˘t zakonãena navrÏením koneãného stanoviska nûkdy
na jafie 1999. V této souvislosti Senát doc. Münsterovou povûfiil, aby zjistila, zda se
má v pfiipomínkování kritérií nadále pokraãovat. Není v‰ak pravdûpodobné, Ïe by
rozpoãet roku 1999 byl jimi zásadnû ovlivnûn.

O kompetencích fakult
Pfiedseda legislativní komise AS VUT shrnul v˘sledky, k nimÏ se dospûlo pfii posu-
zování zmûn Organizaãního fiádu FaVU, provádûné poãítaãovou formou. 11 ze 16
senátorÛ vyjadfiujících se k návrhu odpovûdûlo kladnû, zb˘vající svÛj souhlas pod-
miÀovali, nebo se zdrÏeli hlasování. Zásadní pfiipomínky se t˘kaly obav z ekono-
mického dopadu, kter˘ mÛÏe vy‰‰í poãet kabinetÛ pfiinést. K tomu Mgr. BoÏek 
fiekl, Ïe AS VUT má právo posuzovat pfiedpisy pouze z hlediska jejich souladu se
Statutem VUT. Je v plné kompetenci fakult organizovat si svoji ãinnost. Proto navrhl
pfiistoupit k hlasování a pfiedloÏen˘ návrh schválit. 
Aã tedy návrh senátofii pfiijali, zfiejmû si na nûj vzpomenou, aÏ budou schvalovat
rozpoãet na dal‰í roky.

Yvonne KONEâNÁ

O ãem se jednalo 15. záfií 1998

V‰ichni zájemci, ktefií chtûjí získat základní informace o studiu v zahraniãí, urãitû 
uvítají moÏnost prohlédnout si internetovou stránku Akademického informaãního
centra v Brnû. Mohou se z ní dozvûdût, jaké je poslání AIC a seznámit se blíÏe s je-
ho ãinností a sluÏbami, které poskytuje. Pfiedev‰ím v‰ak mohou získat pfiehledné
informace o studiu ve 14 zemích svûta a zjistit, co v‰echno je potfieba pfied nástu-
pem na zahraniãní univerzitu.

Velmi dÛleÏitou souãástí internetové stránky je databáze stipendijních programÛ
obsahující více neÏ 650 druhÛ zahraniãních stipendií, která usnadní orientaci v na-
bídce rÛzn˘ch moÏností finanãní pomoci. V této databázi jsou zaznamenány ve‰ke-
ré informace o stipendiích z rÛzn˘ch zemí svûta, které AIC dosud shromáÏdilo.
Na Internetu je moÏno získat nejen informace o jazykov˘ch testech, ale také kon-
taktní adresy na dal‰í poradenská centra v na‰í republice, pfiehled o právû probí-
hajících zahraniãních semináfiích a konferencích, o stáÏích pro mladé podnikatele
a manaÏery. Dále obsahuje internetová stránka informace o programech nadací

a organizací pÛsobících v oblasti vzdûlávání. Studenti mohou vyuÏít informace
o letních pracovních pobytech v zahraniãí.
ZájemcÛm z jin˘ch zemí je urãen v‰eobecn˘ pfiehled o studiu na vysok˘ch ‰kolách
v âeské republice s adresami jednotliv˘ch institucí a také adresáfi letních ‰kol pro cizince.
Najdete zde také odkaz na katalog knihovny cizojazyãné literatury v humanitních 
oborech, která je souãástí AIC. Tento katalog je pfiístupn˘ ‰iroké vefiejnosti v data-
bázi Tinlib na internetové stránce knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity v Brnû.
Pokud budete mít doplÀující otázky, mÛÏete vyuÏít e-mailového spojení pfiímo
z Internetu nebo nav‰tívit AIC osobnû na adrese: Radnická 8, P.O.Box 735

663 35 Brno
Tel.: +420 (5) 42 21 23 14
Fax: + 420 (5) 42 21 20 84
E-mail: janhus@janhus.anet.cz
http://www.ecn.cz/aic

Internetová stránka Akademického informaãního centra v Brnû



6Dûní na fakultách

V úvodním projevu podûkoval dûkan fakulty doc. Rais jmenovitû v‰em, ktefií pfiispûli ke vzniku fakulty a k zdár-
nému rozbûhu její ãinnosti. Pfiipomenul úspûchy, jichÏ bylo v uplynul˘ch pûti letech dosaÏeno, a naznaãil také
dal‰í smûfiování fakulty. Rektor VUT prof. Vavfiín ve svém vystoupení vyzdvihl mimo jiné to, jak se Fakulta pod-
nikatelská dovedla v krátké dobû zafiadit mezi ostatní jiÏ zavedené fakulty VUT a jak dokázala s nûkter˘mi z nich
provázat svÛj studijní program.
S pozdravn˘mi projevy pak k fieãnickému pultu pfiicházeli pfiedstavitelé partnersk˘ch zahraniãních ‰kol, ktefií
pfiedev‰ím ocenili vzájemnou a oboustrannû prospû‰nou spolupráci s Fakultou podnikatelskou. Konkrétní pfií-
klady spolupráce mezi Magistrátem mûsta Brna a Fakultou podnikatelskou struãnû pfiipomenul také námûstek
primátorky mûsta Brna Ing. Klemenseviã.
V projevech ãesk˘ch akademick˘ch funkcionáfiÛ se objevovalo téma pro tuto zemi velmi citlivé – etika podni-
kání. O ní ve své fieãi hlasitû a velmi podnûtnû rozm˘‰lel zejména dûkan Ekonomické fakulty TU v Ostravû prof.
Miroslav Nejezchleba. 
Za podnikatelskou sféru vystoupil Ing. Vítûzslav Musil, CSc., MBA, generální fieditel První brnûnské strojírny ve
Velké Bíte‰i, kter˘ na Fakultû podnikatelské absolvoval manaÏerské studium. Jak ve své fieãi podtrhl, dnes v fiadû
firem a podnikÛ pracují mnozí z absolventÛ této fakulty. 
V závûru zasedání byly udûleny diplomy a pamûtní medai-
le v˘znamn˘m osobnostem, které se v uplynul˘ch pûti le-
tech nejvíce zaslouÏily o rozvoj Fakulty podnikatelské. 
Souãasnû byly pfiedány dekrety tfiem hostujícím profeso-
rÛm z USA, Itálie a Nûmecka. Dûkanu Fakulty podnikatel-
ské doc. Raisovi pak udûlil prof. Dr. Wlodzimierz
Karaszewski medaili polské Univerzity Mikolá‰e Kopernika
v Toruni za dlouholetou a v˘znamnou spolupráci mezi 
obûma ‰kolami.
Po skonãení zasedání vûdecké rady se jeho úãastníci je‰tû
se‰li k neformálnímu setkání v pfiedsálí auly, kde na nû ãe-
kalo také malé poho‰tûní a slavnostní pfiípitek.

Vûdecká rada v lesku oslav

Slavnostní fanfáry a k pfiedsednickému stolu postupnû pfiicházejí ãelní akademiãtí funkcionáfii

Fakulty podnikatelské a v˘znamní hosté z na‰ich i zahraniãních vysok˘ch ‰kol. Slavnostní ceremo-

niál korunuje pfiítomnost rektora Vysokého uãení technického. Zaãíná zasedání roz‰ífiené 

vûdecké rady Fakulty podnikatelské. 

Jeden z medailistÛ – George Tesar, profesor z University of Wisconsin v USA (vlevo)

„Cítím se zde b˘t doma.“

Prof. Fabio Reali z univerzity ve Florencii

Zástupci Nottingham Business School z Velké Británie. 

Úplnû vpravo dûkan Dr. Martin Reynolds.

Z projevÛ fieãníkÛ
Zaznamenali jsme...

„Jsem rád, Ïe vedení VUT, v té dobû v ãele s rektorem
panem profesorem Ondráãkem, rozhodnutí o zaloÏení
Fakulty podnikatelské pfied pûti lety podpofiilo 
a uskuteãnilo.“
(Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dûkan Fakulty pod-
nikatelské)

„Pfied pûti lety se mi to tehdy zdálo jako dosti riskantní
podnik. Obrovsk˘ zájem o studium na fakultû jsem 
oãekával, ale obával jsem se o kvalitu v˘uky, o kvalitu
pedagogÛ. Tehdej‰ímu vedení fakulty se podafiilo 
pomocí zahraniãních kontaktÛ udrÏet v˘uku na velmi
vysoké úrovni.“
(Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc., rektor VUT)

„Fakulta podnikatelská mÛÏe pfiispût k fie‰ení ekono-
mické situace ve va‰í zemi.“
(Dr. Martin Reynolds, dûkan Nottingham Business
School, GB)

„V˘sledkem na‰eho spoleãného v˘zkumu by mohly
b˘t podklady, které by pfiispûly k fie‰ení konkrétní
problematiky a obecnû pak ke zv˘‰ení znalostí z oblasti
ekonomiky.“
(Joseph S. Domitrz, prorektor University of
Wisconsin-Whitewater, USA)

„MÛÏeme pozorovat nejen na va‰í technické univerzitû
a na va‰í fakultû, ale i v tomto mûstû patrn˘ v˘voj
k lep‰ímu. Dfiíve jsem pfiijíÏdûl do âeské republiky,
dnes pfiijíÏdím do evropské zemû. Cítím se zde b˘t 
doma.“
(prof. Fabio Reali, Universita Florencie)



Fakulta byla zfiízena k 15. 9. 1992 a svoji ãinnost plnû rozvinu-
la v prÛbûhu první poloviny roku 1993 v novém areálu VUT na
Technické ulici, v sousedství Fakulty strojní. PÛvodní malá 
katedra ekonomiky a fiízení strojírenské v˘roby se slouãila s dal-
‰ími ekonomicky zamûfien˘mi ústavy VUT v jednu silnou a plnû
funkãní instituci, koncentrující ekonomickou v˘uku na VUT.

Její vznik odráÏel spoleãenské zmûny a proces ekonomické transformace, jimiÏ na-
‰e zemû v 90. letech procházela. Pro fiízení trÏního hospodáfiství bylo tfieba dobfie
vy‰kolen˘ch odborníkÛ. Na insigniích, které byly pfii slavnostní inauguraci ‰kole svû-
fieny, je vyryt v ãeském, anglickém a latinském jazyce nápis „Prosperita a lidskost“,
odráÏející poslání fakulty zaloÏené pro obnovu a povznesení podnikatelského du-
cha na Moravû, pûstující u sv˘ch studentÛ podnikavost, serióznost, racionalitu, mo-
rálku a orientaci na budoucnost spojenou s ãlovûkem.
O zaloÏení fakulty se zaslouÏila celá fiada lidí. Nápad, s nímÏ kdysi pfii‰la skupina
nad‰encÛ z b˘valé katedry ekonomiky a fiízení strojírenské v˘roby, se setkal s po-
chopením a podporou u tehdej‰ího rektora VUT prof. Ondráãka a celého vedení
‰koly. 
Nezanedbatelnou byla i podpora nûkdej‰ího dûkana Fakulty strojní prof. Slavíka.
K zaloÏení fakulty zaujal kladn˘ pfiístup celo‰kolsk˘ akademick˘ senát, kter˘ po-
mohl pfii tvorbû základních a provádûcích dokumentÛ. My‰lenka o zaloÏení fakulty
na‰la ‰irokou podporu ekonomické vefiejnosti a vstfiícnost a pomoc fiady správních
institucí mûsta Brna.
Se zaãátky fakulty se pojí její první vedení v ãele s doc. Milo‰em Kefikovsk˘m jako
dûkanem. To v˘znamn˘m zpÛsobem vsadilo na zahraniãní kontakty a spolupráci.
Fakulta byla konstituována za podpory nûkolika západoevropsk˘ch vysok˘ch ‰kol
a poradensk˘ch institucí. Patfiily k nim pfiedev‰ím Nottingham Business School
z Velké Británie, Universita Alacala de Henárez ze ·panûlska (Madrid), Dánsk˘ tech-
nologick˘ institut(KodaÀ), EMI International z ¤ecka (Athény), Fern Universität ze
SRN (Hagen). Z nich v˘znamnou pomoc fakultû poskytla zvlá‰tû Nottingham Trent
University, která nejprve vytvofiila na svém pracovi‰ti prostor pro rekvalifikaci uãi-
telÛ ekonomick˘ch vûd a posléze umoÏnila, aby sama Fakulta podnikatelská vzdû-
lávala ãeské manaÏery formou v˘uky MBA.
Spolupráce se zahraniãními vysok˘mi ‰kolami, podporovaná programy TEMPUS,
pokraãuje i v souãasné dobû a má podobu studijních pobytÛ, v˘mûnn˘ch stáÏí 

a úãasti na zahraniãních konferencích, umoÏÀujících sbírat cenné zku‰enosti z pe-
dagogického procesu na jin˘ch ‰kolách. V souãasné dobû fakulta udrÏuje více neÏ
50 aktivních zahraniãních kontaktÛ, pfieváÏnû dlouhodobû aktivních, s univerzita-
mi snad ze v‰ech kontinentÛ vyjma Austrálie.
Tradiãnû dobré kontakty má fakulta s univerzitou v americkém Wisconsinu, která
se mimo jiné spolupodílela na pfiípravû leto‰ní mezinárodní konference. Víc neÏ 
10 let trvá neformální spolupráce s polskou Univerzitou Mikolá‰e Koperníka
v Toruni, jejímÏ v˘sledkem jsou spoleãná mezinárodní studia, Ïádaná manaÏery
ãesk˘ch i polsk˘ch podnikÛ.
Jedním z dÛleÏit˘ch okamÏikÛ v Ïivotû fakulty byla letos na jafie ukonãená akredi-
tace, jejímÏ hodnocením pro‰lo v‰ech dvaadvacet ãesk˘ch ekonomick˘ch 
fakult. Fakulta podnikatelská byla vyhodnocena jako jedna z pûti nejlep‰ích vyso-
k˘ch ‰kol tohoto typu. „V˘sledek akreditace by mûl b˘t základnou, pod níÏ nesmí-
me a nemÛÏeme klesnout,“ zdÛraznil v projevu na zasedání vûdecké rady dûkan
doc. Rais. Za pût let své existence fakulta vefiejnosti prokázala svou schopnost 
poskytovat velmi kvalitní vzdûlání v oblasti managementu, o nûÏ je mimofiádn˘
a hlavnû trval˘ zájem. Organizuje rÛzné typy studia, jak bakaláfiské, tak inÏen˘rské
a doktorandské, celoÏivotní vzdûlávání nevyjímaje. 
V souãasné dobû jsou na fakultû vyuãovány stále Ïádané obory jako DaÀové pora-
denství, Ekonomika a fiízení prÛmyslu, Podnikové finance a obchod, ¤ízení a eko-
nomika podniku. Fakulta po vzoru zahraniãních univerzit vede studenty k ãím dál
samostatnûj‰í práci, uãí je pracovat s Internetem a klade dÛraz na praktické vyuÏívání
jazykÛ.
„Není moÏné Ïít jenom z minulosti a vzpomínat na dobu zakládání instituce,“ pfii-
pomnûl ve svém projevu doc. Rais a za jeden ze strategick˘ch cílÛ souãasného smû-
fiování fakulty uvedl zv˘‰ení objemu vûdeck˘ch v˘konÛ fakulty. Fakulta oproti roku
1996/97 zv˘‰ila letos vûdeck˘ v˘kon — mûfien˘ objemem finanãních prostfiedkÛ 
zapoãitateln˘ch grantÛ — témûfi ãtyfinásobnû. Jak dále fiekl doc. Rais, základním 
úkolem, kter˘ pfied fakultou nyní stojí, je tento trend udrÏet.
„Uplynulé období mÛÏeme charakterizovat jako období znaãného kvantitativního
rÛstu, kter˘ nyní postupnû pfiechází do období jisté zralosti, pro nûÏ by mûl b˘t ty-
pick˘ zejména rÛst kvality,“ zakonãil svÛj projev, shrnující pûtileté období fakulty,
souãasn˘ dûkan doc. Rais.

Yvonne KONEâNÁ

7 Dûní na fakultách

Neformální setkání v˘znamn˘ch hostÛ zasedání vûdecké rady\ FP.

Pût let Fakulty podnikatelské



Jak jste byl spokojen s prÛbûhem leto‰ních oslav? 
Co znamenaly v Ïivotû fakulty?
Pro fiadu lidí mnoho práce, která oslavám pfiedcházela. Jak jistû víte, byly tûsnû svá-
zány s pfiípravou jedné z nejúspû‰nûj‰ích akcí v historii na‰í fakulty, s tradiãní me-
zinárodní konferencí, která se — alespoÀ podle reakcí zahraniãních hostÛ — vydafiila.
Osobnû pak vnímám nejenom oslavy, ale zejména pfiedcházející akreditaci jako ur-
ãit˘ mezník, chcete-li bod, kter˘m je uzavfiena jedna etapa Ïivota fakulty.
Charakterizoval bych ji jako etapu kvantitativního rÛstu fakulty.

Fakulta podnikatelská byla v rámci akreditace hodnocena
jako jedna z pûti nejlep‰ích vysok˘ch ‰kol ekonomického
smûru. âím si podle vás toto hodnocení zaslouÏila?
Akreditaci povaÏuji za velmi dÛleÏité a objektivní hodnocení Ïivota fakulty, které
bylo provádûno vnû VUT a které plnû dalo za pravdu tûm, ktefií v ãele s b˘val˘m 
panem rektorem prof. Ondráãkem zakládali na‰i fakultu.
Tûch dÛvodÛ, proã patfiíme mezi nejlep‰í instituce, které poskytují v republice 
ekonomické vzdûlání, je urãitû více, osobnû mezi v˘znamné povaÏuji rekvalifikaci
t˘mu uãitelÛ fakulty formou dlouhodob˘ch stáÏí a studií na zahraniãních univerzi-
tách a následnou  aplikaci nov˘ch pedagogick˘ch metod do Ïivota fakulty. Dal‰ím
dÛvodem je jistû stabilita pedagogického sboru, jeho skladba, vazby pedagogÛ na
podnikovou sféru atd. 
V oblasti v˘zkumu jsme tûsnû spjati s fiadou mezinárodních i republikov˘ch insti-
tucí, které s námi fie‰í konkrétní vûdecké úkoly. Zde sehrávají v˘znamnou roli ne-
jenom vazby na zahraniãní univerzity, ale i vazby na Magistrát mûsta Brna,
Obchodní komoru a hospodáfiskou âR, strojírenské podniky, na bankovní a fi-
nanãní sféru v republice atd. Pro tuzemské instituce jsme fie‰ili fiadu konkrétních
problémÛ, které byly velmi tûsnû napojeny na ná‰ v˘zkum — vzpomeÀme jenom
problém oddluÏování ãesk˘ch a slovensk˘ch podnikÛ nebo nedávno aktuální pro-
blém odprodeje podílu akcií BVV. Nûkteré bankovní instituce s námi spolupraco-
valy v oblasti tvorby vysoce specializovan˘ch programÛ, spolupodílíme se na práci
Regionální rozvojové agentury jiÏní Moravy, a takto bych mohl pokraãovat dále 
s vûdomím, Ïe jsem urãitû na nûjakou dÛleÏitou fakultní aktivitu zapomnûl. 

Jak je na tom va‰e fakulta ve srovnání s podobn˘mi ‰ko-
lami v zahraniãí. Myslíte si, Ïe je má v ãem dohánût, nebo
je jiÏ na srovnatelné úrovni? 
Ponechejme stranou levné srovnávání rozpoãtÛ fakult tuzemsk˘ch a zahraniãních,
srovnávání platÛ ãesk˘ch a zahraniãních uãitelÛ a podobn˘ch „argumentÛ", s nimiÏ
se i na stránkách tohoto ãasopisu nûkdy setkáváme. Je otázkou, nakolik prezenta-
ce tûchto „argumentÛ“ je motivována závistí a vlastní neschopností neÏ skuteãnû
zájmem fie‰it problém.
Zásadní rozdíly vidím v neschopnosti ãásti na‰ich uãitelÛ pfiedná‰et na zahraniã-
ních univerzitách a v poãtu studentÛ, kter˘m fakulta umoÏní v zahraniãí studovat
(jsou to zatím stále pouze jednotlivci). Proto se snaÏíme pfiivést odborníky ze za-
hraniãí do na‰í v˘uky. Studenti vy‰‰ích roãníkÛ na‰í fakulty (oboru Podnikové 
finance a obchod) si jiÏ zvykli na pfiedná‰ky i zkou‰ky v cizím jazyce.
Za rozhovor dûkuje                                   Yvonne KONEâ-

NÁ
Fakulta podnikatelská je v souãasné dobû jednou ze tfií ekonomick˘ch vysok˘ch

‰kol, které do svého v˘ukového i v˘zkumného programu zafiadily oblast etiky

podnikání. V minulém roce ‰kola získala grantové prostfiedky k fie‰ení projektu

s názvem Etika podnikání jako faktor úspû‰ného zaãlenûní âR do evropsk˘ch

struktur. Projekt je zamûfien do dvou rovin — jednak praktické, kde má pomoci

fie‰it konkrétní problémy na úrovni firem, a jednak do roviny teoretické s cílem etab-

lovat a rozvíjet etiku podnikání jako vûdeckou disciplínu, která se v ãeském 

prostfiedí nachází ve fázi zrodu, s minimálnû 25 let˘m zpoÏdûním za vyspûl˘mi

západními zemûmi.

Grant navrhla RNDr. Anna Putnová, MBA z Fakulty podnikatelské a není bez za-

jímavosti, Ïe spolunavrhovatelkou kromû doc. PhDr. Lubomíra Kostronû, CSc.

z FF MU Brno je Ing. Marie Bohatá, CSc. z Národohospodáfiského ústavu v Praze,

kde pfied pûti lety vznikla Spoleãnost pro etiku v ekonomice. 

Hlavní dÛvod, o nûjÏ se projekt opírá, je neudrÏitelná situace v oblasti podnikání

z hlediska etiky, která odrazuje zahraniãní investory. „Sedmiletá zku‰enost nás

vede k pfiesvûdãení, Ïe je riskantní ponechat etiku v byznysu jenom jejímu sebe-

regulujícímu procesu,“ praví se v úvodu navrÏeného grantu. Situace ov‰em není 

fie‰itelná z úrovnû podniku, neboÈ jednostranné pfiihlá‰ení se k etice by pro firmu

nutnû znamenalo ztrátu. „Jedinû ‰iroce pojat˘ a firmami akceptovan˘ program 

mÛÏe pfiinést zmûnu k lep‰ímu.“

Projekt má nûkolik etap a je rozvrÏen do tfií let. Klade si za cíl zmapovat situaci

v oblasti etiky podnikání ãesk˘ch firem, zejména tûch vût‰ích, které sv˘m chová-

ním dávají vzor men‰ím subjektÛm. Stejnû tak jsou dÛleÏité a podnûtné v˘sledky

monitoringu a anal˘zy toho, jak etiku v byznysu hodnotí vefiejnost. Cenné jsou

také poznatky a zku‰enosti ze zemí EU. Na základû toho, Ïe etika podnikání je

nejen ekonomick˘, ale téÏ politick˘ faktor, bude dal‰ím cílem projektu získat ma-

naÏery a majitele firem pro vytváfiení strategick˘ch aliancí, ve kter˘ch by platila

etická pravidla, k nimÏ by se oni sami pfiihlásili. Vedle toho bude tfieba vûnovat

zv˘‰enou péãi v˘ukov˘m programÛm pro vysokého ‰koly ekonomického smûru

i pro manaÏery v praxi. Projekt chce také pfiispût k celonárodní diskusi na toto

tak Ïhavé téma.

V souãasné dobû se projekt nachází v jeho první tfietinû. Za tu dobu probûhl — ze-

jména ve velk˘ch firmách — v˘zkum zkoumající etiku v podnikání. Podle slov

Anny Putnové nastal u samotn˘ch manaÏerÛ posun ve vnímání a posuzování

podnikatelské morálky. Zatímco dfiíve toto téma vzbuzovalo úsmûv aÏ opovrÏe-

ní, dnes sami manaÏefii vítají aktivity, jak tuto oblast zlep‰it. Na základû dotaz-

níkového ‰etfiení u managementu velk˘ch firem byly vytipovány 4 nejv˘raznûj‰í

okruhy problémÛ trápící na‰e manaÏery:

1. neuspokojivá platební morálka (druhotná platební neschopnost v âR je zhru-

ba 20krát vy‰‰í oproti prÛmûru zemí EU)

2. nedodrÏování smluv mezi podniky (pokud jde o termín a kvalitu dodávek)

3. neãisté praktiky ve v˘bûrovém fiízení

4. nedostateãná ochrana du‰evního vlastnictví

Co ãeká grant v dal‰ích dvou letech? Snahou bude nejprve získaná fakta analy-

zovat a na jejich základû pak vytváfiet program, kter˘ by získal podporu a zájem

firem. Ve tfietím, posledním roce bude program doplnûn o dal‰í zku‰enosti nasbí-

rané v pfiedchozím období a bude pak nabídnut k ‰ir‰í aplikaci. ¤e‰itelé budou

sledovat zpûtnou vazbu podnikatelského chování a po celou dobu budou pofiá-

dat semináfie a vzdûlávací programy pro management firem.

Rozhovor 8

Jedna etapa v Ïivotû fakulty uzavfiena
Hovofiíme s dûkanem Fakulty podnikatelské doc. Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA

Etika v podnikání jako faktor úspû‰ného

zaãlenûní âR do evropsk˘ch struktur
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9 Grantové okénko

Pro vrcholov˘ management bylo urãeno diskusní fórum zamûfiené na téma v dne‰ní
dobû nav˘sost aktuální - etiku v podnikání. Akci, která byla souãástí oficiálního do-
provodného programu leto‰ního 40. Mezinárodního strojírenského veletrhu, 
uspofiádala Fakulta podnikatelská spolu se Svazem prÛmyslu a dopravy âeské 
republiky. V kongresovém centru brnûnského v˘stavi‰tû se 14. záfií 1998 setkalo 
nûkolik málo z tûch, jimÏ toto téma není cizí. Pozvání na akci pfiijali i v˘znamní
hosté — místopfiedseda vlády Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor Vysokého uãení tech-
nického prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc., gen. fieditel Svazu prÛmyslu a dopravy âR Ing.
Bfietislav O‰Èádal a pfiedseda odborového svazu KOVO Ing. Jan Uhlífi. Diskusní 
fórum, jakoÏto jednu z aktivit grantového projektu Fakulty podnikatelské, mode-
rovala RNDr. Anna Putnová, hlavní organizátorka této akce.

Co (z)mÛÏe vláda
V prÛbûhu diskusního fóra zaznívaly hlasy pfieváÏnû kritické a neradostné. Vût‰ina
z fieãníkÛ se shodla, Ïe etika v podnikání je neuspokojivá a nemá potfiebnou opo-
ru ani v právním fiádu ani ve funkãním soudnictví. Pfiitom na její nedodrÏování v‰e-
obecnû doplácíme. Konstatování stavu je jedna stránka vûci, druhou je a musí b˘t
hledání zpÛsobu, jak tento stav napravit. Místopfiedseda vlády Pavel Mertlík se pro-
to zam˘‰lel nad tím, co vláda mÛÏe v této vûci udûlat. Uvedl, Ïe mÛÏe pÛsobit jed-
nak v oblasti právního fiádu, kter˘ etickou situaci odráÏí, a jednak etiku podpofiit
vlastní ãinností, kdyÏ se bude fiídit pravidly etiky a bude transparentním zpÛsobem
pfiedkládat svá rozhodnutí, napfi. o vefiejn˘ch zakázkách. Vefiejnost by podle nûj mû-
la vûdût, jak je s vefiejn˘mi prostfiedky vynakládáno. Ten, kdo disponuje vefiejn˘mi
prostfiedky, je vefiejnou osobou, a proto jeho osobní data by mûla b˘t vefiejnû pfií-
stupná, byÈ se nûkomu mÛÏe zdát, Ïe jde o zásah do lidsk˘ch práv. Podle slov Ing.
Mertlíka je Internet demokratick˘m prostfiedkem umoÏÀujícím pfiístup k informa-
cím, jimiÏ lze zprÛhlednit ekonomické vztahy. Jako pfiíklad uvedl Norsko, kde je
bûÏnou praxí zvefiejÀování osobních dat, na jejichÏ základû je moÏno zjistit, zda do-
tyãn˘ by byl napfi. Ïádoucím obchodním partnerem. „Morálka je vefiejná vûc. Na to
jsme si je‰tû nezvykli,“ dodala k tomu Dr. Anna Putnová.

Byli jsme moc liberální
Rektor VUT prof. Vavfiín vyjádfiil nadûji, Ïe se uÏ bl˘ská na lep‰í ãasy. „V na‰í spo-
leãnosti do‰lo po sametové revoluci k pfiekmitu, ne ve smyslu demokracie, ale v je-
jím chápaní,“ fiekl. Jako pfiíklad bezuzdné liberálnosti, tolik proklamované v minu-
l˘ch letech, uvedl i situaci ve ‰kolství, která vedla k pfiíli‰nému rozvolnûní studia na
vysok˘ch ‰kolách a naivnímu spoléhání se na zodpovûdnost studentÛ. „Jsme tak de-
mokratiãtí, Ïe ani nemáme právo se na‰ich zamûstnancÛ
zeptat, co dûlají jako svoji vedlej‰í ãinnost,“ fiekl dále a zmí-
nil se o tom, jak napfi. v USA fakt, Ïe zamûstnanec podniku
provádí nûkde jinde podnikatelskou ãinnost, je posuzován
jako váÏné poru‰ení podnikové morálky.
„Heslem po revoluci bylo, Ïe trh v‰echno zvládne,“ fiekl
Ing. O‰Èádal, podle nûjÏ by teì nová vláda mûla razantnû
pfiitvrdit, aby koneãnû byli tvrdû postihováni ti, co poru‰u-
jí zákon a neplní své závazky a povinnosti. „V slu‰né spo-
leãnosti by se mûlo podnikat na vlastní a nikoliv na cizí ri-
ziko,“ zdÛraznil. K tomu Ing Uhlífi fiekl, Ïe nemusíme ãekat
na právní úpravy, staãí zaãít dosavadní zákony vyuÏívat. Za 
alarmující pak povaÏuje skuteãnost, Ïe do‰lo k pfiíli‰ rychlé
diferenciaci obyvatel, z nichÏ jedna ãást zchudla a jiná
prudce zbohatla. I to je odrazem nedodrÏování etiky 
a právních norem v podnikání. 

Nejde jenom o peníze
Pedagogové z Fakulty podnikatelské v této souvislosti upo-
zornili na nutnost vytváfiet pro mladé lidi pozitivní vzory.
Prof. Nûmeãek ov‰em poukázal na to, Ïe ãasto jsou media-

lizováni ti, ktefií jako pozitivní vzor slouÏit nemohou. Pfiitom podle ankety, kterou
Anna Putnová provádûla mezi studenty 4. roãníkÛ, si mladí lidé berou za vzor ro-
mantické hrdiny s kladn˘mi povahov˘mi vlastnostmi, jak˘mi jsou ãestnost, stateã-
nost a pracovitost. Pro dívky pak b˘vá vzorem jejich otec, kter˘ takové vlastnosti
má. Rektor VUT prof. Vavfiín spoléhá v tomto smûru na v˘chovu nejen v rodinách,
ale i ve ‰kolách.
Ing. Kuna, ãlen pfiedstavenstva Îivnostenské banky, se domnívá, Ïe nedodrÏování
etiky by se nemûlo vyplácet. Proto by se mûly prohfie‰ky proti ní tvrdû pokutovat.
Podle nûj se lidé fiídí penûzi, a proto DamoklÛv meã finanãních postihÛ by mnohé
donutil se poru‰ování etick˘ch pravidel vyh˘bat. 
Nejde v‰ak jen o peníze, ale i o ãest a renomé, doplnil jeho názor Ing. Uhlífi. V pra-
xi by to znamenalo odmítat obchodovat s tím, kdo se chová neeticky.

Nebuìme pesimisty
Optimismus do diskuse vnesla majitelka firmy GiTy Ing. Girstlová, která v roce 1996
obdrÏela cenu za etiku v podnikání. ¤ekla, Ïe zná fiadu firem, které fungují na prin-
cipech etiky. „Jsou to ty, které vznikly na zelené louce.“ ZdÛraznila pak, Ïe etikou
je tfieba Ïít, neboÈ to, co si nosíme uvnitfi, se odráÏí i ve v‰em, co navenek dûláme.
V˘chodisko tedy vidí pfiedev‰ím v individuální snaze kaÏdého pfiijmout etiku za
vlastní zákon.
Její my‰lenky podpofiil i místopfiedseda Mertlík, kter˘ si nemyslí, Ïe v na‰í zemi je
to s etikou aÏ tak zlé. Kupfiíkladu v oblasti korupce mají nûkteré zemû mnohem vût‰í
problémy neÏ my. Nemusíme tedy sebe zbyteãnû uráÏet, jak uÏ je zvykem ãeského
národa, kter˘ má sklony k sebemrskaãství. V této souvislosti ho mrzí, Ïe je sniÏová-
na i na‰e národní historie, v níÏ pfiitom najdeme mnohé, na co mÛÏeme navazovat.
Upozornil také na to, etické principy mohou b˘t i zneuÏívány, napfi. zahraniãními
firmami, za jejichÏ etick˘m tlakem na ãeské firmy se skr˘vá konkurenãní tlak.
Na téma etika podnikání se mohlo fiíci je‰tû mnoho dal‰ích slov, ale... Slova, slova,
slova... Pfiesto jde o téma, nad nímÏ je tfieba se zam˘‰let. Jak v diskusi zaznûlo, 
etika se t˘ká kaÏdého, je nedûlitelná. „Její relativizace je nebezpeãná,“ upozornila
Dr. Putnová, zab˘vající se tímto tématem ve v˘zkumném projektu. „KdyÏ budou
substandardní metody pouÏívány, stanou se standardními.“ Podle ní je proto velmi
Ïádoucí pûstovat citlivost vÛãi etice. Fakulta podnikatelská je jednou z mála eko-
nomick˘ch fakult v na‰í zemi, které etické principy chtûjí uvádût do v˘uky a v‰tû-
povat je studentÛm. 

Yvonne KONEâNÁ

Ach, ta etika...

Úãastníci diskusního fóra, zleva: prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc., místopfiedseda vlády Ing. Pavel Mertlík, CSc.,

gen. fieditel Svazu prÛmyslu a dopravy âR Ing. Bfietislav O‰Èádal, RNDr. Anna Putnová, MBA.
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Zemfiel prof. Ing. Jan Kalendovsk˘

26. záfií 1998 zemfiel ve vûku 87 let prof. Ing. Jan Kalendovsk˘, v˘znamn˘ odborník
v oblasti radioelektroniky a první dûkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT
v Brnû.

Prof. Kalendovsk˘ studoval na brnûnské technice a aÏ do uzavfiení vysok˘ch ‰kol
nûmeck˘mi okupanty pÛsobil jako asistent prof. Bubeníka. Po válce pracoval krát-
kou dobu ve skupinû, která pfiipravovala zavedení televize, a potom pfie‰el na mís-
to hlavního redaktora ESâ –pozdûj‰ího technicko-vûdeckého vydavatelství. 
Na vysokou ‰kolu, kde externû uãil jiÏ dfiíve, pfiichází po zaloÏení vojenské tech-
nické akademie roku 1951. Je mu svûfieno vedení jedné ze slaboproud˘ch kateder
a je jmenován fiádn˘m profesorem. Nakrátko zde také obléká vojenskou uniformu
s hodností plukovníka. 

V roce 1959 se stává prvním dûkanem elektrotechnické fakulty, která pfií‰tí rok 
oslaví 40 let své existence. Souãasnû vedl po dlouhá léta katedru radioelektroniky
a linkové techniky, na níÏ také jeho zásluhou vyrostl pozoruhodn˘ poãet ‰piãko-
v˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ a vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ. PÛsobil v fiadû poradních
a odborn˘ch orgánÛ v˘zkumn˘ch institucí i v redakcích vûdeck˘ch ãasopisÛ. Ani po
skonãení aktivní sluÏby nepfiestával nav‰tûvovat svou katedru a zúãastÀovat se spo-
leãenského Ïivota fakulty i akcí senior-klubu.

Prof. Kalendovsk˘ miloval Ïivot ve v‰ech jeho podobách. Mûl rád pfiírodu, sport
a spoleãnost. Jeho svérázné chování i vystupování se s odstupem ãasu stalo legen-
dou. S úctou na nûj vzpomínají a budou vzpomínat v‰ichni kolegové, ktefií ho zna-
li, i ti studenti, kter˘m pfiiãinil nejednu vrásku v dobû jejich studia. 

Prof. Ing. Jan M HONZÍK, CSc.
dûkan Fakulty elektrotechniky a informatiky

1. fiíjna 1998 se v aule Rektorátu VUT konal slavnostní obfiad Fakulty v˘tvarn˘ch 
umûní, pfii nûmÏ byly pfiedány diplomy absolventÛm bakaláfiského studia a zároveÀ
probûhla imatrikulace nov˘ch studentÛ 1. roãníku. Obvykl˘ obfiad tentokrát probûhl
v ponûkud neobvyklém duchu, v nûmÏ se prolínaly prvky akademické tradice 
s modernistick˘m, kreativním a vizuálním pfiístupem této umûlecké fakulty. Taláry
s exotick˘mi, barvami h˘fiícími doplÀky, prÛbûh a atmosféra rituálu (podbarvená
hudebním doprovodem Pavla Fajta) neskr˘valy jist˘ divadelní styl a snad vypovídaly
o ambicích ‰koly mít navenek osobitûj‰í, v˘raznûj‰í tváfi, otevfienou rÛzn˘m moderním
stylÛm i duchovním proudÛm.
Prorektorka pro zahraniãí styky prof. Zemánková, která se obfiadu zúãastnila, vnímá
vklad této umûlecké fakulty do spoleãenství 9 dal‰ích fakult VUT pozitivnû, 
jako vítané zpestfiení jeho celkového image. Souãasn˘ dûkan FaVU  poÏádal redakci
o zvefiejnûní projevu, kter˘ na akci pronesl. Zde je jeho plné znûní: 

VáÏená akademická obci, váÏení hosté!
Ne kaÏd˘ cyklick˘ slavnostní obfiad, jako ten dne‰ní, pfii zahájení nového ‰kolního
roku, je v˘razem promûny: Tentokrát — transformace na‰í fakulty. Jeho nová vnûj‰í
forma má nejen symbolick˘ smysl, charakterizuje pfiedev‰ím vnitfiní pfierod, znaãí
cestu, kterou jsme nastoupili: 
Zde, v Brnû, s modernistickou tradicí avantgardy, pfiirozenû patfií mezi na‰e nej-
bliÏ‰í historické vzory GropiÛv BAUHAUS — ‰irok˘m zábûrem na tvorbu Ïivotního
stylu, Steinerova WALDORFSKÁ ·KOLA — koncentrací na rozvíjení kreativity, s vy‰-
‰í duchovní dimenzí, i Beuysova SVOBODNÁ MEZINÁRODNÍ UNIVERZITA — coby
aktivní kulturní ekopolitické hnutí. 
Jako pevná souãást Vysokého uãení technického je na‰e fakulta orientována na
experimentaci v nov˘ch technologiích, na integraci techniky a umûní, na v˘zkum
umûní v techno-, kyber-, info-kultufie...
I v souladu s nejstar‰í a nejvy‰‰í tradicí mÛÏeme proto ná‰ zámûr formulovat jako:
„MEDIÁLNÍ UMùNÍ – UMùNÍ NOV¯CH MÉDIÍ”, a to v nejhlub‰ím i nej‰ir‰ím slova
smyslu (pfies WWW DESIGN, INTERNETOVÉ TELE-VIZE po VIRTUÁLNÍ MODELO-
VÁNÍ ).

Dne‰ní ceremoniál se skládá z nûkolika pfiechodov˘ch rituálÛ. Nejprve obdrÏí 
bakaláfiské tituly studenti, ktefií ukonãili I. stupeÀ vzdûlání.Tûm, ktefií budou po-
kraãovat ve studiu, ale i tûm, ktefií konãí a vydávají se na vlastní dráhu, patfií pfiání,
aby na své cestû vytrvali. K imatrikulaãnímu slibu pak pfiistoupí noví studenti I. roã-
níku. Tento iniciaãní akt jim pfiiná‰í ve‰kerá akademická práva a svobody, klade
v‰ak také nároky na zodpovûdné plnûní akademick˘ch povinností — k obému jim
jménem Vás v‰ech pfieji mnoho ‰tûstí.
Do na‰í akademické obce také za chvíli pfiivítáme nové kolegy – pedagogy, osob-
nosti, které ztûlesÀují aktuální trendy EKO-umûní, ETNO-umûní, FEMINNÍ
AKCENTY, SOCIO-INTERVENCE atd. 

Vûfiím, s Vámi a v‰emi na‰imi pfiíznivci, v novou energii i na‰i spoleãnou schopnost
ji dále „generovat, gradovat, akcelerovat i indukovat”. Hleìme do budoucna !
Dûkuji za pozornost..

Doc. ak. soch. Tomá‰ RULLER
dûkan FaVU

FAVU na cestû vnitfiního pfierodu
Symbolick˘ v˘znam zahájení ‰kolního roku



11 Konference

V aplikaci elektrick˘ch vozidel do praxe se fiadí âeská republika na první místo me-
zi b˘val˘mi zemûmi stfiední a v˘chodní Evropy. Vyplynulo to ze závûrÛ 3. meziná-
rodní konference elektrick˘ch vozidel „Zero Emission Vehicles“, která upoutala po-
zornost zastáncÛ ekologické dopravy v leto‰ním ãervnu v Karlov˘ch Varech a kte-
rou garantovala Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brnû. Souãasnû pro-
bíhal 1. mezinárodní autosalon elektrick˘ch vozidel. Akce navazují na dvû meziná-
rodní konference elektrick˘ch vozidel, jeÏ se konaly v letech 1994 a 1996 v Brnû.

Leto‰ní akci pod zá‰titou ministra Ïivotního prostfiedí Martina Bursíka zahájil 
pilotní projekt o vyuÏití elektrick˘ch vozidel v dopravním systému v lázeÀském
mûstû Karlovy Vary. Pozornost divákÛ upoutaly propagaãní jízdy elektromobilÛ
mûstem. 
Uspofiádání mezinárodních akcí tohoto druhu u nás svûdãí o systematické práci na
realizaci ekologické dopravy elektrick˘mi vozidly v centrech nûkter˘ch ãesk˘ch
mûst a lázních. 
V˘robu a v˘voj elektrick˘ch vozidel finanãnû podpofiila ministerstva hospodáfiství,
prÛmyslu a obchodu a Ïivotního prostfiedí. 
Z vystaven˘ch exponátÛ jmenujme napfiíklad elektrické vozidlo ELTRA 151L, 
ELTRA 151 pick-up a BETA pick-up od firmy ·koda ELCAR Ejpovice s.r.o. Dále 
elektrick˘ pick-up Mazda, vyroben˘ firmou BELCANTO Praha pro slovenské láznû
Bardûjov. K nabídce firmy EPRONA a.s. Rokytnice patfií mezi jin˘m také nabíjeãe 
a nabíjecí stanice, které dokáÏí rychle nabít baterie elektrick˘ch vozidel, a tím jim

umoÏní dojezd aÏ na 180 km. Souãasnû zv˘‰í Ïivotnost baterií. 
Mezi vystaven˘mi kusy se objevilo také první ãeské solární elektrické vozidlo. Bylo
vyrobeno na Dopravní fakultû âVUT Praha. Ústav elektrotechnologie FEI VUT Brno
se na v˘voji elektromobilÛ podílí dlouholetou systematickou prací v oblasti mûfie-
ní akumulátorov˘ch baterií. 
Mezinárodní konference se zúãastnilo 87 odborníkÛ z Kanady, Nûmecka, Polska,
Slovenska, âeské republiky a z Francie, která je v tomto oboru na ‰piãkové úrovni.
Právû elektrická vozidla firem Renault a Citroen na autosalonu vzbudila pozornost.
Kulat˘ stÛl se zab˘val dal‰ím rozvojem ekologické dopravy a problémy, které brání
jejímu roz‰ífiení.
Pro velk˘ úspûch se budou mezinárodní konference a autosalony elektrick˘ch vo-
zidel v Karlov˘ch Varech kaÏdoroãnû opakovat, a to v ãervnu, pfied tradiãním fil-
mov˘m festivalem.

Doc. RNDr. Miroslav CENEK, CSc. 
Ústav elektrotechnologie, FEI VUT Brno

Elektromobil — ekologické vozidlo budoucnosti

Elektromobil slovenské firmy TATRA SIPOX a. s.

První ãeské solární elektrické vozidlo Dopravní fakulty âVUT Praha

Elektrick˘ skútr firmy SONEKIA Praha s. r. o. 

Expozice francouzsk˘ch vystavovatelÛ
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InÏen˘fii, ktefií si rozumûjí s lékafii

ReportáÏ
Je hork˘ srpnov˘ den a moje kroky smûfiují k no-
vû rekonstruované budovû na PurkyÀovû 118.
Právû tam od leto‰ního roku sídlí Ústav biome-
dicínského inÏen˘rství Fakulty elektrotechniky
a informatiky. Chci se nûco dozvûdût o pracovi‰ti,
které vyuãuje mezioborov˘m disciplínám, v nichÏ
se technika st˘ká s biologií a medicínou. Zji‰Èuji
obrovsk˘ zábûr této specializace a tu‰ím její dal-
‰í moÏnosti do budoucna. KoneckoncÛ vûfiím, Ïe
v budoucnu budou obory mezi sebou ãím dál více
spolupracovat a Ïe se to nutnû odrazí i v systému
vysok˘ch ‰kol.

M˘m prÛvodcem po ústavu se stává doc. Milan
Chmelafi, kter˘ je s ním spojen od jeho zaloÏení v ro-
ce 1967 (tehdy jako katedry lékafiské elektroniky).
Procházíme prázdninovû ztichl˘mi chodbami a já se
dovídám, Ïe budova b˘valé Meopty je jiÏ v pofiadí pá-
t˘m a snad jiÏ trval˘m pÛsobi‰tûm ústavu. „Celou tu
pfiede‰lou dobu jsem pracoval v jakémsi provizo-
riu,“ vzpomíná doc. Chmelafi. Ústav nejprve zaãínal
v budovû, nalézající se na místû dne‰ního „Bílého do-
mu“ na Îerotínovû námûstí, pak, kdyÏ ji vyhodili do
povûtfií, putoval jinam a vystfiídal nûkolik provizorních
budov na PurkyÀovû ulici. „V tûch barácích ale nebylo
‰patnû,“ fiíká doc. Chmelafi bez stopy nostalgie, „vysa-
dili jsme si v okolí stromy a mohli vidût, jak kolem
chodí zajíci a srnci“. Jedním dechem dodává: „Krásná
budova je‰tû není zárukou, Ïe instituce, která ji ob˘vá,
za nûco opravdu stojí. ZáleÏí vÏdycky na pfiístupu a na-
d‰ení lidí, ktefií tam pracují.“ Snad tedy lidé v budovû,
která je‰tû záfií novotou, své nad‰ení a elán neztratí
a porvou se s jak˘mikoliv pfiekáÏkami.
Pfiede mnou se otevírají dvefie vedoucí do laboratofie
lékafiské pfiístrojové techniky. Studenti zde mají cviãe-
ní v pfiedmûtu Elektronické praktikum. Vzácné, leckdy
historizující ukázky zdravotnické techniky jsou uloÏe-
ny za prosklen˘mi vitrínami skfiíní a nûkteré se skrom-
nû krãí v koutku. Tyto exempláfie ov‰em zdaleka ne-
staãí na to, aby studentÛm poskytly ucelen˘ pfiehled
o moÏnostech zdravotnické techniky. Ta je totiÏ ne-
obyãejnû drahá a ústav nemá moÏnost tyto pfiístroje,
resp. systémy zakoupit. Kupfiíkladu ultrazvukov˘ to-
mograf stojí podle druhu vybavení nûkolik milionÛ
korun, zobrazovací systémy na bázi magnetické rezo-
nance desítky aÏ stovky milionÛ a i bûÏná pfiístrojová
technika se pohybuje fiádovû ve statisícov˘ch ãástkách.
S fiadou systémÛ a pfiístrojÛ se studenti seznamují na
exkurzích a stáÏích ve zdravotnick˘ch zafiízeních.
Av‰ak ani tam nemají ãasto dostatek finanãních pro-
stfiedkÛ na nákup té nejmodernûj‰í techniky. Studenti
by v‰ak mûli mít pfiehled o soudob˘ch trendech a no-
vinkách u nás i v zahraniãí. Souãástí v˘uky jsou proto
i bezplatné náv‰tûvy na veletrhu zdravotnické techniky
MEFA v prostorách brnûnského v˘stavi‰tû, které doc.
Chmelafi studentÛm kaÏdoroãnû zaji‰Èuje. 

V‰ude vidím samé pfiístroje, av‰ak ani stopy po po-
mÛckách, které neodmyslitelnû patfií k lékafiské v˘uce.
CoÏ takhle nûjaká kostra? Nenechte se zm˘lit, pátefií
v˘uky na tomto ústavu jsou skuteãnû biomedicínské
obory. Uãí je tu tfii lékafii a jeden biofyzik, z nichÏ dva
jsou zamûstnanci nemocnice a dal‰í dva sem pfiichá-
zejí z lékafiské fakulty. Budoucí inÏen˘fii se tedy jed-
nou vyznají nejen v nitru pfiístrojÛ, ale i v lidské ana-
tomii a fyziologii. Musí zkrátka vûdût, o ãem jejich
partner – lékafi mluví, rozumût jeho odborné termi-
nologii. Znalosti z tûchto oborÛ se v‰ak nedají pfiedat
pouze slovem, na to si  lidovû fieãeno ãlovûk musí
„sáhnout“. Proto studenti mívají cviãení na lékafiské fa-
kultû a absolvují stáÏe v nemocnicích. Snad je dÛvûrné

seznámení s nemocniãním prostfiedím neodradí od
budoucí praxe, napadne mû. DluÏno v‰ak fiíci, Ïe tato
práce má podstatnû u‰lechtilej‰í nádech neÏ kupfiíkla-
du obchodování se softwarem.
Poznávám také poãítaãové uãebny, vybavené asi dva-
ceti poãítaãi. V jedné studenti provádûjí základní cvi-
ãení na poãítaãích, v druhé pak pracují s poãítaãi, které
zároveÀ slouÏí jako medicínské pfiístroje. To umoÏÀují
rÛzné pfiídavné karty. Pomocí jedné takové, na niÏ se
právû dívám, se z poãítaãe stane kardiograf. I toto 
vybavení není záleÏitostí zcela levnou, av‰ak cenovû
pfiece jen dostupnûj‰í. „Pokud byste chtûla zjistit, zda
máte nûjaké problémy v mozkové ãinnosti, máme zde
encefalograf. Jeho doplÀkem je fotostimulátor, pomo-
cí kterého lze v nûkter˘ch pfiípadech zjistit náchylnost
k epileptick˘m záchvatÛm“, prozrazuje mi doc.
Chmelafi. Sotva to dofiekne, v lampû natoãené smûrem
ke mnû se nepfiíjemnû rozbliká ostré svûtlo. Nûkdy je
lep‰í nevûdût, míním a odvracím obliãej, ale doc.
Chmelafi mi vysvûtluje, Ïe u nûkoho, kdo by byl vysta-
ven podobn˘m svûteln˘m ‰okÛm, se mÛÏe neãekanû
spustit záchvat s nepfiíjemn˘mi následky. Tfieba pfii
cestû autem. Brr, pojìme radûji dál. 

Od profesora Jana se pak pozdûji dozvím, Ïe mÛj
skromn˘ prÛvodce je mimo jiné autorem programo-
vého vybavení, které slouÏí k diagnostice schizofrenie. 
Pfiemítám o tom, co v‰echno zdej‰í student v tomto
studijním zamûfiení obsáhne. Kromû obecn˘ch znalos-
tí se nauãí aplikovat technické principy v biologii, me-
dicínû a zdravotnictví, aÈ uÏ jde o návrh, konstrukci
nebo údrÏbu lékafiské techniky, pronikne do informa-
tizace zdravotní péãe, pozná, jakou roli sehrává tech-
nicky orientovan˘ odborník ve v˘zkumném lékafiském
t˘mu a jak v˘znamná zde bude jeho spoluúãast. Lékafi
by potfieboval to ãi ono k diagnostice i k léãbû a tech-
nik to mÛÏe zrealizovat a pomoci správnû interpreto-
vat v˘sledky mûfiení. 
V jedné letním horkem vytopené uãebnû se na chvil-
ku posadíme a povídáme si o v‰em moÏném a hlavnû
tom, Ïe penûz je pofiád málo a ãím dál míÀ. Vím, Ïe
tohle budu sl˘chat ãastûji a na rÛzn˘ch místech na‰í
‰koly. Vyzvídám, jak je na tom ústav s patenty, mají 
nûjaké? Z posledních let uÏ Ïádné, zní odpovûì.
DÛvodem je zmûna zamûfiení ústavu, kter˘ se dnes vû-
nuje spí‰e algoritmÛm a jejich implementaci neÏ vyví-
jení pfiístrojÛ. Pfii souãasn˘ch technologiích sériové
v˘roby ústav není na tuto ãinnost technicky vybaven,
i kdyÏ je schopen vytvofiit unikátní pfiístroje, potfiebné
napfi. pro specializované v˘zkumné úãely. Av‰ak kla-
sick˘mi prostfiedky realizovan˘ pfiístroj by obsahoval
pouze  jeden kus, kter˘ by v trÏním prostfiedí neob-
stál. Byl by totiÏ hodnû drah˘. Pfiístroje, jejichÏ sériová
v˘roba je zaloÏena v souãasnosti na obvodech velké
integrace, si podniky musí navrhovat samy, nebo svû-
fiit v˘voj specializovan˘m firmám.
Druhou stránkou problému je fakt, Ïe patentové fiíze-
ní se dnes velmi prodraÏí. „Teì kdyÏ chcete podat 
patent, tak vás to oÏebraãí,“ sdûluje mi doc. Chmelafi.
„KdyÏ není nadûje, Ïe by vá‰ návrh byl hromadnû 
uveden do v˘roby a vám se tedy pak patentové 
poplatky vrátily nazpût, tak se to absolutnû nevypla-
tí.“ Dfiíve v dobách, kdy ústav spolupracoval s Teslou
ve Velkém Mezifiíãí, V˘zkumn˘m ústavem zdravotnic-
ké techniky v Brnû, Chiranou Stará Turá a dal‰ími
podniky a ústavy a kdy vyvíjel pfiístroje, tu vládla ãilá
patentová ãinnost. Autor nic neplatil, pfiípadnû za svÛj
patent ãi zlep‰ovací návrh obdrÏel odmûnu. To v‰ak
patfií nenávratnû minulosti. Algoritmy, jimÏ se ústav
dnes v pfieváÏnû mífie vûnuje, se nepatentují, vztahují
se v‰ak na nû autorská práva. 
Na dal‰í povídání uÏ nezbyl ãas, ve své pracovnû na
mû právû ãekal vedoucí ústavu prof. Jifií Jan, kter˘ mûl
toho dne pfied sebou je‰tû dal‰í pracovní schÛzky.
A tak zbyly jako vÏdy stále stejné otazníky: co bude
s ãeskou vûdou, zda se vrátí na vysoké ‰koly, v jak˘ch
podmínkách budou ústavy pracovat, jak stát podpofií
vzdûlávání a vûdu, jak se bude v budoucnu vyvíjet spo-
lupráce s ãesk˘m prÛmyslem, kter˘ se  nic naplat a z ji-
st˘ch dÛvodÛ  nachází v nedobrém stavu. Zodpoví je
aÏ ãas. Nezb˘vá, neÏ doufat v to dobré.

Yvonne KONEâNÁ

Ústav biomedicínského inÏen˘rství



˘Souãasn˘m vedoucím ústavu je prof. Jifií Jan, kter˘ pfievzal vedení tehdej-
‰í katedry lékafiské elektroniky od jejího zakladatele prof. Vratislava
Vrány v roce 1990. V následujícím období katedra zobecnila a roz‰ífiila
svÛj zábûr, zejména o oblast lékafiské informatiky.

Pane profesore, mohl byste se pokusit nûkolika slovy
oblast biomedicínského inÏen˘rství charakterizovat?
Biomedicínské inÏen˘rství je v dne‰ní podobû velmi ‰irok˘ pojem, ale v zásadû se
dá charakterizovat jako oblast na pomezí techniky, biologie a medicíny. Ná‰ ústav
se ov‰em zab˘vá pouze tûmi ãástmi biomedicínského inÏen˘rství, které souvisí 
s elektrotechnick˘m a informatick˘m inÏen˘rstvím. 
Jedná se pfiedev‰ím o technické prostfiedky pro me-
dicínské aplikace – diagnostickou, laboratorní a te-
rapeutickou pfiístrojovou techniku a lékafiské 
zobrazovací systémy, jejich principy a koncepce, 
návrh, kalibraci a servis. Dále pak jde o informatic-
ké prostfiedky, slouÏící sbûru, archivaci a pfienosu
biomedicínsk˘ch, popfi. zdravotnick˘ch mûfiicích,
signálov˘ch a obrazov˘ch dat, tj. o nemocniãní 
a obecnûji zdravotnické informaãní systémy.
Koneãnû mezi technické prostfiedky patfií i poãíta-
ãová podpora diagnostiky anal˘zou biosignálÛ a ob-
razov˘ch, mûfiicích i laboratorních dat a vyuÏívající
kromû klasick˘ch metod ãíslicového zpracování
i expertních systémÛ, neuronov˘ch sítí a dal‰ích pro-
stfiedkÛ pro zpracování rozsáhl˘ch a neurãit˘ch dat.
Na druhé stranû je úkolem biomedicínského inÏe-
n˘rství umoÏnit technicky, systémovû zaloÏen˘ po-
hled na biologické systémy pfii respektování jejich
specifického charakteru, daného sloÏitostí a sto-
chastick˘m chováním. Modelování biologick˘ch
systémÛ umoÏÀuje lépe porozumût funkcím jed-
notliv˘ch orgánÛ a jejich spolupráci; naopak je také
moÏno biologické principy pfiená‰et do techniky.
Biomedicínsk˘ inÏen˘r jako ãlen lékafiského t˘mu
mÛÏe právû nekonformností svého pohledu z lé-
kafiského hlediska vná‰et nové podnûty a pfiispívat
ke správné interpretaci mûfien˘ch údajÛ. 

KdyÏ jsem si prohlíÏela nabídku kurzÛ pro tfii studijní 
obory na fakultû, byla jsem ponûkud zmatena. Na první
pohled není zfiejmé, ãím se v˘uka tûchto tfií vûtví li‰í.
Jsou zde nûjaké rozdíly?
Aby v˘uka byla ekonomicky efektivnûj‰í, snaÏíme se ji ve v‰ech tfiech oborech, pro
nûÏ zaji‰Èujeme specializovanou v˘uku – tj.v oboru Elektronika a sdûlovací technika,
Kybernetika, automatizace a mûfiení a Informatika a v˘poãetní technika – propojo-
vat, neboÈ není moÏné, aby byl jeden kurz vyuãován pro kaÏd˘ obor zvlá‰È. Rozdíly
ve v˘uce vyplynuly jednak z rÛzné orientace oborÛ a dále pak z poÏadavkÛ jedno-
tliv˘ch oborov˘ch rad.T˘kají se zejména organizace studia, ale i rozdílné nabídky
kurzÛ. Odli‰ná je zejména nabídka pro studenty lékafiské informatiky, pro které ku-
pfiíkladu nemají zásadní v˘znam kurzy zamûfiené na elektroinÏen˘rskou techniku.

Budete v budoucnu usilovat o to, aby se biomedicínské
inÏen˘rství stalo samostatn˘m oborem?
To nepovaÏujeme za rozumné. Kdybychom totiÏ vychovávali úzce specializované
odborníky jen pro práci ve zdravotnictví, pfiipravili bychom je do znaãné míry o so-
lidní, obecnû technick˘ základ vzdûlání a souãasnû bychom na‰im absolventÛm
podstatnû omezili moÏnost jejich uplatnûní na trhu práce. V‰ichni víme, jaká je

dnes situace ve zdravotnictví, Ïe je tam nedostatek pracovních míst, nízké platy
a podobnû. Tím, Ïe na‰i absolventi mají obecnûj‰í vzdûlání v oblasti elektrotechni-
ky, resp. informatiky, mohou najít uplatnûní kdekoli ve svém ‰ir‰ím oboru, tj. i jin-
de neÏ ve zdravotnictví. Na druhé stranû jim na‰e v˘uka umoÏÀuje proniknout do
mezioborové oblasti, která je zaujala, a po absolvování získat certifikát o vzdûlání
v oboru biomedicínského inÏen˘rství nebo lékafiské informatiky. Tento certifikát
jim pak mÛÏe pomoci v budoucnosti nalézt uplatnûní v biomedicínské oblasti. 
Jeví se nám dÛleÏitûj‰í to, aby studenti v prvé fiadû ve ‰kole získali obecné poznatky
a znalost koncepcí, které se dají kdekoliv pruÏnû aplikovat. Nauãit se fie‰it kon-
krétní projekt pak mohou v rámci kterékoli aplikaãní oblasti, z nichÏ jednou je 

biomedicínské inÏen˘rství. Podle na‰ich pfiedstav
je ideálem biomedicínského inÏen˘ra v˘born˘ 
inÏen˘r ‰ir‰ího technického oboru, kter˘ má navíc
interdisciplinární znalosti z oblasti medicíny, bio-
logie a pfiíslu‰nû zamûfien˘ch aplikací techniky. 

Jak˘ je zájem o biomedicínsky 
orientované studium?
Zájem je dán jist˘m, témûfi nemûnn˘m podílem
studentÛ, ktefií mají zájem o humanitní smûr
i v rámci svého technického studia a jimÏ tedy vy-
hovuje zamûfiit se na uvedenou mezioborovou oblast.
V kaÏdém roãníku jde zhruba o 30 studentÛ ve
v‰ech tfiech zmínûn˘ch studijních oborech. Jsme
jedin˘ ústav v republice, kter˘ zaji‰Èuje v˘uku v ob-
lasti biomedicínského inÏen˘rství institucionalizo-
vanû, aãkoli i na dal‰ích technick˘ch univerzitách
se postupnû vytváfiejí podmínky k podobnû zamû-
fienému studiu. Tato skuteãnost zfiejmû pfiitahuje
jistou ãást studentÛ ke studiu na na‰í fakultû. Na
veletrhu GAUDEAMUS jsme mohli pozorovat, jak
rychle mizí broÏurky informující o na‰em studiu
a Ïe se mladí lidé o nû zajímají. O studenty zkrátka
nemáme nouzi. Uãíme od reformy studia v roce
1990 v zásadû stejn˘ konzistentní soubor kurzÛ
a zatím se nás ani restriktivní opatfiení podstatnû
nedotkla. 

Jak tento humanitnûji zamûfien˘ smûr „poznamená“ 
budoucí inÏen˘ry?
Studenti poznají zblízka zdravotnické prostfiedí a uãí se spolupracovat s lékafii, kte-
fií pfiirozenû jinak uvaÏují, mají jin˘ jazyk, jsou jinak zamûfieni. Nauãí se s lékafii ko-
munikovat, aby v praxi dokázali pfieformulovat jejich poÏadavky do technického ja-
zyka a umûli je pak i fie‰it. Souãasnû jsou vedeni k technicky zaloÏenému, systé-
movému pohledu na biomedicínské problémy s vûdomím sloÏitosti zkouman˘ch
biologick˘ch systémÛ, coÏ jim má umoÏnit správnou interpretaci namûfien˘ch dat. 
Na‰i studenti konají cviãení na lékafiské fakultû a mají stáÏe ve fakultní nemocnici.
To je velmi dÛleÏité a zajistit to není vÛbec lehkou záleÏitostí. Dafií se to jen díky
mimofiádné vstfiícnosti vedení obou lékafisk˘ch pracovi‰È a zejména díky kolegÛm
lékafiÛm, ktefií se v této vûci angaÏují.

Dnes je hlavním kritériem hodnocení ústavu to, kolik 
penûz pro ‰kolu dokáÏe získat. Jak jste na tom vy?
V tomto smûru dobfie, i kdyÏ snad právû proto mohu fiíci, Ïe nejsem pfiíznivcem takto
pojatého jednostranného kritéria. PfieváÏná ãást moderního vybavení ústavu po-
chází ze získan˘ch grantÛ, naopak velmi málo z institucionálních prostfiedkÛ, kte-
r˘ch je obecnû nedostatek. Díky získan˘m grantÛm dnes disponujeme moderní 
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v˘poãetní sítí s moÏností fie‰it nároãné úkoly v oblasti zpracování signálov˘ch a ob-
razov˘ch dat, které kladou velké poÏadavky na v˘konnost poãítaãÛ, i dobfie vyba-
venou laboratofií pro zpracování obrazÛ. Neb˘t grantÛ, spoustu vûcí bychom na 
ústavû nemohli ve v˘zkumu dûlat a jen ztûÏí bychom zajistili také v˘uku. Nevím
v‰ak, jak se nám bude dafiit v budoucnu. V‰ichni víme, Ïe prostfiedky z grantov˘ch
agentur jsou omezené, zatímco zájem o nû vzrÛstá, takÏe podíl získan˘ch grantÛ
se zmen‰uje.

Nejste grantov˘mi úkoly vysíleni?
Na‰i uãitelé jsou pfietíÏeni v˘ukou. Souãasn˘ systém rozdûlování financí tlaãí 
ústavy k pokud moÏno velk˘m pedagogick˘m úvazkÛm. Jsme sice rádi, Ïe netrpíme
nedostatkem v˘uky , av‰ak na druhé stranû to znamená, Ïe uãitelé mají ménû ãasu
na jiné aktivity. Pfiitom sloÏitá administrativa grantÛ pfiiná‰í dal‰í zátûÏ, a tak na vlast-
ní tvÛrãí práci, kterou bychom rádi dûlali s potû‰ením a bez pocitu pfietíÏení, jiÏ
mnoho sil nezb˘vá. Velkou posilou na‰eho ústavu je v tomto ohledu deset 
doktorandÛ, veden˘ch na‰imi uãiteli, ktefií jsou schopní a mají ãas se tvÛrãí práci
vûnovat. 

Jak spolupracujete s prÛmyslem?
ProtoÏe jsme do znaãné míry teoretické pracovi‰tû, je na‰e spolupráce s prÛmys-
lem spí‰e pfiíleÏitostná. Nicménû jsme schopni se ujmout zajímavého úkolu a za-
ãít ho fie‰it, jak se fiíká, z gruntu. Taková byla napfiíklad na‰e nedávná spolupráce
s jadernou elektrárnou v Dukovanech, pro niÏ jsme vypracovali jist˘ návrh zpra-
cování mûfiicích signálÛ a dat, kter˘, jak doufáme, mohou dále rozvinout. Skupina
zab˘vající se anal˘zou elektrokardiografického signálu vypracovala program pro
automatickou anal˘zu, kter˘ byl pfievzat pro v˘robu EKG systémÛ v zahraniãí.

Na‰ím „prÛmyslem“ je ov‰em pfiedev‰ím zdravotnictví a v tomto smûru máme 
v˘raznou spolupráci s fiadou klinick˘ch pracovi‰È, byÈ z pochopiteln˘ch dÛvodÛ
nikoli jako v˘dûleãnou ãinnost. Tohoto druhu byl napfi. pomûrnû velk˘ grantov˘
projekt GAâR, na nûmÏ participovala radiologická klinika FN Bohunice, a mnohé
dal‰í drobnûj‰í projekty.

âím se mÛÏe vá‰ ústav pochlubit?
Nechci teì jmenovat v‰echny grantové projekty, které jsme fie‰ili nebo se na nich
podíleli, vãetnû mezinárodních, nebo publikace na‰ich teoretick˘ch ãi aplikaãních
prací, z nichÏ mnohé se objevily na renomovan˘ch mezinárodních konferencích
a nûkteré byly publikovány v mezinárodních recenzovan˘ch ãasopisech. V˘zkum 
ústavu je zamûfien na oblast ãíslicového zpracování signálÛ a obrazÛ vãetnû bio-
medicínsk˘ch aplikací a domnívám se, Ïe v tomto ohledu jsme respektovan˘m
pracovi‰tûm. Pfiispívá k tomu i pofiádání bienální mezinárodní konference BIO-
SIGNAL, jejíÏ tradice sahá do poloviny sedmdesát˘ch let a která je v posledních le-
tech za‰títûna evropskou asociací EURASIP, takÏe se stala renomovan˘m setkáním
odborníkÛ doslova ze v‰ech kontinentÛ. K jejímu dobrému jménu ostatnû pfiispívá
od roku 1996 i nakladatelství VUTIUM, jehoÏ zásluhou nabyl sborník z konference
nezamûnitelné typografické podoby. 
Pokud jde o pedagogickou ãinnost, tû‰í nás mnozí absolventi, ktefií se zfiejmû
v praxi dobfie uplatÀují, nûktefií i na velmi v˘znamn˘ch místech, odkud se  tfieba
i po létech  na ná‰ ústav obracejí s odborn˘mi problémy.

Pane profesore, dûkuji za rozhovor.

Yvonne KONEâNÁ

Ústav biomedicínského inÏen˘rství vãera a dnes
Rok 1967 je zaãátkem historie dnes více neÏ tfiicetile-

tého pÛsobení Ústavu biomedicínského inÏen˘rství

(dfiívûj‰í katedry lékafiské elektroniky) na Fakultû 

elektrotechniky a informatiky. Jak uÏ z názvu vypl˘vá,

zamûfiovala se tehdej‰í katedra, zaloÏená Prof.

Vratislavem Vránou, na v˘uku v oboru lékafiské 

elektroniky a kybernetiky, která vyplynula z poÏa-

davkÛ tehdej‰ích ZávodÛ zdravotnické techniky

Chirana a z potfieb nûkdej‰ího ãeskoslovenského

zdravotnictví. Postupem let se ãím dál více v ústavu

zv˘razÀovala oblast zpracování biologick˘ch signálÛ.

Od roku 1988 se datuje spolupráce s Lékafiskou fa-

kultou, která se v˘znamnû zaãala podílet na v˘uce

mezioborového studia biomedicínského inÏen˘rství.

Tehdej‰í katedra také pfiispûla k ustavení vûdního 

oboru Bionika, pro nûjÏ se na pÛdû VUT stala ‰kolícím

pracovi‰tûm aspirantÛ.

Rok 1990 pfiinesl zásadní reformu studia na celé fa-

kultû, smûfiující k obecnûj‰ímu pojetí studia, které by

umoÏnilo absolventu pruÏnûji reagovat na mûnící se

prostfiedí. Studium biomedicínského inÏen˘rství se

stalo v˘znamn˘m voliteln˘m doplnûním jinak obec-

ného studia tfií studijních oborÛ – Elektronika a sdû-

lovací technika, Kybernetika, automatizace a mûfie-

ní a Informatika a v˘poãetní technika. Studenti tûchto

oborÛ tak mají pfiíleÏitost k poznání zajímavého hyb-

ridního oboru, a pokud absolvují urãit˘ ucelen˘

systém interdisciplinárních kurzÛ, mohou vedle svého

inÏen˘rského diplomu získat je‰tû zvlá‰tní certifikát

o kvalifikaci v oblasti biomedicínského inÏen˘rství,

popfiípadû lékafiské informatiky.

Ústav rovnûÏ zaji‰Èuje specializované kurzy postgra-

duálního doktorandského studia. Nabízené kurzy

budou moci vyuÏívat nejen doktorandi, ale i dal‰í

zájemci z praxe mající zájem o atestaci, jakmile bude

uzákonûna úprava kvalifikaãního rÛstu technick˘ch

pracovníkÛ ve zdravotnictví. Kurzy jsou vyuãovány

rovnûÏ v anglickém jazyce pro samoplátce z cizích 

zemí. 

Kromû v˘uky ústav poskytuje také expertní a pora-

denské sluÏby v oblasti technické diagnostiky, mûfiení,

elektronick˘ch a fiídících systémÛ ve zdravotnictví, 

posuzování norem a projektÛ a zejména pak v oblasti

ãíslicového zpracování a anal˘zy obrazÛ a signálÛ,

coÏ je také hlavním zamûfiením souãasné vûdecko-v˘-

zkumné ãinnosti ústavu.

Od roku 1976 je v˘znamnou souãástí práce ústavu

pofiádání mezinárodních bienálních konferencí BIO-

SIGNAL, díky nimÏ se vytvofiila v˘znamná tradice

mezinárodních vûdeck˘ch kontaktÛ. Kromû nich se

ústav také podílí na organizaci jin˘ch konferencí

z oblastí biomedicínského inÏen˘rství a  zpracování

signálÛ, mj. také pravideln˘ch regionálních sympózií

SYMBIOSIS zemí stfiední a v˘chodní Evropy.

(yk)



Projekt Copernicus SISPAS
Projekt SISPAS  Synthesis of Image and Speech Processing Algorithms on Silicon je
vûnován návrhu, testování a implementaci algoritmÛ pro zpracování multimediál-
ních, tj. obrazov˘ch a signálov˘ch dat, v tom i pro medicínské aplikace. Na ústavu
je v rámci tohoto projektu a v rámci pfiidruÏeného projektu M·MT âR OK-185 fie-
‰ena zejména problematika komprese obrazov˘ch dat nûkter˘mi vybran˘mi meto-
dami, zejména tzv. obrysovû orientovanou kompresí a v poslední dobû i kompresí
zaloÏenou na modifikacích vlnkové transformace (wavelet transform). Se vznikl˘mi
algoritmy se poãítá pro zahrnutí do novû vznikajícího mezinárodního standardu
MPEG 4, kter˘ by mûl b˘t ustaven koncem tohoto roku. Podstatné pro takové vyu-
Ïití je, Ïe projekt je centrálnû koordinován belgick˘m ústavem pro mikroelektroniku
IMEC v Leuvenu, kter˘ jednak zaji‰Èuje návaznost na mezinárodní pracovní skupi-
nu, která návrh standardu pfiipravuje, jednak má moÏnost realizovat implementaci
navrÏen˘ch algoritmÛ na kfiemíku (tj. v podobû jednoúãelov˘ch obvodÛ vysoké in-
tegrace). Ústav biomedicínského inÏen˘rství zaji‰Èuje ov‰em pouze návrh a ovûfio-
vání algoritmÛ; návazná ãást projektu, zaji‰Èující návrh architektury obvodové rea-
lizace a smûfiující k implementaci, je fie‰ena na Ústavu mikroelektroniky FEI, kter˘
se na projektu podílí. 
VyuÏití v˘sledkÛ tohoto projektu (a ov‰em dal‰ích souvisejících na mnoha praco-
vi‰tích ve svûtû) je zcela praktické: dal‰í zlep‰ení kvality pfiená‰en˘ch nebo archi-
vovan˘ch obrazÛ a signálÛ pfii souãasném zmen‰ení objemu pfiíslu‰n˘ch dat.
Komprese je tím „kouzlem“, které jiÏ nyní umoÏÀuje digitální, v˘znamnû kvalitnûj‰í
pfienos televize a rozhlasu, mobilní komunikace, archivace medicínsk˘ch dat apod.
s rozumn˘mi náklady a minimálním vynaloÏením limitovan˘ch pfiírodních zdrojÛ,
zejména radiového spektra. Pfiedpokládá se, Ïe nová norma pfiinese v˘razné zlep-
‰ení v kvalitû rekonstruovan˘ch signálÛ i ve stupni komprese. 
Projekt je pro zúãastnûné ústavy nepochybnû v˘znamn˘ také proto, Ïe pfiispívá ke
kvalitû doktorandského studia: zúãastnûní doktorandi mají moÏnost pracovat na
‰piãkovém pracovi‰ti v zahraniãí s maximální podporou, aktuální literaturou a je-
jich v˘sledky podléhají standardnímu, tj. znaãnû nároãnému hodnocení. 
Souãasnû projekty tohoto druhu podstatnû pfiispívají také k vybavení zúãastnûn˘ch
pracovi‰È: potfiebné moderní a pomûrnû nákladné prostfiedky by nebylo moÏno
z institucionálních prostfiedkÛ za souãasné situace pofiídit. Pfiitom po skonãení pro-
jektu zÛstávají k disposici pro dal‰í práci ústavu i pro dal‰í generace doktorandÛ. 

Prof. Jifií JAN

AniÏ nám bylo známo, Ïe na západních univerzitách jde o standardní proceduru,
zavedli jsme na tehdej‰í katedfie lékafiské elektroniky od samého poãátku, tj. od roku
1967, anonymní hodnocení v˘uky studentskou anketou. Forma se pochopitelnû
bûhem let vyvíjela: do roku 1990 ‰lo vût‰inou jen o kvalitativní hodnocení jednot-
liv˘ch pfiedmûtÛ, pfiedná‰ek, cviãení a dal‰ích forem, popfiípadû o oznaãení tûch
nejlep‰ích a naopak nejménû oblíben˘ch. V posledních letech pouÏíváme jedno-
duch˘ formuláfi, kter˘ umoÏÀuje jakési „známkování“ stupni vynikající(3), kvalit-
ní(2), pfiijateln˘ s v˘hradami(1), nevyhovující (0). Hodnotí se náplÀ, návaznost lát-
ky v rámci studijního plánu, odborná úroveÀ a pedagogická úroveÀ jednotliv˘ch
kurzÛ, zvlá‰È pak pfiedná‰ky a cviãení, a to konkrétnû podle jednotliv˘ch vyuãují-
cích. KaÏd˘ student hodnotí kaÏd˘ kurz sám za sebe, anonymnû (a pochopitelnû
dobrovolnû). 
Na základû dlouholeté zku‰enosti lze konstatovat, Ïe v˘sledky ankety pfiedstavují,
kromû obãasného pobavení, v˘znamnou zpûtnou vazbu, pfiedev‰ím pro samotné-
ho vyuãujícího, ale i pro vedení ústavu. Jednotlivé extrémní názory nebo Ïerty je
ov‰em tfieba váÏit jen pfiimûfienû, ale prÛmûry „známek“ mají zfiejmû znaãnou vy-
povídací hodnotu, zejména, kdyÏ je moÏno se opfiít o komentáfie, jimiÏ studenti
mohou svá hodnocení doplnit. Je moÏná pfiekvapující, Ïe studenti jsou schopni
rozpoznat nejen pedagogickou stránku, ale do znaãné míry i odbornou úroveÀ
kurzu (zejména smûrem k nadprÛmûru), byÈ se s látkou setkávali poprvé, a Ïe v˘-
sledky ankety celkem dobfie korelují s povûstí vyuãujícího mezi kolegy. Ukazuje se,
Ïe i pedagogicky nezku‰en˘, ale odbornû kvalitní uãitel v pomûrnû krátkém obdo-
bí dvou ãi tfií let své hodnocení u studentÛ díky této zpûtné vazbû v˘raznû zlep‰í
a se zku‰en˘mi uãiteli se postupnû srovná. Naopak také na stranû zku‰eného uãi-
tele povûdomí o zpûtné vazbû asi dost v˘znamn˘m zpÛsobem pfiedchází úpadku
a rutinû opakovan˘ch kurzÛ.
Lze fiíci, Ïe prÛmûrná hodnocení jednotliv˘ch kurzÛ se pohybují mezi zhruba 1,8
(dost slabé) a 2,4 (velmi dobré); v˘sledek pod 1,5 je varující a ukazuje na nutnost
zmûny pfiístupu. Pfii zvaÏování v˘sledkÛ je ov‰em tfieba zohlednit i poãet odpoví-
dajících studentÛ a rozptyl hodnocení. Také roãník studia a druh kurzu hraje znaã-
nou roli: s roãníkem zfietelnû roste prÛmûrná tolerance a hodnocení voliteln˘ch
pfiedmûtÛ je zpravidla obecnû lep‰í neÏ u povinn˘ch. Je tedy nutné brát v˘sledky
ankety s urãitou rezervou, av‰ak pfiesto jde o data vût‰inou relevantní a patrnû smû-
rodatnûj‰í neÏ hodnocení v˘uky pomocí vizitací nadfiízen˘ch. 
ProtoÏe je známo, Ïe mnozí vysoko‰kol‰tí uãitelé nejsou podobn˘m hodnocením
naklonûni, dovolím si je‰tû poznámku k akceptaci ankety na ústavu: zvykli jsme si
na ni jako na samozfiejmou souãást v˘ukového procesu a patrnû nikdo ji nepova-
Ïuje za újmu. Naopak, vût‰ina uãitelÛ se velmi zajímá o v˘sledky a nûktefií projevu-
jí v dobû hájení anketních dat, tedy pfied jejich poãítaãov˘m zpracováním, v tomto
ohledu naléhavou zvûdavost. Dokonce se ukazuje, Ïe obãas mÛÏe v˘sledek ankety
(vãetnû komentáfiÛ) zpÛsobit uãiteli i zfietelnou radost.                                    JJ. 

Nûkolik ukázek studentsk˘ch komentáfiÛ:
(Následující komentáfie se t˘kají teoretického základního pfiedmûtu, u nûhoÏ právû
docházelo k redukci ze dvou na jeden semestr:)
• Zru‰it, pro ná‰ obor zcela redundantní.
• Je tfieba tento pfiedmût zachovat, aÈ si pfií‰tí roãníky taky uÏijou.
• Zachovat poãet hodin, neulehãovat dal‰ím roãníkÛm postup ke konci studia.
• Tenhle pfiedmût je dost obtíÏn˘,  lze z nûj jednodu‰e udûlat peklo. Pfiedná‰ející

je schopen se tomuto nebezpeãí vyhnout.
• Pedagogická úroveÀ pfiedná‰ek: 10 (pozn.: maximum je 3).
• Jen tak dále.
• Pfiidat prémie, je to borec!
• Rozhodnû pokraãovat. Více ukázek vyuÏití systémÛ v praxi. 
• Dovedu si pfiedstavit vyuÏití. NesniÏujte mu, prosím, osobní ohodnocení. 
• Vyuãující patfií podle mého mezi nejlep‰í uãitele na ‰kole. Vûfiím, Ïe nikdo jin˘

by nedokázal studenty tak navnadit a zároveÀ i pobavit. Kurz mû celkem zaujal,
ale mezi informatiky není moc oblíben. 

Pfiedstavujeme15

Okénko do tvÛrãí ãinnosti Studentská anketa – tfiicetiletá tradice
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Na‰e mûsta plánují svÛj dal‰í rozvoj. Odbory 
regionálního plánování, koncepcí a rozvoje
i stavební úfiady hledají optimální cesty. Do této
práce se zapojuje vûdeckou, konzultaãní  a pro-
jekãní ãinností i Ústav urbanistické tvorby
Fakulty architektury VUT. Otázka zní, která mûsta
mají ‰ance se prosadit a jak bude dále probíhat
proces urbanizace.

Po období intenzívní urbanizace, vyvolané industriali-
zací pfiedev‰ím stfiednû velk˘ch mûst, pfii‰lo období
pfiehodnocování dané zmûnou podmínek. Hledají se
obecné zákonitosti v˘voje mûst. Jaké jsou faktory roz-
voje? Jak je moÏné vysvûtlit nûkteré zjevné podobnos-
ti boufilivého rozvoje mûst na stranû jedné a celou roz-
manitost v˘voje mûst na stranû druhé? Na tuto otázku
reagují dva my‰lenkové pfiístupy: jednak „ekologick˘"
a dále pak „neomarxistick˘", resp. „neoweberiánsk˘"
pfiístup. 
Pfiístup ekologick˘ povaÏuje industrialiazaci a ekono-
mick˘ rÛst za hlavní pfiíãinu urbanizace. Industrializace
vyÏaduje optimální koncentraci obyvatel. Novûj‰í teorie
jsou citlivûj‰í k historick˘m a institucionálním specifi-
kÛm urbánního rozvoje. Místo faktorÛ ekonomického
rÛstu, kter˘m pfiisuzují druhofiadou dÛleÏitost, pouÏí-
vají konstruktÛ jako „v˘robní zpÛsob" (neomarxis-
mus) a typ sociální organizace, politické, ekonomické
a sociální vztahy (neoweberiánství).
Pokud by byla urbanizace interpretována a chápána ja-
ko Ïiveln˘ proces, jehoÏ „spontánní" v˘voj je sám
o sobû zárukou dosahování pozitivních spoleãensk˘ch
cílÛ, nebylo by nutné pozornû uvaÏovat o jejích ãasto
protikladn˘ch dÛsledcích. Vzhledem k tomu, Ïe tomu
tak není, musí se proces urbanizace neustále monito-
rovat a kriticky hodnotit. Na tomto základû mohou b˘t
pomocí politick˘ch rozhodnutí, hospodáfiského, 
územního plánování i ekonomick˘ch stimulÛ rozvíje-
ny pozitivní prvky a potlaãovány prvky negativní.

Model rozvoje mûst XX. století.
Od ‰edesát˘ch let se ve statistice mûst a mûstsk˘ch po-
pulací západní Evropy a USA objevuje nov˘ fenomén:
nejvût‰í mûsta se pfiestávají zvût‰ovat a navíc se obje-
vují stopy dekoncentrace. Geografové sídel v té dobû
pfiicházejí s „v‰eobecnou teorií moderního urbánního
rozvoje". Tato teorie je zaloÏena na pfiedpokladu, Ïe
rozvoj mûst se skládá z po sobû následujících fází ur-
bánního rozvoje (napfi. Berg, Drewett, Klaassen, Rosi,
Vijveberg, 1982, nebo Cheshire a Hay, 1989). Nejprve
se objeví  v inovativních centrech a potom se roz‰ifiují
do zbytku svûta. Americká mûsta se podle této teorie
nacházejí v nejpokroãilej‰í fázi v˘voje, za nimi násle-
dují mûsta západní Evropy, zatímco stfiedoevropsk˘
region není v tomto ohledu pfiíli‰ vyvinut˘. Tato kon-
cepce zapadá do v‰eobecné teorie, jejíÏ hlavní tezí je,
Ïe urbanizaãní proces je urãován ekonomick˘m roz-
vojem a industrializací, coÏ má rozhodující vliv na
optimální lokalizaci populace. 

Fáze 1: urbanizace

Základem je proces urbanizace, kdy vznikají v sídlech
velké prÛmyslové komplexy, které rychle rostou, takÏe
se zde mÛÏe usadit pracovní síla pfiicházející z rurální-
ho prostfiedí. Vedle rozvoje hlavního mûsta ãi nûkoli-
ka hlavních elementÛ vzniká celá fiada prÛmyslov˘ch
mûst. Obytná zástavba se rozvíjí v bezprostfiední blíz-
kosti továren a center, coÏ je zapfiíãinûno nerozvinu-
tou vefiejnou dopravou. Na dal‰ím v˘voji se podílí rÛst
dopravy — Ïeleznic, vytváfiení sítí vodovodÛ a kanali-
zace. Obvyklou formou je radiokoncentrické mûsto —
mûstské aglomerace ve tvaru hvûzdy, jejíÏ ramena se
protahují ve tvaru komunikací. Ve stfiední Evropû tento
proces nabyl nûkter˘ch zvlá‰tních rysÛ: ve srovnání se
západní Evropou není transformace sídelní struktury
tak razantní v závislosti na odli‰n˘ch politick˘ch fak-
torech a pomal˘ch zmûnách v oblasti zemûdûlské v˘-
roby. Postupnû osvobozovaná pracovní síla nachází
zprvu málo míst v prÛmyslu. Teprve pozdûji se tento
proces urychluje. V nûkter˘ch oblastech dochází k in-

tenzivnímu urbánnímu rozvoji aÏ za fiízené tzv. „soci-
alistické urbanizace“ po druhé svûtové válce, kdy ale
není optimálnû vytváfiena infrastruktura. Urbánní roz-
voj je proto zpoÏdûn ve dvou ohledech: poãet lidí pra-
cujících ve mûstech znaãnû pfievy‰uje poãet tûch, kte-
fií se tu mohou usadit — v˘sledkem je mnoÏství dennû
dojíÏdûjících, u nás typick˘ch tzv. kovozemûdûlcÛ.
Dále, jak jiÏ bylo fieãeno, úroveÀ infrastruktury není
vyrovnána s ãetností urbánní populace, proto se pfii-
stûhovalci usazují pfiedev‰ím v pásu sídli‰È kolem
mûst.

Fáze 2: suburbanizace

Tento proces je ovlivÀován útlumem tûÏkého prÛmyslu
a odchodem pracovníkÛ do terciální sféry a lehkého
prÛmyslu, s produkcí v montáÏních linkách vyÏadují-

cích jednopodlaÏní prÛmyslové haly s velkou plo-
chou. Ty je moÏné snáze budovat na zelené louce
a jsou kapitálovû nároãné, vzhledem k vyspûlému
technickému vybavení. Díky mechanizaci a automati-
zaci není tfieba mnoho zamûstnancÛ, a pracovi‰tû tak
mohou b˘t zfiízena ve vût‰ích vzdálenostech od mûst-
sk˘ch center. Proto jsou high-tech pracovi‰tû zfiizována
v suburbiích, kde na jejich pofiízení není tfieba vynalo-
Ïit tak mnoho prostfiedkÛ a která jsou vzhledem k cha-
rakteru v˘roby obsazována kvalifikovanûj‰í pracovní
silou. Obestavování dálnice D1 z Prahy je instruktiv-
ním pfiíkladem. 
Klasická v˘roba zÛstává v mûstsk˘ch centrech spolu
s ménû kvalifikovanou a hÛfie placenou pracovní 
silou. Extenzívní urbánní rozvoj se zpomaluje a v sub-
urbiích se naproti tomu zlep‰uje infrastruktura (ob-
chody a zafiízení) i Ïivotní prostfiedí v dÛsledku vzrÛstu
poãtu pracovních pfiíleÏitostí a zv˘‰en˘ch pfiíjmÛ zde
bydlících (vût‰inou kvalifikovan˘ch zamûstnancÛ, tzv.
bíl˘ch límeãkÛ).

Fáze 3: desurbanizace

Tato fáze je vyvolána novou promûnou ve v˘robní
technologii, kdy produkce na montáÏních pásech je
nahrazena kooperací v síti zapojen˘ch men‰ích pod-
nikÛ, coÏ se realizuje ve velk˘ch vzdálenostech od
center mûst. Zvy‰ující se role terciálního sektoru
(sluÏby) pfiispívá k migraci populace do men‰ích sídel.
Tam, kde jsou levnûj‰í jak pozemky, tak pracovní síla,
migrují i firmy poskytující sluÏby. V dÛsledku doprav-
ního pfietíÏení se vnitfiní ãásti mûst stávají ménû do-
stupn˘mi. Z toho dÛvodu jsou realizována nákladná
dopravní a parkovací zafiízení a vytváfií se podmínky
pro zintenzívnûní vefiejné dopravy. âasto tím dochází
k po‰kození historick˘ch ãástí jader mûst, mnohdy se
zhor‰uje Ïivotní prostfiedí. Zvy‰uje se tak tendence 
obyvatel opou‰tût mûsta , která se stávají neob˘vateln˘mi.

Jaké budou formy rozvoje ãesk˘ch a moravsk˘ch mûst?

Nová administrativní ãást PafiíÏe La Défense
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Lidé smûfiují do ménû urbanizovan˘ch ãástí, které ale
musí b˘t dobfie dostupné. Za nimi následují sluÏby,
které pfiispívají k rychlému rozvoji tûchto sídel, ãasto
v‰ak na úkor kvality Ïivotního prostfiedí. Vzhledem
k tomu, Ïe migrují pfiedev‰ím rodiny se stfiedními
a vy‰‰ími pfiíjmy, jejich daÀov˘ podíl pak schází pfii re-
habilitaci zanedban˘ch a upadajících ãástí mûst.
Stejnû tak podniky a instituce, které se stûhují mimo
mûsta, jsou v jistém smyslu ztraceny pro rehabilitaci 
existujících prÛmyslov˘ch ploch. Nûkteré ãásti mûst
ztratí funkci ãi se stávají místem skupin s niÏ‰ím statu-
sem. Tyto skupiny osídlují vyprázdnûné území a s ni-
mi se objevují sociální problémy. Dfiíve nebo pozdûji
není jiné moÏnosti neÏ asanovat obytné obvody, které
se stávají redundantními. V USA ‰el tento proces nû-
kde tak daleko, Ïe se plochy bez funkce zatravÀují ne-
bo rekultivují. Je samozfiejmé, Ïe to vede k dal‰ím pro-
blémÛm mûsta.

Fáze 4: reurbanizace

Reurbanizace je svázána se svûtovou ekonomikou, kdy
metropole dosáhnou zvlá‰tní pfiíznivé situace, stávají-
ce se uzly zv˘‰eného toku informací a kapitálu. Nová
expanze center jin˘ch mûst mÛÏe b˘t zapfiíãinûna de-
presí v tradiãních odvûtvích prÛmyslu a zvy‰ující se ro-
lí informací a sluÏeb. Jin˘m faktorem je reakce velk˘ch
mûst na desurbanizaãní situaci: rehabilitace centrál-
ních ãástí, legislativní brzdy suburbanizace, sniÏující

se objem transportu (mikroelektrotechnika) a rovno-
mûrnûj‰í rozmístûní míst práce v organismu mûsta. Je
zjevná snaha uãinit mûsta znovu atraktivními (post-
modernismus v architektufie, mûstské vily, obnova 
uliãních tahÛ atd.), takÏe urãité skupiny populace se
zaãínají znovu do mûsta vracet (napfi. vysoce kvalifi-
kovaní a dobfie placení mladí odborníci, tzv. yuppies
— young urban professional people). 
Na konci XX. století proÏívá Amerika a v men‰í mífie
i Evropa renesanci mûsta. Centra mûst, ãasto pokláda-
ná za ‰patná, a proto ignorovaná i vylidnûná v opako-
van˘ch vlnách suburbanizace, se dnes znovu stávají
centry dûní. Je zde evidováno zv˘‰ení investic a eko-
nomick˘ pohyb, pfiiná‰ející rÛst poãtu pracovních pfií-
leÏitostí v centrech. Jsme svûdky expanze kulturních
zafiízení, inovace v maloobchodním prodeji, rÛstu

mûstského turismu a z tohoto hlediska nového image
nûkter˘ch mûst ãi jejich ãástí. Vznikly nové „mûstské“
ãi „uliãní“ sporty (streetball, skateboarding, jogging,
koleãkové brusle atd.), mnoÏí se zde spoleãenské,
konferenãní a zábavní komplexy. Zvy‰uje se poptávka
po bydlení, coÏ mÛÏe b˘t vysvûtlováno jako pfiedzvûst
pfiírÛstku zde bydlící populace. 
Navzdory mnohde tíÏivému dûdictví minulosti se ob-
jevují ekonomické, sociální a kulturní síly sjednocené
ve jménu tradiãních hodnot mûst a urbánního Ïivota.
Je kritizováno roztfií‰tûní zástavby v území, zpÛsobené
suburbanizací, a diskutuje se o nev˘hodách suburbán-
ního Ïivotního stylu, nudû a stereotypu v suburbiích
a jejich negativním vlivu na dûti a dopívající. âasto do-
chází k saturaci poptávky po bydlení v suburbiích
a komerãních zafiízeních v nich. Naproti tomu nové
pracovní pfiíleÏitosti v urbánních lokalitách zvy‰ují
koupûschopnost mûstsk˘ch obyvatel. Mûní se demo-
grafické charakteristiky a vznikají nové typy rodinné
struktury a zpÛsobÛ bydlení. Vzdûlanûj‰í a bohat‰í po-
pulace potfiebuje diversitu a stimulaci, hledá ducha
komunity" a „identitu místa". Roste environmentální
povûdomí a ochranáfisk˘ pfiístup k hodnotám mûsta.

Doc. ing. arch. Karel SCHMEIDLER, CSc.
Fakulta architektury

(pro‰lo redakãní úpravou)

Nová administrativní ãást PafiíÏe La Défense
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KdyÏ ãlovûk cestuje po svûtû autostopem, je aÏ s podivem, kolik nejrÛznûj‰ích, ale
pfiedev‰ím zajímav˘ch lidí na své cestû potkává. ¤ekl bych, Ïe právû tato skupina 
fiidiãÛ, jeÏ akceptují ãasto prazvlá‰tní kreatury postávající na krajnicích silnic a dál-
nic a dávající nejroztodivnûj‰í signály uhánûjícím automobilÛm, aby na svût vyjevi-
li svoji touhu pfiipojit se k nekoneãnému proudu fieky vozidel a nechali se unést
sv˘mi touhami, aÈ uÏ vzdálen˘mi ãi vÛbec nijak konkrétními, tvofií prazvlá‰tní v˘fiez
z milionÛ tûch, ktefií pocit b˘t „on the road“ nikdy nepochopí. A právû díky tûm prv-
ním (pro mne prvním) jsem mohl poznat tolik dal‰ích zku‰eností a lidí a mûst...
a jeden z nich, myslím, Ïe servisní technik od Volkswagenu, mû vysadil poblíÏ jed-
né z budov Univerzity umûní a technologie v anglickém Manchesteru.
Na první pohled samozfiejmû mûsto jako kaÏdé jiné, ale mûsta se jako spousta dal-
‰ích vûcí nepoznávají na první pohled. AÏ do okamÏiku, neÏ jsem se opravdu fyzic-
ky ocitnul v tomto mûstû, jsem o nûm sly‰el ty docela známé komentáfie, vût‰inou
spojované také s mûstem Brnem jako „menãestrem“ v˘chodu ãi stfiedu Evropy
a vztahující se spí‰e k historii tohoto anglického mûsta (a to nemyslím ani tak onu
látku, o níÏ jsem v Británii nikdy nesly‰el, ale spí‰e Manchester jako centrum prÛ-
myslové revoluce v Anglii, jeÏ byla jejím epicentrem v mûfiítku celého svûta). 
Co jsem je‰tû vûdûl, a to pfiedev‰ím od pfiátel, pro které je tato zemû domovem, je
to, Ïe mûsto je naz˘váno Party Town, tedy mûsto vûãn˘ch veãírkÛ a oslav, coÏ mi
zní docela jako Ráj na zemi. Této pfiezdívky se mu dostalo díky vysoké koncentraci
univerzit a vysok˘ch ‰kol na jeho území, coÏ s sebou samozfiejmû pfiiná‰í i velk˘ po-
ãet studentÛ pfiijíÏdûjících sem z nejrÛznûj‰ích koncÛ svûta. 
Byl jsem také upozornûn na pfiímo extrémní poãet sráÏek v tomto kraji, jelikoÏ mûs-
to nacházející se ve stfiední Anglii je situováno do polohy mezi západními bfiehy,
oblévan˘mi Irsk˘m mofiem, a vrchovinou rozkládající se na v˘chod od
Manchesteru. Tyto podmínky zapfiíãiÀují, Ïe de‰Èové mraky putující z mofie do vnit-
rozemí jsou zastaveny kopci a jejich obsah je pak vyprázdnûn v oblasti, jeÏ se tak
pr˘ stává nejde‰tivûj‰í v Británii. JelikoÏ jsem tu strávil tfii t˘dny léta roku 1997, a to
právû v dobû, kdy doma v âeské republice fiádily povodnû, velice se mi vyplatila 
ãísi pfiátelská rada, Ïe nemá cenu si sem brát de‰tník, ale rovnou pofiádnou nepro-
mokavou vûtrovku a podobnû odolnou obuv. Zvykl jsem si pak na dennû pfiichá-
zející dé‰È stejnû, jako ãlovûk se sluneãními br˘lemi rychleji pfiivykne ostfiej‰ím slu-
neãním paprskÛm.
Dé‰È tedy nezklamal jakákoli pesimistická oãekávání, a i kdyÏ se v‰e odehrávalo, co
se poãasí t˘ãe, témûfi pfiesnû tak, jak mi bylo dopfiedu líãeno, místní obyvatele to

zjevnû nijak nevyvádûlo z míry a naopak nûktefií jedinci, ktefií se vydali na vûhlasn˘
tfiídenní hudební festival v Glastonbury, se mohli do sytosti vyfiádit brodíc se po ko-
lena v blátû. 
Dé‰È nezklamal, naopak tomu ov‰em bylo, co se t˘ãe povûstn˘ch parties a veselic,
v ulicích a restauraãních zafiízeních. Konec ãervna, doba, kdy jsem se zde nacházel,
je totiÏ právû také dobou, kdy zaãínají letní pfiestávky v náv‰tûvnosti místních uni-
verzit, coÏ samozfiejmû s sebou pfiiná‰í i odliv studentstva z této aglomerace. Doba
prázdnin se tak stává z hlediska spoleãenského i ekonomického dobou jakéhosi let-
ního spánku, tedy v‰eobecného zklidnûní.
Zmínil jsem zde také povûst Manchesteru jako prÛmyslového mamuta. Povûst není
lÏivá, av‰ak k dne‰ku, zfiejmû v‰ak doãasnû, pro mne zÛstává opravdu jen pouho-
pouhou povûstí. Co se tu stalo? Na mne pÛsobí Manchester dojmem, jako by se tu
zastavil ãas. Ve „zlaté dobû“ zmiÀované prÛmyslové revoluce zde vyrÛstaly obrov-
ské komplexy továren a prÛmyslov˘ch hal, které byly protkány dokonalou sítí Ïe-
leznice. Stûhovali se sem dûlníci z celé zemû a byly tu vystavûny celé ãtvrti nov˘ch
domÛ pro jejich ubytování. Ta doba je v‰ak jiÏ dávno pryã, a mnû pfiipadá, jako by
si lidé teprve aÏ teì zaãali uvûdomovat, Ïe ãas bûÏí dál, a zaãínají se vracet na stará
místa, rozhlíÏet se a pfiem˘‰let, co je nyní tfieba dûlat. A tûchto lidí zde na‰tûstí ne-
ní málo, a dle mého názoru, je zde — zejména pro architekty — práce nad hlavu.
Tato místa jsou teì takov˘m krajem rekonstrukcí, rekonverzí, v‰elijak˘ch pfiedûlá-
vek a star˘ch novostaveb. Tfieba znám˘ Trafford Park, kdysi nejrozlehlej‰í prÛmy-
slová zóna na svûtû (i kdyÏ pr˘ ti, co si to myslí, je‰tû nebyli ve Vítkovicích) a v ne-
dávné minulosti také asi nejvût‰í skládka a ruina, se dnes opût stává stfiedem 
pozornosti podnikatelÛ a velk˘ch firem, a pfiestavba, regenerace a v˘stavba nov˘ch
objektÛ jsou zase v plném proudu. Chystají se velkolepé plány na revitalizaci celé
oblasti a pfiíval penûz se zesiluje, a to nejen ze sféry podnikatelské, ale i stát se tu
ãiní a je znát, Ïe osud aglomerace takzvaného Velkého Manchesteru mu není 
lhostejn˘m.
Zúãastnil jsem se mnoha exkurzí do rÛzn˘ch míst v okolí, nav‰tívil jsem nûkteré 
rekonstruované objekty, jeÏ byly souãástí dal‰ích velk˘ch projektÛ budoucnosti,
a tak mi pfiipadá, Ïe Trafford Park je opravdu pfiíhodnou paralelou celému
Manchesteru a moÏná i celé tamní spoleãnosti. Co se bude dít dál, pro nás zÛstává
zatím nezodpovûzenou otázkou.

Radek MAAR
Fakulta architektury

Manchester

Pokus o esej

Na poãátku tohoto století do‰lo k v˘razn˘m politick˘m zmûnám. Rozpadly se staleté
monarchie a vznikly demokratické republiky. To vedlo k novému chápání svobody 
lidí a celé spoleãnosti. V architektufie se tato zmûna projevila v jiném chápání pro-
storu. V dílech moderních architektÛ Frank Lloyd Wrighta, Le Corbusiera a Mies van
der Roha mÛÏeme sledovat v˘voj nového typu domu, charakteristického otevfienou
dispozicí, prostorem, kter˘ se pouze volnû pfielévá. Je tfieba si uvûdomit, jak dobfie ta-
kov˘ prostor vyjadfiuje pocity dne‰ního ãlovûka.
Omyl v‰ak nastal, kdyÏ se takov˘ zpÛsob formování prostoru pfiesunul do urbánního
mûfiítka. Rozestavûní obytn˘ch domÛ stejnû volnû v prostoru, podobnû jako zdí 
a sloupÛ v pÛdorysu domu, je antiurbánní. Mûsto není dÛm. Ve mûstû nemÛÏe pro-
stor volnû plynout, ale musí se rozli‰it na soukrom˘ a vefiejn˘. Musí se ohraniãovat,
vymezovat.
Prav˘ v˘znam mûsta je shromaÏìovací. Na‰e sídli‰tû jsou naopak otevfiená, jsou pro-
ti shromaÏìování lidí, nedrÏí princip spoleãnosti, kter˘ tak dobfie vyjadfiuje mûsto.
Také proto se v nich bydlí ‰patnû.

Petr KALÁB
Fakulta architektury

O prostoru a spoleãnosti

Úvaha
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Individuální pfiístup zlep‰uje komunikaci se studenty i úspû‰nost fie‰ení problémÛ

O individuální poradenské ãinnosti jsem zaãal uvaÏo-
vat v poãátcích projektu, a to pfiedev‰ím díky prvním
studentÛm, ktefií chtûli pouze poradit, nebo se pfii‰li
svûfiit s nûjak˘m sv˘m problémem. Vyãlenil jsem si ãa-
sov˘ prostor v rámci fiádn˘ch konzultaãních hodin
v domnûní, Ïe zvládnu pfiedev‰ím fiádné konzultace
k pfiedná‰en˘m kurzÛm, a pokud se vyskytne nutnost
fie‰ení nûjakého závaÏnûj‰ího problému, budu se indi-
viduálnû vûnovat studentÛm. 
Prvotní informaci jsem vyvûsil na nástûnky a se sv˘m
zámûrem jsem seznámil studenty ve sv˘ch kurzech.
Prvních ãtrnáct dnÛ skuteãnû v‰e probíhalo podle
m˘ch pfiedstav, dal‰í mûsíc jsem v‰ak zjistil, Ïe daleko
více konzultuji individuální problémy studentÛ neÏ
problematiku kurzÛ, a tak nezbylo neÏ pfiesunout in-
dividuální konzultace i mimo tento stanoven˘ ãas.
Konzultoval jsem tedy brzy ráno pfied v˘ukou nebo po
skonãení v˘uky. Mûl jsem i první pfiípady sobotních,
nedûlních, dokonce i noãních konzultací. Po zahájení
individuálních konzultací mû v jednom semestru nav-
‰tívilo 86 studentÛ, pfiiãemÏ vût‰ina z nich docházela
pravidelnû. 
Nejvíce problémÛ, se kter˘mi se studenti svûfiovali,
souviselo s jejich citov˘m Ïivotem – 64, dal‰í problémy
se t˘kaly zvládání studia – 16, problémÛ v rodinû – 4,
drog a alkoholu – 2. Po dvou letech ãinnosti poradny
bylo potfieba studenty jiÏ rozdûlovat do nûkolika sku-
pin, se kter˘mi mnû pomáhali odborníci z Krajské hy-
gienické stanice, pfiíp. kolega Mgr. Kuãera, zab˘vající
se poradenskou ãinností v oblasti Ïivotního stylu.
Do‰lo k v˘raznému nárÛstu poãtu studentÛ, ktefií na‰i
poradenskou sluÏbu vyuÏívají (u mû 14 – 16 studentÛ
t˘dnû!). Nejãastûj‰ími problémy zÛstávají citové zále-
Ïitosti – 8, problémy v rodinném souÏití – 2–4, drogy,
alkohol, koufiení — 2–4, studijní problémy – 2, ostatní
problémy — 1–3. Mgr. Kuãera konzultuje 5–7 studentÛ
t˘dnû, nejãastûji oblast Ïivotního zpÛsobu – 2, zdra-
votní problémy – 3–5. A to se, prosím, jedná o exter-
ního spolupracovníka!
V˘raznû stoupl poãet studentÛ pfiicházejících z jin˘ch
fakult, zejména z Fakulty stavební – cca 8 studen-
tÛ, Fakulty strojní – 6 studentÛ, Fakulty architektury –
1 student, Fakulty podnikatelské – 1 student. O této
ãinnosti se studenti dozvídají z broÏur (napfi.
Gaudeamus), studijních programÛ apod., nebo z ná-
stûnek na‰eho ústavu. Individuální poradenskou ãinnost
vyuÏívají také pracovníci VUT, a to 14–16 pracovníkÛ
FEI za semestr, 1–2 pracovníci FAST a 1 zamûstnanec
FS. RovnûÏ studenti z jin˘ch ‰kol poÏádali o konzultaci,
napfi. 1 student z PF MU, 1 student z V·Z a 6 stfiedo-
‰kolákÛ.
Na základû Ïádosti studentÛ provádím i testy IQ, do-
sud jich bylo 136, z toho pro 4 studenty mimo FEI.
âasto se stává, Ïe mû nebo Mgr. Kuãeru vyhledají stu-
denti i v místû bydli‰tû, a to zejména ve dnech pra-
covního volna, kdy je tíÏí problémy pfiedev‰ím s jejich
partnery, rodiãi a v poslední dobû stále ãastûji i s al-
koholem a drogami. 

Souãástí poradenské ãinnosti jsou také jiÏ zmínûné
cholesterolové testy, organizované za spolupráce
s KHS, kter˘ch se zúãastÀují studenti, u nichÏ byla
pfiedchozím testováním zji‰tûna zv˘‰ená míra stresorÛ
a rizikov˘ch faktorÛ. Testy jsou ale urãeny i zamûst-
nancÛm, ktefií si ãást nákladÛ na toto vy‰etfiení hradí.
Jen letos se tûchto testÛ zúãastnilo pfies 150 osob.
Individuální poradenská ãinnost je dnes neodmysli-
telnou souãástí celého projektu. Rád bych v ní pokra-
ãoval, problémem je dnes hlavnû ãas. Nezfiíkám se fie-
‰ení jakéhokoli problému, ale pokud je to jen trochu
moÏné, mûli by se zájemci pfiedem dohodnout na ter-
mínu konzultace. Pfiib˘vá také poãet studentÛ, ktefií
posílají i své známé, rodinné pfiíslu‰níky apod. V tom-
to semestru jich pfii‰lo témûfi 20. SnaÏím se pro indi-
viduální konzultace pfiipravit je‰tû lep‰í podmínky,
dokonce navrhuji vytvofiení poradny, která by praco-
vala napfi. jeden den v t˘dnu na jednotliv˘ch fakul-
tách. Je to také jedna z moÏností, jak se bránit zvy‰ují-
címu se nebezpeãí drog mezi na‰imi studenty, ãelit

mnohdy zbyteãn˘m problémÛm pfii zvládání studia
nebo v citovém Ïivotû, jak zlep‰it mezilidské vztahy 
a posílit image na‰í ‰koly.
Pfií‰tû si rozebereme názory studentÛ na ‰kolu, studium
a studentskou organizaci.

Odpovídáme na va‰e dotazy
Dotaz, kter˘ jsem obdrÏel mailem od studentÛ, souvisí
s dne‰ním tématem a t˘ká se ochrany respondenta
pfied zvefiejnûním jeho problému, jména apod. Je sa-
mozfiejmé, Ïe individuální konzultace u nás je na-
prosto anonymní. Neptáme se studentÛ ani na jméno,
nepotfiebujeme k fie‰ení jeho situace znát jeho adresu,
studijní skupinu apod. Vedeme si pouze poãet stu-
dentÛ, ktefií nás nav‰tíví, a pokud nám sdûlí ‰kolu 
nebo fakultu, pak je‰tû tento údaj. Nemusí se tedy 
nikdo obávat prozrazení. Je to jen a jen otázka vzá-
jemné dÛvûry.

Mgr. Zdenûk HONS
Ústav kultury a sportu FEI

!MOÎNOST V¯DùLKU!
Chcete získat zku‰enosti v jednání s lidmi?

Potfiebujete si vydûlat peníze?

NABÍZÍME ¤E·ENÍ:
NavaÏte spolupráci s âS-stavební spofiitelnou

v oblasti stavebního spofiení.

Informace tel.: 05/ 4821 0317 (Jifiina Vrbová)
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Milé studentky a studenti,
dal‰í ‰kolní rok je uÏ v plném proudu a vût‰ina
z vás se jiÏ zaãala rozhlíÏet, co se dá na ‰kole zaÏít
jiného mimo v˘uku. V leto‰ním roce se toho bu-
de dít opravdu hodnû, protoÏe na‰e drahá alma
mater VUT oslaví své 100. (respektive 150.) naro-
zeniny. I Rada studentÛ VUT pro vás pfiipravuje
spoustu akcí. Îe vlastnû nevíte, co ta RS je vlastnû
zaã? TakÏe nejdfiíve trochu historie.

První my‰lenka na zaloÏení celo‰kolské organizace studentÛ VUT se objevila jiÏ 
v kvûtnu 1994. Od té doby zaãaly probíhat spoleãné pfiípravy za uskuteãnûním to-
hoto zámûru. Rada studentÛ Vysokého uãení technického v Brnû (dále jen RS VUT)
jako studentská organizace sdruÏující zástupce studentÛ v‰ech fakult VUT vznikla
na ustavující schÛzi, která se konala 12. ledna 1995 v Brnû. Sídlo RS VUT je na
Technické 2 v Brnû, RS se schází vût‰inou na PurkyÀov˘ch kolejích (C2/901) v Brnû.
Jako první celo‰kolní studentská organizace mûla hájit zájmy v‰ech studentÛ VUT
a pomáhat pfii fie‰ení problémÛ pfiesahujících rámec jedné fakulty, napfi. jednání s
SKM VUT, pofiádání spoleãensk˘ch akcí VUT. Jednou z akcí, které RS upofiádala, byl
Majáles. Dále studenti plánovali uspofiádat ples VUT, coÏ se jim nepodafiilo usku-
teãnit. Pfii jednání s SKM o systému pfiidûlování míst na kolejích VUT vznikla my‰-
lenka na vytvofiení Správní rady SKM, av‰ak v dal‰ích jednáních se jiÏ nepokraãova-
lo. BohuÏel, ani my‰lenky o vydávání levn˘ch skript pro studenty ãi studentského
ãasopisu se nedoãkaly svého naplnûní.
V loÀském ‰kolním roce do‰lo k reorganizaci a sestavení nové RS VUT, ve které zÛ-
stali pouze 4 pÛvodní ãlenové. âleny RS jsou studenti jednotliv˘ch fakult delego-
vaní studentsk˘mi organizacemi akademick˘ch senátÛ. V akademick˘ch záleÏitos-
tech a pfii jednáních na vefiejnosti RS VUT reprezentuje pfiedseda a místopfiedseda.
Cílem ãinnosti je zastupovat zájmy studentÛ pfii setkáních s pfiedstaviteli VUT, SKM
a ostatních zafiízení a institucí, které tu jsou pro studenty VUT, dále má za úkol 
koordinovat studentskou ãinnost na jednotliv˘ch fakultách VUT v Brnû. Hájili jsme
zájmy studentÛ na b˘val˘ch Kaunicov˘ch kolejích ãi v otázce provozu V· klubu 
TOPAS. Zástupci RS se podíleli na zavedení Internetu na  Listovy koleje (snad se
podafií totéÏ i na PurkyÀov˘ch kolejích). 
JiÏ 2krát mûli studenti moÏnost diskutovat s pfiedstaviteli vedení VUT. Tuto moÏ-
nost mÛÏete vyuÏít i letos v polovinû listopadu v aule Q na FS (datum a místo 
bude upfiesnûno na plakátech). Ve spolupráci SU FEI a Aligators Brno jsme letos 
4. bfiezna v IBC v Brnû zvolili MISS VUT. Tato akce mûla velmi kladn˘ ohlas (v po-
rotû zasedala i loÀská MISS âR Terezie Dobrovolná), ‰koda jen malého zájmu ze
strany studentÛ. Tento ‰kolní rok bude akce roz‰ífiena o volbu KINGA VUT. Milé 
a sympatické studentky, odváÏní a sympatiãtí studenti VUT, máte-li odvahu, smysl
pro humor a chuÈ soutûÏit a vyhrát (nûkterou z krásn˘ch hodnotn˘ch cen), ozvûte
se prezidentovi soutûÏe Ale‰i Havránkovi (miss-VUT@stud.fee.vutbr.cz), semifinále
obou soutûÏí se uskuteãní v prosinci, finále zaãátkem bfiezna. Dal‰í úspû‰nou akcí
je jiÏ 3. Reprezentaãní ples VUT, kter˘m budeme zahajovat oslavy 100. v˘roãí VUT
(poprvé jsme plesali v Dominiku – domû stavbafiÛ, bylo nás skoro 400, podruhé
v hotelu International – letos nás plesalo více neÏ 600 – a pfií‰tû se sejdeme ve ãtvr-
tek 18. bfiezna 1999 v hotelu VORONùÎ). Ov‰em na‰ím zatím asi nejvût‰ím úspû-
chem bylo v dubnu ustanovení Dozorãí rady SKM (sloÏené ze 4 zástupcÛ Rektorátu
VUT a 4 studentÛ z RS VUT), jejíÏ existence by mûla pomoci pfii fie‰ení dÛleÏit˘ch
problémÛ t˘kajících se kolejí a menz.
Akcí, které pro vás pfiipravujeme, je víc, ale o tom aÏ v nûkter˘ch dal‰ích Událostech
nebo ve studentském ãasopise NO NAME. Máte-li i vy zájem neproplout ‰kolou jen
tak a chcete-li svÛj voln˘ ãas trávit i jinak neÏ vysedáváním v Jachtu a podobn˘ch
podnicích, kontaktujte zástupce studentské ãásti Akademického senátu u vás na fa-
kultû nebo se pfiímo obraÈte na ãleny RS VUT (rada-st@cis.vutbr.cz). MÛÏete se stát
pfiímo ãleny RS (kaÏdá fakulta deleguje kaÏdoroãnû v listopadu l4 ãlenÛ), nebo se
jen podílet na na‰ich (vlastnû va‰ich) akcích. Tû‰ím se s vámi na shledanou.

Eva DOBIÁ·OVÁ 
(studentka FP, RS VUT)

Ve dnech 28. 9. – 2. 10. 1998 se v Bruselu konalo setkání 50 studentÛ – úãastníkÛ
stáÏe pfii evropsk˘ch institucích ze státÛ Evropské unie a asociovan˘ch zemí. Akce
se konala pod patronací TAIEX Brusel – Technical Assistance Information
Exchange Office v Bruselu. Z âeské republiky nás bylo vybráno 5, ktefií jsme pro‰li
konkurzem a nakonec vycestovali. V prÛbûhu pobytu jsme se mohli seznámit s ev-
ropsk˘mi institucemi, jak˘mi jsou Evropská komise i Evropsk˘ parlament.
Zúãastnili jsme se také konference na téma Role misionáfiÛ pfiidruÏen˘ch zemí a vy-
slechli pfiedná‰ku zamûfienou na „Proces slaìování právních norem a jin˘ch pfied-
pisÛ v asociovan˘ch zemích a pomocnou roli TAIEX“. Program na‰í náv‰tûvy uza-
vfiel kulat˘ stÛl vûnovan˘ otázce vstupu pfiidruÏen˘ch zemí do EU.
Cel˘ studijní pobyt byl podle mého názoru profesionálnû organizaãnû zaji‰tûn
a jsem rád, Ïe jsem se jej mohl zúãastnit. Dostal jsem tak moÏnost alespoÀ ãásteãnû
„nahlédnout pod pokliãku“ v˘znamn˘ch evropsk˘ch institucí. Dozvûdûl jsem se pfii
tom plno zajímav˘ch informací, které mi budou urãitû pfiínosem v mém dal‰ím stu-
dijním i profesionálním rozvoji.
TéÏ jsem se seznámil se zajímav˘mi lidmi, podûlil se s nimi o své záÏitky a diskuto-
val i s pfiedními pfiedstaviteli EU o aktuálních problémech a otázkách na‰í doby.
Na závûr bych chtûl podûkovat doc. PhDr. Vnislavu Nováãkovi, CSc., prodûkanovi
pro vzdûlávací ãinnost Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlínû, za odbornou
pfiípravu a poskytnutí informací a propagaãních materiálÛ potfiebn˘ch pro tuto
stáÏ.

Marek BERAN

Jsme tu pro vás Zlínsk˘ student na náv‰tûvû v Bruselu

Pfied budovou Rady Evropské unie.

Na konferenci Evropské komise.
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V sobotu 19. záfií se na krásn˘ch dvorcích FS VUT Pod Palackého vrchem uskuteã-
nil tenisov˘ turnaj dvojic. Tato atraktivní sportovní, ale zároveÀ spoleãenská akce
na VUT se konala jiÏ po tfietí a její úroveÀ bezesporu rok od roku stoupá. ·koda,
Ïe zÛstala bez pov‰imnutí âeské televize a jin˘ch medií. Diváci by si urãitû pfii sle-
dování, nûkdy aÏ nevûfiiteln˘ch, v˘konÛ úãastníkÛ, vesmûs akademick˘ch pracovní-
kÛ, urãitû pfii‰li na své. Nûkteré z nich aspirovaly snad i na i zápis do Guinessovy
knihy rekordÛ — napfiíklad nespornû nejv˘‰e vystfielen˘ míã rámem tenisové rake-
ty a dal‰í. 

Ale teì váÏnûji. Na vysoké úrovni této akce má lví podíl její fieditel „profesionál“
PhDr. Jaroslav Bogdálek (jinak vedoucí katedry tûlesné v˘chovy FS VUT) a nûkolik
tenisov˘ch fanynek, které se postaraly o témûfi rodinné prostfiedí a o vynikající tep-
lé i studené poho‰tûní v pevné i tekuté fázi. 
Turnaje se zúãastnilo devût dvojic, které byly vylosovány pro zv˘‰ení atraktivnosti
i vyrovnanosti tak, aby v kaÏdé z nich byl jeden hráã z horní a jeden ze spodní ãás-
ti hypotetického tenisového Ïebfiíãku VUT (ti druzí byli ãasto jiÏ vícenásobn˘mi 
dûdeãky, coÏ ov‰em nijak neovlivÀovalo jejich v˘kony a elán). Vzhledem k tomu, Ïe
‰lo o turnaj „open“, pfiipustil fieditel turnaje i úãast nûkolika rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ
na tzv. divoké karty. Ti se ale zachovali ponûkud nezodpovûdnû, protoÏe odnesli
ãást prvních cen za ãelná umístûní. A protoÏe se i poãasí koneãnû umoudfiilo, 
byla tato akce pro v‰echny zúãastnûné vpravdû tenisov˘m svátkem. Byla pfiíkladem
jiné, ale zcela jistû Ïádoucí formy akademického Ïivota, pfiíkladem toho, jak lze pro-
stfiednictvím sportu utuÏovat nejen zdraví, ale i vzájemné kontakty a navazovat 
nová pfiátelství. Lidi, ktefií si na kurtu tykají, aã jeden je dÛstojn˘ pro‰edivûl˘ pro-
fesor ãi akademick˘ funkcionáfi (i toho nejtûÏ‰ího kalibru) a druh˘ tfieba zaãínající
asistent, pfiece musí spojovat nûco více neÏ jen pfiíslu‰nost ke stejné ‰kole. Jak tur-
naj dopadl, není vÛbec dÛleÏité — svÛj úãel splnil dokonale, a jako jeden z jeho
spokojen˘ch úãastníkÛ bych chtûl alespoÀ touto formou jeho pofiadatelÛm vyjádfiit
dík. 

A je‰tû jedno malé vysvûtlení. Slovíãko ‰ampus v názvu turnaje oznaãuje formu
vloÏného pro kaÏdého hráãe. Tato lahodná tekutina byla pÛvodnû urãena pro spo-
leãenskou párty na závûr. Praxe v‰ak ukázala, Ïe je, s ohledem na nutné doplÀová-
ní ztracen˘ch tûlesn˘ch tekutin, vhodnûj‰í prÛbûÏná konzumace, coÏ mûlo blaho-
dárn˘ vliv na správnou bojechtivost úãastníkÛ, i kdyÏ moÏná nepatrnû ovlivnila ko-
neãné pofiadí — alespoÀ v nûkter˘ch pfiípadech ãasem vzrÛstal poãet dvojchyb pfii
podání nad obvykl˘ prÛmûr...... Za svou osobu mohu prohlásit, Ïe se velice tû‰ím
na pfií‰tí roãník a pevnû doufám, Ïe se ho ve zdraví doÏiji.

(V¤)

Tenisov˘ turnaj „PALAâÁK ·AMPUS OPEN“1998

Tenisov˘ turnaj právû zaãíná. Uprostfied jeden z favoritÛ 
prof. Vavfiín, rektor VUT, ve sportovním obleãení.

Míãky obãas létaly proklatû vysoko.
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Îádn˘ stavební ani strojní inÏen˘r, kter˘ má moÏnost
nav‰tívit Brazílii, by nemûl vynechat pfiíleÏitost nav‰tí-
vit nejvût‰í pfiehradu svûta ITAIPU, vybudovanou v le-
tech 1975 aÏ 1991 na fiece Paraná, která tvofií hranici
mezi Brazílií a Paraguayí.
Zámûr vybudovat spoleãné vodní dílo na vyuÏití mo-
hutného zdroje energie fieky Paraná byl formulován
jiÏ od poãátku ‰edesát˘ch let. Vlastní v˘stavba byla za-
hájena aÏ v roce 1975 po podepsání mezistátní doho-
dy mezi Brazílií a Paraguayí.
Pro pfiedstavu je nutno uvést , Ïe fiekou protéká prÛ-
mûrnû 9 700 m3/s (Dunaj v Bratislavû 2 000 m3/s) a ma-
ximální prÛtok dosahuje aÏ 62 200 m3/s (Dunaj
v Bratislavû 10 400 m3/s). Celková plocha povodí fieky
Paraná zaujímá 820 000 km2 (Dunaj v Bratislavû 
131 000 km2 ) a prÛmûrné roãní sráÏky ãiní 1 400 mm. 

Stavba
PrÛtok fieky v dobû stavby byl sveden do obtokového
kanálu. Stavební jáma byla chránûna soustavou 
ochrann˘ch hrází a postupnû také zd˘macích hrází,
protoÏe kfiídla pfiehrady tvofií kamenité, rokfilové hrá-
ze. Celková délka pfiehrady vãetnû funkãních blokÛ
a hydrocentrály ãiní 7 760 m. Max. v˘‰ka pfiehrady je
196 m (pátá nejvy‰‰í gravitaãní hráz na svûtû; vy‰‰í
jsou Grande Dicence, ·v˘carsko – 285 m, Bhakra,
Indie – 226 m, Dworshak, USA - 219 m a Toktogul, b˘-
val˘ SSSR – 215 m), vyuÏit˘ spád je 118 m. 
O rozsahu stavby svûdãí objemy stavebních prací. Na
stavbû bylo zpracováno 12,3 mil. m3 betonu, vylámá-
no 32 mil. m3 kamene, vykopáno 23,6 mil. m3 zemin
a v ochrann˘ch a pfiehradních hrázích zpracováno
31,7 mil. m3 násypu. Budova hydrocentrály je dlouhá
968 m, ‰iroká 99 m a vysoká 100 m. Je v ní instalová-
no 18 soustrojí Francisov˘ch turbin, kaÏdá o v˘konu
700 MW. Souãasn˘ instalovan˘ v˘kon 12 600 MW 
bude do roku 2001 zv˘‰en instalováním dal‰ích dvou
soustrojí na koneãn˘ v˘kon 14 000 MW (pro porov-
nání v hydrocentrále vodního díla Orlík na Vltavû jsou
instalovány turbíny o celkovém v˘konu 364 MW).
V loÀském roce bylo vyrobeno témûfi 90 mld. KWh.
Polovina vyrobené elektrické energie pfiipadající
Paraguayi pokr˘vá potfiebu energie na celém jejím 
území. Druhá polovina, pfiipadající Brazílii, pokr˘vá
1/4 potfieby el. energie tohoto státu.

100 lipensk˘ch pfiehrad
Objem nádrÏe dosahuje úctyhodn˘ch 29 mld. m3 (pfii-
bliÏnû 100 násobek objemu nádrÏe Lipno). Plocha
hladiny nádrÏe je 1 350 km2, délka vzdutí je 170 km.
Hladina nádrÏe je udrÏována na konstantní v˘‰ce 
220 m n. m., aby se nepo‰kozovaly pláÏe, umûle nasy-
pané na bfiezích po obvodu nádrÏe. Za zmínku stojí ta-
ké konstrukce 6 km dlouhého rybochodu pro umoÏ-
nûní proplouvání ryb do jejich trdli‰È u pramenÛ fieky.
Není divu, Ïe tyto fascinující rozmûry a uspofiádání
pfiehrady pfiitahují zájemce o prohlídku pfiehrady
a hydroelektrárny. Od roku 1977 jich bylo více neÏ 9,5
mil. V˘chozím místem pro náv‰tûvu je mûsto Foz do

Iguacu, velikostí poloviãního Brna, které je letecky
pfiístupné ze v‰ech v˘znamnûj‰ích leti‰È Brazílie.
Mûsto samo o sobû není pfiíli‰ zajímavé. Jeho v˘stavba
je poznamenána prudk˘m nárÛstem obyvatelstva
v dobû v˘stavby pfiehrady. Je rozdûleno pravoúhl˘m
systémem ulic na ãtverce, ve kter˘ch se stfiídavû na-
cházejí buì v˘‰kové domy nebo favely chudiny. K pfie-
hradû lze pohodlnû dojet mûstsk˘m autobusem. Cesta
trvá asi 30 minut. Prohlídku pfiehrady je moÏno usku-
teãnit bezplatnû prostfiednictvím náv‰tûvního centra. 
Po shlédnutí filmu o historii pfiehrady jsou pro úãast-
níky prohlídky k dispozici autobusy elektrárenské
spoleãnosti, které objíÏdûjí vyhlídková místa, z nichÏ
je nejlep‰í v˘hled na v‰echny ãásti vodního díla.
Fotografie v centru dokumentují péãi, která byla 
vûnována ochranû pfiírody. Pfied napu‰tûním jezera 
se v zátopovém území uskuteãnily archeologické 
prÛzkumy. Bûhem napou‰tûní pfiehrady pak byla po-
mocí ãlunÛ zachraÀována zvífiata, která zÛstala na
stromech nebo doãasnû se tvofiících ostrovech (akce
Mumba Kuera). 

Div svûta
Ne nadarmo americk˘ ãasopis Popular Mechanics po-
kládá pfiehradu ITAIPU za jeden ze 7 divÛ 20. století
(dal‰í je Eurotunel, Delta projekt — hráze
v Holandsku, mrakodrap Empire State Building, mra-
kodrap Canadian National Tower, most Golden Gate
a Panamsk˘ prÛplav). Prvenství pfiehrady je v‰ak váÏnû
ohroÏeno, neboÈ na fiece Yangze v âínû je dokonãová-
na pfiehrada „U tfiech roklin“, jejíÏ hydroelektrárna bu-
de mít v˘kon aÏ 18 200 MW. I pfies ztrátu svého pr-
venství bude pfiehrada ITAIPU sv˘m technick˘m fie‰e-
ním a pfiekrásn˘m okolím (nedaleko jsou svûtoznámé
vodopády Iguatcu) stál˘m magnetem pro náv‰tûvníky
Brazílie. 

Doc. Ing. Leonard HOBST, CSc.

(Pozn.: Více informací je moÏné získat pfies Internet:
http://www.itaipu.gov.br)

Nejvût‰í pfiehrada na svûtû je sedm˘m divem století

Budova hydrocentrály je dlouhá 968 m, ‰iroká 99 m a vysoká 100 m.

ITAIPU – nejvût‰í pfiehrada na svûtû
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J. Kubitschek — prezident Zakladatel
Tento nápis v portugal‰tinû ( J. Kubitschek —
President Fundador) je vytesán na sarkofágu nejzná-
mûj‰ího prezidenta Brazílie a je holdem ãlovûku, kte-
r˘ se nejvíce zaslouÏil o splnûní dávného snu BrazilcÛ:
vybudování nového mûsta uprostfied jejich rozlehlé zemû.
Návrh zákona o vybudování nového mûsta s názvem
„Brasília“ byl poprvé pfiedloÏen José Bonifaciem jiÏ
v roce 1823, ale snûm, kter˘ mûl tento zákon schválit,
byl rozpu‰tûn císafiem Pedrem I. Po vzniku republiky
v roce 1889 byla sestavena komise, která v roce 1892
vyt˘ãila pro nové mûsto pozemek o rozloze 14 400
km2. V roce 1922 byl poloÏen základní kámen, av‰ak
s vlastní v˘stavbou mûsta se zaãalo aÏ roku 1955.
V tomto roce úspû‰n˘ kandidát na volbu prezidenta
Brazílie Juscelino Kubitschek (jeho matka pocházela
od Tfiebonû) zafiadil do programu své vlády splnûní
touÏebného pfiání lidu vybudovat nové hlavní mûsto
Brasília.
Ihned po nástupu do prezidentského úfiadu (31. 1.
1956) sestavil t˘m odborníkÛ pro vybudování mûsta.
Mûl pfiitom ‰Èastnou ruku. Jako vedoucí urbanista byl
vybrán Lucio Costa, jako hlavní architekt Oscar
Niemeyer a jako krajinn˘ architekt Burle Marx. Tûmto
tfiem géniÛm a tisícÛm dûlníkÛm ze v‰ech koutÛ
Brazílie se podafiilo bûhem 3 let vybudovat uprostfied

jihoamerické savany ideálnû koncipovanou metropoli
nejvût‰ího státu JiÏní Ameriky. 
Jeho pÛdorys pfiipomíná letadlo, jehoÏ kfiídla, kaÏdé
o délce 7 km, tvofií obytné ãtvrti, trup letadla ve stfied-
ní ãásti je vyplnûn bankami a hotely, zatímco v jeho
pfiední ãásti jsou umístûna ministerstva a vládní budo-
vy a v zadní pak televizní vûÏ a ministerstvo obrany
Brazílie s vojenskou akademií.
Mûsto sice leÏí v tropickém pásmu, ale díky nadmofiské
v˘‰ce 1200 m je tu klima po cel˘ rok velmi pfiíjemné
(prÛmûrná roãní teplota dosahuje 20,5 oC). Vlhkost

vzduchu zvy‰uje umûlé jezero, které podkovovitû ze
tfií stran mûsto obklopuje.
Brasília byla slavnostnû inaugurována jako hlavní mûs-
to státu a vláda vãetnû státních úfiadÛ se do nového
centra (k malé radosti vût‰iny úfiedníkÛ) pfiemístila
z Rio de Janeira. Stalo se tak je‰tû pfied ukonãením
funkãního období prezidenta Juscelina Kubitscheka

dne 21. dubna 1960. Politik chtûl znovu kandidovat,
ale zabránil mu v tom vojensk˘ puã. 
J. Kubitschek zemfiel v roce 1976 ve vûku 74 let pfii au-
tonehodû. V roce 1979, po obnovení demokracie
v Brazílii, byl zakladateli mûsta J. Kubitschekovi vysta-
vûn monumentální památník, kter˘ pfiipomíná jeho
velké zásluhy. Památník navrhl O. Niemeyer. Kromû
sarkofágu je v nûm umístûna také knihovna a pracov-
na J. Kubitscheka a jeho osobní vûci. Na ãelném místû
ve vitrínû je umístûn fiád „Bílého lva“, kter˘ udûlil 
prezident V. Havel J. Kubitschekovi „in memoriam“
v roce 1996.

Brasília po 40 letech
A jak vypadá toto mûsto, o kterém se nûkdy hovofií ja-
ko o mûstu budoucnosti nebo o mûstu 3. tisíciletí,
v odstupu témûfi 40 let od jeho v˘stavby? 
Brazílie je rozlehl˘ stát a mûsto Brasília je pomûrnû
vzdálené od ostatních mûst (do Rio de Janeira je to 
pln˘ch 1 200 km). Proto je nejlépe dosaÏitelné letecky.

Z letadla mÛÏeme vidût zvlnûnou savanu, charakteris-
tickou ãerven˘m zbarvením pÛdy, a v blízkosti cíle
rozsáhlá sídli‰tû, mnohá z nich jsou v‰ak zastavûna
chud˘mi pfiíbytky (favelami), které v‰ak v samotné
metropoli nejsou.
Leti‰tû je vzdáleno 12 km od stfiedu mûsta, s nímÏ je
spojeno komunikací procházející stfiedem pravého
kfiídla pÛdorysu mûsta ve zmínûném tvaru letadla.
Pfiíjezdová komunikace je dimenzovaná na provoz aÏ
pfií‰tích desetiletí (má ‰est dopravních pruhÛ v kaÏ-
dém smûru). Lemují ji obytné dlouhé bloky domÛ
o max. 6 podlaÏích. Za kaÏd˘m 11. obytn˘m blokem
následuje obchodní ulice, na kterou mimoúrovÀov˘-
mi kfiiÏovatkami vede vjezd z hlavní komunikace. Mezi
obytn˘mi bloky a hlavní komunikací jsou vytvofieny
dostateãnû ‰iroké koridory porostlé bujnou vegetací,
která ochrání proti hluku. 
Obytné bloky, postavené ve stylu architektury 60. let,

pfiipomínají na‰e panelová sídli‰tû. V˘‰ka budov se za-
ãíná zvy‰ovat smûrem ke stfiedu mûsta. Na kfiiÏovatce
komunikace, procházející stfiedem kfiídel mûsta se ‰es-
tiproudov˘mi vozovkami veden˘mi po obvodu vnitfiní
ãásti (trupu letadla), leÏí autobusové nádraÏí, ze kte-
rého je spojení do celé zemû (cesta do Ria de Janeira
trvá autobusem 18 hodin a cesta do Belénu v Amazonii
36 hodin). PoblíÏ autobusového nádraÏí stojí také vût-
‰ina hotelÛ. Prohlídku mûsta je nejlépe zahájit z tele-
vizní vûÏe, vysoké 75 metrÛ, kterou jako jediné dílo ve
mûstû projektoval Lúcio Costa. 

Z ptaãí perspektivy
Pohled na stfied mûsta se li‰í od center evropsk˘ch
metropolí. Plochy okolo zástavby nejsou dláÏdûny, ale
jsou zatravnûny. (Nutno pfiiznat, Ïe travní koberec tu
vzhledem k sv˘m nadmûrn˘m plochám nedosahuje
kvality trávníkÛ anglick˘ch parkÛ). Budovy ministerstev,
které jsou rozloÏeny vnû komunikace procházející po
obvodu centra „trupu letadla“, jsou do znaãné míry

Brasília – mûsto tfietího tisíciletí

Pamûtní deska Juscelinu Kubitschekovi na
nám. „Tfií mocí“ Pomník Juscelina Kubitscheka

Kaple v ãele obchodní ulice

Dom Bosco



poplatné architektufie 60. let. PrÛmûrnosti se tu v‰ak
v˘raznû vymyká budova parlamentu, jehoÏ silueta je
charakterizovaná dvûma „mísami na salát“ a Metropolitní
katedrála, jejíÏ nosnou konstrukci tvofií ‰estnáct Ïele-
zobetonov˘ch poloobloukov˘ch vzpûr. 

V západním mûstû (na zádi pÛdorysu letadla) jsou
rozmístûny architektonicky zajímavé kongresové haly
a krytá sportovi‰tû. A na horizontu se tyãí pomník
Joscelina Kubitscheka. 

S cestovní kanceláfií
Velká plo‰ná rozlehlost mûsta nedává moÏnost pû‰í
prohlídky mûsta, takÏe je nutno se svûfiit do péãe nû-
které z mnoha cestovních kanceláfií. Jimi organizovaná
prohlídka je obvykle zahajována u nápadné budovy
ministerstva obrany a vojenské akademie.
Skofiepinovou konstrukcí zastfie‰ení tribuny pfied
vlastní budovou chtûl O. Niemeyer znázornit zá‰titu
‰avlí, zatím co monolitem v popfiedí pfiedstavuje její
ãepel. Prohlídková trasa vede dále k památníku 
J. Kubitscheka. V‰e v tomto památníku svûdãí o tom,
jak velké úctû se u BrazilcÛ tû‰í.
Prohlídka pokraãuje náv‰tûvou jednoho z kfiídel letadla
k obytn˘m superblokÛm. Zde nelze neocenit zámûr
budovatelÛ mûsta vytváfiet pfiíleÏitosti pro rozvíjení 
duchovních hodnot Ïivota tím, Ïe v ãele obchodních 
tfiíd vybudovali duchovní stánky, jako jsou kaple, kato-

lické i protestanské a jiné kulturní stavby. Velk˘m zá-
Ïitkem je prohlídka moderního dómu Bosco. Obvodové
stûny jsou tvofieny Ïelezobetonov˘mi monolitick˘mi
sloupy, propojen˘mi u vrcholu gotick˘mi oblouky.
Stfiechu tvofií ocelová konstrukce. PÛsobivou medi-

taãní atmosféru vnitfiního prostoru chrámu vyvolává
modrá vitráÏ vyplÀující okna mezi sloupy po obvodu
kostela. Zlat˘m hfiebem prohlídky pak je náv‰tûva jíÏ
zmínûné Metropolitní katedrály. Dominantu interiéru
tvofií tfii plastiky andûlÛ vzná‰ející se v prostoru ka-
tedrály. Prohlídka konãí na námûstí „Tfií mocí“ (v úpl-
né pfiídi letadla). To má tvar trojúhelníku, na jehoÏ
stranách jsou umístûny parlament – moc zákonodár-
ná, prezidentsk˘ palác – moc v˘konná a justiãní palác
– moc soudní. Námûstí je duchovním centrem mûsta.
Prohlídka mûsta je doplnûna náv‰tûvou „Prezidentské
vily“ u bfiehu umûlého jezera. Její sloh je stejnû jako
budovy kolem námûstí „Tfií mocí“ poplatn˘ architek-
tufie, módní v 60. letech.
Mûsto Brasília má v souãasné dobû 1,80 mil. obyvatel
a stále se rozvíjí. Novû budované paláce jsou v‰ak jiÏ
pfieváÏnû z oceli, betonu, skla, le‰tûné Ïuly. PfiizpÛsobují
se stylu moderních velkomûst a tvofií jak˘si protiklad
levné architektufie 60. let.
Prohlídka mûsta Brasília zanechá v kaÏdém náv‰tûvníku
hlubok˘ záÏitek. 

Text a foto:
Doc. Ing. Leonard HOBST, CSc.
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Modré vitráÏe uvnitfi kostela


