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V jednoduchosti je krása



VáÏení ãtenáfii,
podle ohlasÛ, které k nám postupnû pfiicházejí, kvitujeme 
s radostí, Ïe nová podoba ãasopisu se Vám líbí. Jeho líbivûj‰í
tváfi chceme zachovat po cel˘ leto‰ní rok, jenÏ se odvíjí 
ve znamení oslav 100 let VUT v Brnû. 
V novém ãísle Vám máme opût co nabídnout. Pfiedev‰ím s námi
nahlédnete do jednoho z ústavÛ Fakulty architektury, kde se
uãí budoucí architekti navrhovat bytové a rodinné domy.
MoÏná nûkdo z nich bude jednou autorem návrhu právû toho
Va‰eho domu ãi bytu, kter˘ si pofiídíte. Proto Vás mÛÏe zajímat,
jak˘m zpÛsobem jsou tito mladí studenti vedeni k architekto-

nické tvorbû. Mnohé se dozvíte z rozhovoru s vedoucí Ústavu obytného prostfiedí a volné
tvorby doc. Dagmar Glosovou.
V rozhovoru s prorektorem pro vûdu a v˘zkum VUT prof. Jaroslavem KadrnoÏkou Vám 
pfiiblíÏíme, co vlastnû obná‰í zapojení âeské republiky do Pátého rámcového programu EU
a co to bude znamenat pro na‰i ‰kolu. UÏivatele poãítaãÛ zajisté zaujme ãlánek, v nûmÏ se
fieditel CVIS Ing. Kfiivánek zam˘‰lí nad hrozbou, která se vzná‰í nad v‰emi mikroprocesory
a poãítaãi po bujarém Silvestru roku 1999.
Co dál? Na na‰í ‰kole máme opût nové profesory, nedávno slavnostnû jmenované. Slu‰í se je
tedy pfiedstavit. Tû‰í nás, Ïe stále pfiicházejí zprávy z fakult, informující o dûní na rÛzn˘ch
pracovi‰tích a uskuteãnûn˘ch akcích. ProtoÏe jsme se v minulém ãísle zab˘vali problematikou
v˘uky cizích jazykÛ na VUT, napsala nám dr. Marcela Borecká o jednom velmi zajímavém
kurzu, kter˘ pofiádá Fakulta elektrotechniky a informatiky pro ty, kdo chtûjí umût efektivnû
ãíst anglické texty. Vûc jistû potfiebná, uznáte.
V minul˘ch ãíslech jste se mohli doãíst o plejádû osobností, které uãily matematiku 
a geometrii na nûmecké technice v Brnû. Jak to v‰ak bylo s v˘ukou matematiky na ãeské
technice neboli na VUT? Pfiíspûvek na toto téma pro nás pfiipravil RNDr. Bohuslav HrÛza 
z Ústavu matematiky na FEI. Ve zvlá‰tní pfiíloze ãasopisu se pak ãtenáfiÛm pfiedstavuje 
se svou historií i souãasností Fakulta stavební, jejíÏ historie je ze v‰ech fakult VUT nejdel‰í.
UÏ v minulém ãísle jste si mohli pov‰imnout nové rubriky, nacházející se na poslední, tedy
zadní stranû. Cel˘ tento rok chceme na pÛdû VUT objevovat zajímavé osobnosti s nev‰edními
koníãky a zájmy. Známe se jako magistfii, doktofii, docenti, profesofii, jako odborníci, jako
zamûstnanci, ale jací jsme v soukromí? Zajisté nejsme bulvárním plátkem, abychom se ve
Va‰em soukromí ‰Èourali a vzru‰enû objevovali senzaãnosti a skandálky. Ne, to opravdu 
nemáme zapotfiebí, a ostatnû, této bulvárnosti je v mnoha periodikách víc neÏ dost.
Chceme jen pfiedstavit lidskost, kreativitu a jedineãnou originalitu tûch, kdo nám to dovolí
a pootevfiou dvefie do tvÛrãí dílny, která se naz˘vá ÎIVOT.
Je‰tû na jeden ãlánek bych Vás chtûla upozornit. Napsal nám ho Mgr. Klapetek, kter˘ se 
zam˘‰lí nad vzácn˘m umûním lidské komunikace. Osobnû tuto schopnost povaÏuji za 
nejdÛleÏitûj‰í a nejpotfiebnûj‰í, neboÈ na komunikaci je zaloÏen cel˘ ná‰ Ïivot. MÛÏeme mít
znalosti, jaké chceme, mÛÏeme dokonce se umût krásnû vyjadfiovat slovy, a pfiesto v Ïivotû
budeme tvrdû naráÏet, jestliÏe neovládneme toto kfiehké umûní. Komunikace totiÏ není 
jenom o slovech a pojmech, slova koneckoncÛ ãasto b˘vají pramenem nedorozumûní. Je 
potfieba si osvojit je‰tû jiné lidské schopnosti... S podivem si tohle ale málokdo z tûch, kdo
utváfiejí na ‰kolách v‰ech stupÀÛ uãební plány, uvûdomuje. Komunikaci se ve ‰kolách 
neuãíme, i kdyÏ je pro Ïivot veledÛleÏitá. Zato si do hlavy cpeme spoustu faktÛ a pouãek, 
z nichÏ hromadu nakonec mozek uklidí do spodních ‰uplat. ¤adu vûdomostí totiÏ v Ïivotû
ani neuplatníme, zato komunikovat s lidmi je nám dáno dnes a dennû. Z neumûní komu-
nikovat pak pocházejí ãetné potíÏe, kolize, sváry, které se mohou promítat neblaze do na‰eho
Ïivota. Máme pak problémy na pracovi‰ti, s nadfiízen˘mi, podfiízen˘mi, s kolegy, a také
ãasto i v rodinû, se sv˘mi nejbliÏ‰ími. MÛÏeme napáchat sobû i druh˘m zbyteãnû mnoho
‰kod a otravovat ovzdu‰í mezilidsk˘ch vztahÛ. Budeme-li ale schopni si porozumût 
a vycházet vstfiíc, mÛÏeme spoleãnû vytváfiet opravdové hodnoty kdekoliv. Nakonec objevíte
tu prostou a holou pravdu, Ïe za v‰ím se skr˘vá jedno obyãejné a krásné slÛvko, které je
velkou skuteãností. Hádejte, které?

... A pfiesnû to nám v‰em pfieji.
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Uzávûrka ãísla: 15. 2. 1999
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 6.0. 
K tomu je v‰ak tfieba vÏdy dodat i vyti‰tûnou
verzi. Vítáme téÏ barevné i ãernobílé foto-
grafie s vyznaãením autorství a popisky, dále
ilustrace, loga a dal‰í obrazov˘ materiál.
Po zpracování autorÛm vracíme. Uzávûrka
kaÏdého ãísla je obvykle 15. dne v mûsíci. 
âasopis je vystaven ve formátu „PDF“ na
Internetu, na hlavní stránce Rektorátu VUT 
(http://www.vutbr.cz/nakl/udalosti.htm).
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Pane profesore, oã vlastnû v programu
bûÏí?
Pát˘ rámcov˘ program navazuje na pfiedchozí
programy EU, je orientovan˘ na zv˘‰ení tech-
nické, ekonomické a sociální úrovnû zemí
EU a asociovan˘ch zemí. Od pfiedchozích
programÛ se dosti li‰í. V prvé fiadû se ménû
orientuje na vlastní vûdecko-v˘zkumnou 
ãinnost, a to – ve finanãním vyjádfiení – pouze
asi 15 %, více se soustfiedí na aktivity aplikaãní.
Z toho pfiibliÏnû polovinu finanãních 
prostfiedkÛ musí do tûchto programÛ vloÏit
budoucí uÏivatelé. 
Letos se také v˘raznû zv˘‰il poãet zemí, které
jsou do akce zapojeny: vedle patnácti zemí
EU se zapojilo dal‰ích 10 zemí pfiidruÏen˘ch,
mezi nimi i âeská republika, dále Kypr,
Norsko, Island, Lichten‰tejnsko a Izrael.

Kolik taková akce stojí?
Celkov˘ objem je 14,96 miliard EURO, coÏ
v pfiepoãtu znamená více neÏ 500 miliard 
korun. Z toho men‰í ãást pfiím˘ch prostfiedkÛ,
konkrétnû 739 milionÛ EURO, je vûnována
na spoleãné v˘zkumné centrum. Na Euroatom
je urãeno 1 260 milionÛ EURO. Na vlastní
programy, tzv. nepfiímé aktivity, se vynakládá
12,961 miliard EURO. 
Programy jsou rozdûleny do dvou základních
skupin. Jednu oblast tvofií ãtyfii tematické –
vertikální programy. První z nich je kvalita 
Ïivota a fiízení Ïiv˘ch zdrojÛ, pro nûÏ bude
vûnováno 2,413 miliard EURO. Dal‰ím tema-
tick˘m okruhem je uÏivatelsky-pfiátelská 
informaãní spoleãnost, dotovaná 3,6 miliar-
dami EURO, tfietí je konkurenceschopnost
a trval˘ rÛst. Pfiijde na 2,705 miliardy EURO.
âtvrt˘m programem je energie, Ïivotní 
prostfiedí a trval˘ rozvoj, na nû bude vynalo-
Ïeno 2,125 miliardy EURO. 
Druhou oblastí jsou horizontální programy.
Ty jsou koncipovány napfiíã pfies vertikální
a zahrnují mezinárodní aspekty v˘zkumu
s dotací 475 milionÛ EURO a inovace a rozvoj
stfiedních a mal˘ch firem 363 milionÛ EURO. 

Co bude stát úãast v programu âeskou
republiku?
Prostfiedky do programu vkládají zemû EU
a musí pfiispût i dal‰í zúãastnûné zemû, tedy
i âR. Klíã je dán pomûrem HDP v tûchto 
zemích k HDP patnácti zemí EU. Pro první
roky mají asociované zemû slevy, takÏe napfií-
klad v prvním roce bude âR pfiispívat 40 %

z podílu, to obná‰í 320 milionÛ korun. Dal‰í
rok vloÏíme 60 %, tfietí 80 % a ve ãtvrtém 
roce platíme pln˘ podíl. O tyto peníze se
zkracují prostfiedky, které by bylo moÏné 
vûnovat na v˘zkum z na‰ich zdrojÛ. Mûli 
bychom se tedy snaÏit z akce získat nejménû
tolik, kolik do toho vkládáme, radûji v‰ak více.

To asi nebude jednoduché?
Evropská unie má zájem asociované zemû co
nejvíce zapojit, ale v kaÏdé oblasti v˘zkumu
jsou sféry, které mají jednotlivé instituce ze
zemí EU v podstatû rozdûleny. Proniknout
do tûchto struktur nebude lehké. 
Navrhovatelé z âeské republiky by teoreticky
mohli b˘t vedoucí fie‰itelskou skupinou
v programu, ale to bude spí‰e v˘jimeãné.
Stanou se spí‰e spolufie‰iteli vût‰ích skupin,
které povedou lidé ze zemí EU.

Co je potfieba udûlat, abychom
uspûli?
NejdÛleÏitûj‰í je dnes navázat kontakt 
s partnery nejen z EU, ale i z dal‰ích
zemí. Zapojit se lze jedinû prostfied-
nictvím kontaktÛ a nabídky na‰ich
moÏností a schopností. 

Jak se zapojuje brnûnská VUT?
V celé republice vznikla národní 
kontaktní místa, jedním z nich je
i centrum na VUT. Zodpovídám za
nûj spolu s Ing. Holcem a v‰emi 
prodûkany pro vûdu a v˘zkum. Jsme
ve spojení s národním kontaktním
bodem, kter˘ zastfie‰uje ministerstvo
‰kolství ve spolupráci s organizací 
FEMIRC.

Co si od akce slibujete?
Myslím, Ïe nadchází rok pravdy.
UkáÏe se, nakolik jsme schopni 
obstát v tvrdé konkurenci v rámci celé
Evropy. Zvykli jsme si sice získávat
prostfiedky z grantÛ, mezinárodních
spoluprací, z ministerstva ‰kolství na
specifikovan˘ v˘zkum a podobnû, ale

to v‰echno je málo. Vedle zdrojÛ, které jsme
získávali dosud, teì vystupuje do popfiedí
aplikovan˘ zdroj, kter˘ by mûl b˘t masivní.
Získáme jej jedinû ve velice tvrdé mezinárodní
konkurenci.
UkáÏe se, nakolik umíme vyuÏívat prostfiedky
získané v tvrdé soutûÏi.

Odrazí se úãast VUT na v˘uce?
Samozfiejmû, jak˘koliv v˘zkum na vysoké
‰kole má dopad na v˘uku. Ta vlastnû ve 
velké ãásti na v˘zkumu spoãívá. Tentokrát
studenti získají informace o v˘zkumech
a technologiích, které musely obstát v tvrdé
konkurenci na svûtové úrovni.

Za rozhovor dûkuje
Pavla HOBSTOVÁ

Foto: autorka

Letos nadchází rok pravdy
S prof. ing. Jaroslavem KadrnoÏkou, CSc. o Pátém rámcovém programu EU

Pát˘ rámcov˘ program EU byl oficiálnû vyhlá‰en 
25. února v Essenu. 
Akci zastfie‰uje Evropská komise v Bruselu.



Leno‰i a ‰etfiílci
Problém roku 2000 vznikl jiÏ v poãátcích 
poãítaãové éry a mûl dvû hlavní pfiíãiny. První
tkví v normální lidské snaze ulehãit si Ïivot,

kde se jen dá. TakÏe je zcela bûÏné, Ïe 
k vyjádfiení roku se vût‰inou uÏívá pouze
dvou ãíslic (pfiiãemÏ se pfiedpokládá samo 
sebou automatické doplnûní aktuálního 
století, tedy pro dvacáté století to je 19xx.).
Tato praxe uÏívaná v úãetních zápisech jiÏ 
více jak sto let, se pfienesla i do svûta poãítaãÛ.
Druhá pfiíãina, která v˘raznû podpofiila tuto
lidskou „lenost“, byla skuteãnost, Ïe ceny
magnetick˘ch pamûtí byly v poãátcích jejich
uÏívání velmi vysoké. Hledala se proto jaká-
koliv moÏnost, jak u‰etfiit místo. Tím, Ïe se
pro zápis data pouÏíval formát RRMMDD
místo RRRRMMDD se pfii ukládání datumo-
v˘ch poloÏek ‰etfiily náklady uÏivatelÛ o 25 %.
Docházelo ov‰em nejen k úspofie prostfiedkÛ,
ale i ãasu pfii zápisu, ãtení a zpracování dat.
Také proto se tato konvence pfiebírala i do
novûj‰ích systémÛ, takÏe se dochovala aÏ 
donedávna. 

V dobû vzniku vût‰iny star‰ích systémÛ 
se pfiedpokládala krat‰í Ïivotnost poãítaãÛ
i tûchto systémÛ samotn˘ch a málokdo 
oãekával, Ïe mnohé z nich budou v provozu
je‰tû koncem tisíciletí. Vzhledem k tomu, Ïe
v dne‰ní dobû najdeme procesory témûfi
v‰ude, net˘ká se problém roku 2000 pouze
poãítaãÛ a informaãních systémÛ, ale rovnûÏ
telefonních ústfieden, systémÛ fiídicích 
„inteligentní budovy“, tj. fiízení klimatizace,
v˘tahÛ, vstupÛ apod. Tato dfiívûj‰í úspora
mÛÏe v souãasné dobû ãinit nemalé potíÏe
a pfiipravit nûkteré uÏivatele o znaãné ãástky
penûz. Nejvût‰í následky se mohou projevit 
v bankovním sektoru, telekomunikacích, 

v˘robû a distribuci elektfiiny, plynu a vody,
letecké pfiepravû, ale tyto hrozby nelze 
podceÀovat ani ve státních organizacích 
a na vysok˘ch ‰kolách.

Pfiestupn˘ rok
Problém roku 2000 není dán pouze oním
magick˘m datem 1. 1. 2000. Rok 2000 je 
totiÏ navíc rokem pfiestupn˘m. Pravidla pro
urãení pfiestupného roku jsou celkem tfii
a jedna v˘jimka, pfiitom tfietí pravidlo není 
obecnû moc známé. Existuje proto i fiada
programÛ, které pro v˘poãet pouÏívají pouze
pravidlo jedno, a to první. V‰echna pravidla
pro v˘poãet pfiestupného roku vãetnû 
v˘jimky jsou: 

1. rok JE pfiestupn˘, je-li beze zbytku dûliteln˘
ãtyfimi, ale 
2. rok NENÍ pfiestupn˘, je-li beze zbytku dûli-
teln˘ 100, ale 
3. rok JE pfiestupn˘, je-li beze zbytku 
dûliteln˘ 400! 
v. rok 3300 JE pfiestupn˘

V ãem tkví problém
Mikroprocesory a poãítaãe se dnes uplatÀují
v tak ‰irokém mûfiítku, Ïe jen málokdo bude
moci s klidem prohlásit, Ïe jeho se tento
problém nedotkne. Jedno z moÏn˘ch 
podrobnûj‰ích dûlení vymezuje následující
problémové oblasti:

• hardware (systémové hodiny)
• operaãní systémy (pfiedev‰ím pro PC)
• sítû (aktivní prvky viz HW a systém fiízení)
• bezpeãnostní systém (expirace hesel, 
zálohování dat,...)
• aplikaãní software (ukládání data, zobrazení
data, v˘poãty a operace s daty...)
• rozhraní na jiné systémy

• dal‰í technika (el. pokladny, telefonní 
ústfiedny, vstup do budov, zdravotnická 
technika...)

Problém s hardware poãítaãÛ spoãívá v tom,
Ïe nûkteré nejstar‰í poãítaãe neumûjí 
„udrÏet“ datum, jsou-li vypnuté. âastûj‰í je,
Ïe obvod RTC (real time clock) má pro rok
pouze dvoumístn˘ registr. Hodnota „00“ pak
mÛÏe b˘t star‰ími verzemi BIOSu interpreto-
vána jako 1. 1. 1900, coÏ operaãní systém MS
DOS zmûní na datum v˘roby prvních PC 
4. 1. 1980. Tento problém by mûl b˘t v pod-
statû vyfie‰en u poãítaãÛ vyroben˘ch po roce
1995 aÏ 1996. Pokud by se pfiece jenom 
vyskytl, je jeho fie‰ení snadné, nicménû 
pracné. (Buì poãítaãe pfies poslední pÛlnoc
roku 1999 nevypínat, nebo správné datum
nastavit ruãnû pfiíkazem DATE).

Mnohem sloÏitûj‰í je tento problém 
u konkrétních aplikací. Také se uvádí, Ïe 
jejich testování zabere témûfi 50 % v‰ech prací.
První tûÏkosti mohou nastat jiÏ pfii vyhledávání
data. Datum nemusí b˘t uloÏeno jako datu-
mová poloÏka databáze, ale mÛÏe b˘t vnitfinû
reprezentováno jako fietûzec. âasto b˘vá do
tohoto fietûzce uloÏeno aÏ po nûjaké konverzi,
takÏe jeho identifikace mÛÏe b˘t velmi sloÏitá.
Ovlivnûny mohou b˘t také ve‰keré operace 
s daty – porovnávání, tfiídûní, posloupnosti,
pfiiãítaní a odeãítání období, uspofiádání, 
sluãování, urãení intervalu a správného dne 
v t˘dnu. To samozfiejmû ovlivní ve‰keré 
v˘poãty závislé na ãase, kam patfií v˘poãty 
úrokÛ, vûku, platnosti kreditních karet, 
v˘poãty spojené s rodn˘m ãíslem, fiazení
podle data, porovnávání ãasov˘ch údajÛ apod.
Chybné v˘sledky tûchto operací jsou 
zpÛsobeny buì naru‰ením kontinuity bûhu
ãasu, zdánliv˘m obrácením jeho chodu

Svût poãítaãÛ
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Rok 2000
Skuteãn˘ problém, nebo jen bublina nafouknutá softwarov˘mi firmami?

Tak, jak se blíÏil konec roku 1998, pfiib˘valo novinov˘ch
ãlánkÛ a knih s názvy jako „Virus století“, 
„Virus tisíciletí“ (dle senzacechtivosti jejich autora), 
„âasovaná bomba“ nebo „Poslední bezstarostn˘ Silvestr“
apod. Rozeberme si nyní, co tento problém, anglicky 
také oznaãovan˘ zkratkou Y2K, ve skuteãnosti znamená
a ãeho se konkrétnû t˘ká.
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(pfii ‰estimístném datu je ãíslo 99-12-31 vût‰í
neÏ 00-01-01), nebo pfii v˘poãtu dne v t˘dnu,
‰patnû odvozen˘m od pondûlí 1. 1. 1990
místo soboty 1. 1. 2000, aÏ po nedostateãné
pouÏití pravidel pro v˘poãet pfiestupného 
roku, coÏ zpÛsobí jeden chybûjící den v roce.
Nûkteré chyby tûchto v˘poãtÛ, jako jsou 
expirace potravin a lékÛ, se jiÏ vût‰inou 
projevily a jsou odstranûny. Jiná, zdánlivû 
elegantní fie‰ení mohou do systémÛ dal‰í
chyby zaná‰et. Napfiíklad pfii pouÏití ãasov˘ch
oken (windowing) je tfieba si uvûdomit, Ïe
takov˘ch oken musí v systémÛ existovat 
nûkolik. Takové nastavení, které napfiíklad
vyhovuje úãetním operacím, nemusí b˘t nej-
vhodnûj‰í pfii urãování odchodu do dÛchodu
a délky praxe.

Z toho, co jiÏ bylo napsáno, je jasné, Ïe 
problém roku 2000 není ohraniãen pouze 
oním pfiechodem z 20. do 21. století 
(pomiÀme teì diskusi, nastává-li tato zmûna
31. 12. 1999 nebo aÏ 31. 12. 2000). Systémy
musejí b˘t testovány na pfiechody mezi v‰emi
kritick˘mi dny, t.j. 31. 12. 1999 – 1. 1. 2000
i 28. 2. 2000 – 29. 2. 2000 – 1. 3. 2000. Pfii
této pfiíleÏitosti by se nemûlo zapomenout
ani na ãasto opomíjené datum 9. 9. 1999, jeÏ
se ve tvaru 9/9/99 pouÏívalo velmi ãasto jako
expiraãní datum pro archivovaná data, 
jejichÏ expirace nikdy nevypr‰í. 

Dominov˘ efekt
Problém milénia je nyní ve svûtû populární
a velmi diskutovanou otázkou. V âeské 
republice je zatím men‰í závislost na 
informaãních systémech i jejich vzájemné
propojení. Vût‰ina systémÛ je také mnohem
novûj‰í neÏ v USA, resp. v Evropû, takÏe 
pfiípadná rizika jsou zfiejmû mnohem men‰í
a celkov˘ optimismus je vût‰í. Dnes ale nikdo
neÏije izolovanû, a tak – i kdyÏ v‰echny své

systémy provûfiíte – je‰tû stále vám hrozí 
nebezpeãí zvenãí. Vzhledem k tomu, Ïe
vlastnû poprvé v dûjinách informaãních
systémÛ (ale i lidstva) nastane okamÏik, kdy
v jedné chvíli mÛÏe dojít ke kolapsu techniky
a informaãních systémÛ na rÛzn˘ch místech
v celosvûtovém mûfiítku, jsou nejvût‰í obavy
z tzv. dominového efektu. Není moÏné se
spoléhat pouze na fie‰ení poãítaãov˘ch 
odborníkÛ, ale je tfieba mít pfiipravena 
i náhradní (tím se rozumí nepoãítaãová) 
fie‰ení.

Problematika roku 2000 není pfiíli‰ sloÏitá
a je známá, je ov‰em znaãnû ãasovû nároãná
a vyÏaduje systematickou práci. Existuje
mnoho odhadÛ, kolik bude stát fie‰ení tohoto
problému ãasu i penûz. Nûkteré odhady 
dokonce uvádûjí, Ïe 20 % firem z dÛvodu 
nepfiipravenosti na rok 2000 zanikne. Mnohé
odhady se diametrálnû rozcházejí. Dvû 
skuteãnosti jsou v‰ak naprosto jisté: koneãn˘
termín 31. 12. 1999 je jednoznaãnû dán
a neexistuje síla, která by jej oddálila, a ãím
bude tento termín blíÏe, tím budou jakákoliv
fie‰ení draÏ‰í.

Ing. Vítûzslav K¤IVÁNEK
CVIS VUT v Brnû

Foto: Pavla HOBSTOVÁ

Akademická informaãní agentura

(AIA) – poskytuje informace 
o moÏnostech vzdûlávání v zahraniãí
pro ãeské obãany, zejména pro
vysoko‰kolské studenty, 
postgraduanty a pedagogy

Akademické informaãní centrum

(AIC) – slouÏí zejména vysoko-
‰kolsk˘m studentÛm, uãitelÛm 
a v‰em, ktefií chtûjí získat informace
o studiu, v˘zkumu a stáÏích 
v zahraniãí. CizincÛm poskytuje
také informace o studiu v âeské
republice.

AKTION âeská republika-

Rakousko – podporuje v˘mûnu
studentÛ a mlad˘ch vûdeck˘ch
pracovníkÛ formou poskytování
stipendií na studijní a v˘zkumné
pobyty v druhé zemi a k úãasti na
letních jazykov˘ch a odborn˘ch
‰kolách.

The British Council – poskytuje
informace o stipendijních progra-
mech pro postgraduální studenty.
Programy jsou sponzorovány 
britsk˘m ministerstvem zahraniãí,
britsk˘mi univerzitami, dobroãin-
n˘mi organizacemi a podniky.

Fulbrightova komise – udûluje
stipendia vybran˘m studentÛm
pro studium ve Spojen˘ch
Státech.

Institut Francais de Prague –
poskytuje studijní, jazyková, 
umûlecká a vûdecká stipendia 
na francouzské instituce

Open Society Fund Praha – 
poskytuje doplÀková stipendia
pro studium na zahraniãních 
univerzitách, popfi. granty na 
pokrytí cestovních a Ïivotních 
nákladÛ bûhem studia, podporuje
studia ãi jiné formy spolupráce 
s partnersk˘mi univerzitami ve 
v˘chodní Evropû pro studenty
vy‰‰ích roãníkÛ a postgraduanty,
dále pak zaji‰Èuje úãast na mezi-
národních letních ‰kolách.

Nûkteré zdroje informací na Internetu:
http://www.microsoft.com/year2000
http://www.microsoft.cz/year2K
http://www.novell.cz/hlavni/milenium.html
http://www.hp.com/wcso-support/30VinYear.html
http://www.software.ibm.com/year2000
http://www-europe.sgi.com/global/cz/frame_y2.html
http://www.sgi.com/tech/year2000/
http://www.sun.com/y2000/index.html
http://www.autocont.cz/navigace/Tech_podpora/index.htm 
http://www.year2000.com
http://www.dcit.cz
http://www.2kp.cz
http://www.compic.cz
http://svet.namodro.cz/w-2000
http://www.nstl.com
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Prodám zdûnou garáÏ na Kraví Hofie
u autoopravny RICHARD, velmi levnû.
Tel. 05 35 11 84, nebo 05 44 22 34 59



Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav teorie, dûjin architektury a rekonstrukcí památek Fakulty architektury 
Obor: architektura

Narodil se roku 1943 v Brnû. V roce 1961 ukonãil ·kolu umûleck˘ch fiemesel na Filosofické fakultû 
tehdej‰í Univerzity J. E. Purkynû v Brnû, rok na to získal titul doktora filosofie. 
Po dobu osmnácti let pÛsobil na Krajském stfiedisku Státní památkové péãe a ochrany pfiírody v Brnû, kde pro-
vádûl nebo organizoval prakticky v‰echny druhy ãinností památkové péãe. Získané poznatky publikoval zejména
v ãasopise Památky a pfiíroda.
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Na návrh vûdecké rady pfiíslu‰né fakulty a po schválení Vûdeckou radou VUT bylo
jmenováno 6 nov˘ch profesorÛ VUT. Jmenovací dekrety jim prezident republiky 
slavnostnû pfiedal dne 2. února 1999 ve velké aule Karolina v Praze. 

Noví profesofii VUT

Prof.  Ing. Tomá‰ Hru‰ka, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav informatiky a v˘poãetní techniky Fakulta elektrotechniky a informatiky
Obor: informatika a v˘poãetní technika

Narodil se roku 1954 v Brnû. Od roku 1978 pracuje na katedfie poãítaãÛ (nyní Ústav informatiky a v˘poãetní
techniky) VUT v Brnû, (1978–1990 jako v˘zkumn˘ pracovník, 1990–1991 jako odborn˘ asistent, 1991–1998 
jako docent a od roku 1998 jako profesor).
V letech 1978–1982 se zab˘val v˘zkumem oblasti implementace pfiekladaãÛ simulaãních jazykÛ.
V letech 1983–1989 se jako v˘zkumn˘ pracovník katedry poãítaãÛ koncentroval na v˘voj a implementaci 
pfiekladaãÛ jak univerzálních jazykÛ (Pascal pro poãítaãe EC), tak problémovû orientovan˘ch jazykÛ (SFDL – jazyk

pro popis struktury a funkce ãíslicov˘ch obvodÛ). 
Od roku 1990 pracoval jako odborn˘ asistent, v letech 1991 1998 jako docent a od roku 1998 jako profesor pro obor informatika a v˘poãetní 
technika. Pokraãoval ve v˘zkumném t˘mu, kter˘ tvofiil a implementoval metodu prostfiedky rychlého prototypování informaãních systémÛ nad
relaãním modelem a implementoval informaãní systém IZUS. ¤e‰il problém informaãního systému studijní agendy a konzultaãního systému 
vysok˘ch ‰kol. V souãasnosti se zab˘vá implementací objektivnû orientovaného databázového systému jako prostfiedku pro návrh moderních
informaãních systémÛ.

Prof. RNDr. Milan âe‰ka, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav informatiky a v˘poãetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky
Obor: informatika a v˘poãetní technika

Narodil se 14. 6. 1946 ve ·ternberku. Vystudoval Pfiírodovûdeckou fakultu UJEP v Brnû, obor numerická mate-
matika a matematické stroje. V roce 1983 byl jmenován docentem pro obor elektronické poãítaãe na FEI VUT 
v Brnû, v roce 1993 se habilitoval pro obor informatika a v˘poãetní technika.
Od r. 1969 je zamûstnán na Ústavu informatiky a v˘poãetní techniky FEI VUT v Brnû. V˘zkumnou práci zamûfiil
do oblasti matematick˘ch modelÛ paralelních systémÛ. Vytvofiil metodu syntézy simulaãních modelÛ zaloÏenou
na aplikacích Petriho sítí. Tuto etapu zavr‰il návrhem a implementací programového systému pro vytváfiení, 
simulaci a anal˘zu Petriho sítí. 

V letech 1991-97 vedl v rámci grantov˘ch projektÛ odborné t˘my, které vytvofiily mezinárodnû vyuÏívané programové systémy pro aplikace
Petriho sítí. Pfiedná‰í teoretickou informatiku I a teoretickou informatiku II a v doktorandském studiu teorii a aplikaci Petriho sítí. Je ‰kolite-
lem 5 doktorandÛ, pfiedsedou komise pro státní závûreãné zkou‰ky na FEI VUT, ãlenem vûdecké rady FEI VUT, oborové rady postgraduálního 
doktorandského studia oboru kybernetika a informatika a oborové rady oboru informatika a v˘poãetní technika, ãlenem âeského komitétu pro
zpracování údajÛ, ãlenem TC 10 IFIP – Computer system technology a ãlenem WG 10.1 IFIP – CAST: Computer Aided System Theory.
Spolupracuje s institutem International Institute for General System Studies (USA). Je autorem nebo spoluautorem jedné monografie, dvou
celostátních vysoko‰kolsk˘ch uãebnic, 20 oponovan˘ch v˘zkumn˘ch zpráv, 15 vysoko‰kolsk˘ch skript a fiady ãlánkÛ v mezinárodních 
odborn˘ch publikacích.
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SoubûÏnû se rozvíjela jeho badatelská aktivita v oboru dûjin umûní, v níÏ pfievládal zájem o architekturu, nejdfiív gotickou, poté barokní, 
naposledy moderní. 
Od roku 1987 pfiedná‰í na Fakultû architektury VUT v Brnû dûjiny architektury a také na Fakultû v˘tvarn˘ch umûní. Byl pedagogicky ãinn˘ 
v oboru prÛmyslového designu Fakulty strojní VUT. Habilitoval se v roce 1992, od roku 1996 je ãlenem akademického senátu FA, ãlenem Rady
vysok˘ch ‰kol. V posledních letech se zamûfiuje na architekturu 20. století, zejména na meziváleãn˘ funkcionalizmus. 
Uplatnûní nalezl jako sekretáfi ãeské skupiny v rámci nevládní mezinárodní DOCOMOMO, zab˘vající se dokumentací a konzervací památek
moderního hnutí, zúãastnil se mezinárodních konferencí této organizace. Jeho pfiíspûvky byly publikovány ve sbornících. Je autorem nûkolika
knih, za nejv˘znamnûj‰í povaÏuje dílo Jan BlaÏej Santini, Setkání baroku s gotikou a Brno v dobû secese, za kterou obdrÏel Cenu mûsta Brna.

Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Obor: elektrotechnická a elektronická technologie 

Narodil se roku 1950 v Brnû. V roce 1974 ukonãil studium na Fakultû elektrotechnické VUT v Brnû. Na fakultû
pracoval jako vûdeck˘ a odborn˘ asistent. V roce 1980 se stal zakládajícím ãlenem a zástupcem vedoucího 
katedry mikroelektroniky FEI VUT v Brnû. Absolvoval stáÏ v Ústavu pfiístrojové techniky âSAV a nûkolik stáÏí na
anglick˘ch univerzitách. Od roku 1985 je docentem. Na FEI VUT vybudoval fiadu nov˘ch pfiedmûtÛ a kurzÛ. Je
autorem a spoluautorem 30 vysoko‰kolsk˘ch skript. Publikoval více neÏ 100 zahraniãních a domácích vûdeck˘ch
a odborn˘ch prací. Byl fie‰itelem 6 a spolufie‰itelem 18 projektÛ a grantÛ tuzemsk˘ch i zahraniãních. Od roku

1996 intenzivnû spolupracuje s nadnárodní spoleãností MOTOROLA SEMICONDUCTOR a pomohl zajistit pro FEI VUT v˘znamnou finanãní
dotaci pro rozvoj v˘uky a v˘zkumu v oboru integrovan˘ch obvodÛ. Je vice-presidentem mezinárodní vûdecké asociace AMSE se sídlem 
v Lyonu ve Francii. Byl ãlenem vûdeck˘ch v˘borÛ asi 13 mezinárodních vûdeck˘ch konferencí a sympozií. Spolupracuje s prÛmyslov˘mi 
podniky a v˘zkumn˘mi ústavy. Od roku 1998 pÛsobí ve funkci fieditele spoleãnosti Moeller-Electric v rámci nadnárodní skupiny Moeller
Group, kde se také snaÏí vytvofiit nová pracovní místa pro absolventy FEI VUT.

Prof. Ing. Milan Vytlaãil, CSc.
Pracovi‰tû: Institut prÛmyslového inÏen˘rství Liberec, FAME Zlín
Obor: ekonomika fiízení a prÛmyslu

Narodil se roku 1953 v Mladé Boleslavi. Absolvoval Strojní fakultu V·ST v Liberci (1980). PÛsobil v rÛzn˘ch
podnikov˘ch funkcích (Liaz, ·KODA a.a.s.), absolvoval vûdeckou pfiípravu (1990) a habilitoval se v oblasti 
v˘robních systémÛ. Od roku 1992 se vûnuje oboru prÛmyslové inÏen˘rství, které studoval na stáÏích 
a pracovních pobytech v USA, Japonsku, Kanadû a zemích Evropské unie.
PrÛmyslové inÏen˘rství pfiedná‰í na VUT Brno, FAME Zlín, V·E Praha, Îilinské univerzitû v Îilinû.
Spolupracuje s fiadou vûdeck˘ch pracovníkÛ (MAZNARD Institut Pittsburgh, USA, Kaizen Institute Tokyo,

Japan...) vãetnû vysok˘ch ‰kol. Vede fiadu komplexních projektÛ z oboru prÛmyslového inÏen˘rství za úãelem zv˘‰ení produktivity a s cí-
lem dosaÏení konkurenceschopnosti podnikÛ v âR a v zemích EU. Je autorem rozsáhl˘ch publikací, ãlánkÛ, scénáfiÛ filmÛ, skript atd.
V souãasné dobû je fieditelem Institutu prÛmyslového inÏen˘rství, s.r.o. v Liberci.
Profesorem ekonomiky byl jmenován 15. prosince 1998.

Prof. Ing. Ladislav Îáãek, DrSc. 
Pracovi‰tû: Ústav chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí Fakulty chemické 
Obor: chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí

Narodil se 21. srpna 1936 v Praci u Brna, roku 1959 dokonãil Vysokou ‰kolu chemicko-technologickou, Fakultu
technologie paliv a vody, poté pracoval na ¤editelství vodohospodáfisk˘ch dûl v Praze, o 4 roky pozdûji zaãal ve
V˘zkumném ústavu vodohospodáfiském v Praze. V roce 1972 obhájil kandidátskou disertaãní práci a v roce
1990 doktorskou disertaci. Roku 1995 byl v Praze na V·CHT jmenován docentem pro obor technologie vody, 
od roku 1994 pracuje na FCH VUT v Brnû. 
Je ãlenem âSVTS, ãlenem národního komitétu IWSA, ãlenem redakãní rady ãasopisu SOVAK a komisafiem pro

státní zkou‰ky V·CHT Praha a VUT Brno. Dále je ãlenem oborové rady aplikované a krajinné ekologie V·CHT Praha a Pardubice. 
Je autorem 360 publikací, 17 patentÛ a autorsk˘ch osvûdãení a více jak 100 v˘zkumn˘ch zpráv. 
V roce 1986 byl vyhodnocen nejlep‰ím pracovníkem resortu MLVH âSR, v roce 1990 obdrÏel pamûtní medaili VÚV Praha a o rok pozdûji 
medaili prof. PhDR. Ferdinanda Schulze za mimofiádné zásluhy o rozvoj oboru technologie vody. 
Pfies 25 let pÛsobí pedagogicky, vûdecko-v˘zkumná ãinnost zahrnuje pfiedev‰ím oblast technologií úpravy vod.



âemu se u vás studenti uãí?
S na‰í specializací se studenti setkávají jiÏ 
v prvním roãníku, kdy procházejí základní
teoretickou prÛpravou. Nejprve se seznamují
se základními typologick˘mi pravidly navrho-
vání bytÛ, uvûdomují si mûfiítka ãlovûka,
pfiedmûtÛ i prostorÛ. Uãí se pfiem˘‰let
o funkcích bytu, provozních vazbách jednot-
liv˘ch místností i jejich správné velikosti.
Musí vûdût, jak mají b˘t vybaveny domy, jaké
jsou poÏadavky na jejich bezpeãnost a Ïe je
také dÛleÏité, jak ty domy vypadají. Na teore-
tickou pfiípravu pak navazuje ateliérová v˘u-
ka, kde by studenti ve vlastním návrhu mûli
uplatnit své znalosti v zadané situaci. Jejich
první ateliérovou prací je studie rodinného
domku, pozdûji navrhují bytové domy i vût‰í
obytné celky. Od zaãátku pracují s modely
a uãí se pfiem˘‰let v prostoru. Ve II. stupni
studia, kdy se vrací do ‰koly po povinném
absolvování jednoho roku praxe, jiÏ dostávají
nároãnûj‰í zadání. Pfiedev‰ím ve mûstû fie‰í
zadaná problematická území od urbanistického
návrhu po architektonickou studii, obvykle
s detailním fie‰ením jednotliv˘ch domÛ. 

Ne kaÏd˘ v‰ak chce navrhovat zrovna
obytné domy. Jak˘ je vlastnû zájem
studentÛ o tuto specializaci?
Zájem roste s tím, jak studenti postupují
roãník od roãníku a jak pfiicházejí do kontaktu
s praxí. Zpoãátku, kdyÏ na fakultu nastupují,
není pro leckteré navrhování staveb pro 
bydlení pfiíli‰ atraktivní pfiedstavou, mají 
pocit, Ïe zde není co vym˘‰let a víc je láká

navrhovat tfieba divadlo. Pfiitom divadlo se
postaví jednou za sto let a ‰ance, Ïe se 
k tomu zrovna dostanou, je minimální. Byty
a domky se v‰ak stavûjí pofiád. Tahle prvotní
nechuÈ pramení také z toho, Ïe jako pfiíslu‰-
níci generace odchované na sídli‰tích mají
na‰i studenti z vlastní zku‰enosti k takové
produkci bytov˘ch staveb spí‰e odpor.
Povinn˘ rok praxe mnoh˘m pak otevfie oãi.
Uvûdomí si, Ïe bytová v˘stavba je jednou asi
bude Ïivit. Proto zaznamenáváme velk˘ 
zájem o modul Architektura mûsta, kter˘ ná‰
ústav ve II. stupni studia zaji‰Èuje. Poãet 
pfiihlá‰en˘ch studentÛ zvládáme mnohdy
s obtíÏemi, neboÈ na ústavu pracuje jen 
5 lidí, z toho dva jsou prodûkani, vytíÏení
i jin˘mi povinnostmi. Zvy‰ující se zájem 
o na‰i specializaci nás ov‰em v‰echny tû‰í.

¤e‰í studenti ve va‰em ateliéru i úkoly
zadané nûjak˘mi konkrétními vefiejn˘mi
subjekty?
Samozfiejmû. SnaÏíme se navazovat spoluprá-
ci s mûstsk˘mi zastupitelstvy a pfiiná‰et jim
podnûty k fie‰ení problémÛ, jimiÏ se zab˘vají.
Takov˘m zajímav˘m tématem, zpracovávan˘m
studenty pro mûstskou ãást v Brnû-Královû
Poli, byly v loÀském roce studie a návrhy
bydlení pro staré spoluobãany. V˘sledné 
práce bakaláfiského atelieru jsme pfiedali
pfiedstavitelÛm místní samosprávy na v˘stavû,
kde se k nim mohli vyjádfiit zdej‰í obãané.
Podobnû jsme v minulém roce spolupraco-

vali s Láznûmi Bohdaneã a Kutnou Horou. 
V leto‰ním roce rozvíjíme kontakty se zastu-
piteli Sezimova Ústí. Musím fiíci, Ïe v tûchto
mûstech nacházíme osvícené partnery pro
spoleãnou práci, ktefií mají pochopení pro
na‰e iniciativy a vidí v nich moÏn˘ prospûch
pro na‰i spoleãnost. V˘sledky a zku‰enosti 
z této spolupráce chceme letos prezentovat
na mezinárodní konferenci nazvané
Komunikující mûsto, kterou pofiádá Fakulta 
architektury VUT u pfiíleÏitosti oslav 100. v˘roãí
zaloÏení ‰koly a 80 let v˘uky architektury
v Brnû. Akce se zúãastní v˘znamní hosté od
nás i ze zahraniãí. Na‰i uãitelé a studenti zde
budou na sv˘ch projektech pfiedvádût 
zpÛsoby, jak˘mi je na‰e fakulta schopna 
komunikovat s mûsty a jejich pfiedstaviteli.

V architektonick˘ch soutûÏích se schá-
zejí rÛzné návrhy od profesionálních
architektÛ. âím mÛÏe mûstu pfiispût
návrh, vznikl˘ ze spolupráce studenta
a uãitele architektury?
Máme v˘hodu v tom, Ïe nejsme vázáni 
soutûÏními podmínkami a na dan˘ problém
se díváme z více hledisek, tedy komplexnû.
KdyÏ tfieba fie‰íme oblast Mendlova námûstí,
bráníme se tomu, aby zcela pfieváÏilo hledisko
dopravy, jak tomu bylo v podmínkách soutûÏe
a odrazilo se to i ve vítûzném návrhu.
SnaÏíme se dan˘ problém do hloubky 
analyzovat, na coÏ máme ve II. stupni studia
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V jednoduchosti je krása
S doc. Dagmar Glosovou o rozmanitosti bydlení, komunikaci a v˘uce architektury

To, jak bydlíme, je otázkou, která zajímá kaÏdého. ZpÛsob
bydlení mÛÏe v˘znamnou mûrou ovlivÀovat ná‰ Ïivot, 
urãovat jeho kvalitu. KaÏd˘ v‰ak má o bydlení své pfiedstavy,
tak jako si kaÏd˘ z nás jinak pfiedstavuje styl a náplÀ 
svého Ïivota. Na‰e pfiedstavy o bydlení, potfieby, které v jeho
rámci chceme naplÀovat, nám pomÛÏe zrealizovat právû
architekt, kter˘ je schopen jim vtisknout konkrétní, reálnou
a smysluplnou podobu i odpovídající v˘raz. Tomuto 
krásnému uÏiteãnému fiemeslu a zároveÀ tvorbû, jiÏ lze 
téÏ chápat i jako sluÏbu lidem, se uãí studenti na Fakultû 
architektury. Obytn˘mi stavbami se zde ve v˘uce i tvÛrãí
ãinnosti zab˘vá Ústav obytného prostfiedí a volné tvorby,
kter˘ od roku 1997 vede doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. 
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dostatek ãasu. Studenti k stanovenému 
tématu sbírají potfiebné informace, probírají
se archívy, dûlají ankety s obyvateli, ktefií 
v urãené lokalitû Ïijí. Zaãínáme kontextuálním
rozborem a konãíme architektonickou studií,
která mÛÏe napomoci dobrému stanovení 
regulaãních podmínek zástavby.

Mûsta tedy mají zájem o studentské
práce?
Ano, jsou pro nû inspirativní.Pfiiná‰ejí jim 
více pohledÛ na fie‰ení jejich problému 
a umoÏní jim vytvofiit si názor. Proto nám 
rádi hradí reÏii, která je s prací studentÛ
spojená. Bez takové podpory by si na‰e
fakulta stûÏí mohla dovolit spolupráci zvlá‰tû
se vzdálenûj‰ími mûsty. 

Na VUT se v souãasné dobû hodnû
preferuje vûdecko-v˘zkumná ãinnost 
ústavÛ, která podstatnou mûrou 
rozhoduje i o pfiídûlu penûz. Vím, Ïe
na Fakultû architektury je to v tomto
smûru sloÏitûj‰í. Nicménû, fie‰íte 
na ústavu nûjak˘ grantov˘ úkol?
Je nás málo, ale zkoumáme usilovnû. Spolu
se sv˘mi kolegy, pfiedev‰ím s architektkou
Men‰íkovou, pracuji na rozsáhlém grantu,
kter˘ z Grantové agentury âR získal mÛj
pfiedchÛdce, tedy b˘val˘ vedoucí na‰eho 
ústavu — prof. Ruller. Projekt se zab˘vá oÏe-
hav˘m tématem dne‰ka: sociálním bydlením.
Cílem je nabídnout model, jak tento druh 
v˘stavby realizovat v na‰ich podmínkách. 
V rámci tohoto tfiíletého projektu vznikl jiÏ
zmiÀovan˘ soubor studentsk˘ch prací pro
dvû lokality v Brnû-Královû Poli a dal‰í 
obdobn˘ soubor pro oblast mezi ulicí
Hybe‰ovou a Kopeãnou v Brnû, stejnû jako
návrhy sociálního bydlení v Kutné Hofie.
Metodiku nového pfiedmûtu Typologie mûsta
pro II. stupeÀ, pfiipravenou v rámci získaného
grantu FRV·, oponoval architekt Stehlík.
ProtoÏe uÏ podle názvu se ná‰ ústav nezab˘vá
jen bydlením, je také oblast v˘zkumného 
bádání mnohem ‰ir‰í. Architekt Kynãl napfi.
ukonãil „mal˘“ grant t˘kající se nov˘ch ten-
dencí ve stavbû muzeí a v souãasné dobû se
podílí na fie‰ení v˘zkumného úkolu na téma
soudobá architektura.
Já jsem v minulém roce dokonãila grant
z Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol o bydlení 
v období funkcionalismu a nedávno jsem
pfiedkládala k oponentufie v˘zkumn˘ úkol, 
v nûmÏ jsem srovnávala metodiku v˘uky
dvou zahraniãních uãitelÛ pÛsobících na 
na‰em ústavu.

Co takov˘to v˘zkum mohl fakultû 
pfiinést?
Víte, od chvíle, kdy jsem pfii‰la sem na fakultu,
jsem cítila potfiebu vûnovat se v rámci své
vûdecké pfiípravy právû metodice v˘uky 
projektování. Citelnû na na‰í ‰kole chybûla
jiÏ v dobû m˘ch studií a pozdûji to nebylo
o moc lep‰í, tak jsem to chtûla napravit. To
téma mû zajímá dodnes, proto pro mû bylo
velmi pouãné a zajímavé sledovat, jak˘m
zpÛsobem s na‰imi studenty pracují dva v˘-
znamní exiloví architekti, Ïijící ve ·v˘carsku:
doc. Ing. arch. Ivan Koleãek a doc. Ing. arch.
Jifií Oplatek. Po 8 letech jejich soustavného
externího pedagogického pÛsobení na fakultû
se mi zdálo vhodné zhodnotit jejich pfiístup
k v˘chovû mlad˘ch architektÛ, metodiku 
v˘uky, v˘sledky studentÛ jimi veden˘ch 
i míru, s jakou ovlivÀovali práci na‰ich 
pedagogÛ. PedagogÛm i z jin˘ch ústavÛ teì
mÛÏeme pfiedloÏit souhrn poznatkÛ 
a zku‰eností, které by je mohly inspirovat
a vést k tomu, aby inovovali metodiku 
ateliérové v˘uky. 

V ãem byla v˘uka tûchto zahraniãních
uãitelÛ zajímavá a inspirativní?
Mnohé jejich pfiístupy k v˘uce architektury
jsme jiÏ do na‰í pedagogické praxe pfievzali,
mnohé v‰ak je‰tû nejsou na v‰ech ústavech
bûÏné a zaslouÏí si jistû pozornost. Napfiíklad
to, Ïe do problému vstupují v úvodu studia
formou jakési tvÛrãí dílny. Studenty vedou
ke kvalitnímu kontextuálnímu rozboru 
území. Práce na projektu zaãíná spoleãn˘m
sbíráním, vyhodnocením a zpracováním 
informací. DÛleÏitou souãástí v˘uky jsou 
diskuse studentÛ s odborníky z praxe, 
pfiípadnû s úfiedníky státní správy.
Studentské práce jsou prÛbûÏnû kontrolovány
a vyhodnocovány. „Kritiky“ jsou vefiejné, 
s úãastí profesionálních architektÛ, teoretikÛ
nebo renomovan˘ch pedagogÛ z jin˘ch ‰kol.
Studenty také motivuje fakt, Ïe jejich práce,
ateliérové, bakaláfiské i diplomové, jsou 
vystavovány, a to nejen na pÛdû fakulty. Co
je‰tû povaÏuji za velmi podnûtné a hodné 
následování, je spolupráce na‰ich externích
uãitelÛ s asistenty, ktefií dfiíve byli jejich 
studenty.
PÛsobení zahraniãních uãitelÛ na fakultû je
jistû pfiínosem pro studenty, ktefií se tak bû-
hem studia setkávají s rozmanit˘mi pfiístupy
k tvofiivé práci architekta, ale pfiedev‰ím je-
jich dÛkladná pfiíprava zadání a hodnocení
prací mÛÏe b˘t také inspirací pro na‰e kolegy.

VraÈme se k otázce bydlení, kterou se
uÏ fiadu let zab˘váte. Stavût by se mûlo
tak, aby se lidem Ïilo jako LIDEM.
Donedávna tomu tak ãasto nebylo.
Jaké by podle vás mûlo b˘t optimální
bydlení, jaká kritéria byste pro to 
stanovila?
Nemûli bychom stanovit jednotná kritéria,
která by urãila, jaké je nejlep‰í bydlení pro
kaÏdého z nás. Musíme respektovat to, Ïe 
kaÏdému vyhovuje nûco jiného. ¤eknete si
tfieba, Ïe kaÏd˘ ãlovûk by mûl mít optimální
podmínky k bydlení, pfiedepsané oslunûní,
velikost bytu s ohledem na poãet lidí v do-
mácnosti, ve‰ker˘ komfort, klid, pfiírodu na
dosah a tak dále… Ale ne pro v‰echny je 
Ïivotní prioritou dobfie oslunûn˘ a komfortní
byt. Jsou lidé, ktefií spí‰e neÏ do bydlení
chtûjí své peníze vkládat do cestování, a jsou
ochotni bydlet i v levnûj‰ím, tfieba suterén-
ním bytû. Nechci tím fiíci, Ïe bychom mûli 
navrhovat nekvalitní nebo nekomfortní byty,
chci jen zdÛraznit, Ïe to, co na‰e spoleãnost
potfiebuje, je rozmanitá nabídka typÛ bydlení,
aby si kaÏd˘ mohl najít to, co potfiebuje.
Nûkomu vyhovuje spí‰e bydlení v centru, 
jinému na okraji mûsta, dal‰í zase preferuje
Ïivot na vesnici. Nûkdo potfiebuje sám velk˘
byt, jin˘ dá tfieba pfiednost souÏití nûkolika
generací.

Nûktefií zákazníci neb˘vají spokojeni 
s tím, co jim architekt navrhne. Mají
svou pfiedstavu o bydlení, která se od
architektonického návrhu li‰í. Co s tím?
Je to problém v komunikaci a na vinû mohou
b˘t obû strany, jak klient, tak i architekt. Je
potfieba nalézt míru, do jaké by mûl architekt
respektovat poÏadavky a potfieby klienta.
A naopak správnû odhadnout, do jaké míry
ho mÛÏe ovlivnit, pfiiná‰et mu osvûtu, jak
moc tvrdo‰íjnû vysvûtlovat a pfiesvûdãovat, Ïe
má jeho návrh ty a ty v˘hody. âasto se v‰ak
obû strany dopou‰tûjí extrémÛ. Na jedné
stranû architekt chce sám sobû postavit 
pomník a nebere ohled na poÏadavky klienta.
Na druhé stranû zase zákazníci vzná‰ejí 
nerealistické, mnohdy protichÛdné poÏadavky,
nebo jejich návrhy postrádají vkus a cit pro
dané místo. Vzpomínám si na doby, kdy si
potenciální stavebníci pfiiváÏeli ze zahraniãních
cest katalogy rodinn˘ch domkÛ a chtûli po
architektech, aby jim pfiesnû takové vyprojek-
tovali u nás. Pfiitom to byly tfieba domy 
nabízené v podhÛfií Alp, které by se do 
mûstského prostfiedí nehodily.
PotíÏe b˘vají také se zbohatlíky, ktefií u nás
chtûjí navenek ukazovat své bohatství, místo
aby hledali skuteãnou kvalitu. Mnozí z nich
chtûjí vûÏiãky, balkónky a jinou líbivou 
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dekoraci a nectí tfieba dispozici, odpovídající
dobrému fungování domu.
Myslím si, Ïe investor by mûl architektovi 
dÛvûfiovat. Mimofiádnû kvalitních staveb
u nás není mnoho právû proto, Ïe vázne 
souhra investora s architektem. Navíc to
souvisí s celkovû zanedbanou osvûtou celé
spoleãnosti v oblasti v˘tvarného a estetického
cítûní.

K ãemu pedagogick˘ kolektiv va‰eho
ústavu studenty vede a vychovává?
K tomu, aby pochopili, Ïe krása je v jedno-
duchosti. Pfiiznám se, Ïe je to nûkdy tûÏké
u pfiicházejících studentÛ prosadit. Mají totiÏ
ãasto pfiedstavu, Ïe architektura je jen nûco
pfiebujele kreativního. Je to dáno ãasto reakcí
na prostfiedí, ve kterém vyrÛstali, a proto 
mají potfiebu se okázale vyhraÀovat proti 
uniformitû a ‰edi sídli‰È. V takov˘ch 
pfiípadech pak namáhavû krotíme jejich 
temperament ve snaze pfiivést jejich invenci
a tvÛrãí zápal k logické jednoduchosti 
a opravdové kvalitû. Myslím, Ïe mohu fiíct, 
Ïe se snaÏíme vychovávat budoucí architekty 
nejen k tvofiivému rozletu, ale i k pokofie.

Ráda bych vyuÏila této pfiíleÏitosti k tomu, 
abych podûkovala sv˘m spolupracovníkÛm
za to, Ïe mi pomáhají vyváfiet na ústavu 
tvÛrãí atmosféru, kterou se v‰ichni snaÏíme
pfienést na na‰e studenty.

Yvonne KONEâNÁ

Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová (1943)
Studovala architekturu na Fakultû stavební VUT v Brnû. Po absolutoriu pracovala nûkolik let jako projektantka v ateliéru ing. arch. 
V. Rudi‰e ve STAVOPROJEKTU Brno. Tam se s kolektivem spolupracovníkÛ úãastnila nûkolika v˘znamn˘ch architektonick˘ch soutûÏí. Od 
roku 1976 pÛsobí na Fakultû architektury. Zde se vûdecky zab˘vala solární architekturou a vyuÏitím sluneãní energie v bytov˘ch stavbách.
Na toto téma vypracovala disertaãní práci a získala za ni hodnost kandidáta technick˘ch vûd. V roce 1990 byla jmenována docentkou pro
obor obytné stavby. V témÏe roce byla jmenována prodûkankou pro studium a v˘znamnû se podílela na reorganizaci studia této fakulty. 
V souãasné dobû vede Ústav obytného prostfiedí a volné tvorby a Fakultu architektury zastupuje v Akademickém senátu VUT. 
Její vûdecko-v˘zkumná ãinnost se t˘ká tvorby obytného prostfiedí nízkopodlaÏní bytové zástavby. Z Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol získala
grant na zpracování tematiky bydlení v Brnû v období funkcionalismu a v dal‰ím roce na srovnání metodiky v˘uky dvou zahraniãních 
externích uãitelÛ fakulty. Podílí se v˘raznû na fie‰ení v˘zkumného úkolu zab˘vajícího se sociálním bydlením.
Kromû pedagogické a vûdecké ãinnosti se vûnuje také vlastní projekãní práci, pfiedev‰ím opût v oblasti bydlení.

Zadání bakaláfiské práce pro 6 ãlennou skupinu studentÛ Ústavu obytného prostfiedí a volné
tvorby Fakulty architektury VUT v Brnû vycházelo v minulém roce z potfieby mûstské ãásti
Brno-Královo Pole ovûfiit si moÏnost zástavby dvou proluk bytov˘mi domy s malometráÏními
byty, urãen˘mi pro skupinu sociálnû slab‰ích obãanÛ. Domy mûly b˘t navrÏeny bez nároku na
speciální peãovatelsk˘ servis. Star‰ím, je‰tû sobûstaãn˘m obãanÛm, ob˘vajícím jejich potfiebû
neúmûrné státní byty, tak nabídne obec v˘mûnou kvalitní men‰í byty v prostfiedí, kde jsou
zvyklí Ïít. K tomu byla vybrána dvû místa rozdílného charakteru. Studenti navrhli bydlení
v proluce na Metodûjovû ulici, v tichém a klidném místû, s orientací jednoho prÛãelí do 
prostfiedí parku uvnitfi vnitrobloku, a na parcele propojující ulice ·tefánikovu a Kartouzskou,
tedy naopak v ru‰ném prostfiedí hlavní mûstské radiály. 
Na kaÏdé místo jsou zpracovány tfii varianty fie‰ení s rÛznou hustotou zastavûní pozemku, 
rÛznou kapacitou bytÛ v rÛzné velikostní skladbû. Studenti vycházeli z anal˘zy problému
i prostfiedí. Na spoleãnû zpracovan˘ kontextuální rozbor navázali individuálními návrhy.
Architektonické studie prokázaly potenciál obou staveni‰È a ovûfiily moÏnost naplnûní 
vstupních podmínek. Jedním ze závûrÛ se napfi. ukázalo b˘t to, Ïe není vhodné navrhnout
dÛm jen s mal˘mi byty a kumulovat v domû jednu sociální skupinu obyvatelstva. Lépe je
kombinovat byty rÛzn˘ch velikostí a kvality komfortu. V obou pfiípadech jsme také navrhli
prostory vhodné pro komerãní vyuÏití, obchody a sluÏby s prodlouÏenou pracovní dobou, 
jejichÏ existence v domû vytváfií tzv. „mûkkou kontrolu“, dÛleÏitou pfiedev‰ím pro pocit 
bezpeãí star˘ch lidí.
Na vernisáÏi v˘stavy, kterou jsme uspofiádali v „malé královopolské galerii“, byly bakaláfiské
práce oficiálnû pfiedány starostovi této mûstské ãásti.
V prÛbûhu trvání v˘stavy probíhala také námi iniciovaná anketa, kterou jsme se snaÏili 
pfiedev‰ím zjistit názor místních obãanÛ na problémy spojené s bydlením. Profesionální 
vyhodnocení ankety, které zajistil Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání,
nám zpûtnû pfiineslo poznatky, kter˘ch mÛÏeme pouÏít ve v˘zkumu i pro dal‰í práci se 
studenty.
Na tomto pfiíkladû jsme si ovûfiili, Ïe spolupráce s pfiedstaviteli vefiejné správy je oboustrannû
pfiínosná.

Dagmar GLOSOVÁ

Bydlení pro star‰í spoluobãany v Brnû-Královû Poli
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MÛj dÛm – mÛj hrad
Bydlet se dá rÛznû, ale dvûma základními
a hlavními formami bydlení jsou rodinn˘
dÛm a bytov˘ dÛm. Bydlení v rodinném 
domû má samozfiejmû (alespoÀ ve vût‰inû
pfiípadÛ) vy‰‰í standard, neÏ umoÏÀuje byt.
Místnosti jsou vût‰í. B˘vá jich více, coÏ 
poskytuje daleko vût‰í moÏnosti pro rodinu —
dostateãné soukromí pro kaÏdého ãlena 
v podobû vlastního pokoje, spoleãné prostory,
prostory zabezpeãující chod domácnosti, 
pfiípadnû speciální relaxaãní prostory, jako
jsou posilovna, sauna ãi prostory pro dal‰í
ãinnosti. Pro vût‰inu lidí je bydlení v rodinném
domû ideálním bydlením.

Není byt jako byt
Bydlení v bytovém domû mÛÏe mít velice
rÛznou podobu. Star‰í zástavba je vût‰inou
typická vût‰ími byty s dostateãnû velk˘mi
místnostmi a vysok˘mi stropy. Standard 
bydlení je tady vût‰inou vysok˘. Problémem
mÛÏe b˘t kvalita prostfiedí, protoÏe tyto star‰í
domy se vût‰inou nacházejí v centrech mûst,
v ru‰ném provozu, kter˘ se neustále zvy‰uje.
Dal‰ím, pro na‰e prostfiedí typick˘m bytov˘m
domem je „panelák“, produkt komplexní 
bytové v˘stavby uplynul˘ch let. Unifikované
panelové domy, soustfiedûné na okraji mûst,
jsou dnes velk˘m problémem. ·edivá nepfie-
hledná sídli‰tû nesplÀují pfiedstavu vût‰iny 
lidí o kvalitním bydlení. Veliká anonymita
a uniformita stírají spoleãenské rozdíly, 
nerozli‰ují preference a potfieby jednotliv˘ch
skupin. Typick˘m rysem sídli‰È je masovost
— hodnû lidí v jednom domû, hodnû dûtí 
ve ‰kolce, hodnû lidí na zastávce MHD. 

V tomto prostfiedí nemá ãlovûk pocit 
soukromí, kdyÏ za ním zaklapnou dvefie bytu,
mÛÏe klidnû bez sebemen‰ích problémÛ 
poslouchat problémy sousedÛ, pfiípadnû 
sledovat dûní v protûj‰ím domû. Prostorové
uspofiádání bytÛ a jejich celkové proporce 

by málokdo asi nazval velkorys˘mi. Pokoje
o 8m2, které ztûÏí umoÏní umístûní postele,
psacího stolu a Ïidle, urãitû nejsou tím 
nejvhodnûj‰ím prostorem pro dûtské hry. 
S nadsázkou by se dalo fiíci, Ïe pfii dne‰ním
trendu poklesu populace, kdy klesá poãet
dûtí v rodinû, by byty panelov˘ch domÛ byly
po urãit˘ch úpravách dostateãné.
Dal‰ím problémem panelov˘ch sídli‰È je ale
i jejich malá vybavenost, nedostatek pracov-
ních míst, a tedy i vylidÀování v prÛbûhu

dne. Také Ïivotnost domÛ, blíÏící se své 
hranici, je velk˘m problémem. Proces 
humanizace a regenerace sídli‰È, kter˘ je 
nezbytnou souãástí zlep‰ování Ïivotního 
prostfiedí, a celková regenerace a údrÏba 
bytového fondu jsou dnes velk˘m problémem
hlavnû z hlediska finanãního. Je jasné, Ïe
sídli‰tû, která nás vítají na zaãátku mûst, 
nejdou jen tak vymazat a nahradit jin˘m 
druhem bydlení. 

Nová uniformita, stejné problémy
Je ale paradoxní, Ïe dnes mÛÏeme v urãitém
ohledu pozorovat vytváfiení podobné struktury
obytného souboru jako u panelov˘ch sídli‰È
(nedostatek vybavenosti, urãitá uniformita
a uzavfienost), a sice u tzv. satelitních mûsteãek.
Zde si lidé nechávají stavût rodinné domky,
které jim mají vynahradit dlouholeté bydlení
v panelácích a dát jim koneãnû pocit soukromí
a dobrého bydlení. Neuvûdomují si, Ïe se 
uzavírají do podobné kolonie jako v panelo-
vém domû. Malá variabilita domkÛ, malé
a navlas stejnû velké pozemky, nedostatek
prvkÛ, které tvofií obytn˘ prostor — námûstí,

obchod, park, vefiejná zeleÀ, hfii‰tû. Bydlení 
v tûchto souborech vyÏaduje vlastnictví auta
(pokud moÏno ne jednoho), neustálé dojíÏ-
dûní za prací, za nákupy a s dûtmi do ‰koly.
Roste silniãní provoz a s ním klesá i v˘hodnost
a ãistota bydlení za mûstem, a tak problém
vylidÀování a pfiemûna domÛ na jakési nocle-
hárny zÛstává.

Hana BENE·OVÁ
studentka Fakulty architektury

Jak bydlíme
Bydlení je jednou ze základních lidsk˘ch potfieb. Stejnû 
jako ãlovûk musí jíst, pít, oblékat se, tak musí i bydlet.
Pojem bydlení si vût‰ina lidí spojuje s konkrétním 
místem, s konkrétním prostorem – se sv˘m domovem. 
Tady ãlovûk tráví velkou ãást svého Ïivota (protoÏe jenom
spánek tvofií asi 1/3 lidského Ïivota), realizují se zde 
rodinné vztahy, je to místo odpoãinku, místo pro soukrom˘
Ïivot kaÏdého ãlovûka. Realizují se zde nejen základní
lidské potfieby, ale také zde ãlovûk relaxuje, pracuje, 
baví se. ProtoÏe kaÏd˘ ãlovûk je jin˘, jsou jiné i jeho 
poÏadavky na bydlení.

Dostavba námûstí v Husovicích. Bakaláfiská práce Ale‰e Ambrose.
Foto: Jan HAMERSK¯



Dejme tomu tfiíãlenná rodina. Zaãínali 
v jednopokojovém bytû. Pokoj slouÏil jako
ob˘vací prostor, loÏnice, pracovna i dûtská
herna zároveÀ. Chtûl-li b˘t nûkdo sám, mohl
vyjít tfieba na balkon a pokochat se pohledem
na protûj‰í zalesnûné stránû. Co chtít víc?
Je‰tû je tu úzká koupelna se sprchovacím
koutem a hned vedle záchod. I tam lze 
relaxovat. Jako nudle dlouhá úzká síÀ, 
prostor tûÏko vyuÏiteln˘ k nûãemu jinému
neÏ k pouhému pfiemístûní od jednûch dvefií
k druh˘m, v pfiípadû nejvy‰‰í nouze slouÏil
také jako odpoãívárna. Oblíbil si ji zvlá‰tû
muÏ. „Tohle je mÛj pokoj,“ fiíkala zase Ïena
o malé kuchyÀce se spíÏí, lednicí a stolkem
u okna. Trávila zde nejvíc ãasu. Jak by ne?

Nestaãilo jim to, nevdûãníkÛm. Za ãas si pro-
najali dvoupokojov˘ byt. Kde jinde neÏ opût
v paneláku. Dítû dostalo vlastní pokoj. Jinak
byt vypadal zhruba stejnû, jen síÀ byla tento-
krát men‰í a ãtvercová. Spali na rozkládací
sedaãce v pokoji, kter˘ slouÏil jako ob˘vák
i jako loÏnice, a kaÏdé ráno je krásnû bolela
záda. Nakonec uÏ se jim nechtûlo kaÏd˘ den
opakovat stejn˘ rituál: sedaãku skládat a roz-
kládat, vytahovat a zase schovávat pefiiny... 
Pfiestûhovali se do tfiípokojového bytu.
Tentokrát zase na sídli‰ti. Zdálo se, Ïe tento
byt bude poãtem pokojÛ i jejich velikostí
tfiem ãlenÛm rodiny vyhovovat. Koneãnû mûli
ob˘vací pokoj a loÏnici zvlá‰È. Cel˘ byt v‰ak
museli postupnû zrenovovat. Byl jak se fiíká
„vybydlen˘“. Opr˘skané nátûry oken, dvefií
a radiátorÛ, tu a tam hnijící jádro, pro‰lapaná
linolea, a ten vkus b˘val˘ch majitelÛ!
KdyÏ byt vlastními silami zkultivovali, zaãali
pfiicházet na nedostatky, které nejdou jen tak
odstranit. Blízkost frekventované silnice vadila
ãím dál víc, loÏnice, jejíÏ okno vedlo na 
sever, sk˘tala kromû hluku je‰tû stál˘ chlad;
kdyÏ pfii‰li noví, hluãnûj‰í sousedé, byla situace
témûfi nesnesitelná. Na zchátral˘ balkon bez
stfiechy se Ïena bála vycházet, aby se s ní
neutrhl, a pokochat se stejnû nebylo ãím: 
kolem dokola ty stejné domy, stejné geome-
trické tvary, stejná ‰eì...nuda. Z ní ji mohl
vytrhnout snad jen pohled na mladé ko‰íkáfie,
prohánûjící miãudu po asfaltovém hfii‰ti 
uprostfied. Údery míãÛ o zem se od jara do
podzimu nesnesitelnû zafiezávaly do hlav
v‰ech místních dobyvatel. Ale vezmûte míã
mlad˘m (vezmou si drogy).

Nejprve chtûli jin˘ byt. Pídili se po tûch novû
postaven˘ch. Objevili jeden, kter˘ za pfiijatel-
nou cenu kdosi prodával pár kilometrÛ od

Brna. DÛm se zdálky jevil vábnû: barevné 
omítky, ãervená stfiecha, oblé kfiivky... nûco
jiného neÏ známá ‰edá krychle. Byt je‰tû 
vonûl novotou a nátûry. S údivem v oãích
na‰lapovali po keramické dlaÏbû v kuchyni,
po nale‰tûn˘ch parketách v pokojích, oãi se
tû‰ily pohledem na vykachlíãkovanou kuchyÀ
s bíl˘mi skfiíÀkami a zlat˘m kováním i na 
vykachlíãkovanou koupelnu s rÛÏovou vanou.
Na pohled krása a líbeznost (zámeãek v bytû),
av‰ak jenom na pohled, nikoliv k bydlení.
V‰echny tfii místnosti malé, které by vyhovo-
valy jen v pfiípadû, Ïe by nebylo tfieba nábyt-
ku..., nebo chtûl-li by v nich bydlet trpaslík.
Ten, kdo byt navrhoval, zfiejmû nepomyslel,
kolik vûcí dne‰ní rodina má. Kam schová 
tfieba spací pytle a stan? A kam dá muÏ kolo
(vÏdyÈ se v‰ude krade, i ve sklepech). A kam

Ïena uschová potraviny? V kuchyni totiÏ 
chybûla i spíÏ. Snad jen, Ïe by si pfiipravovali
polotovary v mikrovlnné tvorbû, nebo se
kaÏd˘ den stravovali ve vefiejn˘ch jídelnách…? 
Zkou‰eli si pfiedstavit, jak by v tom „navonû-
ném a vy‰Àofieném byteãku à la rokoko“ ÎI-
LI, ale jejich pfiedstavivost nûjak vázla. Leda
Ïe by zde jen pfiespávali…

Nakonec usoudili, Ïe nejlépe by se jim bydlelo
v prostorném rodinném domku 4+1 se 
zahrádkou na okraji mûsta, kde je dostatek
klidu, slunce a zelenû. Nemûli v‰ak na nûj
peníze, a zde se zaãarovan˘ kruh uzavírá.
Prozatím.

Yvonne KONEâNÁ
Foto: Petr KONEâN¯

Pfiíbûh
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Celostátní soutûÏ je kaÏdoroãnû vypisovaná pro v‰echny 
studenty v âeské republice, na jejichÏ ‰kolách se zpracovávají
projekty s urbanistickou tématikou – od úrovnû celého mûsta
nebo vesnice, aÏ po urbanistick˘ detail. SoutûÏ má za úkol
zdÛrazÀovat v˘znam komplexního – urbanistického pfiístupu
k tvorbû mûstského prostfiedí, vyhledávat nejlep‰í práce, a tak
souãasnû podporovat zájem studentÛ o urbanismus. 
III. roãník prestiÏní soutûÏe, kter˘ se opût uskuteãnil na
Fakultû architektury âVUT v Praze, se stal mimofiádnû úspû‰n˘
právû pro studenty brnûnské Fakulty architektury. Poprvé se 
v mimofiádnû nároãné konkurenci a letos i poãetní pfievaze
mimobrnûnsk˘ch prací podafiilo na‰í fakultû získat jedno ze
dvou nejvy‰‰ích ocenûní. Toto v˘znamné ocenûní – 1. místo
bylo odbornou porotou z celkov˘ch 21 pfiihlá‰en˘ch prací 
(7 prací bylo z Brna) udûleno Ivo Lorenãíkovi, studentovi 
3. roãníku, za ateliérov˘ projekt Olomouc-PraÏská. Dal‰í dvû
odmûny získali rovnûÏ studenti Fakulty architektury VUT
v Brnû: student 4. roãníku Jifií ·obr za bakaláfisk˘ projekt 
zab˘vající se fie‰ením okolí fieky Moravy v centrální ãásti mûsta
Olomouce a student rovnûÏ 4. roãníku Radovan Chehabi za
bakaláfisk˘ projekt obytné zóny v Tfiebíãi. Vedoucím tfií oce-
nûn˘ch prací byl doc. Miloslav Konviãka z Ústavu urbanistické
tvorby. 

Olomoucké téma Ivo Lorenãíka
Práce Ivo Lorenãíka Olomouc-PraÏská se pokusila o komplexní
pohled na formování pomûrnû rozsáhlé mûstské ãásti ¤epãín,
která se nachází severov˘chodnû frekventované mûstské radiály,
zprostfiedkovávající propojení s centrální ãástí mûsta.
Charakter komunikace a pfiedev‰ím intenzita dopravy nedovo-
luje chápat tuto trasu jako mûstsk˘ bulvár s obestavbou 
bytov˘ch objektÛ, napfi. formou bariérov˘ch domÛ, vzhledem
k nevhodné jihozápadní orientaci. NavrÏené fie‰ení proto od-
stiÀuje prostor vhodn˘ k bytové zástavbû pásem komerãních
zafiízení a drobné v˘roby a sluÏeb v kombinaci s liniovou 
zelení. Hlavní napojení lokality z ulice PraÏské je navrÏeno 
v polovinû trasy s logick˘m prÛbûhem pátefiní komunikace 
v pfiíãném smûru (jihozápad-severov˘chod). Pfii kfiíÏení s hlavní
podélnou komunikací v pfiirozeném centru území je navrÏeno
kruhové námûstí s centrální vybaveností. Voln˘ prostor 
(mimo pás komerãní vybavenosti podél ul. PraÏské) je vyuÏit
jednak pro hromadnou bytovou cca 4 podlaÏní v˘stavbu 
s maximálním poãtem prvkÛ individuálního charakteru 
(mezonetové byty, zahrádky pfiístupné z pfiízemních bytÛ,
soukromé a polosoukromé volné prostory) a jednak pro 
rodinnou v˘stavbu, zejména v severozápadní ãásti lokality.

Rodinná zástavba je vhodnû navrÏena v urãité prostorové 
segregaci od bytov˘ch domÛ, tak aby nedocházelo k naru‰o-
vání vizuálního a psychologického soukromí nízkopodlaÏní
zástavby.
Bytové domy se v návrhu opût vracejí k tradiãní blokové 
zástavbû, která umoÏÀuje racionální vyuÏití pozemkÛ, pfiiãemÏ
jsou respektovány kromû funkãnû prostorov˘ch aspektÛ 
i hygienické normy, zejména oslunûní a provûtrávání.
Vhodn˘m zpÛsobem jsou vyuÏity i bodové domy (vila domy),
které nejlépe umoÏÀují pfiechod mezi bytovou a rodinnou 
zástavbou. Rodinné domy jsou navrÏeny pfiedev‰ím v intenziv-
nûj‰ích formách – skupinové, fiadové a atriové zástavbû, a to
i s ohledem k ekonomice vefiejn˘ch investic.
Funkãnû prostorová skladba studentského návrhu je pomûrnû
rozmanitá – na zmínûné kruhové centrální námûstí navazují
mûstské bulváry s liniovou zelení, které se dále vûtví v obytné
ulice rovnûÏ s doprovodem zelenû, ta by staãila skromnûj‰í,
pokud moÏno v privátním drÏení. Maloobchodní vybavení je
navrÏeno s ohledem k pfiedpokládané realizaci hypermarketu
Globus, pfiedev‰ím v podnoÏích bytov˘ch domÛ u pátefiní 
komunikace a na centrálním námûstí. Obãanská vybavenost
nekomerãního charakteru (základní ‰kola, matefiské ‰kolky) je
zvaÏována v dostupn˘ch vzdálenostech vãetnû bydlení star˘ch
lidí.
Ocenûná práce studenta Lorenãíka patfií k úspû‰n˘m poku-
sÛm o nové pojetí dfiívûj‰í „sídli‰tní“ zástavby. Rozmanitostí
navrÏen˘ch forem objektÛ, vhodnou v˘‰kovou skladbou, ale
pfiedev‰ím moderním vyuÏitím klasick˘ch prostorov˘ch prvkÛ
a kompoziãních principÛ se podafiilo dosáhnout pfiíjemného
a nekonvenãního mûstského prostfiedí. Práce navíc poslouÏila
Mûstskému úfiadu v Olomouci jako jeden z v˘chozích 
podkladÛ pfii formování programu v˘stavby a zásad pro návrh
územního plánu a následnou realizaci v dané lokalitû.

Hledání nové, moderní tváfie mûst
K pfiíspûvkÛm hledajícím novou, moderní tváfi na‰ich mûst
patfií i obû dal‰í ocenûné práce. Olomoucké téma Jifiího ·obra
fie‰í uvolnûné prostory podél fieky Moravy, které vûnuje 
kromû parku také novému polyfunkãnímu objektu, bussines
centru a dal‰ím mûstsk˘m aktivitám. Naopak bakaláfiská práce
Radovana Chehabiho je zamûfiena pfiedev‰ím na funkãnû 
prostorové fie‰ení nové, pfieváÏnû obytné ãásti Tfiebíãe, rozklá-
dající se na jiÏním okraji mûsta. Tyto rozvojové plochy, které
vznikly v souvislosti s plánovan˘m komunikaãním obchvatem,
územní plán pfiedpokládá vyuÏít pro nízkopodlaÏní zástavbu,
dále pro kapacitnûj‰í formy bydlení a rovnûÏ pro vybudování
smí‰ené zóny. 
Ocenûní tfií studentsk˘ch prací v celostátní soutûÏi o nejlep‰í
urbanistick˘ projekt v roce 1998 je potvrzením správné cesty
Ústavu urbanistické tvorby FA VUT v Brnû, kter˘ dlouhodobû
spolupracuje s odborn˘mi pracovi‰ti fiady mûstsk˘ch a okres-
ních úfiadÛ. Prokazuje se, Ïe vzájemná spolupráce má pozitivní
vliv jak na územní pfiípravu jednotliv˘ch mûst, tak na kvalitu
v˘uky.

Doc. Ing. arch. Miloslav KONVIâKA, CSc.
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Organizace specializovaného kurzu 
• Úãastnit se ho mohou studenti, ktefií sloÏili úspû‰nû základní
zkou‰ku z anglického jazyka, i zájemci z fiad studentÛ postgra-
duálního doktorandského studia.
• V úvodní hodinû dostávají studenti vedle podrobného 
programu kurzu téÏ dotazník (Needs Analysis Questionnaire),
kter˘ ukáÏe jejich potfieby a priority t˘kající se ãtení v angliãtinû.
V˘sledky dotazníku jsou vÏdy vyuÏity s cílem zamûfiit kurz na
dovednosti a témata, která povaÏují studenti za uÏiteãná – zde
zku‰enosti z kaÏdoroãního vyhodnocení ukazují, Ïe skupiny
mají ãasto rozdílné poÏadavky na obsah kurzu.
• Délka kurzu je dva semestry po 14 t˘dnech a dvou vyuãovacích
hodinách t˘dnû, prÛbûÏné hodnocení je zaji‰tûno dvûma 
semestrálními testy a na závûr kurzu absolvují studenti 
4 kreditovou zkou‰ku, provûfiující zvládnutí ãtecích technik,
porozumûní minimálnû dvûma anglick˘m textÛm, jakoÏ 
i provûfiení nabyté slovní zásoby.

Cíle kurzu
a) krátkodobé – tj. zvládání ãtecích dovedností a strategií pro
zkou‰ky státní, mezinárodní (Cambridge apod.) a rovnûÏ pro
zkou‰ku konanou v rámci postgraduálního doktorandského
studia na FEI,
b) dlouhodobé – tj. zlep‰ení ãtecích technik, které umoÏÀují
úãinnûj‰í ãtení s lep‰ím porozumûním jak pro akademické, tak
i pro pozdûj‰í, profesionální úãely.
V kurzu se nacviãují pfiedev‰ím následující ãtecí dovednosti:
skimming – rychlé probûhnutí textu s cílem zjistit hlavní
my‰lenku a relevantnost obsahu, 
scanning — vyhledávání urãit˘ch jednotliv˘ch informací 
v textu (inzeráty, jízdní fiády),
intenzívní ãtení se zamûfiením na detail (návod k pouÏití
pfiístroje, formuláfi pro vyplnûní, opravy textu a dal‰í situace,
kde je nutné fie‰ení problému ãi podrobná anal˘za textu).
Do v˘uky pochopitelnû nezahrnuji ãtvrt˘ typ, tj. extenzívní

ãtení, pro jeho ãasovou nároãnost. 
Jsou pfiirozenû nacviãovány téÏ dal‰í jazykové dovednosti,
které s vlastním ãtením ãasto souvisejí: psaní poznámek 
bûhem ãtení, reprodukce ãi rekonstrukce textu dfiíve pfieãteného,
mluvení – diskuse na základû textu, odpovûdi na úkoly vypra-
cované vyuãující na dan˘ text, krátké ústní prezentace v˘robkÛ

na základû pfieãteného, poslech anglick˘ch projevÛ spoluÏákÛ
a vyuãující ãi pfiíleÏitostn˘ v˘klad a procviãení gramatického 
jevu z textu, roz‰ifiování bûÏné i odborné slovní zásoby, 
seznámení se s efektivním vyuÏíváním jednojazyãn˘ch v˘klado-
v˘ch slovníkÛ a zvládání idiomatick˘ch v˘razÛ.

Volba textÛ
Vzhledem k tomu, Ïe studenti pfiicházejí do kurzu z rÛzn˘ch
studijních oborÛ a se specializovanou terminologií svého oboru
nemívají potíÏe, osvûdãilo se orientovat v˘uku na obecnûj‰í
technickou a odbornou terminologii, která mÛÏe obohatit stu-
denty v‰ech oborÛ. Uvádím zde pouze nûkteré pfiíklady témat
ãlánkÛ: princip ultrazvukového zobrazení v medicínû, princip
seismografu, náfiadí, opravy a bezpeãnost práce ãi poãítaãová
technika v umûleck˘ch oborech .
Technicky zamûfiené texty pocházejí z originálních britsk˘ch 
uãebnic, získan˘ch v rámci grantu Britské rady, a z odborn˘ch
ãasopisÛ (New Scientista), pfiíloh britského tisku (The Guardian).
Tvofiím k tûmto textÛm nejrÛznûj‰í úkoly pro kontrolu poro-
zumûní a pro zafixování slovní zásoby a obratÛ. Metodicky
mne k tomu vybavil mimo jiné i kurz ESP (English for Specific
Purposes) v Colchesteru ve Velké Británii v r. 1993 a tuzemské
semináfie ESP i EGP (English for General Purposes), pofiádané
Britskou radou v âeské republice.

Specializovan˘ kurz Efektivní ãtení anglick˘ch textÛ (Reading Skills) se poprvé 
objevil v nabídce kurzÛ jiÏ v roce 1993 jako odezva na skuteãnost, Ïe na FEI 
zaãali pfiicházet nûktefií studenti s vy‰‰í úrovní znalosti angliãtiny a bylo jim 
nutno nabídnout vedle základních kurzÛ téÏ kurzy dal‰í, které by jejich znalosti
prohloubily v Ïádaném, tj. akademickém a odborném smûru. Tento kurz byl 
nabídnut rovnûÏ s ohledem na to, Ïe ãtení je v rÛzn˘ch formách pravdûpodobnû
stále nejãastûj‰í druh kontaktu s odborn˘mi informacemi v cizím jazyce.
Zvlá‰tû na‰i studenti, budoucí odborníci v rÛzn˘ch oborech elektrotechniky 
a informatiky, jiÏ jsou a stále ãastûji budou vystaveni nutnosti orientovat se 
v anglick˘ch odborn˘ch textech a absorbovat z nich informace. Cílem kurzu je
proto nacviãovat a procviãovat ãtecí techniky, které jim umoÏní zvládat anglické
texty nejen rychle, ale hlavnû úãinnû, s pln˘m pochopením obsahu.
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Brána umûní otevfiená

JelikoÏ vyhodnocení dotazníkÛ, pfiedloÏen˘ch v první hodinû,
kaÏdoroãnû ukazují zájem o obecnou tématiku a obecnou
slovní zásobu, jsou do kaÏdé vyuãovací jednotky zafiazeny 
téÏ texty tohoto charakteru. Nûkolikrát byl zafiazen téÏ ãlánek
pfiinesen˘ nûkter˘m ze studentÛ, ov‰em po zváÏení vhodnosti
a po vypracování vhodn˘ch úkolÛ k nûmu.
Texty s obecnou tématikou a slovní zásobou volím tak, aby
byly autentické (napfi. inzeráty z britského tisku), aktuální

(napfi. o kometû Hale-Bopp v dobû, kdy byla viditelná) 
a obsahovû závaÏné (témata t˘kající se Ïivotního prostfiedí,
zdravé v˘Ïivy, v˘bûru kreativních hraãek oproti násilnick˘m,
problematiky Severního Irska, mezinárodních jazykov˘ch 
zkou‰ek Cambridge nebo problematiky cenzury na Internetu).

Závûr
NejdÛleÏitûj‰ím úkolem bude i nadále prÛbûÏné doplÀování
obecnû anglick˘ch i odborn˘ch textÛ o aktuální pfiírÛstky, 
které by odráÏely prudk˘ rozvoj vûdy i zmûny v moderní 
spoleãnosti, coÏ je ov‰em úkol finanãnû velmi nároãn˘.
Oblast uÏiteãn˘ch ãtecích dovedností hodlám roz‰ífiit napfi.
o nácvik nûkter˘ch, pro studenty technick˘ch oborÛ uÏiteãn˘ch
dovedností, jako napfi. ãtení matematick˘ch a technick˘ch
symbolÛ v angliãtinû ãi zhotovení shrnutí (summary)
z rozsáhlej‰ího textu.
V˘sledky prÛbûÏného hodnocení ukazují, Ïe studenti bûhem
kurzu zlep‰ují svou schopnost orientovat se v neznámém 
anglickém textu i úroveÀ porozumûní ãtenému, obohacují 
si slovní zásobu o nové obecné i technické termíny a vazby 
a získávají techniky a strategie pro úãinné ãtení textÛ psan˘ch
v anglickém jazyce.

Sami studenti hodnotí kurz v anonymní anketû po zimním 
semestru 1998/99 takto:
• Kurz je pro mne uÏiteãn˘. Hlavnû technické ãlánky.
• Po ukonãení klasického kurzu angliãtiny je vhodné si ji 
alespoÀ jednou t˘dnû trochu oÏivit, coÏ tento kurz dostateãnû
splÀuje.
• Celkovû mnû rozsah vyhovuje, moÏná pfiidat více technick˘ch
textÛ.
• Celkovû kurz splÀuje má oãekávání. Probírané ãlánky jsou 
vybrány ze zajímav˘ch oblastí. Styl v˘uky mnû vyhovuje.
• Nemám Ïádné v˘hrady, pokud bude v‰e pokraãovat jako 
dosud, budu spokojen˘.
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PhDr. Marcela BORECKÁ
Ústav jazykÛ FEI VUT

Do v‰ech atelierÛ Fakulty v˘tvarn˘ch 
umûní mohli nahlédnout ti, ktefií vyuÏili jiÏ 
tradiãního „Dne otevfien˘ch dvefií“. Prostory
pfiitahovaly galeristy, umûlce, zájemce 
o studium i studenty jin˘ch ‰kol. Pracovní
akce ukázala odli‰nost mezi dvûma 
sochafisk˘mi ateliéry, nápaditost práce 
v nov˘ch ateliérech a dialog aktuálních
malífisk˘ch projevÛ. Náv‰tûvníci mohli 
vidût, Ïe studenti FAVU se vûnují vedle 
instalací, akãních projevÛ ãi práce 
s fotografií a elektronick˘mi médii 
také klasické práci s figurou, bûÏnému 
malífiskému v˘cviku i technologick˘m 
základÛm sochafiství.

hop

Foto: Tomá‰  MEDEK
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Premiéra pro doktorandy

Pfii této pfiíleÏitosti byl vydán sborník 
pfiíspûvkÛ. Vedoucí ústavu doc. Ing. Ivan
Moudr˘, CSc. v úvodním slovû tohoto 
sborníku se zmiÀuje o dÛvodech, které vedly
k zorganizování tohoto semináfie:
„Ústav pozemního stavitelství patfií 
k nejvût‰ím ústavÛm na Fakultû stavební
a souãasnû na na‰em ústavu studuje velk˘
poãet doktorandÛ formou interní i externí.
Úãelem semináfie bylo, aby studující ve
v‰ech etapách, tj. v prvním aÏ tfietím roãníku,
seznámili uãitele a ostatní zájemce se sv˘m
doktorsk˘m studijním programem.“
Akce se zúãastnilo 26 doktorandÛ, ktefií 
prezentovali zamûfiení svého vûdeckého bá-
dání a schopnosti samostatné tvÛrãí ãinnosti,
napfi. v˘zkumu, v˘voje nebo samostatné 
teoretické práce. Nûktefií z nich zároveÀ
pfiednesli své pfiipomínky. Z jejich vystoupení
byla zfiejmá rÛzná úroveÀ prezentace, rozdílná
schopnost formulovat my‰lenky, zpÛsob
technického vyjadfiování a samostatná teore-
tická pfiipravenost. Pro mnohé na‰e mlad‰í
kolegy byl uveden˘ pfiíspûvek jejich první 
vefiejnou publikací a vystoupením. Nûktefií 
z doktorandÛ jiÏ absolvovali rigorózní zkou‰ku,
ostatní se na ni pfiipravují. Byly prezentovány 

jejich zámûry vûdecké ãinnosti nebo zvefiej-
nûny koncepce prací doktorsk˘ch.
Sborník pfiíspûvkÛ byl rozdûlen do následují-
cích tématick˘ch ãástí:
• konstrukce pozemních staveb,
• stavební fyzika,
• materiály stavebních konstrukcí,
• prostfiedí v budovách.

Zá‰titu nad odborn˘m semináfiem pfievzal
dûkan Fakulty stavební doc. Ing. Ladislav 
·tûpánek, CSc. Ve svém úvodním vystoupení
zdÛraznil souvislost s v˘znamnou událostí
100. v˘roãí zaloÏení âeské vysoké ‰koly 
technické v Brnû. ZároveÀ vyzdvihl a podpo-
fiil v˘chovu mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ
na Fakultû stavební, jako jeden ze základních
programov˘ch cílÛ vedení fakulty.
Pozvání pfiijal prorektor prof. Ing. Jaroslav
KadrnoÏka, CSc., statutární zástupce rektora,
kter˘ velmi pfiivítal a ocenil tuto iniciativu na
Fakultû stavební. Ve svém vystoupení zdÛraznil
v˘znam doktorského studia, mlad˘ch vûdeck˘ch
pracovníkÛ a neformálnû jim popfiál hodnû
úspûchÛ ve vûdeckém bádání.
Odborn˘ semináfi, jak vyplynulo z reakcí 
úãastníkÛ, byl velmi dobfie hodnocen. âetné

dotazy na pfiedná‰ející svûdãily o zájmu 
úãastníkÛ a o upfiímné snaze kolegÛ upozornit
na moÏná úskalí v jejich práci.
O plynul˘ prÛbûh a dobrou organizaci semi-
náfie se zaslouÏil pfiípravn˘ v˘bor, kter˘ byl
vytvofien doktorandy Ústavu pozemního 
stavitelství VUT FAST. 

Ing. Libor MATùJKA, CSc.
odborn˘ garant semináfie 

Doktorské studium na FAST
Doktorské studium prochází na Fakultû 
stavební Vysokého uãení technického v Brnû
od roku 1990 kvalitativním v˘vojem. 
V souãasné dobû se soustfieìují pfiipomínky
a návrhy pro úpravu studijního programu.
Nyní je doktorsk˘ studijní program 
organizován následujících oborech:
• 36-33-9 Stavebnû materiálové inÏen˘rství
• 36-06-9 Teorie konstrukcí
• 36-36-9 Geodézie a kartografie
• 36-35-9 Vodní hospodáfiství a vodní stavby
• 62-55-9 Ekonomika a fiízení podniku
• 39-47-9 Soudní inÏen˘rství
Teorie v oboru pozemního stavitelství je
velice rozsáhlá a mnohdy interdisciplinární.
Je nezbytné reagovat na zmûny technické 
základny i v˘voj v˘robních technologií. Bylo
by vhodné mezi studijní program zafiadit 
i obor 36-01-9 Teorie a konstrukce pozemních
staveb. 

Oslavy 100. v˘roãí zaloÏení âeské vysoké ‰koly technické
v Brnû odstartoval Odborn˘ semináfi doktorského studia,
kter˘ uspofiádal pro své doktorandy Ústav pozemního
stavitelství. V historii Fakulty stavební se jedná vÛbec
o první semináfi doktorského studia vÛbec. 

V souãasné dobû se doktorské 

studium utváfií v rámci Zákona ã. 111

z 22. dubna 1998 „Zákona o vysok˘ch

‰kolách“, kde v § 47 je novû formulo-

ván doktorsk˘ studijní program:

• Standardní doba studia je tfii roky. 
• Studium v doktorském studijním 
programu probíhá podle individuálního
studijního plánu pod vedením ‰kolitele.
• Studium se fiádnû ukonãuje státní 
doktorskou zkou‰kou a obhajobou 
disertaãní práce, kter˘mi se prokazuje
schopnost a pfiipravenost k samostatné
ãinnosti v oblasti v˘zkumu nebo v˘voje
nebo k samostatné teoretické a tvÛrãí 
umûlecké ãinnosti.
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Z 312 respondentÛ odpovûdûlo na otázku 
ã. 7 pouze 3 % ano, 17 % spí‰e ano, 52 %
spí‰e ne a 29 % zatrhlo jednoznaãné ne.
Toto rozpoloÏení je doplnûno v odpovûdích
na otázku ã. 9, kde se mezi postrádan˘mi 
dovednostmi objevují formulace jako „jednání
s lidmi“, „porozumûní, mluvení“, „obhajoba
v˘sledkÛ práce“, „samostatné vystupování“,
„dobr˘ slovní projev“, „slovní zásoba v ne-
technick˘ch tématech“, „prezentaãní schop-
nosti", „práce s lidmi“, „kulturní rozhled“,
„spoleãenské chování“. „Komunikace s lidmi“
je zde jako nedostatek v˘slovnû uvedena
z 319 odpovûdí 41 krát.
K danému v˘sledku lze v zásadû zaujmout
dva postoje, které se ov‰em navzájem nijak
nevyluãují: postoj bagatelizující a analyzující.

·kola versus praxe
Leckoho mÛÏe napadnout, a nebude daleko
od pravdy, Ïe dokonalá pfiíprava, pokr˘vající
a pfiedjímající v‰echny moÏné problémy 
a situace, pfied které studenta postaví 
v budoucnu praxe, je nemoÏná. AÈ bude, 
jak bude, vÏdy bude nûãeho ménû a nûãeho
více, neÏ kolik bude tfieba. I kdyÏ se z tohoto
prÛzkumu dnes pouãíme, pak dost moÏná
budou na‰i absolventi za 2, 5 nebo 10 let stát
pfied zcela jin˘mi problémy a budou volat po
nûãem úplnû jiném. 
Ve stescích absolventÛ na nedostateãnou 
pfiípravu ze strany ‰koly nelze minout ani
dal‰í moment, kter˘ se mi v této souvislosti
vybavuje ve velmi Ïivé vzpomínce, související
s mojí Alma mater. V jednom t˘deníku se
kdysi dávno objevil povzdech jednoho jejího
absolventa, Ïe téÏ nebyl na fakultû dostateãnû
pfiipraven na mnohé problémy, pfied které
ho praxe postavila. Na tom by nebylo nic
zvlá‰tního, tento pocit je, jak patrno, dosti
bûÏn˘. V tomto pfiípadû mûl v‰ak tento stesk
neãekané pokraãování jiÏ v dal‰ím ãísle.

Ozval se totiÏ profesor, kter˘ pfiedná‰el právû
onu disciplinu, které se náfiek t˘kal. Byl to
profesor tak nepopulárnû peãliv˘, Ïe nejen
zaznamenával úãast na sv˘ch pfiedná‰kách,
ale tyto záznamy léta archivoval. A právû
z tûchto sv˘ch prezenãních listin vyãetl 
a ãtenáfiÛm pfiedloÏil zajímav˘ fakt: právû
u onoho absolventa byla úãast na jeho 
pfiedná‰kách tak mizivá, Ïe bylo moÏno 
mluvit o manifestaãním bojkotu. PonûvadÏ
‰lo o mého studijního kolegu, mohu 
dosvûdãit, Ïe v dobách studia povaÏoval právû
tyto otázky a disciplíny, t˘kající se shodou 
okolností také komunikace, za nûco primitiv-
ního, nepotfiebného a postradatelného, ãi
v nejhor‰ím pfiípadû za nûco, co on musí pfii-
rozenû zvládnout bez jakéhokoliv pouãování.
Urãitá disproporce mezi tím, co ze studijní
nabídky student povaÏuje za potfiebné v dobû
studia a co ukáÏe b˘t potfiebn˘m aÏ praxe,
bude ov‰em vÏdy. V tomto pfiípadû by se 
mûli s v˘sledkem tohoto v˘zkumu seznámit
i studenti, aby mohli pfiípadnû korigovat své
pfiedstavy o tom, co je a co není pro jejich
budoucí praxi pfiínosem. 

Skryté nesnáze komunikace
K hlub‰í anal˘ze shromáÏdûn˘ch odpovûdí
pfiivede ãlovûka nejspí‰e urãité tu‰ení, Ïe
v tomto pfiípadû pÛjde o symptom nûãeho
závaÏnûj‰ího, a nikoliv pouze o ony v˘‰e uve-
dené bûÏné disproporce. K tomuto pocitu by
ãlovûka mohl pfiivést i postesk jedné uãitelky
ze základní ‰koly, kter˘ jsem pfied nedávnem
zaslechl: v první tfiídû se jiÏ objevují dûti, které
sice rozumí ãesky, ale ãiní jim veliké potíÏe
mluvit, vyjádfiit nûjakou my‰lenku. Jsou to
dûti vychovávané televizí a videem. Tato média
je sice nauãila rozumût slovÛm a vûtám, 
necviãila a nevzdûlávala je v‰ak v umûní fieãi.
Umí-li v‰ak ãlovûk mluvit a je-li schopen 
vyjadfiovat své pocity, poznatky, pfiedstavy

a touhy, je k tomu, aby umûl komunikovat 
s lidmi, je‰tû jednou tak daleko. Je to asi ta-
kov˘ rozdíl, jak˘ je mezi schopností posadit
se do letadla a létat. To se málo ví, a odtud
pochází mnohá z onûch komunikaãních ne-
snází i podceÀování nutnosti se komunikaci
uãit. Komunikace mezi ãlovûkem a ãlovûkem
se sv˘mi poÏadavky a pfiedpoklady dosti li‰í
nejen od komunikace mezi ãlovûkem a stro-
jem, ale i od formalizované komunikace mezi
lidmi v oblasti otázek vûdeck˘ch ãi technic-
k˘ch. V uveden˘ch oblastech existuje urãit˘
vymezen˘ soubor signálÛ se zcela jednoznaã-
n˘m v˘znamem, takÏe nic není ponecháno
ani subjektivnímu v˘kladu pfiijaté informace,
ani nahodilosti. Podobnû jednoduchá je 
i komunikace v prostfiedí kolegÛ a vrstevníkÛ,
Ïijících v prostfiedí pfiibliÏnû stejn˘ch kulturních
vzorÛ, pfiibliÏnû stejn˘ch Ïivotních zku‰eností
a ideálÛ. Student VUT mÛÏe tedy právem Ïít
v pocitu, Ïe komunikace s lidmi je nûco stejnû
pfiirozeného, jako chÛze ãi jiné úkony, k nimÏ
fiádné prÛpravy netfieba, neboÈ je ãlovûk
zvládne spontánnû, kdykoliv je tfieba. 

Procitnutí z této jednoduché pfiedstavy 
pfiipraví pak mladému ãlovûku praxe, která
pfiinese mimo jiné i tyto nové skuteãnosti:
nutnost prezentovat odbornost pfied lidmi,
ktefií v daném oboru buì odborníky nejsou,
nebo patfií k jiné ‰kole, a dále pak potfieba
a nutnost komunikace s lidmi, náleÏejícími
generaãnû ãi svûtonázorovû do jin˘ch 
skupin. Tyto situace staví komunikaci pfied
dosud zcela neznámé nesnáze. Teprve v tuto
chvíli si ãasto ãlovûk uvûdomí, Ïe znalost 
jazyka jakoÏto nástroje dorozumûní je pouze
urãit˘m ãásteãn˘m, dílãím pfiedpokladem
k tomu, aby ãlovûk s druh˘m ãlovûkem mohl
hovofiit a byl schopen se s ním domluvit. Zde
mÛÏe ãlovûk narazit na skuteãnost, která 
mÛÏe b˘t pro technika tûÏko pochopitelná:
vût‰ina pouÏívan˘ch slov a slovních spojení
nemá pevnû ustálen˘ a jednoznaãnû defino-
van˘ v˘znam. Kdo by pfiedpokládal, Ïe prostû
fiekne, co si myslí a ten druh˘ mu bude rozu-
mût tak, jak on to myslel, dojde brzo trpk˘ch
rozãarování. V kaÏdé mysli znamená takfika
kaÏdé slovo nûco jiného, nûco, co je spojeno
s jin˘mi konotacemi, asociacemi, vzpomínkami
a emocemi. 
V jednom díle seriálu Îivot na zámku je zají-
mavá epizoda. Paní Králová chce pochválit
cukroví, které pekla její ‰vagrová. ¤ekne proto,
Ïe to cukroví je „jako kupované“. Je to pro ni
v fiádu jejího my‰lení a zku‰eností v˘raz pro
vysokou profesionální kvalitu. 

VZÁCNÉ UMùNÍ KOMUNIKOVAT S LIDMI
Fakulta elektrotechniky a informatiky pfiedloÏila sv˘m 
absolventÛm pozoruhodn˘ dotazník. Jeho otázky jsou 
zamûfieny na jejich souãasné hodnocení vzdûlání, které
jim dala FEI. Tento zpûtnovazební pohled je velmi 
zajímav˘ a pouãn˘. Pro nás, Ústav kultury a sportu, je
pfiedev‰ím dÛleÏité to, co absolventi FEI odpovûdûli na 
otázku ã. 7 – „Bylo va‰e studium dostateãnû zamûfieno na
komunikaci s lidmi?“ – a na otázku ã. 9: „Které znalosti
nebo dovednosti vám po nástupu do praxe chybûly?“



Pro onu ‰vagrovou v‰ak pfiídavné jméno 
„kupované“ znamená tolik co tuctovost, 
o‰izenost, odbytost. Místo sblíÏení mezi nimi
následuje po této nezdafiené pochvale je‰tû
hlub‰í odcizení. To je sv˘m zpÛsobem 
modelová situace pro komunikaci mezi 
dvûma lidmi, pfiedstavujícími dva rÛzné 
znakové systémy, dva nekomplementární
programy. 

Empatie – cesta k porozumûní
Mnohdy pochopitelnû mÛÏe ãlovûk mít 
pocit, Ïe vám ten druh˘ rozumí, ale za tímto
zdáním se pfieãasto klene propast vztahu, 
vyjádfieného lidov˘m úslovím „já o voze a ty
o koze“. To ãlovûk ãasto pozná, kdyÏ pak sly‰í
druhého interpretovat svá vlastní slova – 
nepoznáte se v nich, ba sly‰íte, Ïe jste fiekli
nûco, co byste jaktûÏivi nevyslovili.
Komunikace mezi lidmi, vedená pfies hranice
ãi za hranicemi odborného jazyka a pfies 
hranice urãité ustálené kulturní skupiny,
pfiedpokládá nûco, co není pouze vûcí 
lingvistiky, logiky ãi sémantiky. To nûco se
dá tûÏko zafiadit i do oblasti spravované 
teorií informace. Je to totiÏ nesnadno defino-
vatelná schopnost empatie neboli „vcítûní
se“. Pouze toto vcítûní se umoÏÀuje bûhem
hovoru mapovat my‰lenkov˘ systém, se 
kter˘m právû komunikuji, a nalézat tak slova
a vazby, kter˘mi pro tento systém vyjádfiím
to, co chci fiíci. 
Je pochopitelné, Ïe schopnost empatie nepadá
z nebe. âlovûk jí mÛÏe nab˘vat rÛzn˘mi 
cestami, a jsou i dvefie, které k ní vedou,
i kdyÏ tak nevypadají. Tûmito dvefimi je 
pfiehled o filosofick˘ch a náboÏensk˘ch 
smûrech, pfiehled o dûjinách obecn˘ch 
i dûjinách kultury zvlá‰tû. Tyto celkem 
nezáÏivné vûdy mohou ãlovûku pfiiblíÏit 
základní modely rÛzn˘ch zpÛsobÛ pochopení
reality v minulosti i pfiítomnosti. Tyto vûdy 
umoÏní ãlovûku nab˘t to, bez ãeho je empatie,
a tím i komunikace tûÏko moÏná: totiÏ orien-
tace i v tûch my‰lenkov˘ch soustavách, které
nezastávám, jejichÏ stoupencem nejsem. Na
pozadí onûch rozliãn˘ch my‰lenkov˘ch sou-
stav pak mohu i lépe porozumût sám sobû. 
Pro schopnost empatie je v‰ak nutno nab˘t
je‰tû nûãeho, co je skuteãnû velmi tûÏko nû-
koho nauãit. Schopnost empatie je zaloÏena
i na tom, Ïe si ãlovûka, se kter˘m mluvím, 
váÏím a váÏím si i jeho mysli, jejíÏ produkty
jsou pro mne tfiebas na první pohled zmatené
a chaotické. âlovûk si mÛÏe b˘t skoro jist, 
Ïe podobnû se jeví i on sám tomu druhému.
PovaÏovat v‰echny odli‰nû myslící, a tedy
i v‰echny svût odli‰nû vidící za pomatence,
blby ãi lháfie jiÏ sice skoro patfií k bontonu
(pro vût‰inu sdûlovacích prostfiedkÛ je to asi

jedin˘ jim znám˘ pfiístup), pfiivádí to v‰ak
ãlovûka do zaãarovaného kruhu – s tímto
pfiístupem nelze nikomu porozumût, nelze
s ním tedy komunikovat a nelze se také 
osvobodit z úzké ohrady své vlastní mysli
a jejího ohraniãeného svûta. Ten pak tím více
vidí ve v‰em odli‰ném jednodu‰e blud nebo
leÏ. Prostû by se dal tento emotivní a etick˘
pfiedpoklad empatie vyjádfiit takto: mít 
v obecném a nej‰ir‰ím smyslu rád lidi, se 
kter˘mi se setkávám, a to jak ty, které jsme si
vybrali, tak i ty, které nám Ïivot sám postavil
do cesty. Pavel z Tarsu to fiíká tak: „Jedni
druhé mûjte za sebe dÛstojnûj‰í“.
Cílem smysluplné komunikace nemÛÏe b˘t
zniãení a vyvrácení „protivníka“. Do rozhovoru
nemÛÏe ãlovûk vstupovat s cílem a potfiebou

mít za v‰ech okolností poslední slovo. Na
stfiedovûk˘ch ‰kolách i „hádání" mûlo svÛj 
ethos a svá pravidla, jejichÏ dodrÏování bylo
úãastníky diskuse dÛleÏitûj‰í neÏ vítûzství. 

Spontánní lidskost
Schopnost komunikovat s lidmi není tedy
nûãím, co má kaÏd˘, kdo umí mluvit.
Komunikace vyÏaduje nûco, ãeho ov‰em na
trhu spí‰e ub˘vá. Je to laskavá trpûlivost. Té
je tfieba k tomu, aby ãlovûk dokázal poslouchat
a naslouchat a neskákal druhému do fieãi,
kdykoliv se mu nûco nezdá. Domnívá-li se
ãlovûk, Ïe pragmatickou a asertivní pfiímoãa-
rostí, opro‰tûnou od v‰í vaty a „zbyteãn˘ch
fieãí“, dojde rychleji k cíli, mÛÏe se téÏ doÏít
tûÏk˘ch zklamání. Mnohem více smluv,
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dojednání, úmluv a nakonec i obchodÛ by-
louãinûno „v kuloárech", na honech, na 
plesech „mezi poháry" — nikoliv v oficiálních
prostorách snûmoven, firem ãi úfiadÛ. Dále
obvykle dojde ãlovûk, kter˘ se dokáÏe
z upfiímného a nepfiedstíraného zájmu zeptat
na zdraví manÏelky a dûtí. Je to krásné, kdyÏ
bûhem tohoto hovoru o v‰em moÏném nara-
zíte na to, jakého koníãka má vá‰ komunikaãní
protûj‰ek, a jste schopen k nûmu nûco i fiíci. 
Mnohem dále docházejí lidé, ktefií jsou
schopni lidského slova. To je pochopitelnû
jednodu‰‰í pro lidi, jejichÏ svûtov˘ názor ãi
víra nejsou v˘raznû egocentrické, a nemusejí
tedy lidsk˘ zájem a pozornost pouze 
pfiedstírat. Franti‰ek Vymazal, brnûnsk˘ 
myslitel z pfielomu minulého století, v‰ak 

fiíká, Ïe i pfietváfika zde má svoji cenu, neboÈ
ukazuje, Ïe onen pfietvafiující se ãlovûk 
alespoÀ ví, jak by mûl jeho kontakt s druh˘m
ãlovûkem vypadat. Je to moÏná nespravedlivé,
ale je to tak — mnoho skuteãn˘ch odborníkÛ
nenalezne odpovídající místo ani ne snad jiÏ
jen proto, Ïe nedovedou svoji odbornost
prezentovat, ale i proto, Ïe jsou tak nepfií-
jemn˘mi spoleãníky, Ïe je Ïádn˘ pracovní ko-
lektiv nepfiijme za své. Není to ov‰em pouze
chyba tûchto podivínÛ — je to i tím, Ïe se 
nena‰el ãlovûk, kter˘ by v nich spontánní 
lidskost probudil ãi uvolnil. V dobû triumfují-
cího individualismu je to jistû fieã proti srsti,

ale komunikace se neobejde bez toho, Ïe se
kaÏdá z komunikujících stran dokáÏe 
osvobodit od totalitního diktátu svého EGA,
ãímÏ bude schopna jít kus cesty tomu druhému
naproti. To neplatí jen v manÏelství a jakém-
koliv partnerství, ale i v prachobyãejném 
lidském rozhovoru ve vlakovém kupé nebo
ve foyeru divadla. 
Vûc komunikace má je‰tû jednu závaÏnou
souvislost — kdo si nerozumí s lidmi, kdo se
nesnaÏí nab˘t umûní komunikace, ten si mÛÏe
ãasem pfiestat rozumût i sám se sebou.
Nûkolikanásobn˘ nárÛst poãtu lidí, ktefií 
potfiebují psychiatra nebo psychologa, je daní
za pragmatickou vûcnost a jednostrannou
odbornost. Pfiímá cesta nevede vÏdy nejjistûji
k cíli. 

Bylo by pochopitelnû moÏno pochopit vûc
tak, Ïe by se zv˘‰il poãet kurzÛ rétoriky, 
asertivity ãi psychologie, které mají s komu-
nikací nûco spoleãného. Tam v‰ak jde jiÏ
pouze o kultivaci nûãeho, co student mÛÏe
nab˘t pfiedev‰ím v kurzech vûnovan˘ch 
kultufie a filosofii. Tam se mu mohou otevfiít
oãi pro to, Ïe jeho zpÛsob my‰lení a vidûní
svûta je jedním z mnoha a mnoha moÏn˘ch,
tam se mÛÏe dopracovat poznání, Ïe pfiísná
logika je úÏasn˘m nástrojem na poli vûdy, ale
Ïivot Ïe je vût‰inou naplnûn paradoxy. Kmen
nepfiefiízne rychleji ten, kdo bude tlaãit na 
pilu. V kurzech vûnovan˘ch kultufie a filosofii

tedy mÛÏe student nab˘t známost alespoÀ
tûch nejzákladnûj‰ích pfiedpokladÛ schopnosti
empatie a mÛÏe se tam posléze i dozvûdût,
jak v˘znamnou roli v komunikaci hraje 
humor, fantazie a dobrá vÛle, kde se berou
a jak se s nimi zachází.

Kulturní rozhled a spoleãensk˘ ‰arm
Kurz „Kultura a filosofie“, ve kterém se
v‰echno toto objevuje, byl na FEI do loÀského
akademického roku pro první roãníky povinn˘.
Nyní jiÏ není. „Povinnost“ – to jistû není 
ideální fie‰ení, filosofie neboli láska k moud-
rosti do svého pfiíbytku nikoho nevhání biãem,
n˘brÏ pouze vlídnû zve. Na druhé stranû v‰ak
byl tento kurz pro mnoho studentÛ jedin˘m
setkáním se svûtem ducha, se svûtem lidské
kultury, se svûtem informací zakódovan˘ch
do m˘topoetického jazyka. ¤eknou-li se v‰ak
„dûjiny filosofie“, pak dost moÏná pfiedstavy,
které s tím mají studenti spojeny, jsou tak
stra‰livé, Ïe je pfiímo vylouãeno, aby nûco 
takového dobrovolnû vyhledávali a ãekali od
toho nûco uÏiteãného pro svÛj Ïivot.
Dovolím-li si zde jistû nepatfiiãn˘ pfiímûr, pak
je tomu v této vûci ov‰em jako se ‰tûnûtem.
I tomu musí b˘t nejprve namoãen ãumák do
misky s potravou, aby ochutnalo a pochopilo,
Ïe to, co se mu nabízí, je dobré a zaãalo jiÏ
dále, s prominutím, Ïrát samo. Student 
nemusí vÏdy vûdût, co v‰echno bude v Ïivotû
potfiebovat. Zodpovûdnost za komplexnost
jeho pfiípravy nemÛÏe b˘t tedy zcela pone-
chána na jeho momentálním zdání. To platí
patrnû jak pro kulturní pfiehled, tak pro 
zachování a pûstování tûlesné kondice. 
I kdyÏ nepÛjdeme aÏ do renesance, kdy 
inÏen˘fii byli zároveÀ umûlci ‰tûtce i slova,
pak je‰tû v dûjinách Vysokého uãení 
technického v Brnû nalezneme mnoho 
postav, které doplÀovaly svoji technickou 
odbornost hlubok˘m kulturním rozhledem
a spoleãensk˘m ‰armem. To by mohla a mûla
b˘t souãást dobré znaãky zboÏí vycházejícího
z brány VUT v Brnû – inÏen˘r, kter˘ bude
schopen komunikovat nejen se strojem 
a poãítaãem, ale i s lidmi kolem sebe, jakoÏ
i s lidmi stojícími sluÏebnû nad ním i pod
ním.

Mgr. Milan KLAPETEK
Foto: Petr KONEâN¯



Václav Bubeník se narodil dne 3. 1. 1876
v Praze. V roce 1894 maturoval na reálce
a v roce 1900 zakonãil vysoko‰kolská studia
na odboru strojního a elektrotechnického 
inÏen˘rství âeské vysoké ‰koly technické
v Praze. 

Jako mlad˘ inÏen˘r nastoupil u praÏského 
zastoupení firmy AEG, kde provádûl ãetné 
instalace a projekty. Od ledna do prosince
1901 byl asistentem stolice elektrotechniky
u profesora Domalípa na praÏské technice,
kde si osvojil laboratorní praxi. Souãasnû 
od ledna 1901 pfiijal místo ve státní sluÏbû
u po‰tovního a telegrafního fieditelství
v Praze, coÏ mûlo zásadní vliv na jeho dal‰í
odborné zamûfiení.

V Praze projektoval a realizoval v letech
1904–1910 úplnou pfiestavbu telegrafní 
ústfiedny. Navrhl a provedl v˘stavbu obchod-
ního telegrafu, instaloval a uvedl do chodu
strojní telegraf systému Murray, vy‰kolil 
technick˘ personál pro ãinnost v oboru 
telegrafie atd. 

Dne 23. 12. 1912 byl Václav Bubeník 
promován v Praze doktorem technick˘ch
vûd. Tématem jeho disertaãní práce bylo 
pfiená‰ení stfiídavého proudu na veliké 
vzdálenosti.

Po vzniku samostatné republiky byl vyzván,
aby ve firmû Magnet ve Stránãicích zavedl 
v˘robu elektrick˘ch pfiístrojÛ. ProtoÏe nûko-
lik závodÛ jiÏ zaãalo s v˘robou pfiístrojÛ 
telefonních, zamûfiil se na v˘robu pfiístrojÛ
telegrafních.
Václav Bubeník podnikl nûkolik studijních
cest do zahraniãí. Napfi. v roce 1909 nav‰tívil
Nûmecko, Francii, Anglii. V roce 1923 byl 
vyslán jako vrchní stavební rada ministerstva

po‰t a telegrafÛ na druhou studijní cestu do
Nûmecka, kde v fiadû mûst studoval zafiízení
telegrafních a telefonních ústfieden, bezdrá-
tov˘ch pfiijímacích a vysílacích stanic a továren
na v˘robu slaboproud˘ch pfiístrojÛ. Dal‰í 
cesty Václava Bubeníka smûfiovaly do severní
Itálie, Rakouska, ·v˘carska, Belgie, Nizozemí
a ·védska.

S úãinností od 1. 1. 1925 byl Václav Bubeník
jmenován fiádn˘m profesorem elektrotechniky
slab˘ch proudÛ na ãeské technice v Brnû.
Zde se velmi zaslouÏil o moderní koncepci
Ústavu slaboproudé elektrotechniky. Vûnoval
se zejména opatfiování vzorn˘ch sbírek a zafii-
zování moderních slaboproud˘ch laboratofií.
Vymohl také na ministerstvu ‰kolství nástavbu
2. patra pavilónu D, takÏe jiÏ v roce 1928 se
ústav nastûhoval do nov˘ch místností. 
Ve studijním roce 1935–1936 byl profesor
Bubeník dûkanem odboru strojního 
a elektrotechnického inÏen˘rství.
Pro potfieby posluchaãÛ vydal v roce 1935
skripta Základy elektrotechniky. Z dal‰ích
prací uvádíme napfi. Tovární v˘roba potfieb
pro slabé proudy (1912), Jiskfiení (1922),
Slaboproudá elektrotechnika (1937). 
Na stránkách Elektrotechnického obzoru
publikoval o elektronkách a elektrick˘ch 
mûfieních.
Jeho práce Sur la théorie des filtres électriques
byla pfiijata pafiíÏskou Akademií vûd a uvefiej-
nûna v jejích Comptes Rendus ã. 22 v roce
1932.
Václav Bubeník dále vytvofiil metodu na 
mûfiení kmitoãtu, stanovení vlastní kapacity
cívky, v˘poãet kondenzátorového mikrofonu
pro vysílací stanice, metodu pro pfiesné 
mûfiení mikrofonu, rotaãních kondenzátorÛ
a rotaãní metodu na mûfiení kapacit.
Profesor Václav Bubeník pÛsobil na brnûnské
ãeské technice do roku 1940. 
Zemfiel dne 21. 1. 1944 v Brnû.

PhDr. Renata KREJâÍ
Archiv VUT
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Dne 26. 5. 1937 se uskuteãnila volba rektora ãeské techniky
v Brnû na studijní rok 1937–1938. 
Z rozhodnutí profesorského sboru se rektorem ‰koly stal
profesor Václav Bubeník.

Z cyklu ”Rektofii VUT“

Prof. Ing. Dr. Václav Bubeník

Instalace rektora, prof. Václava Bubeníka 27. 11. 1937.
Foto: prof. ÎiÏka
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KAREL ZAHRADNÍK
Karel Zahradník se narodil 16. dubna 1848 
v Litomy‰li. Zde v letech 1860–1868 studoval
na piaristickém gymnáziu. V dal‰ích ãtyfiech
letech pak na praÏské technice a posléze na
univerzitû nav‰tûvoval pfiedná‰ky z matema-
tiky, deskriptivní geometrie a fyziky. Studia
ukonãil zkou‰kou uãitelské zpÛsobilosti pro
stfiední ‰koly a doktorátem z filozofie. 
Uãitelskou dráhu zahájil na technice, kde byl
v letech 1872 aÏ 1875 asistentem. Souãasnû
byl suplentem na I. reálném gymnáziu 
v Praze. V roce 1876 (ve sv˘ch osmadvaceti
letech) byl jmenován fiádn˘m profesorem
matematiky na univerzitû v chorvatském
Zábfiehu. Tam pÛsobil 23 let aÏ do roku
1899, kdy jej tehdej‰í sekãní ‰éf na ministerstvu
kultu a vyuãování dr. Antonín Rezek povolal
na novû zfiízenou techniku do Brna. Stal se
fiádn˘m profesorem, vedoucím ústavu 
matematiky a také prvním rektorem
(1899–1901). V Brnû pÛsobil aÏ do své
smrti 23. dubna 1916.
Karel Zahradník byl ãlenem zemské ‰kolní
rady, ãlenem Jihoslovanské akademie vûd

a umûní v Zábfiehu, mimofiádn˘m ãlenem
Královské srbské akademie, mimofiádn˘m
ãlenem Královské ãeské spoleãnosti nauk
a mimofiádn˘m ãlenem âeské akademie vûd.
Pracoval také ve Spolku pro volné pfiedná‰ky
z matematiky a fyziky a po jeho transformaci
na Jednotu ãesk˘ch matematikÛ se stal po
zfiízení jejího odboru v Brnû prvním pfiedse-
dou. V˘ãet tûchto ocenûní dostateãnû doku-
mentuje skuteãnost, Ïe ná‰ první rektor byl
ve své dobû známou a uznávanou osobností
na poli vûdy.
Toto je‰tû podtrhneme poukazem na slavného
fyzika a filozofa Ernsta Macha, kter˘ v pfied-
mluvû svého stûÏejního díla „Die Mechanik“
(5. vydání, 1904) pfiipomíná profesora
Zahradníka.
Jeho odborné a vûdecké práce zasahovaly do
algebry, anal˘zy i geometrie. V dobû pÛsobení
v Brnû vydal nûkolik svazkÛ uãebních textÛ
pro techniky, napfi. „O determinantech“
(1905), „Analytická geometrie“ (1907),
„O plochách druhého stupnû“ (1911).

V˘znamní matematici na VUT v dobách minul˘ch

JAN SOBOTKA
Jan Sobotka se narodil 2. záfií 1862 v ¤epníkách
u Vysokého m˘ta. Absolvoval nûmeckou reálku
v Praze na Kampû. Vysoko‰kolské pfiedná‰ky
si uÏ zapsal na ãesk˘ch ‰kolách: na Karlovû
univerzitû a na âeské vysoké ‰kole polytech-
nické. Jeho uãiteli byli bratfii Weyrové,
Studniãka, Til‰r a Procházka. V letech 1886
aÏ 1891 byl asistentem na technice, kde 
suploval pfiedná‰ky Til‰rovi, jenÏ byl zane-
prázdnûn ãinností poslance fií‰ského snûmu.
V roce 1891 odjíÏdí do Curychu, kde studuje
a pracuje u geometra Fiedlera. KdyÏ se vrátil
na techniku do Prahy, opût zastupuje Til‰ra.
Pan poslanec pfiedná‰el svérázn˘m zpÛso-
bem. Témûfi cel˘ rok se vûnoval geometrii
formy (látka spí‰e filozofická) a aÏ na konci
roku se dostal k vlastní deskriptivní geometrii.
Jan Sobotka pochopitelnû tento styl nevolil,
a tím na sebe uvalil Til‰rÛv hnûv. Proto 
odchází z Prahy do Vratislavi, aby se tam 
vûnoval studiu geometrie u vûhlasného
Sturma. 
V âechách byla malá nadûje na uãitelské
místo, a tak odchází do Vídnû, kde se 
postupnû vypracovává aÏ na mimofiádného
profesora deskriptivní geometrie, geometrie
novûj‰í a grafického poãítání. Jeho jmenování
profesorem 1. 3. 1897 bylo nev‰edním 
vyznamenáním, neboÈ vídeÀská technika byla

reprezentativní ‰kolou fií‰e, profesury na ní
byly pfiístupny jen ‰piãkov˘m odborníkÛm
a zfiídkakdy byly nabídnuty pfiíslu‰níkÛm 
jin˘ch národÛ.
Ve Vídni nebyl Sobotka pfiíli‰ spokojen, byla
to doba zjitfien˘ch národnostních vá‰ní. 
V roce 1899 mu Rezek nabídl profesuru na
novû zfiizované ãeské ‰kole v Brnû, a proto 
z Vídnû odchází. V novém pÛsobi‰ti se stává
jedním z prvních ãtyfi jmenovan˘ch profesorÛ,
je vedoucím ústavu deskriptivní geometrie. 
V Brnû pÛsobil pût let. V roce 1904 je 
jmenován fiádn˘m profesorem na Karlovû
univerzitû. Pfiedná‰ky na univerzitû svojí 
volností vyhovovaly Sobotkovû duchu lépe
neÏ pfiedná‰ky na technice, kde v˘klady bylo
nutno vést rok co rok podle urãitého 
programu, navíc uzpÛsobené potfiebám ‰koly

technického charakteru. Na Karlovû univerzitû
pÛsobil aÏ do své smrti 10. kvûtna 1931.
Mezi stûÏejní díla profesora Sobotky patfií 
v roce 1906 vydaná „Deskriptivní geometrie
promítání paralelního“. Je to první systema-
tické kompendium deskriptivní geometrie 
v ãeském jazyce. Je sepsáno na vysoké 
odborné úrovni a zahájilo dlouhou sérii 
znamenit˘ch ãesk˘ch uãebnic deskriptivní
geometrie. V roce 1909 vy‰ly Sobotkovy
pfiedná‰ky „Diferenciální geometrie“, které
ve své dobû byly také prÛkopnick˘m 
poãinem, a v roce 1916 pfiedná‰ky 
„O geometrick˘ch pfiíbuznostech“.

RNDr. Bohuslav HRÒZA
Ústav matematiky FEI

V minulém ãísle jsme pfiipomenuli jména v˘znamn˘ch
matematikÛ, ktefií pÛsobili na nûmecké technice v Brnû.
Mnohé z Vás v‰ak jistû bude zajímat, které osobnosti této
královny vûd pro‰ly âeskou technickou ‰kolou v Brnû. 
V tomto ãísle v˘ãet jmen zdaleka nekonãí, pokraãovat 
v nûm budeme i pfií‰tû.

Karel ZAHRADNÍK
Foto: Archiv VUT
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Ústfiední knihovna a CVIS 
upozorÀují zájemce z fiad 
uÏivatelské obce VUT v Brnû 
na novou sluÏbu pro orientaci
ve svûtû paragrafÛ. Jedná se
o databázi EPIS (Ekonomicko-
Právní Informaãní Servis), 
která je zpfiístupnûna na adre-
se www.vutbr.cz/intravut/

library/epis.

Obsahuje pfiedev‰ím Registr
právních pfiedpisÛ – to jsou 
informace o konkrétním 
právním pfiedpisu a je moÏné 
je vyhledat nûkolika zpÛsoby.
Pro prÛbûÏné pouÏívání je 
dÛleÏité, Ïe je Registr 
doplÀován o novelizované
pfiedpisy, a nové provádûcí
pfiedpisy jednotliv˘ch zákonÛ
a pfiedpisy zru‰ené bûhem 
aktualizovaného období jsou
vyÀaty, respektive jsou 
uvádûny ve zvlá‰tním oddílu.
Formou odkazÛ v závorkách 
je zachována vazba mezi 
stávajícími a zru‰en˘mi 
pfiedpisy. (Pod poloÏkou
Novelizuje nebo Ru‰í jsou 
k danému pfiedpisu uvedena
ãísla právních pfiedpisÛ, které 
tento konkrétní právní pfiedpis
novelizuje nebo ru‰í).
EPIS nabízí i plná znûní 
právních pfiedpisÛ. Lze si 
vybrat z abecednû sefiazen˘ch
tematick˘ch skupin, uvnitfi 
tûchto skupin jsou pfiedpisy 
fiazeny chronologicky, po 
odkliknutí vybraného hesla 
se objeví na obrazovce pln˘ 
text pfiedpisu. 
Kromû toho EPIS nabízí 
pfiehled ãlánkÛ 
z nejdÛleÏitûj‰ích ãesk˘ch 
právnick˘ch ãasopisÛ od roku
1995.

Mgr. Nata‰a JURSOVÁ
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Dozorãí radû náleÏí kontrolní funkce, fie‰í dÛleÏité organizaãní pfiedpisy, zprávy a rozbory, 
t˘kající se hospodafiení SKM, a materiály koncepãního charakteru. Rada má v‰ak právo 
projednat v rámci plnûní své kontrolní funkce i jiné materiály, pfiípadnû informace ãi podnûty,
které ovlivÀují nebo mohou ovlivnit závaÏnûj‰ím zpÛsobem hlavní (hospodáfiskou) nebo 
doplÀkovou ãinnost SKM. K projednávan˘m vûcem rada zaujímá stanovisko, které pfiedkládá
stanoven˘m zpÛsobem rektorovi, kolegiu rektora, pfiípadnû jin˘m orgánÛm ‰koly k rozhodnutí
nebo pfiijetí potfiebn˘ch opatfiení. 

Dozorãí rada se od svého ustanovení se‰la tfiikrát. Jak sdûlil redakci Ing. Jaroslav Grulich, 
zab˘vala se zejména rozborem hospodafiení SKM v roce 1997, projektem stravování Pod
Palackého vrchem a kolejním fiádem. Uvedené tfii materiály povaÏovala za dÛleÏité vzhledem
k ãinnosti, provozu a budoucímu v˘voji SKM, ale i jejich vlivu na celou ‰kolu. 
Podrobnû projednávala fieditelstvím navrÏené tfii varianty fie‰ení stravování v nov˘ch prostorách.
¤e‰ily zpÛsob zaji‰tûní stravování v roce 1999 s ohledem na klesající poãty strávníkÛ tak, aby
byla zachována ekonomiãnost, dostupnost i úroveÀ stravování jak studentÛ, tak zamûstnancÛ. 
Návrh kolejního fiádu, kter˘ pfiedloÏilo vedení SKM, dozorãí rada rovnûÏ probrala velmi 
podrobnû. Po obsáhlé diskusi ãlenÛ dozorãí rady byl návrh postupnû pfiepracován, vûcnû
i formulaãnû doplnûn a koneãná verze pak pfiedloÏena kolegiu rektora. 
V souvislosti s transformací ‰koly na vefiejnou ãeká dozorãí radu projednání nov˘ch materiálÛ.

hop

PROGRAM OSLAV 
NA DUBEN A KVùTEN

20.–24. 4. 1999 IBF – Fakulta stavební
21. 4. 1999 Mezinárodní konference a v˘stava Komunikující mûsto

BVV, pavilon A, rotunda
24., 28. 4. 1999 MOBIS (akce v rámci doprovodného programu) – Fakulta architektury
27.–28. 4. 1999 Mezinárodní ãesko-slovenská konference „Radioelektronika“

Fakulta elektrotechniky a informatiky
5. 5. 1999 Majáles
kvûten Semináfi III. roãníku bakaláfiského studia a britského studia

Fakulta podnikatelská
17.– 20. 5. 1999 InÏen˘rská mechanika – Fakulta strojní
12. 5. 1999 Sportovní a kulturní den studentÛ VUT – sportovi‰tû VUT
kvûten V˘stava prací pedagogÛ Institutu reklamní tvorby a marketingov˘ch 

komunikací
Fakulta technologická Zlín

27.–28. 5. 1999 SoutûÏ studentské tvÛrãí ãinnosti
Fakulta stavební

kvûten V˘stava studentsk˘ch prací
Fakulta architektury

Dozorãí rada SKM v roce 1998

Dozorãí radu Správy kolejí a menz, sloÏenou ze zamûstnancÛ
a studentÛ VUT, jmenoval rektor VUT v Brnû prof. Petr
Vavfiín dne 11. kvûtna 1998 v souladu s organizaãním 
fiádem SKM.
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Redakãní rada ãasopisu 
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, Mgr. Zdenûk Hons – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. – Fakulta archi-
tektury, 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

Jan Ka‰pafiík – TvÛrce hudebních nástrojÛ
Kouzlo staré hudby
První nástroj, kter˘ se v jeho rukou zrodil,
byl cink, kter˘ neodmyslitelnû patfií ke staré
hudbû, zvlá‰tû barokní. Jan Ka‰pafiík jej 
vyrobil na poÏádání svého kolegy dr. Va‰iny 
z elektrofakulty, kter˘ byl svého ãasu aranÏé-
rem a sólistou souboru historick˘ch nástrojÛ
Camerata moravica. ProtoÏe v‰ak na tento
nástroj nikdo ze souboru nebyl ochoten 
ãi schopen hrát, zhostil se toho sám tvÛrce. 
V té dobû hrával také v dÏezové kapele na
saxofon, ale stará hudba na celé ãáfie vítûzila.
Jako Brnûn‰tí cinkenisté s dr. Va‰inou a dal‰ími
spoluhráãi slavili úspûchy a ãasem toto tûleso
roz‰ífiili, aÏ vznikl znám˘ a populární soubor
TIBIA, kter˘ vystupuje dodnes. Jan Ka‰pafiík
uÏ v nûm sice nepÛsobí, av‰ak to nic nemûní
na tom, Ïe tento soubor zakládal a byl jeho
prvním vedoucím. 

Co se mu vlastnû tak líbí na staré hudbû?
DÛvodÛ je tu víc, nicménû jedním z nich je
poznání, Ïe byÈ se lidstvo a pfiedev‰ím civili-
zace vyvíjejí, kaÏdá doba mûla své geniální
tvÛrce, i kdyÏ ne z kaÏdé doby se nám o tom
dochovalo svûdectví. V té dochované staré
hudbû v‰ak mÛÏeme objevovat onen otisk
geniality, i kdyÏ se nám hudba na první po-
slech mÛÏe zdát jednoduchá. „JenÏe genialita
spoãívá právû v jednoduchosti, a té docílit
b˘vá nûkdy velmi tûÏké,“ soudí Ing. Jan
Ka‰pafiík.

Ze v‰eho nejvíce jej zajímaly ty nejprimitivnûj‰í
hudební nástroje, na nûÏ, jak sám zjistil, je 
sice obtíÏné, ale moÏné hrát a drÏet ãisté 
tóny. „U star˘ch nástrojÛ je kdejak˘ tón velmi
labilní,“ vysvûtluje, „musíte ten tón hledat, 
více ho dotváfiet. Urãitou stupnici sice zahra-
jete bez problémÛ, ale s jin˘mi uÏ musíte
doslova bojovat. Stejné je to s pÛltóny. Na
tyto nástroje tak mÛÏe dobfie hrát jen ten,
kdo má velmi dobr˘ hudební sluch.“
Názornû pak pfiedvádí svÛj zápas s tóny na
dlouhé past˘fiské troubû, zakonãené b˘ãím
rohem. Hudba, která v‰ak z nástroje vychází,
má neopakovatelnou atmosféru a pÛvab 
a rezonuje aÏ v srdci. Chtûlo by se fiíct, Ïe to 
hraje sama pfiíroda. 

„Na hudbû hrané tûmito nástroji je vzru‰ující
právû to, Ïe není tak technicky dokonalá,
pfiesná, pravidelná, a tedy pfiedvídatelná,“
prozrazuje znalec akustick˘ch jevÛ. „Je to
pfiesn˘ opak hudby, kterou produkují 
poãítaãe. 

Pro mozek je zajímavûj‰í, kdyÏ mÛÏe odhalo-
vat stále nové, neoãekávané podnûty.“ 
V rychlém proudu fieãi to hbitû dokládá 
sv˘mi znalostmi z fyziky, zejména akustiky. 

Ing. Jan Ka‰pafiík je sice jiÏ v dÛchodovém vûku, jeho 
závidûníhodn˘ elán a vitalita mu v‰ak nedovolí sloÏit 
jen tak ruce do klína. Na ãásteãn˘ úvazek pracuje na
Fakultû stavební jako vûdecko-v˘zkumn˘ pracovník 
tamního Ústavu stavebnin a zku‰ebních metod. Zku‰ební
pfiístrojovou technikou sleduje vlastnosti stavebních 
materiálÛ, zejména pomocí akustick˘ch metod. 
S humorem tak o sobû fiíká: „Jsem strojafi, kter˘ dûlá 
elektriku u stavafiÛ.“ Kromû toho má rád hudbu a od
mládí hraje na rozliãné, pfiedev‰ím dechové nástroje.
Znalosti získané ve v‰ech tûchto oborech ho pfiivedly 
k pozoruhodné amatérské tvorbû, jíÏ se uÏ fiadu let 
s úspûchem zab˘vá. Vytváfií vlastní hudební nástroje.
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na VUT v Brnû

Jan Ka‰pafiík – TvÛrce hudebních nástrojÛ

Skvûl˘m materiálem je tfieba ãern˘ bez, kter˘ vzdoruje 
stfiídavému vlhãení a vysou‰ení a pfiitom nepraská, anebo
sluneãnice, jejíÏ stonek se po impregnaci stává pevn˘m
a velmi lehk˘m dfievem. 

K tomu, aby ãlovûk mohl sám vyrábût nástroje, nestaãí, aby
mûl ‰ikovné ruce, rozumûl hudbû a vûdûl nûco z akustiky,
k tomu je tfieba b˘t také technologem, kter˘ materiálÛm
rozumí. Tím v‰ím v‰ak Jan Ka‰pafiík je, proto jeho nástroje
nemají daleko k dokonalosti. Radí se v‰ak i s jin˘mi odbor-
níky, tfieba s botaniky, aby se dozvûdûl nûco více o rostlinû,
která ho zajímá. 

Ke stavûní nástrojÛ pfiistupuje ryze tvÛrãím zpÛsobem, 
zásadnû nekopíruje, ale snaÏí se skuteãnû vytvofiit vlastní ¨
originální nástroj. Inspirací mu v‰ak ãasto jsou ilustrace ve 
star˘ch knihách, z nichÏ se snaÏí dozvûdût nûco o povaze
historického nástroje. Nûkdy aÏ dodateãnû zjistí, Ïe jeho 
v˘tvor má jiÏ svého pfiedchÛdce. Tak tomu bylo v pfiípadû
past˘fiské trouby vyrobené z arunda. Na jedné fotografii 
v muzeu objevil, Ïe tento nástroj jiÏ existuje – hraje se na
nûj v Indii. 

Obãas si z organologÛ udûlá „dobr˘ den“, aby si nemysleli,
Ïe jen rekonstruuje pÛvodní nástroje. Tak z legrace pfiidal
ke svému basovému cinku pedálové klapky, na které lze
maãkat nohama. ProtoÏe v‰ak nástroj dokonale hrál, vzali
to odborníci úplnû váÏnû, a bylo po provokaci.

Kdybyste nûkdy chtûli na vlastní oãi spatfiit podobné nástro-
je, jaké má pan Ka‰pafiík ve své domácí sbírce, nav‰tivte
muzeum na zámku ve StráÏnici. Tuto expozici ostatnû Jan
Ka‰pafiík pomáhal sestavit a mezi jin˘mi tam najdete i jeho
originální v˘tvory.

Yvonne KONEâNÁ
Foto: Petr KONEâN¯

Náv‰tûva tvÛrãí dílny
Ve svém domû v BlaÏovicích nám Ing. Ka‰pafiík ochotnû
odkr˘vá své bohatství – sbírku rozmanit˘ch nástrojÛ, z nichÏ
vût‰inu vlastnoruãnû vyrobil. ¤adu z nich i prodal, neboÈ
zvlá‰tû v cizinû je o nû velk˘ zájem. Nevíte, kam se dfiíve
podívat, v kaÏdém koutku dílny je co objevovat: rÛzné druhy
cinkÛ, ‰almaje, flétny, trouby, ale tfieba i bubínky potaÏené
kozí kÛÏí... Najdete tu také strunné nástroje a pod stohy
not a jiného haraburdí se ukr˘vá klavír. V kovárnû, kterou
zdûdil po otci, pak na jeho ‰ikovné ruce i citlivé ucho ãekají
rozloÏené varhany.

Materiál k v˘robû nástrojÛ hledá pfiedev‰ím v pfiírodû.
„Dut˘ch rostlin je v‰ude dost,“ fiíká a vzápûtí prozrazuje, Ïe
jej pátrání za vhodn˘m materiálem zaválo do rÛzn˘ch 
konãin svûta, napfiíklad do Tunisu, odkud si pfiivezl arundo,
coÏ je druh tfitiny. Ale nemusíme chodit aÏ tak daleko. 


