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V˘roãní zpráva o ãinnosti VUT v Brnû za rok 2001 je pfiedkládána v souladu se zákonem
ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách. Byla vypracována s pfiihlédnutím k rámcové osnovû o ãin-
nosti vysoké ‰koly za rok 2001, kterou vydalo M·MT. Pfiedkládá nej‰ir‰í vefiejnosti údaje a pod-
statné v˘sledky v‰ech ãinností souvisejících s pÛsobením Vysokého uãení technického v Brnû
v rámci ãeského i mezinárodního vysokého ‰kolství a vûdeckov˘zkumn˘ch aktivit.

V roce 2001 probíhaly na VUT v Brnû pfiípravné práce ke zfiízení Fakulty informaãních tech-
nologií a následné transformaci Fakulty elektrotechniky a informatiky. Zfiízení Fakulty informaã-
ních technologií bylo schváleno dne 12. 6. 2001 Akademick˘m senátem VUT. K jejímu zfiízení vy-
dala dne 31. 10. 2001 souhlasné stanovisko i Akreditaãní komise âR, která souãasnû doporuãila
k akreditaci nové studijní programy Fakulty informaãních technologií a Fakulty elektrotechniky
a komunikaãních technologií. Fakulta informaãních technologií byla zfiízena k 1. 1. 2002.

Mezi priority VUT v Brnû patfiilo i v roce 2001 budování kvalitního informaãního systému.
Stávající informaãní systém byl pfieveden na nov˘ systém s názvem Brutis (Brno University of
Technology Information Systém). Prvním modulem nového informaãního systému vyvíjen˘m
v roce 2001 byl modul pro evidenci v˘sledkÛ aktivit z oblasti vûdy a v˘zkumu. Souãasnû pokra-
ãovaly práce na dal‰ím modulu studijní evidence STUDENT.

V oblasti vûdeck˘ch, v˘zkumn˘ch a dal‰ích tvÛrãích aktivit poãet a celkov˘ objem úspû‰-
nû fie‰en˘ch domácích i zahraniãních grantov˘ch projektÛ v‰ech kategorií svûdãí o v˘znam-
ném postavení VUT v Brnû mezi ãesk˘mi vysok˘mi ‰kolami. V roce 2001 probíhalo hodnocení
v˘zkumn˘ch zámûrÛ na úrovni M·MT. Hodnocení dopadlo pro VUT velmi dobfie a v‰echny
v˘zkumné zámûry budou financovány v plné v˘‰i aÏ do roku 2003.

V roce 2001 se uskuteãnily dvû v˘znamné integraãní akce. Byla sjednocena pracovi‰tû za-
b˘vající se tûlesnou v˘chovou na VUT. Vzniklo tak a od 1. 1. 2001 zahájilo svou ãinnost Centrum
sportovních aktivit (CESA). Od 1. 1. 2001 oficiálnû zahájilo svou ãinnost také Centrum vzdûlává-
ní a poradenství (CEVAPO).

Nadále pokraãovala spolupráce s prÛmyslem, stavebnictvím a dal‰ími institucemi. Údaje
z úfiadÛ práce svûdãí o tom, Ïe o absolventy VUT v Brnû je zájem a snadno nacházejí zamûst-
nání.

V roce 2001 byly schváleny a nabyly úãinnosti zmûny vnitfiních pfiedpisÛ, které jsou uvede-
ny v tab. I.

Jednotlivé kapitoly pfiedkládané V˘roãní zprávy ukazují kvalitativní a kvantitativní stránky
rozvoje VUT v Brnû v roce 2001.

I. ÚVOD
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Vûdecká rada Akademick˘ senát Rektor

Kvestor Správní rada

Rektorát vãetnû
hospodáfiské a
vnitfiní správy

Centrum
v˘poãetních a

informaãních sluÏeb

Fakulta stavební Ústav soudního
inÏen˘rství

Ústfiední knihovna

Fakulta strojního
inÏen˘rství Centrum vzdûlávání

a poradenství

Nakladatelství
VUTIUM

Fakulta
elektrotechniky a

informatiky

Centrum sportovních
aktivit

Fakulta architektury
Koleje a menzy Brnû

Fakulta
podnikatelská

Fakulta chemická

Fakulta v˘tvarn˘ch
umûní



Samosprávn˘mi akademick˘mi orgány VUT v Brnû jsou Akademick˘ senát, rektor, Vûdecká
rada. Dal‰ími orgány jsou Správní rada, kvestor.

SloÏení orgánÛ Vysokého uãení technického v Brnû je uvedeno v tab. III. - 1 aÏ 4.
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Studijní programy
V roce 2001 bylo na 7 fakultách VUT akreditováno 38 bakaláfisk˘ch, magistersk˘ch a dok-

torsk˘ch studijních programÛ, které sahají od klasick˘ch inÏen˘rsk˘ch oborÛ, nov˘ch interdisci-
plinárních oborÛ spojujících inÏen˘rství s pfiírodovûdn˘mi disciplínami nebo ekonomikou po
architekturu a v˘tvarná umûní (tab. IV. - 1a, 1b).

V prÛbûhu roku probûhly úspû‰nû reakreditace studijních programÛ na Fakultû stavební,
Fakultû chemické, Fakultû podnikatelské a Fakultû v˘tvarn˘ch umûní. 

V souvislosti s pfiípravami vzniku Fakulty informaãních technologií a následné transformace
Fakulty elektrotechniky a informatiky na Fakultu elektrotechniky a komunikaãních technologií
byly pfiipraveny dva nové strukturované (typ bakaláfisk˘, magistersk˘ a doktorsk˘) studijní pro-
gramy, a to studijní program Informaãní technologie a studijní program Elektrotechnika, elek-
tronika, komunikaãní a fiídicí technika. V závûru roku byly oba studijní programy akreditovány.
Pfiíprava a rozvoj nov˘ch studijních programÛ byly podpofieny 7 rozvojov˘mi programy M·MT
(tab. IV. - 7) a 113 projekty Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol (tab. IV. - 8).

Na v‰ech fakultách Vysokého uãení technického v Brnû je uÏíván kreditov˘ systém kompa-
tibilní s ECTS. 

Studenti
Na VUT bylo k 31. 10. 2001 zapsáno celkem 15 090 studentÛ, z toho 1 808 v bakaláfisk˘ch stu-

dijních programech, 11 695 v magistersk˘ch studijních programech a 1 587 v doktorsk˘ch stu-
dijních programech (tab. IV. - 2a, 2b, 2c, 2d). V roce 2000 bylo na VUT zapsáno celkem 16 579
studentÛ, z toho 2 581 na dvou zlínsk˘ch fakultách, které jsou od 1. 1. 2001 souãástmi UTB ve
Zlínû. Na sedmi brnûnsk˘ch fakultách VUT tedy vzrostl celkov˘ poãet studentÛ o 7 % oproti roku
2000. 

Studijní neúspû‰nost (viz tab. IV. - 3a, 3b) je urãena zejména studenty, ktefií nepokraãovali
ve studiu po prvním roku studia. Je tradiãnû nejvy‰‰í u technick˘ch studijních programÛ a je dá-
na zejména nároãností tûchto oborÛ, strukturou uchazeãÛ o studium tûchto oborÛ a nedosta-
teãnou pozorností, která je na stfiedních ‰kolách vûnována fyzikálnû-matematick˘m disciplí-
nám, jeÏ nepochybnû pfiedstavují nutn˘ základ pro úspû‰né a kvalitní studium technick˘ch
oborÛ.

Poãet absolventÛ je dán v tab. IV. - 4a, 4b, 4c, 4d. Pfiíznivou skuteãností je vzrÛstající poãet
absolventÛ doktorsk˘ch studijních programÛ, zejména na Fakultû strojního inÏen˘rství a Fakultû
elektrotechniky a informatiky. Pfiehled o pfiiznan˘ch stipendiích a udûlen˘ch cenách je v tab.
IV. - 9 a pfiehled o udûlení Cen rektora a jin˘ch ocenûní je uveden v tab. IV. - 10.



Pfiijímací fiízení 
Poãet pfiihlá‰ek ke studiu na VUT v roce 2001 byl 13 443. Pfiijato bylo celkem 6 940 uchaze-

ãÛ o studium a zapsalo se 4 815 studentÛ (tab. IV. - 5a, 5b). O pfiezkoumání rozhodnutí o nepfii-
jetí poÏádalo 932 uchazeãÛ. Ve 189 pfiípadech dûkan pfiíslu‰né fakulty zmûnil své rozhodnutí, ze-
jména v dÛsledku uvolnûní studijních míst, a uchazeãe ke studiu pfiijal. Nejvût‰í poãet odvolání
431 byl na Fakultû podnikatelské.

Reáln˘ zájem o studium a kvalita uchazeãÛ se na jednotliv˘ch fakultách znaãnû li‰ila. Tradiãnû je
nejvy‰‰í zájem o studium ekonomicko-manaÏersky zamûfien˘ch oborÛ. Zájem o studium technick˘ch
oborÛ v‰ak stále neodpovídá jejich v˘znamu a reálné potfiebû takto vzdûlan˘ch mlad˘ch odborníkÛ.
Mezi uchazeãi o studium technick˘ch oborÛ se na jedné stranû stále sniÏuje podíl absolventÛ gym-
názií (z 9 595 uchazeãÛ o studium na FAST, FSI, FEI, FCH tvofií 42 % absolventi gymnázií, 48 % absolventi
stfiedních odborn˘ch ‰kol a 10 % absolventi z jin˘ch ‰kol) a na druhé stranû se zvy‰uje podíl absolven-
tÛ jin˘ch ‰kol, v jejichÏ vzdûlávání nehraje dominantní roli pfiíprava ke studiu na vysoké ‰kole. Získávání
kvalitních uchazeãÛ o studium vûnují v‰echny fakulty trvalou pozornost. Mezi nejv˘znamnûj‰í aktivity
v tomto smûru patfiila vedle pofiádání dnÛ otevfien˘ch dvefií na jednotliv˘ch fakultách pfiedev‰ím pre-
zentace na veletrhu vysoko‰kolského vzdûlávání GAUDEAMUS. Velmi úãinné jsou rovnûÏ
náv‰tûvy uãitelÛ a studentÛ z jednotliv˘ch fakult na stfiedních ‰kolách.

TvÛrãí ãinnost studentÛ
DÛleÏitou oblastí, na niÏ VUT klade tradiãnû dÛraz, je tvÛrãí ãinnost studentÛ jak v bakaláfisk˘ch

a magistersk˘ch, tak zejména v doktorsk˘ch studijních programech. Na FAST vystoupilo v 22 sekcích
152 studentÛ, na FSI vystoupilo na fakultní konferenci se sv˘mi pracemi 66 doktorandÛ, na FEI se kon-
ference STUDENT FEI 2001 zúãastnilo 76 doktorandÛ, 103 studenti magisterského a 3 studenti bakaláfi-
ského studijního programu. Na FCH probûhl první roãník soutûÏe studentÛ magisterského studia STU-
DENT FCH 2001, kterého se zúãastnilo 23 studentÛ, a dále probûhla tradiãní soutûÏ prací doktorandÛ,
jíÏ se zúãastnilo 21 doktorandÛ. S plánovan˘m zaãlenûním âeské republiky do EU souvisela zejména
aktivita studentÛ FP v rámci programu EOLE spojujícího strojírenství a ekonomiku s ohledem na dopa-
dy na Ïivotní prostfiedí. Studenti Fakulty architektury a Fakulty v˘tvarn˘ch umûní se úãastnili fiady ve-
fiejn˘ch v˘stav a soutûÏí. Fakulta architektury pofiádá tradiãní soutûÏ o Cenu Bohuslava Fuchse.

Hodnocení
Hodnocení studia a uãitelÛ studenty s vyuÏitím anonymních dotazníkÛ se uskuteãnila na

v‰ech fakultách s v˘jimkou FA. Pfii zadávání a vyhodnocování anket spolupracuje vedení fakult
se studentsk˘mi organizacemi. Na fakultách s v˘znamnou umûleckou sloÏkou a individualizo-
van˘m pfiístupem ke studiu a studentÛm (FA a FaVU) studenti hodnotí uãitele zejména vlastním
v˘bûrem ateliéru a tím uãitele. I tento zpÛsob funguje jako velmi dobrá zpûtná vazba.
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CeloÏivotní vzdûlávání 
Vedle akreditovan˘ch studijních programÛ VUT uskuteãÀuje programy celoÏivotního vzdû-

lávání. VUT nabízí kurzy profesní, urãené pfiedev‰ím pro absolventy, i zájmové, jako napfi.
Univerzita tfietího vûku.

Celkov˘ objem celoÏivotního vzdûlávání na VUT ãinil v roce 2001 celkem 4 529 hodin v 63
realizovan˘ch kurzech a programech CÎV, ve kter˘ch se zúãastnilo celkem 2 465 posluchaãÛ
(viz tab. IV. - 6). Podíl hodin v˘uky CÎV tvofiil v roce 2001 ve srovnání s celkov˘m objemem v˘u-
ky v akreditovan˘ch studijních formách 5,98 % a podíl poãtu úãastníkÛ CÎV ve srovnání s po-
ãtem studentÛ v akreditovan˘ch studijních programech je 17,61 %. Témûfi 31 % v˘uky CÎV bylo
v roce 2001 poskytováno v rámci externí akreditace zahraniãní univerzitou, profesní asociací ãi
jinou externí organizací.

Z hlediska formy vzdûlávání bylo 78 % hodinové dotace v˘uky ve vzdûlávacích progra-
mech a kurzech CÎV realizováno v prezenãní formû, 9 % v distanãní formû a 13 % probíhal for-
mou kombinovaného prezenãního a distanãního studia. 

Univerzita tfietího vûku
Univerzita tfietího vûku na VUT (U3V) vstoupila v r. 2001 do druhého roku. Druh˘ roãník zá-

kladního kurzu tvofiily odborné pfiedná‰ky po dobu 26 t˘dnÛ (jedna pfiedná‰ka t˘dnû). Probûhla
pfiíprava tfietího roãníku, pro kter˘ se pfiedpokládá oborovû ãlenûné studium s v˘razn˘m podí-
lem aktivní práce samotn˘ch posluchaãÛ.

V r. 2001 nav‰tûvovalo základní kurz 138 posluchaãÛ.

Pro velk˘ zájem o doplÀkové kurzy pouÏití poãítaãÛ, zejména práce s internetem, byly
v obou semestrech otevfieny 4 paralelní kurzy s celkov˘m poãtem 161 úãastníkÛ. Kurzy byly roz-
dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé.

V roce 2001 schválilo M·MT rozvojov˘ program VUT „V˘stavba U3V s technick˘m zamûfie-
ním“ a pfiidûlilo na jeho fie‰ení ãástku 460 tis. Kã (NIV). ¤e‰ení bude pokraãovat v dal‰ích dvou
letech.

V rámci mezimûstské a mezinárodní spolupráce se uskuteãnila videokonference seniorÛ VUT
v Brnû a FEL âVUT. VUT v Brnû nav‰tívili studenti Univerzit tfietího vûku – seniofii z Anglie a Itálie,
ktefií byli v âR na v˘mûnném zájezdu. V roce 2001 byl navázán kontakt se ZAWIW – Centrem pro
dal‰í vzdûlávání, které je souãástí Univerzity v Ulmu, Nûmecko.



Vûdecká a tvÛrãí ãinnost
V roce 2001 se dále rozvíjela vûdecká a tvÛrãí ãinnost akademick˘ch pracovníkÛ VUT a zv˘-

‰il se podíl studentÛ doktorsk˘ch studijních programÛ na této ãinnosti. Vûdecká a tvÛrãí ãinnost
akademick˘ch a tvÛrãích pracovníkÛ VUT v Brnû byla v loÀském roce zamûfiena do tfií hlavních
oblastí. První je oblast nespecifikovaného v˘zkumu, kter˘ je podporován finanãnû pfiedev‰ím
z programÛ podpory vûdy a v˘zkumu M·MT. Mezi hlavní zdroje financování patfií program v˘-
zkumn˘ch zámûrÛ a program center. Na VUT bylo v roce 2001 fie‰eno 19 v˘zkumn˘ch zámûrÛ
a VUT bylo nositelem 1 centra a spoluúãastnilo se na programu 1 dal‰ího centra s âVUT. Druhou
oblastí je oblast specifického v˘zkumu, která pokr˘vá projekty v rámci grantového systému jak
GA âR, tak i grantov˘ch agentur rezortních ministerstev, pfiedev‰ím MPO, MDS, MK a MZ.
Nezanedbatelnou souãástí tvÛrãí ãinnosti je i specifick˘ aplikovan˘ v˘zkum financovan˘ na zá-
kladû smluv s ãesk˘mi i zahraniãními prÛmyslov˘mi podniky.

V roce 2001 probûhlo hodnocení VZ na úrovni M·MT. VUT patfiilo v hodnocení VZ k nejlep-
‰ím v rámci âR. Jeden VZ byl hodnocen stupnûm A (vynikající), 16 VZ bylo hodnoceno stupnûm
B (velmi dobr˘) a 5 stupnûm C (dobr˘). Îádn˘ zámûr nebyl navrÏen k ukonãení ãi pfiepracová-
ní, tak jak tomu bylo na âVUT ãi TU Liberec.

V roce 2001 se podafiilo dosáhnout úrovnû financování nespecifikované tvÛrãí ãinnosti z in-
stitucionálních zdrojÛ odpovídající 1/5 velikosti dotace na vzdûlávací ãinnost. NárÛst objemu
financí v této kategorii byl ve srovnání s rokem 2000 témûfi 87 %. V tomto roce uÏ nedo‰lo k pfie-
rozdûlení financí ze vzdûlávací ãinnosti do oblasti institucionální podpory nespecifikovaného
v˘zkumu a lze konstatovat, Ïe se poprvé v˘zkum financoval ãistû ze zdrojÛ vytvofien˘ch tvÛrãí
a vûdeckou ãinností. Na tvÛrãí ãinnost bylo pfiidûleno 96 791 tis. Kã. Normativním zpÛsobem bylo
na fakulty rozdûleno 79 516 tis. Kã a nenormativním zpÛsobem (prostfiedky na zabezpeãení IT,
databáze, fond aktivit vûdy a umûní, podpora realizaãních projektÛ) 17 275 tis. Kã. Kromû toho
získalo VUT na v˘zkumné zámûry 103 022 mil. Kã. Jako kaÏdá dynamická instituce i VUT se pfies
dosaÏenou vzestupnou tendenci musí porovnávat s konkurenãními univerzitami, a to pfiedev‰ím
s âVUT a MU. V tomto srovnání jsme dosáhli tempa rÛstu mírnû pfievy‰ujícího rÛst na MU a srov-
natelného rÛstu s âVUT.

Poãty grantov˘ch projektÛ fie‰en˘ch na VUT a celkové objemy finanãních prostfiedkÛ získa-
n˘ch v grantov˘ch soutûÏích na podporu specifického v˘zkumu jsou uvedeny v tabulce V. - 1
a V. - 8. Vzhledem k roku 2000 se poãet projektÛ zv˘‰il o 3,3 % a celkov˘ objem finanãních pro-
stfiedkÛ se zv˘‰il o 3,8 %. Nutno zdÛraznit, Ïe v této oblasti jsou velké rozdíly mezi jednotliv˘mi
fakultami. Tyto rozdíly jsou dány jednak absolutními velikostmi jednotliv˘ch fakult a jednak pod-
statn˘mi rozdíly ve struktufie zdrojÛ financování, v prÛmûrné velikosti grantÛ a pfiedev‰ím
v percentuálním zastoupení tvÛrãích pracovníkÛ podílejících se jako nositelé grantov˘ch pro-
jektÛ. Z tohoto hlediska lze vyzvednout situaci na FSI, kde je nej‰ir‰í základna nositelÛ projektÛ.
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V. V¯ZKUM A V¯VOJ
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BohuÏel jsou i fakulty, kde se na 100 % pfiíjmÛ z grantové ãinnosti jiÏ dlouhodobû podílí jeden aÏ
dva pracovníci. Celkovû, i pfies pozitivní situaci na FSI a pfiijatelnou situaci na FEI a FAST, v‰ak lze
konstatovat, Ïe poãet pracovníkÛ figurujících jako nositelé grantÛ je podprÛmûrn˘ ve srovnání
s univerzitami jak v EU, tak v celosvûtovém prÛmûru. Je bûÏné, Ïe se na 60 % celkového obje-
mu finanãních prostfiedkÛ získan˘ch v grantov˘ch soutûÏích podílí 6-8 % akademick˘ch pra-
covníkÛ. Na VUT se na získání stejného objemu prostfiedkÛ podílí pouze 0,4 % akademick˘ch
pracovníkÛ. Na rozdíl od ostatních univerzit a V· mÛÏe VUT vykázat nejvy‰‰í podíl prostfiedkÛ zís-
kan˘ch v aplikovaném v˘zkumu z rezortních grantov˘ch agentur, pfiedev‰ím z programÛ MPO.
To svûdãí o stále rostoucí snaze o aplikaci v˘sledkÛ základního v˘zkumu v prÛmyslové praxi.
Nejvût‰í úspû‰nosti bylo jako i v pfiedchozích letech dosaÏeno u grantové agentury MPO a MDS.
Zde je tfieba vyzdvihnout pfiedev‰ím FSI, FAST, FEI a FCH.

Snaha o dal‰í rozvoj procesu pfienosu v˘sledkÛ vûdecké a tvÛrãí ãinnosti do prÛmyslové pra-
xe vedla k reorganizaci oddûlení transferu technologií. V roce 2000 se plnû rozvinula ãinnost
konsorcia Regionální kontaktní organizace (RKO) regionu JiÏní Morava (spolu s BIC Brno
a Chepos Brno). Probûhla fiada informaãních a poradensk˘ch akcí, byla vytvofiena databáze
subjektÛ a proveden pfiehled v˘zkumn˘ch kapacit, které je VUT schopno nabídnout prÛmyslo-
v˘m podnikÛm v regionu.

Dal‰í aktivitou v oblasti podpory pfienosu nov˘ch technologií a inovaãního podnikání je kon-
cipování a reorganizace oddûlení pfienosu technologií (CTT) a zahájení jednání vedoucích ke
vzniku inkubátorÛ inovaãních firem. Financování ãinnosti CTT je zaji‰tûno v souãasné dobû zhruba
ze 60 % z grantÛ EU a M·MT a pfiedpokládá se, Ïe v roce 2001 pfiejde zcela na samofinancová-
ní. CTT provedlo inventuru technologií, které mohou b˘t v prvním kroku nabízeny institucionál-
ním investorÛm i fondÛm rizikového kapitálu k financování. Podmínkou byla alespoÀ minimální
patentová ochrana a pre-marketingová studie podporující alespoÀ evropskou úroveÀ nabízené
technologie. V˘sledkem této inventury bylo 11 technologií, na nichÏ se 7 podílela FEI a po 2
nabídly FSI a FCH. PÛvodní zámûr pouÏít k umístûní inkubátoru ãást budovy b˘valé menzy na
Kolejní musel b˘t opu‰tûn vzhledem k zahájení prací na pfiestavbû tohoto objektu pro
umístûní FP a ãásti FEI. Byl podán projekt na zfiízení inkubátoru VUT do programu „Park 2“ MPO.
V˘znamn˘mi byly i aktivity VUT v oblasti inovaãního podnikání studentÛ se zamûfiením na e-bu-
siness. RKO VUT bylo spolu s First Tuesday pofiadatelem celosvûtovû vÛbec prvním „First Tuesday
Academic“, na kterém se se‰lo pfies 300 studentÛ VUT a ostatních brnûnsk˘ch univerzit se zá-
stupci finanãníkÛ a s úspû‰n˘mi podnikateli, ktefií se s nimi podûlili o své vlastní zku‰enosti. V ob-
lasti pfienosu technologií se VUT podafiilo získat pozici lídra v inovaãním podnikání v rámci regi-
onu a v budoucnu by mûlo CTT poskytovat pomoc pfii komercionalizaci v˘sledkÛ vûdy i pro MU
a dal‰í V· jihomoravského regionu. Domníváme se, Ïe je navíc nutno v dal‰ím období zlep‰it
evidenci komercionalizovateln˘ch v˘sledkÛ VaV na VUT a zároveÀ zlep‰it i informovanost tvÛr-
ãích pracovníkÛ o ãinnosti CTT a o zpÛsobech moÏné komercionalizace v˘sledkÛ.



Stav publikaãní ãinnosti akademick˘ch pracovníkÛ je dokumentován v tabulce ã. V. - 5.
I zde, pfies relativnû slu‰nou úroveÀ, lze konstatovat, Ïe celkov˘ poãet publikací v mezinárodních
ãasopisech neodpovídá evropskému prÛmûru. Ukazuje se, Ïe zvlá‰tû na FSI, FP a FEI je vût‰ina
publikaãních v˘stupÛ ve formû konferenãních pfiíspûvkÛ. To je sice pozitivní a pfiispívá ke zvidi-
telnûní VUT v mezinárodním mûfiítku a k rychlé publikaci nov˘ch originálních v˘sledkÛ, av‰ak
vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina konferenãních pfiíspûvkÛ neprochází oponentsk˘m procesem bûÏ-
n˘m u ãasopisÛ, nelze jejich úroveÀ posoudit. Ve vût‰inû zahraniãních institucí je proto dávána
pfiednost recenzovan˘m publikacím v ãasopisech, a zde není situace na VUT uspokojující.
Relativnû malá informovanost a evidence je v oblasti realizovan˘ch inÏen˘rsk˘ch dûl a umû-
leck˘ch aktivit. V této oblasti bude tfieba pfiijmout opatfiení k objektivizaci hodnocení pfiínosÛ
inÏen˘rsk˘ch realizací a k alespoÀ ãásteãné kategorizaci umûleck˘ch tvÛrãích aktivit.

Vûdecká rada FAST udûlila 15 vûdeck˘ch hodností „kandidáta vûd“ (CSc.) a Vûdecká ra-
da VUT udûlila dvû vûdecké hodnosti „doktora vûd“ (DrSc.).

K 31. 12. 2001 skonãilo udûlování vûdeck˘ch hodností doktora vûd a kandidátÛ vûd.

Dal‰í informace viz tab. V. - 2, 3, 4, 6, 7, 8a, 8b.
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Rok 2001 byl prvním rokem, kdy v plné mífie fungovala nová organizace zavádûní a rozvoje
informaãního systému na VUT. V‰em fakultám se s men‰im ãi vût‰ím úspûchem podafiilo
zajistit osobu zodpovûdnou za zavádûní informaãního systému na fakultû – Systémového inte-
grátora. Koordinaãní a fiídicí funkci zaji‰Èovala Rada pro informaãní systém a vlastní v˘voj a im-
plementaci jednotliv˘ch subsystémÛ provádûlo Centrum v˘poãetních a informaãních sluÏeb
v tûsné spolupráci se systémov˘mi integrátory jednotliv˘ch fakult.

Informaãní infrastruktura
Informaãní infrastruktura VUT byla v roce 2001 ovlivnûna pfiechodem stávajícího univerzit-

ního informaãního systému na nov˘ systém, kter˘ dostal jméno Brutis (BRno University of
Techno-logy Information Systém). Stávající systém je tvofien fiadou volnû i velmi tûsnû prová-
zan˘ch subsystémÛ fie‰ících zpracování dat v celo‰kolském i lokálním rozsahu. Jádrem sou-
ãasného celouniverzitního systému jsou subsystémy centrálnû spravující data ekonomick˘ch,
personálnû-mzdov˘ch a studijních agend. Tyto subsystémy jsou vytvofieny v databázovém
prostfiedí Progress a provozovány na jednom centrálním a jednom záloÏním serveru SGI spravo-
van˘mi CVIS. Tato data jsou primárním zdrojem dat pro ostatní provozní subsystémy, jako je
ubytovací a stravovací subsystém Koleji a menz. Pfienos údajÛ mezi databázemi provozních
subsystémÛ je obousmûrn˘, propojení jednotliv˘ch ãástí je on-line. Replikace a zrcadlení probí-
há s jist˘m ãasov˘m zpoÏdûním. Redundantní data jsou synchronizována v dostateãnû krátk˘ch
ãasov˘ch intervalech.

Prvním modulem nového informaãního systému vyvíjen˘m v roce 2001 byl modul pro evi-
denci v˘sledkÛ aktivit v oblasti vûdy a v˘zkumu. V prÛbûhu fie‰ení byl budován centrální dato-
v˘ sklad obsahující nejen údaje z centrálních databází, ale i data získávaná z dal‰ích zdrojÛ
(publikace RIV, RIP, CEP a dal‰í). V první fázi byl pro návrh datového skladu pouÏit databázov˘
stroj Progress. Koneãné fie‰ení v‰ak jednoznaãnû smûfiuje k databázovému prostfiedí ORACLE
s rozhraním pfiístupn˘m z Internetu s vyuÏitím standardních prohlíÏeãÛ (technologie XML). Ve dru-
hé polovinû roku byl do prostfiedí ORACLE zku‰ebnû pfieveden i datov˘ sklad stávající studijní
evidence STUDENT.

Dodavatelsk˘m zpÛsobem byla v obdobné technologii v roce 2001 vyfie‰ena první etapa
subsystému pasportizace budov.

Dostupnost informaãních zdrojÛ
Dostupnost informaãních zdrojÛ je v první fiadû ovlivnûna dostateãnou síÈovou infrastruktu-

rou ‰koly. SíÈ VUT tvofií v rámci Brna podstatnou ãást BAPS. Fakulty a pracovi‰tû VUT jsou rozmís-
tûny v rÛzn˘ch lokalitách Brna, v souãasné dobû se jedná o 16 míst, vût‰inou propojen˘ch mo-



novidov˘mi optick˘mi vlákny. Kromû vlastních lokalit je na pátefiní síÈ VUT napojeno 6 areálÛ
ústavÛ AV âR a dal‰í úãastníci sítû CESNET2. Proto je údrÏba a budování pátefiní sítû jednou z pri-
orit VUT.

Lokality VUT jsou spojeny optokabelov˘mi trasami, které jsou ve vlastnictví ‰koly. Koncem ro-
ku 2001 se jednalo o témûfi 30 km kabelÛ. Dal‰í trasy jsou k dispozici v rámci spolupráce v BAPS.
Vût‰ina z lokalit VUT má pro pfiipojení k dispozici minimálnû dva nezávislé okruhy vedené v rÛz-
n˘ch kabelech. Dostateãné mnoÏství optick˘ch vláken mezi lokalitami umoÏÀuje volit topologii
sítû tak, aby byla zaji‰tûna dostateãná redundance okruhÛ, coÏ pfiiná‰í zv˘‰ení spolehlivosti
a propustnosti sítû (zátûÏ se rozkládá mezi více tras).

Bûhem roku 2001 byla gigabitová pátefiní síÈ podstatnû roz‰ífiena o dal‰í pfiipojené lokality
a stala se primární pro chod poãítaãové sítû VUT. V severní ãásti Brna (uzel Technická 2) byla vy-
tvofiena hvûzda, do které jsou pfiipojovány dal‰í lokality VUT a AV âR v Brnû. V následujících le-
tech je pfiedpokládán vznik dal‰ích center navzájem propojen˘ch redundantními spoji. Vût‰ina
areálÛ je napojena L3 pfiepínaãi Extreme Networks Summit 48. Jsou to prvky urãené spí‰e pro
pátefie lokálních sítí neÏ pro pátefiní metropolitní sítû. K jejich pouÏití vedlo jednak finanãní hle-
disko, jednak v dobû nákupu (1998–2000) byl v˘bûr prvkÛ omezen. Pfii jejich pouÏití v pátefiní sí-
ti je hlavním problémem omezená moÏnost filtrace paketÛ, nedostupnost nov˘ch vlastností firm-
ware (bezpeãn˘ ‰ifrovan˘ pfiístup pro správu prvkÛ, podrobnûj‰í statistiky tokÛ dat apod.). Nové
prvky instalované v roce 2001 (Summit 7i, Summit 5i, Black Diamond) uÏ tato omezení nemají
a zejména u prvku Black Diamond je zaji‰tûno i roz‰ífiení na 10 Gb Ethernet.

Souãasnû s budováním metropolitní pátefie probíhá i posilování pátefiních sítí fakult a lokál-
ních sítí v areálech. Zámûrem VUT je pfiivést vysokorychlostní pfiipojení co nejblíÏe ke koncové-
mu uÏivateli. Tato snaha je zvlá‰È patrná na zasíÈování ubytovacích zafiízení pro studenty. V ro-
ce 2001 se podstatnû zv˘‰il poãet pfiípojn˘ch míst na Internet pfiímo z pokojÛ na studentsk˘ch
kolejích VUT. Na pátefiní síÈ byly pfiipojeny v‰echny koleje VUT a poãet pfiípojek na pokojích
stoupl na 2200. Tím se v˘znamnû pfiiblíÏil k poãtu pfiípojn˘ch míst celého zbytku ‰koly, kter˘ch je
více neÏ 3000.

Dostupnost informaãních zdrojÛ pro studenty rovnûÏ v˘znamnû ovlivnila skuteãnost, Ïe jiÏ
v roce 1999 zajistilo VUT z centrálních zdrojÛ vybudování minimálnû jedné desetimístné poãíta-
ãové studovny na kaÏdé fakultû. V Centru VUT mají studenti k dispozici tfii volnû pfiístupné poãí-
taãové studovny vybavené celkem 60 standardními osobními poãítaãi s pfiístupem na Internet.
Lze konstatovat, Ïe pfiístup k informaãním zdrojÛm je na VUT omezen pouze oprávnûním uÏiva-
telÛ pfiistupovat k pfiíslu‰né kategorii údajÛ a licenãní politikou poskytovatelÛ externích infor-
maãních zdrojÛ. 
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VyuÏití vnûj‰ích a vnitfiních informaãních systémÛ
Jako zdroj dat pro fiízení a prezentaci VUT byl v roce 2001 stále ve znaãné mífie vyuÏíván pÛ-

vodní provozní informaãní systém EkonFiS a Student. V prÛbûhu roku v‰ak stále více nab˘val na
v˘znamu jako vnitfiní informaãní systém ‰koly systém Brutis, jehoÏ datová základna byla vyuÏita
v prezentaãní vrstvû fiady fakult. Systém podporuje roz‰ifiování pfiístupu k datÛm na v‰echny,
jichÏ se data t˘kají nebo o nich nûjak˘m zpÛsobem vypovídají.

Vnûj‰í informaãní systémy jsou na VUT reprezentovány pfiedev‰ím profesionálními elektro-
nick˘mi informaãními zdroji pro vzdûlávání, vûdu a v˘zkum. (Viz kapitola 7. Knihovnicko-infor-
maãní sluÏby.) Kromû tûchto informaãních zdrojÛ volnû dostupn˘ch v‰em zamûstnancÛm a stu-
dentÛm VUT existuje je‰tû celá fiada dal‰ích vnûj‰ích informaãních systémÛ pouÏívan˘ch na VUT.
Pfiístup k nim je ale omezen. Toto omezení je zpÛsobeno tím, Ïe se jedná o specializované systé-
my urãené úzkému okruhu specialistÛ nebo klientské programy, kde pfiístup je omezen licenãní
politikou poskytovatele (napfiíklad Ekonomicko-právní informaãní servis a podobnû).

Napojení akademick˘ch sítí V· na Internet
Pátefiní síÈ VUT v Brnû je budována v rámci BAPS (Brnûnská akademická poãítaãová síÈ) na

základû dohody mezi vysok˘mi ‰kolami a ústavy AV âR o spoleãn˘ch zásadách v˘stavby aka-
demick˘ch poãítaãov˘ch sítí v Brnû. Metropolitní síÈ je pak napojena na národní síÈ pro vûdu
a v˘zkum CESNET2, která zaji‰Èuje její vnitrostátní a zahraniãní konektivitu. Prostfiednictvím uzlu vy-
sokorychlostní sítû GÉANT, kter˘ je umístûn pfiímo v prostorách sdruÏení CESNET, je VUT napojeno
na tfii tisíce vûdeck˘ch a vzdûlávacích pracovi‰È ve více neÏ tfiiceti státech Evropy. SíÈ VUT je pfii-
pojena do národní sítû pro vûdu a v˘zkum CESNET2 rychlostí 1 Gb/s (od roku 2000). Na stranû
VUT je pfiístupov˘m místem uzel Technická 2, kter˘ je vybaven pfiepínaãem Summit5i/LX. ZáloÏní
pfiipojení je realizováno Ethernetem 100 Mb/s do uzlu Antonínská 1. V souãasné dobû rychlost
primárního pfiipojení postaãuje, je ov‰em potfieba pov˘‰it rychlost záloÏního pfiipojení na 1 Gb/s.
Nové prvky instalované do klíãov˘ch uzlÛ VUT jsou voleny tak, aby v budoucnosti umoÏÀovaly
pfiechod na 10 Gb/s, a to vãetnû pfiipojení do sítû národního v˘zkumu. 

Zapojení do projektu evropsk˘ch vysokorychlostních sítí
Zaji‰tûní provozu metropolitní pátefiní sítû a pfiístupu VUT do vysokorychlostní sítû národního

v˘zkumu CESNET vyÏaduje velmi tûsnou spolupráci mezi pracovníky CVIS a pracovníky sdruÏení
CESNET. Tato spolupráce se rozvíjí i v rámci nûkolika projektÛ fie‰ících na celostátní úrovni rÛzné
problémové oblasti vysokorychlostních sítí. Prostfiednictvím spolupráce se sdruÏením CESNET se
VUT jiÏ od roku 2000 úãastní na projektu celoevropské gigabitové sítû GÉANT. VUT spoleãnû
s ostatními vysok˘mi ‰kolami v âeské republice se úãastí na projektu GÉANT zafiadí mezi akade-
mické instituce osmi evropsk˘ch zemí, do kter˘ch povede okruh o pfienosové rychlosti 10 Gb/s.



Superpoãítaãové centrum
Superpoãítaãové centrum na VUT v Brnû je provozováno Centrem v˘poãetních a infor-

maãních sluÏeb. V roce 2001 nebyl poãítaã (SGI POWER Challenge L) tohoto centra dále posi-
lován. âinnost centra se soustfiedila pfiedev‰ím na obnovu a roz‰ífiení kvalitního aplikaãního
programového vybavení. To je na VUT orientováno hlavnû na problematiku nároãn˘ch inÏe-
n˘rsk˘ch v˘poãtÛ, napfiíklad v˘poãetní systémy metody koneãn˘ch prvkÛ. Pfii zaji‰Èování
programového vybavení byl kladen dÛraz na moÏnost jeho provozování v heterogenním
prostfiedí. To umoÏnilo vyuÏít v˘poãetní kapacity pfiímo na fakultách nebo po dohodû na dal‰ích
‰kolách sdruÏen˘ch v projektu METACentra.

VII. KNIHOVNICKO-INFORMAâNÍ SLUÎBY
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Knihovnická podpora informaãního zabezpeãení na VUT v Brnû probíhá jednak na úrovni zabez-
peãování primárních zdrojÛ: odborn˘ch publikací, skript, ãasopisÛ apod., jednak zpfiístupÀováním
elektronick˘ch informaãních zdrojÛ tzv. bibliografick˘ch, které poskytnou utfiídûn˘ pfiehled tematic-
k˘ch informací. Je úkolem knihovníkÛ k tûmto sekundárním informacím primární text dohledat – opat-
fiit pomocí meziknihovních v˘pÛjãních sluÏeb (MVS) a cestou elektronického dodání dokumentÛ (DDS).
S progresivním nárÛstem zpfiístupÀovan˘ch informaãních databází je i vysok˘ nárÛst MVS a DDS.

Elektronické sluÏby
Pokraãuje naplÀování projektÛ z minulého roku, kter˘mi bylo umoÏnûno uÏívání renomovan˘ch in-

ternetovsk˘ch sluÏeb a on-line prohlíÏení informaãních databází, a to jak bibliografick˘ch, tak plnotex-
tov˘ch (napfi. ãlánky ze zahraniãních vûdeck˘ch ãasopisÛ svûtov˘ch vydavatelÛ). Trend zajistit co nej-
‰ir‰í pfiístup k informacím se projevuje jednak v pfiidûlení národních licencí, v dal‰ích pfiípadech je získání
pfiístupÛ k informaãním databázím umoÏnûno díky úãasti VUT v pfiíslu‰n˘ch konsorciích. Seznam infor-
maãních databází (internetovsk˘ch sluÏeb), které byly v roce 2001 pfiístupné z „Virtuální knihovny“
http://www.vutbr.cz/library (ze v‰ech poãítaãÛ VUT):

EIFL Direct (Electronic Information for Libraries)
Web of Science
JCR Web (Journal Citation Reports on the Web)
Periodical Contents Index
ProQuest5000
Science Direct
Compendex, Metadex, Inspec, Iconda
Literatura Online
KnowEurope
Wiley
Academic Press
Springer

Seznam informaãních databází, které jsou s ohledem na licenãní omezení pfiístupné pouze
z knihoven VUT:

MathSci
Beilstein
Bookfind
Ulrych’s on Disc
âeská národní bibliografie
EPIS – Ekonomicko-právní informaãní systém

Specializované informaãní zdroje uvádûjí jednotlivé knihovny na sv˘ch webov˘ch stránkách.

Dal‰í informace viz tab. VII. - 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b.



Kvalifikaãní struktura zamûstnancÛ VUT v Brnû je uvedena v tab. IX. - 1a, graficky znázor-
nûna v grafu IX. - 1b. Graf IX. - 1c znázorÀuje strukturu zamûstnancÛ podle fakult a souãástí
VUT v Brnû.

Vûková a kvalifikaãní struktura akademick˘ch pracovníkÛ je uvedena v tabulce IX. - 2.

IX. AKADEMIâTÍ PRACOVNÍCI
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Vysoké uãení technické v Brnû patfií svou produkcí mezi nejvût‰í vydavatele odborné litera-
tury v âeské republice. V roce 2001 vydalo 245 titulÛ. Zásluhu na tom mají nejen nejvût‰í fakulty
– Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta strojního inÏen˘rství, Fakulta stavební, ale
i Fakulta podnikatelská a nakladatelství VUTIUM. 

I v roce 2001 se realizoval model vydávání odborné literatury v rámci VUT, kdy jednotlivé fa-
kulty publikovaly pfiedev‰ím sborníky z konferencí a uãební texty pro své studenty.
Nakladatelství VUTIUM zaji‰Èovalo vydávání titulÛ v rÛzn˘ch edicích (napfi. uãebnice, monogra-
fie, vûdecké spisy, pfiíleÏitostné tisky) pro nej‰ir‰í odbornou vefiejnost. Pfiipravilo k vydání sborník
úvah v˘znamn˘ch osobností My‰lenky na zlomu tisíciletí, v ãeské i anglické verzi. Redakãnû spo-
lupracovalo i s jin˘mi nakladateli: s brnûnsk˘mi vysok˘mi ‰kolami vydalo sborník Universities and
the Bologna Declaration. A Strategy of Changes. Pro Compostela Group pfiipravilo spolu
s Masarykovou univerzitou publikaci Václav Havel as a Dramatist. 

V akademickém roce 2001 vydalo novou vysoko‰kolskou uãebnici obecné fyziky autorÛ
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: FYZIKA (v originálu Fundamentals of Physics, 5th ed. Extended,
J. Wiley & sons 1997). Na pfiekladu se podílelo dvacet ãtyfii odborníkÛ z VUT v Brnû, Masarykovy
univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie vûd za koordinace Doc. RNDr. Petra Duba, CSc. Na
odborné redakci se podílelo nakladatelství PROMETHEUS, Praha. Dílo vy‰lo jako první svazek no-
vé edice VUT v Brnû „Pfieklady vysoko‰kolsk˘ch uãebnic“. Kfiest knihy doprovodila pfiedná‰ka
Dr. Jifiího Grygara. 

·iroké vefiejnosti byla uãebnice poprvé pfiedstavena v rámci mezinárodního kniÏního veletr-
hu Svût knihy v Praze. Nakladatelství VUTIUM zde také zajistilo spoleãn˘ stánek jedenácti ães-
k˘ch vysoko‰kolsk˘ch vydavatelÛ.

Prezentaci celkové produkce VUT v Brnû zajistilo nakladatelství v rámci ãeské expozice mezi-
národních kniÏních veletrhÛ ve Frankfurtu n./M., Bibliotéka v Bratislavû a na univerzitû v Coimbfie.

Dal‰í informace viz tab. VIII. - 1, 2.

VIII. NAKLADATELSKÁ A EDIâNÍ âINNOST
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Socrates/Minerva – VUT v Brnû podalo 2 pfiedbûÏné návrhy – pre-proposals:
– EUROSAFE – European Safety Training System for Managing Emergency Situations and Crises
– Internet Multilingual Information, Training and Education Centre IMITEC.

Socrates/Grundtvig – byl podán pfiedbûÏn˘ návrh – pre-posal:
– Internationales Interaktives Glossar zur allgemeinen Weiterbildung für Ältere in Europe (IIG).

CEEPUS – v rámci tohoto programu realizovaného na 4 fakultách (FAVU, FAST, FSI, FEI) vyce-
stovalo na studijní pobyty celkem 17 studentÛ a 5 uãitelÛ, na jednotlivé fakulty VUT v Brnû pfiije-
lo 17 studentÛ a 9 uãitelÛ z Maìarska, Slovinska, Polska, Rumunska a Chorvatska.

Leonardo – programu se úãastní FEI, FAST, FP a FSI formou studentsk˘ch mobilit – stáÏí v za-
hraniãí a formou pilotních projektÛ (napfi. pilotní projekt Ústavu jazykÛ FSI – Community
Vocational Training Action Programme).

Programy EU s v˘jimkou Erasmu nejsou na VUT v Brnû centrálnû spravovány. Jednotliví fie‰i-
telé se mohou pfiihla‰ovat samostatnû. V souvislosti s tûmito programy poskytuje zahraniãní od-
dûlení základní informace a metodické pokyny zájemcÛm o úãast v tûchto programech.

Dal‰í informace v tab. X. - 5.

Meziuniverzitní spolupráce – v r. 2001 pokraãovaly aktivity pfii navazování zahraniãních me-
ziuniverzitních, tzv. rámcov˘ch smluv. Konkrétní formu spolupráce naplÀují jiÏ smlouvy bilaterál-
ní, uzavírané na úrovni zainteresovan˘ch fakult. Takto bylo uzavfieno 5 rámcov˘ch smluv a 9
smluv je v pfiípravû – viz tab. X. - 1.

Rozvojové programy M·MT – jednotlivé fakulty (FP, FCH, FEI) podaly návrhy 6 rozvojov˘ch
programÛ v celkové délce trvání 43 mûsícÛ a hodnotû 720 tis. Kã, a to v rámci bilaterálních
smluv i „free movers“ aktivity. Programy jsou urãeny na podporu realizace diplomov˘ch projek-
tÛ a doktorsk˘ch prací na zahraniãních univerzitách.

Spolupráce s GREF (Groupement des Retraites Educateurs sans Frontieres) – pokraãovala
i v r. 2001, opût formou v˘uky francouz‰tiny pro studenty i akademické pracovníky VUT v Brnû
rodil˘mi mluvãími. Univerzita hradí lektorÛm pouze ãásteãnû ubytování. 

23

Zapojení VUT v Brnû do programÛ EU pro vzdûlávání
a pfiípravu na povolání 

Socrates/Erasmus – druhá fáze programu na 2000/2006.
Mobility studentÛ a uãitelÛ patfií mezi decentralizované aktivity (fiízené Národní agenturou

Socrates/Erasmus v Praze). Jsou financovány ze dvou zdrojÛ – z prostfiedkÛ EU (cca 1/4 celkové
ãástky) a dofinancování ze zdrojÛ M·MT. Pfiíspûvky na studijní pobyty jsou diferencovány do tfií
skupin podle v˘‰e Ïivotních nákladÛ v jednotliv˘ch zemích od 410 do 470 EUR na mûsíc, pfiiãemÏ
v˘‰e prÛmûrného grantu zÛstává zachována – 450 EUR na mûsíc. Pfiíspûvek na t˘denní v˘jezd
uãitele ãiní 480 EUR. Ve srovnání s pfiedchozím ak. rokem se zv˘‰il poãet vyjíÏdûjících studentÛ
a uãitelÛ – viz tab. X. - 2.

PrÛmûrná délka pobytu studenta na zahraniãní univerzitû v ak. r. 2000/2001 ãinila 5,12 mû-
síce s prÛmûrn˘m pfiíspûvkem 85 tis. Kã. PrÛmûrná délka pobytu uãitele v zahraniãí v akade-
mickém roce 2000/2001 ãinila 1,38 t˘dne s prÛmûrn˘m pfiíspûvkem témûfi 25 000 Kã. 

Souborn˘ pfiehled plánovan˘ch v˘jezdÛ i jejich realizace znázorÀuje tab. X. - 3.

Pfiípravné náv‰tûvy – uskuteãnily se 4 pfiípravné náv‰tûvy – viz tab. X. - 4 – jejichÏ v˘sledkem
bylo podepsání 3 bilaterálních smluv a návrh 2 intenzivních projektÛ s úãastí studentÛ a uãitelÛ
z více univerzit.

Monitorovací náv‰tûvy – v rámci uzavfien˘ch bilaterálních smluv se uskuteãnily 2 náv‰tûvy –
viz tab. X. - 4 – spojené s prezentací FEI, seznámením se se studijními podmínkami na 3 partner-
sk˘ch univerzitách a navázáním osobních kontaktÛ s uãiteli i pracovníky zahraniãních oddûlení.

Intenzivní program – realizován v ãervenci 2001 na téma New Functions for Industrial Areas
in Ostrava. Koordinátorem projektu byla na Fakultû architektury Prof. Helena Zemánková. Akce
se zúãastnilo 20 studentÛ ze 3 zemí a 4 univerzit za v˘razné podpory mûstsk˘ch orgánÛ
v Ostravû.

Jazykové kurzy v rámci programu Erasmus – pfiípravn˘ kurz francouz‰tiny pro studenty VUT
v Brnû vyjíÏdûjící do Francie, kurz ãe‰tiny pro zahraniãní studenty pfiijíÏdûjící na VUT v Brnû v rám-
ci programu v zimním i letním semestru po dobu v˘uky, letní intenzivní kurz ãe‰tiny – 5t˘denní –
pro studenty pfiijíÏdûjící na ãeské univerzity – v‰echny kurzy zaji‰Èoval Ústav jazykÛ Fakulty sta-
vební a byly hrazeny z prostfiedkÛ EU.

X. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDùLÁVÁNÍ

22



Ubytování
Studenti byli ubytováni v ak. roce 2001/2002 na základû jednotného pofiadníku pro v‰ech-

ny studenty VUT, dle kritérií schválen˘ch rektorem VUT v Brnû. Ubytování provádí Koleje a men-
zy v Brnû – souãást VUT v Brnû. Hlavním kritériem je doba dojíÏdûní z místa trvalého bydli‰tû do
místa ‰koly.

Pro akademick˘ rok 2001/2002 VUT poskytlo lÛÏkovou kapacitu pro studenty MU v poãtu
170 lÛÏek a pro studenty VFU v poãtu 80 lÛÏek.

K datu 11. 10. 2001 byla ubytovací kapacita obsazena na 97, 3 %. 

Ponechaná rezerva slouÏila k uspokojení poÏadavkÛ z jednotliv˘ch fakult VUT v Brnû pro
ubytování studentÛ – cizích státních pfiíslu‰níkÛ a v˘mûnn˘ch pobytÛ v rámci programu SOC-
RATES, ERASMUS a CEEPUS. 

Do konce roku 2001 se nepodafiilo ubytovat z pofiadníku ÏadatelÛ v‰echny studenty (k da-
tu 11. 1. 2002 evidovaly Koleje a menzy v Brnû 1093 neuspokojen˘ch Ïádostí o kolejní místo).
V ak. roce 2001/2002 se zv˘‰il poãet ÏadatelÛ o ubytování a prodlouÏila se i doba dojíÏdûní po-
tfiebná pro ubytování studentÛ.

Zv˘‰ení lÛÏkové kapacity
V roce 2000 bylo rozhodnuto, Ïe zv˘‰ení lÛÏkové kapacity na jednotliv˘ch blocích kolejí

v areálu Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, bude fie‰eno rekonstrukcemi místností studoven ne-
bo spol. místností, které byly vÏdy málo vyuÏívané. Nové pokoje byly navrÏeny jako trojlÛÏkové.
Na kaÏdém podlaÏí byly dvû spoleãenské místnosti (studovny) a dvû místnosti pro pokojské.
Provedenou úpravou tak zÛstane na podlaÏí jedna studovna a jedna místnost pro pokojskou,
coÏ v souãasné dobû naprosto postaãuje.

Úpravy jiÏ byly provedeny na blocích K3 (r. 2000) a K4 (r. 2001), kde byla nová lÛÏková ka-
pacita vytvofiena z místností ve 2. NP aÏ 8. NP, tj. na sedmi podlaÏích, kde vzniklo ve 14 obytn˘ch
buÀkách 42 lÛÏek pro studenty. Náklady na jedno lÛÏko, vãetnû vybavení nov˘m nábytkem,
jsou ve v˘‰i zhruba 60 tis. Kã.

V˘‰e uvedené údaje jsou zpracovány v tabulkách XI. - 1 a 2.

XI. PÉâE O STUDENTY
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Spolupráce s TU Dresden – Nadace Herberta Quandta – jiÏ tfietím rokem pokraãuje aktivní
spolupráce s TU Dresden a Nadací Herberta Quandta se sídlem v Bad Homburgu, která spoãí-
vá v nabídce stipendijních pobytÛ na TU Dresden pro studenty, doktorandy a vûdecké pra-
covníky VUT v Brnû, hrazen˘ch touto nadací. Mûsíãní stipendium pro studenty ãinilo 800 DM
max. na 2 roky, pro doktorandy 1200 DM max. na 1 rok. Cestovní náklady jsou plnû hrazeny
Nadací.

Pro akademické roky 1999/2000 a 2000/2001 byli vybráni vÏdy dva studenti. Na dal‰í aka-
demick˘ rok byly na základû konkurzu na VUT odeslány pfiihlá‰ky dal‰ích pûti studentÛ.
O koneãném v˘bûru studentÛ rozhoduje nûmecká strana.

AKTION – program spolupráce ve vûdû a vzdûlávání mezi Rakouskem a âeskou republikou
– VUT v Brnû (FP, FSI, FA) získalo podporu ve v˘‰i 126 tis. Kã pro jednotlivé aktivity. 

Mobilitní fond studentÛ – na podporu roz‰ífiení poãtu studentsk˘ch mobilit a nad rámec do-
savadních forem financování byl na útvaru vnûj‰ích vztahÛ rozpracován návrh na zfiízení mobi-
litního fondu z rozpoãtov˘ch zdrojÛ univerzity, vãetnû návrhu kritérií pro pouÏití tohoto fondu
v roce 2002.

Propagace VUT v Brnû – byla vydána inovovaná verze propagaãní broÏury Brno University
of Technology, dále informaãní broÏura pro zahraniãní studenty s údaji o jednotliv˘ch fakultách,
informacemi o âeské republice a o Brnû a informaãní leták o VUT a fakultách. Uvedené mate-
riály byly vydány v angliãtinû, informaãní leták také v ãe‰tinû.

Prezentace velvyslanectví Japonska a japonské firmy Toray se sídlem v Prostûjovû se kona-
lo v aule Centra VUT v Brnû 20. listopadu 2001.
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Studentská komora akademického senátu
SKAS v roce 2001 zmûnila organizaãní strukturu studentsk˘ch organizací na VUT, zanikla

Rada studentÛ a místo ní vznikly nové komise jako poradní orgány Studentské komory AS:
Komise pro volnoãasové aktivity – zaji‰Èuje pofiádání Reprezentaãního plesu VUT a Majálesu

a dal‰ích akcí. 
Komise pro koleje a menzy – hájí zájmy studentÛ ve vztahu k této instituci. 

Pfiedsedou SKAS byl Jaroslav ·vec, místopfiedsedou SKAS a zástupcem v Radû vysok˘ch ‰kol
byla Marie Matulová. 

Aktuální problémy fie‰ili studenti v rámci Studentské komory AS v roce 2001 na tfiech stu-
dentsk˘ch snûmech, uspofiádali celostátní studentskou konferenci na téma Souãasná úloha
a postavení studentÛ vysok˘ch ‰kol v âR. V rámci humanitární akce Kvûtinov˘ den vybrali pfies
100 000 Kã pro Ligu proti rakovinû.
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Stravování
Koleje a menzy v Brnû zaznamenaly zv˘‰en˘ zájem studentÛ o stravování ve stravovacích

zafiízeních, kter˘ byl reakcí na zmûnu systému stravování. Od 1. 1. 2001 byl zaveden bezhoto-
vostní bezobjednávkov˘ systém s vyuÏitím prÛkazu studenta. Zavedení bylo umoÏnûno zaháje-
ním v˘roby zchlazen˘ch jídel. Nov˘ systém jednoznaãnû zv˘‰il zájem o stravování díky roz‰ífiené
nabídce a prodlouÏení v˘dejní doby nûkter˘ch zafiízení. V nûkter˘ch dnech (úter˘–ãtvrtek) jsou
v˘robní kapacity zcela vyãerpány a dal‰í oãekávané zv˘‰ení zájmu o stravování bude moÏné
uspokojit pouze jejich roz‰ifiováním ãi dovybavením nov˘mi technologiemi.

NárÛst poãtu studentsk˘ch porcí vykazovala menza PurkyÀova a Stravovací centrum I Pod
Palackého vrchem. Oproti tomu pokles poãtu studentsk˘ch porcí zaznamenala menza
Kounicova (pfiíãinou byla zejména pûtimûsíãní odstávka provozu bufetu Technická 8, kter˘ je or-
ganizaãní souãástí menzy).

V roce 2001 do‰lo k celkovému nárÛstu poãtu podan˘ch studentsk˘ch porcí o 122 703 opro-
ti roku 2000, tj. zv˘‰ení o 13,05 %.

Nejvût‰ím rizikem v oblasti stravování je existence nov˘ch poÏadavkÛ na stravovací zafiízení
vycházejících z platn˘ch hyg. pfiedpisÛ. Postupné plnûní tûchto poÏadavkÛ si vyÏádalo v uplynu-
lém období znaãné finanãní prostfiedky na úpravu stávajících menz a ostatních stravovacích za-
fiízení a bude i v následujících letech tvofiit v nákladech menz v˘znamnou ãást. VUT v‰ak mÛÏe
konstatovat, Ïe zavedením zchlazování jídel jiÏ provedlo rozhodující krok ke splnûní hyg. pfiedpisÛ,
bez negativního dopadu na stravování studentÛ a ostatních strávníkÛ (viz tab. XI. - 3 a XI. - 4).

Stipendia 
Uvedeno v kapitole V. Vzdûlávací ãinnost.

Informaãní a poradenské sluÏby
Uvedeno v kapitole 18. âinnost fakult a dal‰ích souãástí VUT v Brnû, jako souãást ãinnosti

Centra vzdûlávání a poradenství.

Tûlov˘chovná, sportovní, umûlecká a dal‰í ãinnost studentÛ
Uvedeno v kapitole 18. âinnost fakult a dal‰ích souãástí VUT v Brnû, jako souãást ãinnosti

Centra sportovních aktivit.
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Investiãní v˘stavba a stavební ãinnost na VUT 
V souladu s Investiãním programem do roku 2003, s v˘hledem do roku 2006 z 31. 5. 2000, kte-

r˘ je pfiílohou C Dlouhodobého zámûru VUT, byl vypracován plán investiãních akcí pro rok 2001,
strukturovan˘ do oblastí pfiípravy v˘stavby, realizace stavebních akcí i oprav budov, které jsou
v majetku VUT.

Z jednotliv˘ch oblastí stavební ãinnosti lze uvést tyto hlavní akce:
Pfiíprava investiãních akcí v roce 2001:

• v˘stavba Integrovaného objektu FP a FEI v lokalitû Pod Palackého vrchem
(projekt pro stavební povolení, v˘bûrové fiízení na zhotovitele stavby),
• rekonstrukce budovy A v lokalitû Vevefií
(projekt pro stavební povolení, v˘bûrové fiízení na zhotovitele stavby),
• rekonstrukce budovy A v lokalitû Pofiíãí (zpracování studie),
• pasportizace budov v majetku VUT,
• studie sportovního areálu v lokalitû Pod Palackého vrchem.

Realizace investiãních akcí v roce 2001:
• rekonstrukce budovy C v lokalitû Vevefií, akce dokonãena v roce 2001,
• rekonstrukce vzduchotechniky poslucháren P1-P6 v lokalitû Pod Palackého vrchem,
akce rozpracována, dokonãení plánováno v roce 2002,
• v˘stavba posluchárenského komplexu a dopravní napojení v lokalitû BoÏetûchova,
akce rozpracována, dokonãení plánováno v roce 2002,
• v˘stavba parkovi‰tû v lokalitû Pod Palackého vrchem, akce dokonãena v roce 2001,
• rekonstrukce stfiech ateliérÛ v lokalitû Rybáfiská, akce dokonãena v roce 2001,
• rekonstrukce a stavební úpravy 1. NP v budovû Údolní 19, akce zahájena,
její dokonãení je plánováno v roce 2002,
• stavební úpravy budovy D5 v lokalitû Pod Palackého vrchem,
akce dokonãena v roce 2001,
• rekonstrukce a stavební úpravy budovy Rybkova 2a v lokalitû Vevefií,
akce zahájena, její dokonãení je plánováno v roce 2002,
• rekonstrukce poÏárního schodi‰tû budovy A1 v lokalitû Pod Palackého vrchem,
akce dokonãena v roce 2001.

Opravy budov v roce 2001
• oprava fasády a v˘mûna oken v budovû ÎiÏkova 17 v lokalitû Vevefií,
první etapa dokonãena v roce 2001, druhá etapa probûhne v roce 2002,
• oprava ohradní zdi v lokalitû Antonínská, první etapa dokonãena v roce 2001,
druhá etapa probûhne v roce 2002,

XIII. ROZVOJ VUT V BRNù
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Vysoké uãení technické v Brnû v prÛbûhu roku 2001 hospodafiilo na základû schváleného
vyrovnaného rozpoãtu (zákon ã. 111/1998 Sb. § 18) a dosáhlo kladného hospodáfiského v˘-
sledku ve v˘‰i 4 621 tis. Kã. Hospodafiení bylo v prÛbûhu roku vyrovnané. Podrobné informace
viz tab. XII. - 1, 2, 3, 4, 5.

Základní faktory v ekonomickém v˘voji v roce 2001:
• Rozdûlení VUT v Brnû k 1. 1. 2001 na VUT v Brnû a UTB ve Zlínû probûhlo bez komplikací.
• Rozdûlení VUT v Brnû nemûlo Ïádn˘ negativní vliv na ãinnost a hospodáfiské v˘sledky VUT

v Brnû.
• Zisk v doplÀkové ãinnosti 47 220 tis. Kã pokryl ztrátu v hlavní ãinnosti 42 599 tis. Kã.

Dlouhodobû nejsou v rámci dotace na vzdûlávací ãinnost kryty odpisy hmotného investiãního
majetku. Podíl odpisÛ k dotaci na vzdûlávací ãinnost zÛstal v roce 2001 na úrovni roku 2002.
Úãetní odpisy a jejich plná dotace Fondu reprodukce investiãního majetku byly zaji‰tûny v˘ko-
ny v doplÀkové ãinnosti.

• V roce 2001 nebylo dotací na vzdûlávací ãinnost z úrovnû M·MT financováno 881 stu-
dentÛ, tj. 24 324 tis. Kã.

• Vyrovnané hospodafiení dodrÏely v‰echny fakulty a celo‰kolské souãásti. 
• Meziroãní pokles vlastního jmûní vlivem vyãlenûní zlínsk˘ch fakult ãiní 138 254 tis. Kã. Po roz-

dûlení vlastního jmûní VUT v Brnû se v roce 2001 zv˘‰ilo o 131 899 tis. Kã.
• Zaji‰tûny v‰echny plánované investiãní akce.
• Meziroãní rÛst prÛmûrné mzdy o 11,3 % zejména s rÛstem u profesorÛ, docentÛ a odbor-

n˘ch asistentÛ. 
• Z hlediska zákona o dani z pfiíjmÛ (daÀové pfiiznání k 30. 6. 2001) bude za rok 2001 realizo-

vaná ztráta.
• V roce 2001 do‰lo ke sníÏení pohledávek z nájmÛ a souvisejících sluÏeb a ostatních pohle-

dávek z obchodního styku po lhÛtû splatnosti z 20 892 tis. Kã vykazovan˘ch za brnûnské souãásti
v roce 2000 na ãástku 14 076 tis. Kã v roce 2001, tj. o 6 816 tis. Kã (32,6 %).

Meziroãní tok penûÏních prostfiedkÛ k 31. 12. 2001 byl ovlivnûn pfievodem mezi VUT v Brnû
a UTB ve Zlínû. Na základû delimitaãního protokolu byl ve prospûch UTB ve Zlínû pfieveden po-
díl na fondech ve v˘‰i 11 201 tis. Kã a zÛstatek na rozestavûn˘ch akcích ve v˘‰i 13 970 tis. Kã.
Meziroãní zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ, po eliminaci vlivÛ rozdûlení, je dÛsledkem zv˘‰ení vlast-
ních zdrojÛ krytí aktiv, sníÏením krátkodob˘ch pohledávek a prodeje nemovitého majetku.

(tab. XII. - 4 a XII. - 5).

V roce 2001 do‰lo k mírnému zhor‰ení ãerpání úãelov˘ch dotací oproti roku 2000 (neãerpání
1999 – 3 549 tis. Kã, 2000 – 83 tis. Kã, 2001 – 181 tis. Kã).

XII. HOSPODA¤ENÍ ·KOLY
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(dle $ 21 odst. 2 písm. d) zákona ã. 111/1998 Sb)

âinnost správní rady
V roce 2001 se uskuteãnila dvû zasedání Správní rady VUT v Brnû s následujícími zásadními

body:

7. zasedání konané dne 30. dubna 2001:
• volba pfiedsedy a místopfiedsedÛ Správní rady,
• vyjádfiení Správní rady k rozdûlení dotace ze státního rozpoãtu
a rozpoãtu VUT v Brnû na rok 2001,
• vyjádfiení Správní rady k V˘roãní zprávû o hospodafiení za rok 2000,
• vyjádfiení Správní rady k rozdûlení VUT v Brnû na VUT v Brnû a UTB ve Zlínû,
• vyjádfiení Správní rady k aktualizaci Dlouhodobého zámûru na rok 2002,
• souhlas Správní rady k pfievedení nemovit˘ch vûcí.

8. zasedání konané dne 12. listopadu 2001:
• projednání zfiízení Fakulty informaãních technologií,
• projednání v˘sledkÛ kontroly Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu,
• projednání rozvoje kampusového areálu Pod Palackého vrchem,
• souhlas Správní rady k pfievedení nemovit˘ch vûcí,
• projednání hospodafiení VUT v Brnû v prÛbûhu roku 2001.

XIV. DAL·Í ÚDAJE STANOVENÉ SPRÁVNÍ RADOU VE¤EJNÉ VYSOKÉ ·KOLY
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• oprava stfiechy tûlocviãny v lokalitû Pod Palackého vrchem,
akce roz‰ífiena o opravu obvodového plá‰tû, bude realizována v roce 2002,
• oprava stfiechy klauzur v lokalitû BoÏetûchova, akce dokonãena v roce 2001.

Poradní orgán rektora v oblasti plánování a pfiípravy investiãní ãinnosti, Stavební komise VUT,
zasedala v roce 2001 ve dnech 6. 2., 14. 5., 18. 9. a 18. 12. Na posledním zasedání bylo konsta-
továno, Ïe pfiijat˘ roãní plán pfiípravy, realizace a oprav byl v souladu se stanoven˘m ãasov˘m
harmonogramem postupu splnûn.

Zapojení do projektÛ Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol
viz tab. IV. - 8

Zapojení do rozvojov˘ch programÛ pro vefiejné vysoké ‰koly
viz tab. IV. - 7
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Dûkan
Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.

Prodûkani
Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.
Ing. Karel âupr, CSc.
Doc. RNDr. Miloslav ·vec, CSc.
Doc. Ing. Bohumil Puch˘fi, CSc.
Doc. Ing. Miloslav Novotn˘, CSc.

Pfiedseda Akademického senátu
Mgr. Václav BoÏek, CSc.

Tajemník
Ing. Tibor Horo‰ãák, CSc.

Ústavy a pracovi‰tû Fakulty stavební
1. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

vedoucí RNDr. Ivo Moll, CSc.
2. Ústav fyziky

vedoucí Doc. RNDr. Zdenûk Chobola, CSc.
3. Ústav chemie

vedoucí Doc. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
4. Ústav stavební mechaniky

vedoucí Doc. Ing. Jaroslav Îák, CSc.
5. Ústav geodézie

vedoucí Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc.
6. Ústav geotechniky

vedoucí Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
7. Ústav pozemního stavitelství

vedoucí Doc. Ing. Ivan Moudr˘, CSc.
8. Ústav technologie stavebních hmot a dílcÛ

vedoucí Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
9. Ústav betonov˘ch a zdûn˘ch konstrukcí

vedoucí Prof. Ing. Jifií Strásk˘, CSc.
10. Ústav pozemních komunikací

vedoucí Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.
11. Ústav Ïelezniãních konstrukcí a staveb

vedoucí Doc. Ing. Pavel Zvûfiina, CSc.
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V˘chova a vzdûlávání
V pûtiletém magisterském studiu byly realizovány 4 studijní programy rozdûlené do 5 studij-

ních oborÛ a 13 studijních zamûfiení.

Doktorsk˘ studijní program byl realizován ve 3 studijních programech se 4 studijními obory,
od ak. roku 2001/2002 – 5 studijních oborÛ.

Hlavní smûry tvÛrãí ãinnosti Fakulty stavební VUT v Brnû
Hlavní smûry tvÛrãí, v˘zkumné a v˘vojové ãinnosti vycházejí z dlouhodobé koncepce roz-

voje fakulty formulované v ,„Dlouhodobém zámûru Fakulty stavební VUT v Brnû pro období 2000
aÏ 2005“. Jedná se o následující nosné smûry:

Teorie, spolehlivost a mechanismus poru‰ování staticky a dynamicky namáhan˘ch staveb-
ních konstrukcí.

V˘zkum a v˘voj nov˘ch materiálÛ z odpadních surovin.

V˘voj optimalizaãních a simulaãních metod fie‰ení aktuálních problémÛ vodního hospodáfi-
ství v podmínkách udrÏitelného rozvoje.

Optimalizace energetické nároãnosti jako úãelová syntéza v‰ech základních kritérií budov.

Integrované technologie pro inÏen˘rskou geodézii a digitální mapování.

Netradiãní metody studia komplexních a neurãit˘ch systémÛ.

Rozvoj ekonomick˘ch nástrojÛ pro optimální navrhování a realizaci staveb.

12. Ústav kovov˘ch a dfievûn˘ch konstrukcí
vedoucí Prof. Ing. Jindfiich Melcher, DrSc.

13. Ústav vodního hospodáfiství obcí
vedoucí Ing. Ladislav Tuhovãák, CSc.

14. Ústav vodních staveb
vedoucí Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.

15. Ústav vodního hospodáfiství krajiny
vedoucí Ing. Rudolf Milerski, CSc.

16. Ústav technick˘ch zafiízení budov
vedoucí Ing. Jifií Hir‰, CSc.

17. Ústav automatizace inÏen˘rsk˘ch úloh
vedoucí Doc. RNDr. Jifií Macur, CSc.

18. Ústav stavební ekonomiky a fiízení
vedoucí Ing. Leonora Marková, Ph.D.

19. Ústav technologie, mechanizace a fiízení staveb
vedoucí Mgr. Petr Lízal, CSc. 

20. Ústav jazykÛ
vedoucí PhDr. Darja DaÀková

21. Ústav stavebnin a zku‰ebních metod
vedoucí Prof. Ing. Jifií Adámek, CSc.

22. Ústav radiaãní defektoskopie
vedoucí Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.

23. Ústav spoleãensk˘ch vûd
vedoucí Doc. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

24. Knihovnické informaãní centrum
vedoucí Marie Davidová

25. Centrum pro správu v˘poãetní techniky
vedoucí Ing. Miloslav Zimmermann

Fakulta stavební mûla v roce 2001 dvû priority:
Pfiipravit dle poÏadavkÛ Akreditaãní komise vlády âR podklady pro prodlouÏení akreditace

studijních programÛ, které byly akreditovány dne 20. 7. 2001.
Do provozu byl uveden fakultní integrovan˘ informaãní systém (FIIS) pro oblast studijních

agend.
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V roce 2000 bylo realizováno celkem 409 zahraniãních pracovních cest, z toho 218 aktivních
úãastí na kongresech, konferencích a symposiích. Celkové náklady ãinily 2 806 420 Kã. Bylo
nav‰tíveno 27 státÛ, pobyt v zahraniãí ãinil celkem 1 950 dnÛ.

Fakultu stavební v roce 2001 nav‰tívilo 21 pracovníkÛ ze zahraniãí s pfiíspûvkem fakulty ve v˘-
‰i 80 311 Kã, ostatní náklady byly hrazeny z prostfiedkÛ grantÛ.

V˘stavba a dislokace
V roce 2001 byla dokonãena rekonstrukce objektu „C“, Vevefií 95, byla zahájena rekon-

strukce a oprava fasády ÎiÏkova 17 a rekonstrukce a oprava objektu E1 pfievzatého po VTÚO
v areálu Vevefií 95. Dále byla ve stadiu projektov˘ch pfiíprav rekonstrukce a oprava objektu A,
Vevefií 95.

CeloÏivotní vzdûlávání
V akademickém v˘ukovém roce 2000/2001 bylo nabízeno v rámci celoÏivotního vzdûlává-

ní celkem 26 titulÛ studia. Jednalo se o jiÏ zabûhnuté projekty vzdûlávání, jako napfi. „DoplÀující
pedagogické minimum pro inÏen˘ry“ (32 bûh) nebo o zcela nové „Ekonomika a fiízení v˘stavby
ve vefiejné správû“. Zájemci o toto vzdûlávání mûli moÏnost si vybrat z existující pevné nabídky.
Fakulta také nabízí vytvofiení nového vzdûlávacího projektu dle zájmu urãit˘ch skupin nebo jed-
notlivcÛ.

Ve‰keré podrobnûj‰í informace o Fakultû stavební VUT v Brnû a jejích aktivitách jsou zvefiej-
nûny na www.fce.vutbr.cz.

Z pracovníkÛ Stavební fakulty byli v roce 2001 jmenováni profesorem
Jifií Adámek, obor Fyzikální a stavebnû materiálové inÏen˘rství
Rostislav Drochytka, obor Fyzikální a stavebnû materiálové inÏen˘rství

U 10 pracovníkÛ fakulty probûhlo habilitaãní fiízení, z toho 9 jiÏ bylo jmenováno docentem.

Studentská tvÛrãí ãinnost
âinnost v oblasti STâ byla koordinována Radou STâ a garanty jednotliv˘ch ústavÛ FAST.

Fakultního kola Studentské tvÛrãí ãinnosti se v roce 2001 zúãastnilo celkem 152 studentÛ ve
22 sekcích. Mezinárodního kola STâ v Îilinû se zúãastnilo 9 studentÛ FAST v 6 sekcích. 

Hodnocení v˘uky studenty
V rámci fakultního intranetu mají studenti pfiístup k mnoha druhÛm anket, které jsou pravi-

delnû vyhodnocovány a v˘sledky poskytovány akademické vefiejnosti. Nûkteré ankety si stu-
denti pofiádají sami, nûkteré jsou organizovány vedením fakulty. Po celou dobu akademického
roku se studenti vyjadfiují zejména ke:

• skladbû pfiedmûtÛ v jednotliv˘ch studijních programech,
• k práci ústavÛ fakulty,
• k práci jednotliv˘ch uãitelÛ.

Uvedené základní hodnocení ze strany studentÛ je anonymní, vkládání hodnocení je ome-
zeno na studenty fakulty, ktefií v‰ak stejnû jako k jin˘m agendám mohou pouÏít libovoln˘ vstup
z Internetu. Jednoduch˘ kontrolní mechanismus zabraÀuje zneuÏívání a zkreslování v˘sledkÛ;
studenti mají také moÏnost své hodnocení mûnit.

Statistické v˘sledky anket slouÏí jako v˘znamn˘ podklad k fiízení pedagogického procesu jak
vedení fakulty, tak vedoucím jednotliv˘ch ústavÛ.

Zahraniãní styky a propagace
V oblasti zahraniãních stykÛ pokraãovaly v roce 2001 aktivity zejména na základû bilaterál-

ních dohod a smluv. Stavební fakulta udrÏuje pravidelné kontakty se 76 zahraniãními ‰kolami
a institucemi v zahraniãí. Novû byla uzavfiena smlouva mezi TU Wien a VUT v Brnû s v˘znamnou
úãastí FAST.
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Dûkan 
Prof. Ing. Josef Vaãkáfi, CSc.

Prodûkani
Prof. Ing. Jifií ·vejcar, CSc.

statutární zástupce dûkana, vûdeckov˘zkumná ãinnost, doktorské studium,
hospodáfiská ãinnost

Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. 
v˘uka v I. stupni magisterského studia, pfiijímací fiízení, bakaláfiské studium,
kombinovaná forma studia, stipendia, systém studijní evidence STUDENT

Doc. Dr. Ing. Radek Knoflíãek
vnûj‰í styky fakulty a propagace, dislokace fakulty

Doc. Ing. Zdenûk Harna, CSc. 
v˘uka ve II. stupni magisterského studia, ediãní ãinnost, externí v˘uka, 
celoÏivotní vzdûlávání 

Tajemník fakulty 
Ing. Stanislav Jansa, CSc. (od 1. 1. 2001 do 31. 10. 2001)
Ing. Vladimír Kotek (od 1. 11. 2001)

Pfiedseda Akademického senátu 
RNDr. Jifií Spousta, Ph.D.

Pfiedseda vûdecké rady
Prof. Ing. Josef Vaãkáfi, CSc.
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Hlavní rysy studia na FSI
• volba oboru studia aÏ v prÛbûhu studia,
• velmi ‰iroká nabídka oborÛ a specializací, z nichÏ fiada je nov˘ch, napfi. prÛmyslov˘ design

ve strojírenství, aplikovaná ekologie, biomechanika, mechatronika, poãítaãové navrhování,
• moÏnost mezioborového studia „matematické inÏen˘rství“ a „fyzikální inÏen˘rství“ ve spo-

lupráci s Masarykovou univerzitou,
• rozsáhlá poãítaãová podpora v‰ech oborÛ studia,
• moÏnost dosaÏení celoevropsky uznávaného titulu euroinÏen˘r (EUR ING).

Studium probíhá prezenãní formou ve v‰ech studijních programech. Ve vybran˘ch oborech
profesního bakaláfiského studijního programu probíhá také v kombinované formû.
Kombinovaná forma studia je kombinací distanãního studia, tj. samostudia, a prezenãního stu-
dia (jeden den v˘uky za t˘den).

Habilitaãní a profesorská fiízení
Na Fakultû strojního inÏen˘rství úspû‰nû probûhlo ‰est habilitaãních fiízení a byli jmenováni

dva profesofii.

Zfiízení kombinované formy bakaláfiského studijního programu Strojírenství v Uherském Brodû.

Na základû fiádného konkurzního fiízení byl konkurzní komisí vybrán nov˘ tajemník fakulty
pan Ing. Vladimír Kotek.

NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek
Fakulta strojního inÏen˘rství je fakultou s mnoha vûdeckov˘zkumn˘mi pracovi‰ti, které pÛso-

bí jak v základním, tak i v aplikovaném v˘zkumu. V roce 2001 bylo fie‰eno celkem 150 projektÛ
v celkovém finanãním objemu cca 145 milionÛ Kã. Za v‰echny uvádíme alespoÀ úspû‰n˘ pro-
jekt Centra leteckého a kosmického v˘zkumu, kter˘ pfiispívá k rozvoji vûdy a v˘zkumu na VUT
v Brnû.

Studentské soutûÏe
SoutûÏ vûdeckov˘zkumn˘ch prací doktorandÛ FSI, která se konala v prosinci 2001. SoutûÏe

se zúãastnilo sv˘mi pracemi 66 doktorandÛ.

Ústavy
Ústav matematiky

fieditel Prof. RNDr. Alexander Îení‰ek, DrSc.
Ústav fyzikálního inÏen˘rství

fieditel Prof. RNDr. Miroslav Li‰ka, DrSc.
Ústav mechaniky tûles

fieditel Prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.
Ústav materiálového inÏen˘rství

fieditel Prof. Ing. Ludûk Ptáãek, CSc.
Ústav konstruování

fieditel Doc. Ing. Josef ·upák, CSc.
Energetick˘ ústav

fieditel Doc. Ing. Zdenûk Skála, CSc. 
Ústav strojírenské technologie

fieditel Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.
Ústav v˘robních strojÛ, systémÛ a robotiky

fieditel Doc. Ing. Zdenûk Kolíbal, CSc.
Ústav procesního a ekologického inÏen˘rství

fieditel Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
Ústav dopravní techniky

fieditel Prof. Ing. Václav Pí‰tûk, DrSc.
Leteck˘ ústav

fieditel Prof. Ing. Antonín Pí‰tûk, CSc.
Ústav automatizace a informatiky

fieditel Doc. RNDr. Ing. Milo‰ ·eda, Dr.
Katedra jazykÛ

vedoucí Mgr. Jitka Kudliãková

Fakulta strojního inÏen˘rství poskytuje vzdûlání
v tûchto studijních programech:

Magistersk˘ studijní program 23-01-T Strojní inÏen˘rství 
Profesní bakaláfisk˘ studijní program 23-41-R Strojírenství
Obecn˘ bakaláfisk˘ studijní program 39-01-R Aplikované vûdy v inÏen˘rství
Doktorské studijní programy
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e-mail: info@fit.vutbr.cz
http://www.vutbr.cz

Pfiíprava a akreditace nov˘ch studijních programÛ
Probíhala intenzivní pfiíprava podkladÛ ke zfiízení a akreditaci nového oboru

„Mechatronika“ profesního bakaláfiského studijního programu „Strojírenství“. 

Rozvojové a transformaãní programy
V roce 2001 FSI získala dva projekty „Programu rozvoje bakaláfisk˘ch studijních programÛ ja-

ko v˘raz podpory a realizace BoloÀské deklarace“ a „Programu podpory vybran˘ch studijních
programÛ“:

První projekt má název „Kombinovaná forma bakaláfiského studijního programu Strojírenství
uskuteãÀovaná ve spolupráci s regionálními VO·“. Druh˘ projekt má název „Pfiíprava bakaláfi-
ského studijního programu Aplikované vûdy a informatika uskuteãÀovaná ve spolupráci s vy‰‰í
odbornou ‰kolou v âáslavi“. Hlavním cílem projektu bylo spolupracovat pfii vypracovávání pod-
kladÛ, studijní dokumentace a studijních materiálÛ pro potfieby studia pfiipravovaného studijní-
ho programu.

Dal‰ím úspû‰n˘m projektem v rámci rozvojového programu M·MT na podporu celoÏivotní-
ho vzdûlávání byl projekt „Podpora procesu habilitaãního a profesorského jmenovacího fiízení
u vybran˘ch pracovníkÛ FSI VUT v Brnû".

Rekonstrukce 
V roce 2001 bylo provedeno nûkolik dÛleÏit˘ch úprav a rekonstrukcí, napfi.:
• úprava laboratofie a zku‰ebny pro Ústav dopravní techniky,
• oprava schodi‰tû ve v˘‰kové budovû A1 z dÛvodu bezpeãnosti,
• rekonstrukce – modernizace poslucháren P1 a P4 atd.
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Ústav jazykÛ
vedoucí PhDr. Milena Krhutová

Ústav matematiky
vedoucí Prof. RNDr. Franti‰ek Melkes, CSc.,
od 1. 10. 2001 Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.

Ústav mikroelektroniky
vedoucí Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.

Ústav radioelektroniky
vedoucí Prof. Ing. Jifií Svaãina, CSc.

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
vedoucí Doc. Ing. Milan Murina, CSc.

Ústav telekomunikací
vedoucí Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Ústav v˘konové elektrotechniky a elektroniky
vedoucí Doc. Ing. âestmír OndrÛ‰ek, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brnû dlouhodobû poskytuje vysoko‰kolské vzdû-
lání v prezenãní a kombinované formû v tûchto akreditovan˘ch studijních programech:

• magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika,
• bakaláfiském studijním programu Elektrotechnika a informatika,
• navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika,
• doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika.
V pûtiletém magisterském studijním programu a rovnûÏ v 3,5letém bakaláfiském, prakticky

orientovaném studijním programu, poskytuje fakulta vzdûlání v oborech:
• Elektronika a sdûlovací technika (EST),
• Elektrotechnická v˘roba a management (EVM),
• Kybernetika, automatizace a mûfiení (AMT),
• Silnoproudá elektrotechnika (SEE),
• V˘poãetní technika a informatika (VTI).

V rámci oborÛ KAM, EST a VTI je moÏno studovat odborné zamûfiení Biomedicínské inÏen˘r-
ství (BMI) formou speciálních lékafisk˘ch a biomedicínsk˘ch pfiedmûtÛ.

V doktorském studijním programu mohou nejlep‰í absolventi magisterského studijního pro-
gramu získat bûhem 3letého doktorského studia doktorsk˘ titul v oborech:

• Elektrotechnická a elektronická technologie (EET),
• Elektronika, mûfiicí a sdûlovací technika (EMST),
• Kybernetika a informatika (KI),
• Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (SEE).

Dûkan
Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.

Zástupce dûkana
Doc. Ing. Pavel Jura, CSc.

Prodûkan pro 1. stupeÀ studia
Prof. Ing. Václav ¤íãn˘, CSc.

Prodûkan pro 2. stupeÀ studia
Doc. Ing. Franti‰ek Zezulka, CSc.

Prodûkan pro vnûj‰í vztahy
Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Prodûkan pro tvÛrãí ãinnost
Ing. Zdenûk Bou‰a

Prodûkan pro v˘stavbu a rozvoj

Pfiedsedkynû Akademického senátu
RNDr. Vlasta Krupková, CSc.

Tajemník fakulty
Ing. Miloslav Morda 

Ústavy
Ústav automatizace a mûfiicí techniky

vedoucí Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc.
Ústav biomedicínského inÏen˘rství

vedoucí Prof. Ing. Jifií Jan, CSc.
Ústav elektroenergetiky

vedoucí Doc. Ing. Antonín Matou‰ek, CSc.
Ústav elektrotechnologie

vedoucí Doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
Ústav fyziky

vedoucí Doc. RNDr. Marian ·trunc, CSc.
Ústav informatiky a v˘poãetní techniky

vedoucí Prof. Ing. Tomá‰ Hru‰ka, CSc.
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NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek
V roce 2001 probûhly úspû‰nû dílãí oponentury stávajících v˘zkumn˘ch zámûrÛ a byl vy-

pracován nov˘ v˘zkumn˘ zámûr s realizaãním horizontem 5 let a zaãátkem v r. 2002.

Pfiíprava a akreditace nov˘ch studijních programÛ
JiÏ koncem roku 2000 byly ustaveny rady studijních programÛ, jmenováni pfiedsedové

a ãlenové rad bakaláfisk˘ch studijních programÛ Elektrotechnika, elektronika, komunikaãní a fií-
dicí technika pro FEKT a Informaãní technologie pro FIT. Zaãátkem roku 2001 pak zahájily práce
i oborové rady navazujících magistersk˘ch studijních programÛ. Tyto oborové rady pak spolu se
v‰emi pedagogick˘mi pracovníky fakulty akcelerovaly svoji práci v prÛbûhu letního semestru.
Podafiilo se tak dokonãit a pfiedat v termínu akreditaãní materiály na M·MT âR a v záfií 2001 zís-
kat akreditaci od akreditaãní komise na nové studijní programy, ve kter˘ch obû nové fakulty
budou poskytovat vzdûlávání od akademického roku 2002/2003.

Studentské soutûÏe
Konference STUDENT FEI je zamûfiena na soutûÏní prezentaci studentsk˘ch prací. V roce

2001 se konference konala 19. dubna a zúãastnily se jí v˘znamné elektrotechnické firmy. Celá
soutûÏ je kromû prezentace práce studentÛ a doktorandÛ i v˘bornou pfiíleÏitostí k posílení vzta-
hÛ mezi fakultou a jejími prÛmyslov˘mi partnery. V roce 2001 byla zlat˘m sponzorem soutûÏní
konference spoleãnost MOTOROLA, stfiíbrn˘mi sponzory pak spoleãnosti ALCATEL CZECH, ON
SEMICONDUCTOR a INFINEON TECHNOLOGIES. Celkem bylo v roce 2001 zapojeno do této pre-
zentace zhruba 20 firem. 

Hodnocení kvality v˘uky studenty
Za hodnocení kvality vzdûlávání na FEI zodpovídají Rady studijních programÛ. Toto hodno-

cení se uskuteãÀuje na úrovni:
• studijních plánÛ a jejich inovace v jednotliv˘ch oborech,
• jednotliv˘ch pfiedmûtÛ s vyuÏitím pravidelnû inovovan˘ch karet pfiedmûtÛ.

Dále probíhá v kaÏdém semestru studentské hodnocení zhruba 20 procent vybran˘ch pfied-
mûtÛ i vyuãujících (pfiedmûty, které mají b˘t hodnoceny, urãují vedoucí ústavu tak, aby se v pû-
tiletém cyklu vystfiídaly v‰echny) formou jednotliv˘ch anonymních dotazníkÛ. Dotazníky vyhod-
nocuje Studentská unie, v˘sledky dává k dispozici vedoucím ústavÛ a zvefiejÀuje je na webo-
v˘ch stránkách.

Habilitaãní a profesorská fiízení
Habilitaãní fiízení pro jmenování docentem úspû‰nû dokonãili 2 akademiãtí pracovníci. ¤íze-

ní ke jmenování profesorem úspû‰nû dokonãili 2 docenti FEI. Jmenováni byli dva noví profesofii.

V˘znamná událost
Dne 12. 12. 2000 schválil Akademick˘ senát VUT v Brnû zámûr zfiízení Fakulty informaãních

technologií. V dÛsledku toho se cel˘ rok 2001 na Fakultû elektrotechniky a informatiky nesl ve
znamení práce na transformaci FEI na Fakultu elektrotechniky a komunikaãních technologií
(FEKT) a na práce související s pfiípravou nové Fakulty informaãních technologií (FIT). Druhou nej-
v˘znamnûj‰í akcí roku 2001 na FEI byla pfiíprava a získání akreditace nov˘ch studijních progra-
mÛ obou nov˘ch fakult FEKT a FIT.

Mezi dal‰í události, které mûly nejvût‰í vliv na Ïivot fakulty v roce 2001, lze zafiadit pfiedev‰ím:
• práce Rad studijních programÛ pod vedením Prof. Ing. Jifiího Svaãiny, CSc., a Prof. Ing.

Tomá‰e Hru‰ky, CSc., na pfiípravû akreditace nov˘ch studijních programÛ,
• povûfiení Prof. Ing. Radimíra Vrby, CSc., a Prof. Ing. Tomá‰e Hru‰ky, CSc., k fiízení prací na

transformaci FEI na FEKT a zfiízení nové fakulty FIT,
• zapojení v‰ech pedagogick˘ch pracovníkÛ FEI a jejich aktivní ãinnost pfii pfiípravû akredi-

taãních materiálÛ,
• tradiãnû úspû‰n˘ reprezentaãní fakultní ples, konan˘ v prostorách Centra VUT v Brnû,
• organizace setkání vedení fakult elektrotechniky a informatiky âeské republiky a Sloven-

ska ve V‰eminû na Zlínsku a aktivita FEI pfii pfiípravû i pfii jednáních,
• aktivní úãast FEI na veletrzích INVEX 2001 a GAUDEAMUS 2001,
• první realizace programu dvojího inÏen˘rského diplomu ve spoleãném projektu FEI VUT

v Brnû a FernUniversität Hagen,
• získání velkého poãtu projektÛ FRV· ve v‰ech kategoriích,
• vysoká úãast studentÛ a doktorandÛ, dobrá organizace a vysoká úroveÀ pfiíspûvkÛ STâ

na konferenci STUDENT FEI 2001,
• pfiíprava projektÛ a zahájení stavebních prací na rekonstrukci objektu BoÏetûchova v sou-

vislosti s pfiípravou vzniku FIT,
• architektonická pfiíprava integrovaného objektu FEKT a FP VUT v prostoru Pod Palackého

vrchem,
• aktivní ãinnost systémového integrátora na tvorbû a zdokonalování ‰kolního informaãní-

ho systému BRUTIS,
• aktivita studentÛ a mlad˘ch pedagogÛ pfii organizování informaãních v˘jezdÛ na gym-

názia a odborné stfiední ‰koly,
• absolutnû nejvy‰‰í poãet zapsan˘ch studentÛ do 1. roãníku v historii FEI,
• vítûzství t˘mu FEI na mistrovství Evropy fotbalov˘ch robotÛ.
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Akademick˘ senát FEI pfiijal dne 6. 11. 2001 Ïádost dûkana Prof. Ing. Jana M. Honzíka, CSc.,
o uvolnûní z funkce a rozhodl poÏádat rektora VUT v Brnû Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbku, DrSc., aby
povûfiil v˘konem funkce dûkana Fakulty elektrotechniky a komunikaãních technologií na dobu
od 1. 1. 2002 do 31. 1. 2003 Prof. Ing. Radimíra Vrbu, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky v tomto roce tedy dala vznik dvûma fakultám a pfii-
spívá tak k opûtnému posílení a rozvoji v˘ukové a vûdecké kapacity Vysokého uãení technic-
kého v Brnû. 

Rekonstrukce
V prÛbûhu roku 2001 byla v˘raznû inovována laboratofi elektrodynamiky Ústavu v˘konové

elektrotechniky a elektroniky FEI VUT, která spolu s laboratofií velmi vysokého napûtí a laborato-
fiemi elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ pfiedstavuje základ novû budovaného Energetického centra
FEKT VUT. VloÏené prostfiedky ústavu, fakulty a VUT pfiedstavují ãástku cca 4,5 mil. Kã, pfiíspûvek
z FRV· byl ve v˘‰i 1 965 tis. Kã investiãních prostfiedkÛ a 200 tis. Kã prostfiedkÛ neinvestiãních.

Dále byla s podporou projektu FRV· vybudována na Ústavu mikroelektroniky FEI VUT labo-
ratofi mikroelektronick˘ch prvkÛ, bylo realizováno 10 identick˘ch v˘ukov˘ch pracovi‰È. Pfiíspûvek
z fondu FRV· ãinil 1 156 tis. investiãních prostfiedkÛ, 32 tis. neinvestiãních prostfiedkÛ a pfiíspûvek
FEI na realizaci laboratofie ãinil 821 tis. Kã.
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Ateliér vefiejn˘ch staveb
vedoucí Ing. arch. Hana Ry‰avá, CSc.

Ateliér v˘robních staveb
vedoucí Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc.

Ateliér rekonstrukcí památek
vedoucí Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Ateliér urbanismu 
vedoucí Ing. arch. Karel Havli‰

Ateliér interiéru a v˘stavnictví
vedoucí Doc. Ing. arch. Jiljí ·indlar, CSc.

Centrum v˘poãetní techniky
vedoucí Doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.

Vzdûlávání
Studijní obory bakaláfiského studijního programu:

35-01-7 architektura a urbanismus
Studijní obory magisterského studijního programu:

35-01-8 architektura a urbanismus
Studijní obory doktorského studijního programu:

35-01-9 architektura
35-02-9 urbanismus

Habilitaãní fiízení
Na FA VUT v Brnû úspû‰nû probûhla dvû habilitaãní fiízení.

Nejvût‰í poãin roku 2001
Nejv˘znamnûj‰ím poãinem, kterého FA VUT v Brnû v roce 2001 dosáhla, je prezentace v˘-

sledkÛ její tvÛrãí ãinnosti na vefiejnosti. Pfiedev‰ím pak organizace v˘stavy bakaláfisk˘ch prací na
pfiipravovanou v˘stavbu Filharmonie Brno, která se v rámci fakultou pofiádané akce Projekty pro
Brno uskuteãnila v galerii Nadace ãeského fondu architektury v Brnû.

Dûkan
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

pfiedseda vûdecké rady

Prodûkani
Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.,

statutární zástupce, prodûkan pro vzdûlávací ãinnost 
Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.,

prodûkan pro tvÛrãí ãinnost a pfiijímací fiízení
Ing. RNDr. Milan Kynãl,

prodûkan pro vnûj‰í vztahy
Akad. sochafi Oldfiich Rujbr,

prodûkan pro rozvoj a dislokaci

Tajemník fakulty
Ing. Jan Krnáã

Pfiedseda Akademického senátu
Ing. arch. Jan Hrub˘, CSc.

Ústavy a pracovi‰tû
Ústav kreslení a modelování

vedoucí Doc. Ing. arch. Zdenûk Makovsk˘
Ústav techniky tvorby

vedoucí Akad. sochafi Oldfiich Rujbr
Ústav teorie architektury

vedoucí Ing. arch. Karel DoleÏel
Ústav teorie urbanismu

vedoucí Doc. Ing. arch. Jan Koutn˘, CSc.
Ústav techniky staveb

vedoucí Prof. Ing. Jifií Vaverka, DrSc.
Ústav stavitelství

vedoucí Ing. Petr Kostiha
Ateliér obytn˘ch staveb

vedoucí Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.
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Rekonstrukce
Fakulta architektury je na prahu pfiípravy rekonstrukce areálu na Pofiíãí 5. Byly pfiipraveny

první nutné kroky k jejímu naplnûní. Chápe se jimi vefiejná architektonická soutûÏ a posléze zpra-
cování projektové dokumentace. Pfiedpokládá se, Ïe rekonstrukce bude zahájena v roce 2003.

NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek
NejdÛleÏitûj‰ím vûdeck˘m v˘sledkem je úspû‰n˘ prÛbûh oponentního fiízení, které na úrovni

M·MT âR probûhlo k V˘zkumnému zámûru MSM 264100016 – âeská architektura a urbanismus
v nové situaci. 

Studentské soutûÏe
Kromû celé fiady vefiejn˘ch studentsk˘ch soutûÏí (Pfiehlídka diplomov˘ch prací pofiádaná

âeskou komorou architektÛ, Studentská soutûÏ o nejlep‰í urbanistickou práci, Hebel apod.), kte-
r˘ch se studenti zúãastÀují, pokraãovalo se v tradiãní, fakultou pofiádané studentské soutûÏi
o Cenu Bohuslava Fuchse. V nov˘ch v˘stavních prostorách FA VUT v Brnû – „Galerii R“ – byla
uspofiádána pfiehlídka nejúspû‰nûj‰ích prací.

Hodnocení v˘uky studenty
Organizaãnû nároãn˘ dvoukolov˘ systém pfiihla‰ování studentÛ do ateliérÛ má, mimo jiné,

i vysokou vypovídací hodnotu o kvalitû práce jednotliv˘ch uãitelÛ. Pokud se uãiteli opakovanû
nepfiihlásí takov˘ poãet studentÛ, aby mûl naplnûn pedagogick˘ úvazek, odrazí se to v jeho
osobním hodnocení a mÛÏe dojít i k situaci, Ïe se prokáÏe jeho nadbyteãnost. Tento zpÛsob
hodnocení uãitelÛ studenty je pfiesvûdãivûj‰í neÏ mnohé anonymní ankety.

Akreditace
Ve studijních oborech Architektura a urbanismus probûhla pfiíprava k akreditaci bakaláfi-

sk˘ch, magistersk˘ch a doktorsk˘ch studijních programÛ. Práce byly ãasovû rozdûleny tak, aby
materiály a doklady byly Akreditaãní komisi M·MT âR pfiedány do konce února 2002.

Rozvojové a transformaãní programy
FA VUT v Brnû se pfiipravovala na zapojení do transformaãních a rozvojov˘ch programÛ.

Tûmito programy se otevírají moÏnosti k lep‰ímu zaji‰tûní vzdûlávacího procesu v oblasti zobra-
zovacích a modelov˘ch technik. Jedná se jak o roz‰ífiení elektronické techniky, tak o potfiebné
a nezbytné zaji‰tûní strojního vybavení.

Souãasnû se pfiipravovaly studijní programy, které umoÏní, aby absolventi oboru Architektu-
ra z fakult pfiíbuzn˘ch oborÛ mohli v rámci celoÏivotního vzdûlávání dokonãit magistersk˘ studij-
ní program na FA VUT v Brnû. Probûhly kroky, které pro uchazeãe o studium v bakaláfiském i ma-
gisterském studijním programu umoÏní v nultém roãníku pfiípravu ke studiu.
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Dûkan
Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

Prodûkani
Prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc.,

statutární zástupce dûkana, prodûkan pro pedagogickou ãinnost
Doc. Ing. Milo‰ Koch, CSc.,

prodûkan pro vûdu a v˘zkum
RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA,

prodûkanka pro zahraniãní studia a doplÀkovou ãinnost
Ing. Milo‰ Drdla, Dr., MBA,

prodûkan pro zahraniãní styky a dislokaci

Tajemník
Ing. Václav Meluzín

Pfiedseda AS FP VUT v Brnû
Ing. Viktor Ondrák

Ediãní ãinnost
Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc.

Ústavy
Ústav aplikovan˘ch disciplín

fieditelka Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.
Ústav ekonomiky a managementu

fieditelka Ing. Ivana Groligová, CSc.
Ústav nadstavbov˘ch studií – Brno Business School

fieditel Ing. Oldfiich ·a‰inka, MBA
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Programy celoÏivotního vzdûlávání
V kooperaci s The Nottingham Trent University realizuje fakulta 4let˘ britsk˘ bakaláfisk˘ studij-

ní program v oboru Management and Business Finance. Ke studiu se mohou pfiihlásit absolven-
ti stfiedních ‰kol. V˘uka je uskuteãÀována kombinovanou formou v ãeském jazyce. Úspû‰n˘m
absolventÛm je udûlen diplom NTU a britsk˘ titul BA (HONS). 

Struãné shrnutí nejdÛleÏitûj‰ích událostí
Pfiíprava a akreditace nov˘ch studijních programÛ: probíhala pfiíprava nov˘ch bakaláfi-

sk˘ch studijních programÛ „Informatika v podnikání“ a „Management v˘robních procesÛ“.

Ve vzdûlávací ãinnosti: bylo znovuotevfieno kombinované studium magisterského studijního
programu Podnikové finance a obchod. 

Ve vûdeckov˘zkumné ãinnosti: rozvoj vûdeckov˘zkumn˘ch aktivit, vãetnû zahraniãní vû-
deckov˘zkumné spolupráce, je povaÏován vedením fakulty za jeden z velmi dÛleÏit˘ch úkolÛ.

Propagaãní ãinnost a dal‰í vefiejné aktivity
Tfietí ples studentÛ FP. Den otevfien˘ch dvefií FP. Úãast na veletrhu pomaturitního vzdûlání

GAUDEAMUS. Prezentace fakulty v rámci akce pofiádané JUNIOR ACHIEVEMENT CZECH REPUB-
LIC na téma „Pfiijímací fiízení a studium na V·“ pro studenty a uãitele regionu jiÏní Morava.
Squashov˘ turnaj „FP proti zbytku svûta“ (uãitelé, doktorandi a studenti FP proti 8 studentÛm
z Itálie, Francie, Portugalska a USA).

Investiãní rozvoj
Dal‰í rozvoj Fakulty podnikatelské je spjat s plánovanou rekonstrukcí b˘valé budovy menzy

a v˘stavbou nového pavilonu v prostoru Pod Palackého vrchem. V roce 2001 byly zapoãaty pfií-
pravné projektové práce, dokonãení v˘stavby je plánováno na rok 2004.

Rozvoj fakulty
V dlouhodobém zámûru fakulty byly stanoveny a v prÛbûhu roku úspû‰nû plnûny níÏe uve-

dené prioritní úkoly: a) hodnocení fakulty akreditaãní komisí âR, b) zavedení v˘uky (pfiedná‰ek)
magisterského studijního programu oboru ¤ízení a ekonomika podniku v angliãtinû pro zahra-

Fakulta poskytuje vzdûlání ve studijních programech
• Bakaláfisk˘ studijní program: DP DaÀové poradenství 62-77-7
• Magistersk˘ studijní program: PFO Podnikové finance a obchod 62-28-8
• Magistersk˘ studijní program: ¤EP ¤ízení a ekonomika podniku 62-55-8
• Doktorsk˘ studijní program: ¤EP ¤ízení a ekonomika podniku 62-55-9

Hlavní rysy studia
Fakulta je akreditována pro studijní programy Ekonomika a management. AbsolventÛm

stfiedních ‰kol nabízí bakaláfisk˘ studijní program oboru DaÀové poradenství, poskytující vzdûlání
pro specialisty v oblasti daní a úãetnictví. AbsolventÛm bakaláfiského nebo tfií rokÛ magister-
ského ekonomicky zamûfieného studijního programu je urãen magistersk˘ studijní program
oboru Podnikové finance a obchod, zamûfien˘ na vzdûlávání kvalifikovan˘ch odborníkÛ
v oblasti financí a obchodu. Absolventi bakaláfiského nebo tfií rokÛ magisterského technicky
zamûfieného studijního oboru se mohou ucházet o magistersk˘ studijní program oboru ¤ízení
a ekonomika podniku, zamûfien˘ na vzdûlávání kvalifikovan˘ch odborníkÛ v oblasti ekonomi-
ky a fiízení stfiedních a velk˘ch firem. Nadaní absolventi magistersk˘ch studijních programÛ se
mohou pfiihlásit do doktorského studijního programu oboru ¤ízení a ekonomika podniku, za-
mûfieného na vzdûlávání ‰piãkov˘ch pracovníkÛ v oblasti fiízení a v˘zkumu podnikové sféry.

Habilitaãní fiízení
Na Fakultû podnikatelské úspû‰nû probûhla dvû habilitaãní fiízení.

Studentské soutûÏe
• 5 studentÛ bakaláfiského studijního programu získalo 1. místo v soutûÏi „TOP 2001“ pofiá-

danou MZLU v Brnû,
• intenzivní vzdûlávací program spojující strojírenství a ekonomiku s ohledem na dopady na

Ïivotní prostfiedí „EOLE“ (organizované v rámci programu Socrates II.): studentské soutûÏe se
zúãastnili 2 studenti FP a dal‰ích 18 úãastníkÛ zahraniãních, v‰ichni z ekonomicky a technicky za-
mûfien˘ch univerzit.

Hodnocení v˘uky studenty
Tak jako v minul˘ch letech, i v roce 2001 byla v zimním i letním semestru realizována anketa

„Hodnocení v˘uky studenty“. Organizovala ji Studentská komora Akademického senátu fakulty.
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niãní studenty, s cílem poÏádat o roz‰ífiení jazykové akreditace tûchto studií, c) prostorové za-
bezpeãení fakulty, d) zkvalitÀování doktorského studia, e) vûdeckov˘zkumná ãinnost (zapojení
do 5. rámcového programu, plnûní v˘zkumn˘ch zámûrÛ fakulty, zapojení do grantov˘ch
agentur v˘zkumu âR).

Rekonstrukce
Dal‰í rozvoj fakulty je spjat s plánovanou rekonstrukcí b˘valé menzy a v˘stavbou nového pa-

vilonu v prostoru Pod Palackého vrchem. V hodnoceném roce byly zapoãaty pfiípravné pro-
jektové práce (dokonãení v˘stavby je plánováno na r. 2004).
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Studium probíhá ve v‰ech studijních programech prezenãní i kombinovanou formou.
Kombinovaná forma studia je kombinací distanãního studia, tj. samostudia, a prezenãního stu-
dia (jeden den v˘uky za t˘den, laboratorní praktika blokovû, jedenkrát za semestr).

Fakulta chemická poskytuje vzdûlání v tûchto akreditovan˘ch studijních
programech:

KKOV Studijní programy Studijní obory JKOV

Bakaláfisk˘
2801R Chemie a chemické technologie Technická chemie 28-97-701

Magisterské
2805T Chemie a technolog. ochrany Ïivot. prostfiedí Chemie a technolog. ochrany Ïivot. prostfiedí 28-19-800

2806T Spotfiební chemie Spotfiební chemie 29-07-800

2808T Chemie a technologie materiálÛ Chemie materiálÛ 28-18-800

2901T Chemie a technologie potravin Potravináfiská chemie a biotechnologie 29-06-800

Doktorské
1404V Fyzikální chemie Fyzikální chemie 14-04-900

1405V Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie 14-05-900

2805V Chemie a technolog. ochrany Ïivot. prostfiedí Chemie Ïivotního prostfiedí 28-56-900

3911V Materiálové vûdy Materiálové inÏen˘rství 39-42-900

Profesorská fiízení
Vûdeckou radou Fakulty chemické úspû‰nû pro‰la dvû profesorská fiízení.

Nejvût‰í poãin roku 2001
Na fakultû probûhla reakreditace v‰ech studijních programÛ.

NejdÛleÏitûj‰í vûdeck˘ v˘sledek
Vûdecké úsilí fakulty je fokusováno na úspû‰né fie‰ení v˘zkumn˘ch zámûrÛ i dal‰ích projek-

tÛ grantov˘ch agentur. Jeden ze dvou fie‰en˘ch v˘zkumn˘ch zámûrÛ byl hodnocen jako jedi-
n˘ na VUT nejvy‰‰ím stupnûm.

Studentské soutûÏe
Fakulta uspofiádala studentské soutûÏe ve dvou kategoriích, které byly dotovány cenami

dûkana pro nejlep‰í úãastníky. 24. 5. 2001 probûhl první roãník soutûÏe tvÛrãí ãinnosti studentÛ
magistersk˘ch studijních programÛ STUDENT FCH 2001. Zúãastnilo se celkem 23 studentÛ.

Dûkan
Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc.

Prodûkani
Doc. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.,

statutární zástupce dûkana, tvÛrãí ãinnosti, doktorské studium
Doc. RNDr. Zdenûk ·imek, CSc.,

pedagogická ãinnost – bakaláfisk˘ a magisterské studijní programy
Prof. Ing. Franti‰ek Schauer, DrSc.,

vnûj‰í a vnitfiní vztahy, propagace fakulty, dislokace (do 31. 10. 2001)

Tajemnice fakulty
Ing. Iva Lewczyszynová (do 29. 6. 2001)
Ing. Renata Herrmannová (od 30. 6. 2001)

Pfiedseda Akademického senátu
Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc.

Ústavy
Ústav fyzikální a spotfiební chemie 

fieditel Doc. Ing. Miloslav Pekafi, CSc.
Ústav chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí 

fieditel Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc.
Ústav chemie materiálÛ 

fieditel Prof. RNDr. Josef Janãáfi, CSc.
Ústav chemie potravin a biotechnologií 

fieditel Doc. Ing. Miroslav Fi‰era, CSc.

Hlavní rysy studia na FCH:
• volba oboru aÏ v prÛbûhu studia,
• kreditov˘ systém a z nûho vypl˘vající moÏnost mezioborového studia,
• relativnû ‰iroká nabídka oborÛ,
• moÏnost pokraãování v magistersk˘ch programech po ukonãení bakaláfiského programu,
• rozsáhlá poãítaãová podpora v‰ech oborÛ studia,
• moÏnost dosaÏení celoevropsky uznávaného titulu euroinÏen˘r (EUR ING).
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Rybáfiská 13/15, 603 00 Brno
e-mail: jmeno@ffa.vutbr.cz

http://www.ffa.vutbr.cz

19. 9. 2001 potom probûhla jiÏ tradiãní soutûÏ doktorandsk˘ch prací. Podmínkou této soutûÏe
bylo odevzdání plného textu i osobní prezentace ve svûtovém jazyce. Celkem bylo pfiihlá‰eno
21 prací. Z obou studentsk˘ch konferencí vydala fakulta spoleãn˘ sborník.

Hodnocení v˘uky studenty
Fakulta uspofiádala v akademickém roce 2000/2001 a 2001/2002 na konci kaÏdého se-

mestru hodnocení v˘uky studenty formou anonymní ankety. S v˘sledky byli seznámeni vedoucí
ústavÛ a jejich akademiãtí pracovníci. Celkové vyhodnocení ankety bylo zvefiejnûno na úfied-
ní desce fakulty.

Pfiíprava a akreditace nov˘ch studijních programÛ
Na základû vysokého a stále vzrÛstajícího zájmu o studium potravináfiské chemie a v soula-

du s Dlouhodob˘m zámûrem vzdûlávací a vûdecké, v˘zkumné v˘vojové, umûlecké a dal‰í tvÛr-
ãí ãinnosti Vysokého uãení technického v Brnû pro období 1999 aÏ 2005 byl na FCH zpracován
návrh bakaláfiského studijního programu Chemie a technologie potravin a byla podána Ïádost
o jeho akreditaci.

Rozvojové a transformaãní programy
V roce 2001 získala FCH jeden projekt „Programu rozvoje bakaláfisk˘ch studijních programÛ

jako v˘raz podpory a realizace BoloÀské deklarace“, a to projekt na podporu zfiízení bakaláfi-
ského programu Chemie a technologie potravin.

Rekonstrukce – vybudování laboratofie 
V roce 2001 se za podpory projektu FRV· a zejména z prostfiedkÛ novû zfiízeného Fondu roz-

voje fakulty podafiilo vybudovat Laboratofi elektronové paramagnetické resonance, vybave-
nou dvûma spektrometry.

62



Ústavy a katedry • Studijní obory • Ateliéry a kabinety

Ústav klasick˘ch disciplín
Sochafiství

Ateliér Sochafiství I (figurativní) • Doc. ak. soch. Michal Gabriel
Ateliér Sochafiství II (nefigurativní) • Doc. ak. soch. Jan AmbrÛz

Malífiství
Ateliér Malífiství I (figurativní) • Prof. ak. mal. Jifií Naãeradsk˘
Ateliér Malífiství II (nefigurativní) • Doc. ak. mal. Martin Mainer

Grafika
Ateliér Grafika • Ak. mal. Margita Titlová–Ylovski
Ateliér Kresba • Prom. ped. Václav Stratil

Ústav designu
Design

Ateliér Grafick˘ design • Mgr. Václav Houf
Ateliér Papír a kniha • Doc. Dr. Jifií H. Kocman

PrÛmyslov˘ design
Ateliér Produktov˘ design • Ak. soch. Zdenûk Zdafiil
Ateliér Tûlov˘ design • Doc. Mgr. Jana Preková

Ústav nov˘ch disciplín
Konceptuální tendence

Ateliér Intermédia • Prof. ak. mal. Peter Rónai (do 31. 10. 2001),
Doc. MgA. Petr Kvíãala (povûfien funkcí vedoucího ateliéru od 1. 11. 2001)
Ateliér Environment • Ak. mal. Vladimír Merta

Video-multimédia-performance
Ateliér Video • Keiko Sei, B.A. (do 30. 9. 2001)
Ateliér Multimédia • Ak. mal. Lucie Svobodová (do 30. 9. 2001)
Ateliér Video a multimédia (od 1. 11. 2001 ateliéry Video a Multimédia
slouãeny do jednoho ateliéru) • Prof. ak. mal. Peter Rónai (povûfien funkcí vedoucího
ateliéru od 1. 11. 2001)
Ateliér Performance • Doc. ak. soch. Tomá‰ Ruller

Dûkan
Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. 

Prodûkani
PhDr. Pavel Ondraãka,

statutární zástupce dûkana, prodûkan pro vzdûlávací ãinnost
Ak. soch. Zdenûk Zdafiil,

prodûkan pro v˘stavbu, dislokaci a materiální vybavení
Doc. Mgr. Vladimír Havlík,

ãlen kolegia dûkana povûfien˘ agendou vnûj‰ích vztahÛ
Doc. Dr. Jifií H. Kocman,

ãlen kolegia dûkana povûfien˘ agendou tvÛrãí ãinnosti

Tajemník
Ing. Vladimír Malinger (do 31. 5. 2001)
Jarmila KoutÀáková (povûfiená v˘konem funkce tajemnice od 1. 6. do 31. 10. 2001)
Mgr. Jaroslava Bílá (od 1. 11. 2001)

Pfiedseda Akademického senátu
Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. 

Ústavy a jejich vedoucí
Ústav klasick˘ch disciplín

Doc. Mgr. Josef Danûk (do 31. 10. 2001)
Ústav designu

Mgr. Václav Houf (do 31. 10. 2001)
Ústav nov˘ch disciplín

Doc. MgA. Petr Kvíãala (do 31. 10. 2001)
Katedra teorií a doplÀkov˘ch studií 

Mgr. Blahoslav Rozbofiil

Ke dni 31. 10. 2001 do‰lo v rámci organizaãních opatfiení ke zru‰ení ústavÛ a tím eliminová-
ní stfiedního ãlánku fiízení.
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sahuje regionální, v nûkter˘ch pfiípadech i státní hranice. V pedagogickém sboru jsou zastou-
peni v˘znamní umûlci nejen z Brna, ale stejnou mûrou také z Prahy, Olomouce a Bratislavy. Na
FaVU se vyuãují také nûkteré oborové specializace, které nejsou zastoupeny na Ïádné v˘tvar-
né vysoké ‰kole v âR (tûlov˘ design, papír a kniha).

V prÛbûhu ãtyfiletého bakaláfiského studia je kladen dÛraz na dokonalé zvládnutí profesních
znalostí a dovedností, fiemesln˘ch a technologick˘ch postupÛ, jeÏ podmiÀují úspû‰né rozvíjení
studentova v˘tvarného talentu. Studenti, jejichÏ tvÛrãí v˘voj prokazuje perspektivní tendenci,
jsou pfiijati do navazujícího dvouletého magisterského stupnû studia, kde jsou vedeni k samo-
statnému fie‰ení nároãn˘ch v˘tvarn˘ch konceptÛ. Ateliérovou v˘uku v obou stupních studia do-
plÀuje poãetn˘ soubor povinn˘ch a voliteln˘ch teoretick˘ch pfiedná‰ek a kurzÛ. Magisterské stu-
dium je ukonãeno praktickou a teoretickou diplomovou prací, naplÀující poÏadavek spojení
tvÛrãích a teoretick˘ch schopností absolventÛ.

Nejnadanûj‰í absolventi v‰ech studijních oborÛ a specializací se v tvÛrãí praxi uplatÀují jako
svobodní, volní umûlci. Jedná se v‰ak o úzk˘ okruh jedincÛ, jejichÏ nezávislé pÛsobení v˘jimeã-
nû zaãíná bezprostfiednû po ukonãení studia, neboÈ osamostatnûní zpravidla vyÏaduje jistou
dobu umûleckého zrání. Tato kategorie mlad˘ch v˘tvarníkÛ vût‰inou absolvovala nûkter˘
ateliér klasick˘ch disciplín. V dÛsledku dostateãné poptávky se v praxi dobfie uplatÀují absol-
venti designérsk˘ch oborÛ a specializací, zatímco u nov˘ch disciplín jde spí‰e o pfiíleÏitostné,
jednorázové moÏnosti. S vûdomím této skuteãnosti je proto v˘uka na FaVU zamûfiována tak,
aby v‰em absolventÛm umoÏnila doãasné, pfiípadnû trvalé alternativní uplatnûní, opírající se
pfiedev‰ím o technologické, fiemeslné, teoretické a manaÏerské schopnosti. ¤ada absolventÛ
FaVU také úspû‰nû vyuãuje na stfiedních ‰kolách odborného i v‰eobecného typu, nûktefií se sta-
li galerijními kurátory.

TvÛrãí ãinnost studentÛ 
• Fakulta v˘tvarn˘ch umûní nevypisuje pro své studenty soutûÏe jednak z dÛvodu nedo-

statku finanãních prostfiedkÛ, jednak pro rÛznorodost ãinnosti jednotliv˘ch ateliérÛ. ·kolní práce
se pravidelnû prezentují a komisionálnû hodnotí pfii klauzurních hodnoceních po kaÏdém se-
mestru. Souãástí prezentace je ústní a písemn˘ doprovod, práce jsou vefiejnû vystaveny v pro-
storách fakulty v rámci „DnÛ otevfien˘ch dvefií“. Vynikající bakaláfiské práce jsou oceÀovány
Cenou dûkana, vynikající magisterské práce dûkan doporuãuje k ocenûní v rámci VUT
a podle moÏnosti i nadaãním fondÛm. 

• V˘stavní prezentace si zafiizují jednotlivé ateliéry a studenti sami. Nûkteré ateliéry (Grafika,
Sochafiství, Malba, Kresba, Video/multimédia, Performance aj.) organizují pro své studenty pre-
zentace v galeriích vãetnû praÏsk˘ch (GHMP, Doubner aj.), anebo úãasti na tematick˘ch

Katedra teorií a doplÀkov˘ch studií • Mgr. Blahoslav Rozbofiil

Kabinety
Kabinet modelování (zru‰en k 30. 9. 2001) • Mgr. Hana Novotná
Kabinet svûtlo a barva (zru‰en k 31. 10. 2001) • Doc. Mgr. Vladimír Havlík
Kabinet grafiky (zru‰en k 31. 10. 2001) • Doc. ak. mal. Ondfiej Michálek
Kabinet veãerní kresby • Doc. ak. mal. Ivan KfiíÏ
Kabinet fotografie (novû zfiízen od 1. 11. 2001) • Mgr. Irena Armutidisová
Kabinet informaãních technologií (novû zfiízen od 1. 11. 2001) • Ing. Jaroslav Maloch, CSc.
Kabinet video (novû zfiízen od 1. 11. 2001) • Ing. Dalibor Vla‰ín

Habilitaãní fiízení
Habilitaãní fiízení úspû‰nû absolvovalo 5 pedagogÛ.

Studijní obory bakaláfiského studijního programu
KKOV 82-16-711 • V˘tvarné umûní – malífiství – volná tvorba
KKOV 82-16-721 • V˘tvarné umûní – sochafiství – volná tvorba
KKOV 82-16-730 • V˘tvarné umûní – grafika
KKOV 82-16-746 • V˘tvarné umûní – grafick˘ design
KKOV 82-16-747 • V˘tvarné umûní – konceptuální tendence
KKOV 82-16-748 • V˘tvarné umûní – video-multimédia-performance
KKOV 82-17-7 • PrÛmyslov˘ design

Studijní obory magisterského studijního programu
KKOV 82-16-811 • V˘tvarné umûní – malífiství – volná tvorba
KKOV 82-16-821 • V˘tvarné umûní – sochafiství – volná tvorba
KKOV 82-16-830 • V˘tvarné umûní – grafika
KKOV 82-16-846 • V˘tvarné umûní – grafick˘ design
KKOV 82-16-847 • V˘tvarné umûní – konceptuální tendence
KKOV 82-16-848 • V˘tvarné umûní – video-multimédia-performance
KKOV 82-17-8 • PrÛmyslov˘ design

Pedagogické a tvÛrãí poslání
Skladba studijních oborÛ na FaVU vychází z rovnováÏného zastoupení klasick˘ch, designér-

sk˘ch a nov˘ch v˘tvarn˘ch disciplín. ·iroké spektrum oborÛ vyplynulo ze skuteãnosti, Ïe se jed-
ná o jedinou vysoko‰kolskou instituci tohoto druhu na Moravû a ve Slezsku. PÛsobnost FaVU pfie-
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• Vila Pomponek. Ver‰e Jifiího Dynky a syntetické plastiky Josefa DaÀka,
Moravská galerie v Brnû, Atrium PraÏákova paláce, Brno, 6. 9. – 5. 10. 2001
• Václav Houf. Mezisouãet 2. Plakáty, kresby a kresbiãky. Galerie U dobrého past˘fie, Brno,
19. 9. – 17. 10. 2001
• Nové spojení. Národní galerie v Praze, VeletrÏní palác, Praha, 27. 9. – 9. 12. 2001
(zastoupeni Michal Gabriel a Martin Mainer)
• Josef Danûk. sns.místnost-1. DÛm umûní mûsta Brna, G 99, Brno, 18. 10. – 25. 11. 2001
• Sleva 20 %. Jifií David – Václav Stratil – Petr Písafiík – Jan Nálevka – Tomá‰ Vanûk
– Jan ·er˘ch. DÛm umûní, âeské Budûjovice, 19. 9. – 21. 10. 2001
• Ján Lastomírsky – David Moje‰ãík. Kedz dvojo nerobia toto iste, muÏe to byt to same.
• Grafika a sochy. Galerie LangÛv dÛm, Fr˘dek-Místek, 26. 10. – 30. 11. 2001
• David Medek Tomá‰. Multiplum. V˘stavní síÀ Staré radnice, Îìár nad Sázavou,
30. 10. – 27. 11. 2001
• Richard Fajnor. Omenklatúra. Priestor for contemporary arts, Bratislava, 7. – 25. 11. 2001 

Publikace
• Palla, M.: Jak zalichotit tlusté Ïenû – Kdyby byl krtek velkej jako prase. Nakladatelství

Petrov, Brno 2001, ISBN 80-7227-024-9

Rekonstrukce
Rekonstrukce stfiechy objektu Rybáfiská 13/15 v prÛbûhu ãervna a ãervence v objemu

2 544 tis. Kã.

Zahájení rekonstrukce 1. NP objektu Údolní 19 v prosinci. Akce se uzavfie v polovinû r. 2002,
její celkov˘ finanãní objem ãiní témûfi 5 mil. Kã. V loÀském roce bylo proinvestováno 397 tis. Kã.

expozicích i v cizinû. Samostatnû studenti spolupracují s brnûnsk˘mi galeriemi tradiãními (Escort,
Desert, Galerie mlad˘ch aj.), nebo virtuálními (Magda). Studenti grafického a produktového
designu se úãastní oborov˘ch soutûÏí.

Hodnocení v˘uky studenty
Hodnocení v˘uky studenty na FaVU organizuje Katedra teorií. V „nultém roãníku“, kdy se

provûfiovaly moÏné metody, probûhlo roku 2000, první relevantní v˘sledky pfiineslo hodnocení
z roku 2001. Specifikou FaVU je individuální v˘uka a primární vázanost studentÛ na pedagogy
ateliérÛ, a proto se prozatím úãast z poãáteãních 11 % dostala jen na 13 %. V˘sledek hodno-
cení z roku 2001 je vyvû‰en na webu. Lze pfiedpokládat, Ïe tato prezentace, zároveÀ s paralel-
nû probíhající volnou diskusní stránkou, povede v pfií‰tích letech k vût‰í úãasti. 

V˘stavy
• J. H. Kocman: autorské knihy, autorské papíry. Galerie LangÛv dÛm, Fr˘dek-Místek, 
2. – 30. 3. 2001
• Sochafisk˘ ateliér FaVU VUT Brno. Galerie Aspekt, Brno, 6. – 30. 3. 2001
• Petr Kvíãala. Ornament. Galerie mûsta Plznû, PlzeÀ, 12. 4. – 20. 5. 2001
• Marian Palla. Koncept pro mouchy. Galerie mûsta Plznû, PlzeÀ, 12. 4. – 20. 5. 2001
• Vladimír Havlík. Galerie Pokorn˘, Prostûjov, 1. – 25. 5. 2001
• Lubomír Typlt. Obe‰el já polí pût. Galerie Malá ·pálovka, Praha 31. 5. – 24. 6. 2001
• DRUM TREK. Pavel Fajt – Petr Kvíãala. Galerie Behémót, Praha, 2. – 8. 5. 2001
• Studenti ateliéru grafiky Margity Titlové-Ylovski FaVU Brno. Galerie Doubner, Praha, 
2. – 20. 5. 2001
• Jifií Naãeradsk˘. Kresby. Galerie Aspekt, Brno, 10. 5. – 8. 6. 2001
• Václav Stratil – 7. Gandy Gallery, Praha, 17. 5. – 28. 7. 2001
• Studenti sochafiského ateliéru Jana AmbrÛze FaVU VUT v Brnû. DÛm umûní mûsta Brna, 
G 99, Brno, 22. 5. – 17. 6. 2001
• V˘tvarné doteky Visegrádské ãtyfiky. V˘tvarné centrum Chagall, Ostrava
– Zámecká galerie Chagall, Karviná, 22. 5. – 3. 7. 2001 (zastoupen Peter Rónai).
• ·arovy 2001. Ateliér sochafiství II. FaVU VUT v Brnû. Letohrádek Mitrovsk˘ch, Brno, 
13. – 17. 6. 2001
• Ladislav Jezbera. Odeurs. V˘stavní síÀ Synagoga, Hranice, 18. 5. – 1. 7. 2001
– Moravská galerie v Brnû, PraÏákÛv palác, Brno, 21. 6. – 22. 7. 2001
• Posluchaãi ateliéru sochafiství Michala Gabriela FaVU Brno. Galerie Doubner, Praha, 
27. 6. – 10. 7. 2001
• Petr Kvíãala – monumental, farbintensiv, abstrakt Automobil Forum
– Volkswagen AG, Berlín, 21. 8. – 13. 9. 2001
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¤editel
PaedDr. Jaroslav Bogdálek

C E S A zaji‰Èuje tûlov˘chovné a sportovní aktivity studentÛ
a zamûstnancÛ VUT v Brnû

• semestrální nabídka 38 sportovních specializací v 5 v˘konnostních úrovních
pro cca 6 000 studentÛ podle studijních programÛ jednotliv˘ch fakult
• sportovní kurzy, semináfie a ‰kolení
• v˘bûr a pfiíprava sportovní reprezentace na akademické mistrovství âR
• sportování studentÛ ve zkou‰kovém období
• turnaje a soutûÏe na VUT a mezi ostatními V·
• koordinuje ãinnost VSK VUT v Brnû

C E S A v listopadu 2001 otevfielo provoz BOULDER CENTRA, exkluzivní horolezecké haly
v areálu studentsk˘ch kolejí PPV.

V˘znamné sportovní akce
Bûh ·pilberkem
Bûh olympijského dne
Strojafiské schody
Vánoãní sportovní hry
Sportovní den VUT
Aerobikmaratón
Bûh 17. listopadu
Podzimní hit turnaj v softbalu
Aqua viva plavecké závody

Spoleãenské akce
Sportovní ples VUT
Vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ VUT

CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT (CESA)
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CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT (CESA)

Kolejní 2, 612 00 Brno
http://www.vutbr.cz/cesa

CENTRUM V¯POâETNÍCH A INFORMAâNÍCH SLUÎEB (CVIS)

Antonínská 1, 601 90 Brno
http://www.vutbr.cz/cvis

CENTRUM VZDùLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ (CEVAPO)

Kolejní 2, 612 00 Brno
http://www.vutbr.cz/cevapo

KOLEJE A MENZY (KaM)

Kolejní 2, 612 00 Brno
http://www.vutbr.cz/kam

NAKLADATELSTVÍ VUTIUM (VUTIUM)

Antonínská 1, 601 90 Brno
http://www.vutbr.cz/nakl/

ÚSTAV SOUDNÍHO INÎEN¯RSTVÍ (ÚSI)

Údolní 53, 602 00 Brno
http://www.vutbr.cz/usi

ÚST¤EDNÍ KNIHOVNA (ÚK)

Antonínská 1, 601 90 Brno
http://www.vutbr.cz/uk



3. místa na AM âR 2001

Judo
BEZUNK Antonín (FSI), PROKOP Luká‰ (FEI),
KRAJâA Karel (FSI), PROKOP Václav (FEI),
MEITNEROVÁ Jitka (FAST)

KuÏelky
BLECH Milan (FEI)

Nejlep‰í sportovci VUT v Brnû pro rok 2001
1. STARÁ Zdenka (FCH) – orientaãní bûh

1. místo AM âR v orientaãním bûhu krátká i klasická traÈ;
2., 6. a 12. místo – Akademické mistrovství svûta – krátká, klasická, druÏstva;
akademická reprezentantka âR

2. HRABOVSK¯ Petr (FAST) – atletika
1. místo AM âR v atletice 400 m; 2. místo AM âR

3. VLK Martin (FAST) – sportovní gymnastika
úãastník XXI. Svûtové univerziády ve sportovní gymnastice;
akademick˘ reprezentant âR

·kolení studentÛ
• lyÏafisk˘ch cviãitelÛ
• instruktorÛ kondiãního posilování
• cviãitelÛ aerobiku
• lyÏafiské kurzy
• letní vodácké a cykloturistické kurzy
• turistické akce Alpenwander I-III
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V˘znamné sportovní úspûchy na akademick˘ch mistrovstvích âR

1. místa na AM âR 2001

Judo
VONDRU·KA Petr (FAST), FELDOVÁ Iva (FAST)

DruÏstvo muÏi: ·PERA Zdenûk (FEI), DruÏstvo Ïeny: MEITNEROVÁ Jitka (FAST),
FUJâIK Luká‰ (FEI), PROKOP Luká‰ (FEI), FELDOVÁ Iva (FAST)
·INDELKA Martin (FEI), PROKOP Václav (FEI)

Karate kumite
GLAZER Karel (FAST)

Letecké modeláfiství
STONAVSK¯ Jan (FSI)

Moderní gymnastika
âUPROVÁ Petra (FAST)

2. místa na AM âR 2001

Atletika
KANTOR Libor (FSI), SUCH¯ Milan (FSI)

Letecké modeláfiství
TKAN¯ Jifií (FSI)

Sportovní lezení
NOVÁK Stanislav (FEI)
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Baseball
DruÏstvo VUT v Brnû: ALBRECHT Ale‰ (FAST),
PAVLÍâEK Adam (FAST), KÁBRT Jan (FAST),
KONVIâKA Kamil (FSI), VESEL̄  Milan (FSI),
KUBÁT Leo‰ (FSI), WINKLER David (FSI),
BùHOUNEK Tomá‰ (FSI), TETUR Lubomír (FSI),
SLAVÍK Jan (FEI), ·AFA¤ÍK Petr (FEI),
GOLE· Petr (FA)

Judo
·INDELKA Martin (FEI), COMOREK Martin (FAST),
HIEMER Jifií (FCH),
NAVRÁTILOVÁ Renata (FSI)

Vodní slalom
VLâEK Jan (FA)

Karate-kata
VùCHET Stanislav (FSI)

Plavání
STEINBAUER Vojtûch (FAST).



Do provozu byl v roce 2001 uveden první modul univerzitního informaãního systému Brutis,
modul pro evidenci v˘sledkÛ aktivit v oblasti vûdy a v˘zkumu. Tento modul byl vyvíjen vlastními
silami v tûsné spolupráci se systémov˘mi integrátory jednotliv˘ch fakult.

V roce 2001 pfie‰lo zaji‰tûní provozu centrálních studoven z CVISu na Ústfiední knihovnu.
Pracovníci CVISu ale i nadále spravovali technické a programové vybavení tûchto uãeben
a zaji‰Èovali zázemí pro v˘uku a technickou pomoc pfii pfiedná‰kách Univerzity tfietího vûku.

V˘zkumná a publikaãní ãinnost CVISu byla v roce 2001 zamûfiena na oblast vysokorychlost-
ních sítí a nûkteré speciální aplikace nad nimi (napfiíklad videokonference s vysokou kvalitou).
Pracovníci CVISu se zúãastnili nûkolika odborn˘ch konferencí, na které jim byly pfiijaty ãtyfii
pfiíspûvky s touto tematikou.
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¤editel
Ing. Vítûzslav Kfiivánek

Pracovi‰tû
Oddûlení hospodáfisko-správní
Oddûlení centrálních systémÛ UIS
Oddûlení správy centrálních serverÛ
Oddûlení správy pátefiní sítû
Oddûlení provozu

Centrum v˘poãetních a informaãních sluÏeb (CVIS) VUT v Brnû je centrální pracovi‰tû zaji‰-
Èující sluÏby spojené s v˘poãetní technikou na úrovni celého VUT. 

Posláním CVISu je návrh koncepce a dal‰ího rozvoje informaãních a komunikaãních tech-
nologií na VUT v Brnû. To vymezuje jeho ãinnost, která je zamûfiena na:

Rozvoj a údrÏbu centrálního informaãního systému, zaji‰tûní jeho nepfietrÏitého provozu
a koordinace zavádûní informaãního systému na VUT
Budování komunikaãní infrastruktury
• správa a budování nejvy‰‰í úrovnû hierarchicky uspofiádané metropolitní akademické
poãítaãové sítû (BAPS)
• spolupráce s poskytovatelem pfiístupu na Internet pro ãeské V·, sdruÏením CESNET z. s. p. o.
(pfiedev‰ím na projektech)
• videokonference
• IP telefonie
• testování protokolu IP v6
Správu centrálních serverÛ VUT a provoz v˘konn˘ch v˘poãetních serverÛ
• po‰tovní a webové servery
• knihovní servery
• provoz Superpoãítaãového centra VUT
Zabezpeãení dal‰ích sluÏeb
• tisk studentsk˘ch prÛkazÛ
• správa interní telefonní sítû
• tisk diplomÛ
• poradenství pfií zavádûní pfiístupov˘ch systémÛ
• podpora systému Kolejí a menz

CENTRUM V¯POâETNÍCH A INFORMAâNÍCH SLUÎEB (CVIS)
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Program vysoko‰kolského poradenství zahrnuje
• Studijní poradenství 
• Psychologické a osobnostní poradenství
• Personální a pracovní poradenství a sluÏby
• Pedagogicko-metodické poradenství
• Projektové poradenství a sluÏby
• Marketingové sluÏby
• Multimediální sluÏby

Centrum vzdûlávání a poradenství souãasnû zabezpeãuje funkce regionálního centra di-
stanãního vzdûlávání v rámci národní sítû distanãního vzdûlávání âeské republiky a zamûfiuje
svoji ãinnost na v‰estrann˘ rozvoj regionální, národní a mezinárodní spolupráce VUT v oblasti ce-
loÏivotního vzdûlávání.
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Centrum vzdûlávání a poradenství pro‰lo v roce 2001 v˘raznou promûnou. PÛvodní organi-
zaãní struktura Centra vzdûlávání a poradenství byla v roce 2001 zmûnûna, a Centrum tak od
1. 11. 2001 zahrnuje 3 odborné útvary:

• Odbor celoÏivotního vzdûlávání
• Odbor vysoko‰kolského poradenství
• Univerzita tfietího vûku

Posláním Centra vzdûlávání a poradenství VUT v Brnû je vytváfiet komunikaãní, informaãní,
vzdûlávací a koordinaãní zázemí, pro systematick˘ rozvoj celoÏivotního vzdûlávání na VUT po-
skytovat na VUT související poradenské, informaãní a organizaãní sluÏby. Cílem Centra je pfie-
dev‰ím:

• pfiispívat k vytváfiení pfiíznivého prostfiedí pro efektivní fiízení a rozvoj celoÏivotního vzdûlá-
vání na VUT v souladu s dlouhodob˘mi zámûry VUT, legislativou âeské republiky a Evropské unie
a mezinárodními úmluvami v oblasti vzdûlávání

• navrhovat a poskytovat kvalitní vzdûlávání v oblasti celoÏivotního uãení otevfiené a dife-
rencované obsahem i formou pro rÛzné cílové skupiny ‰iroké vefiejnosti i v rámci VUT na zákla-
dû jejich konkrétních vzdûlávacích potfieb

• vytváfiet komunikaãní rozhraní VUT s vefiejností a poskytovat efektivní poradenství a sluÏby
podporující harmonick˘ rozvoj a uplatnûní studentÛ a absolventÛ VUT ve spoleãnosti a podpo-
rující vzdûlávací, vûdecko-v˘zkumnou a poradenskou ãinnost fakult

Vzdûlávací program zahrnuje
• Pedagogické vzdûlávání
• DoplÀkové manaÏerské vzdûlávání
• DoplÀkové technické a pfiírodovûdné vzdûlávání
• DoplÀkové vzdûlávání informaãních technologií
• Humanitní vzdûlávání a Evropská studia
• Jazykové vzdûlávání

Centrum souãasnû zabezpeãuje komplexní program interního vzdûlávání zamûstnancÛ VUT
a program vzdûlávání seniorÛ v rámci ãinnosti Univerzity tfietího vûku.

Pfiedmûtem poradenské ãinnosti Centra je pak zejména
• poskytovat studijní poradenství 
• poskytovat personální poradenství a psychologickou podporu 
• poskytovat pedagogicko-metodické poradenství 
• poskytovat komplexní poradenství a sluÏby fakultám VUT 

CENTRUM VZDùLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ (CEVAPO)
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Stravování
Nedílnou souãástí jednotliv˘ch areálÛ kolejí (kromû kolejí Mánesov˘ch), dále nûkter˘ch

areálÛ jednotliv˘ch fakult VUT v Brnû a rektorátu VUT v Brnû jsou i stravovací zafiízení:
• Stravovací centrum I – Pizzeria Gabriela, Kolejní 2, 612 00 Brno (112 míst u stolu)
• V˘dejna obûdÛ, Kolejní 2, 612 00 Brno
• Menza PurkyÀova, PurkyÀova 93, 612 62 Brno (300 míst u stolu)
• Restaurace Q, FSI Technická 2, 616 69 Brno (113 míst u stolu)
• Kavárna v Centru VUT v Brnû, Antonínská 1, 601 90 Brno (24 míst u stolu)
• Menza Kounicova, Kounicova 46/48, 602 00 Brno (348 míst u stolu)
• Bufet Maru‰ka, FEI Technická 2, 616 69 Brno (60 míst u stolu)
• Obãerstvení Vevefií, FAST Vevefií 95, 662 37 Brno
• V˘dejna VídeÀská, VídeÀská 2, 639 00 Brno

Dal‰í informace viz tab. XI. - 1, 2, 3, 4.
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Provozní jednotky 
Koleje Pod Palackého vrchem + Mánesovy, Kolejní 2

Marie Drápalová, vedoucí

PurkyÀovy koleje, PurkyÀova 93
PaedDr. Jifií ·tûpánek, vedoucí

Listovy koleje, Kounicova 46/48
Ing. Eva Kostelníková, vedoucí

Menza SC I Pizzerie Gabriela, Kolejní 2
Gabriela Brabcová, vedoucí

Menza PurkyÀova, PurkyÀova 93
Dagmar Grulichová, vedoucí

Menza Kounicova, Kounicova 46/48
Marie Vlãková, vedoucí

VUT v Brnû poskytuje ve sv˘ch zafiízeních ubytování a stravování studentÛm, zamûstnancÛm
a vefiejnosti. 

Ubytování
Prostfiednictvím Kolejí a menz v Brnû spravuje 6 669 studentsk˘ch lÛÏek ve vysoko‰kolsk˘ch

kolejích:
• Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, 612 00 Brno (3 130 lÛÏek)
• PurkyÀov˘ch, PurkyÀova 93, 612 62 Brno (2 248 lÛÏek) 
• Mánesov˘ch, Mánesova 12, 612 00 Brno (261 lÛÏek)
• Listov˘ch, Kounicova 46/48, 602 00 Brno (1 030 lÛÏek)

Souãástí V· kolejí je tûlocviãna, posilovna, hfii‰tû a TV místnosti.

KOLEJE A MENZY (KaM)
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¤editel
Doc. Ing. Albert Bradáã, DrSc.

Vzdûlávací ãinnost se uskuteãÀuje
a) v programu celoÏivotního vzdûlávání znalcÛ a uchazeãÛ o znalectví podle § 60 zákona

ã. 111/1998 Sb. v oborech silniãní nehody, opravárenství a odhady motorov˘ch vozidel a stro-
jÛ, stavebnictví a ekonomika – oceÀování nemovitostí, podnikÛ, movitého majetku, strojÛ a za-
fiízení a motorov˘ch vozidel, obecné základy soudního znalectví. V roce 2001 na ÚSI absolvo-
valo 153 studentÛ, studuje 366 studentÛ. 

b) v akreditovaném doktorském studijním programu oboru 39-47-9 Soudní inÏen˘rství, pofiá-
daném Fakultou stavební a Fakultou strojního inÏen˘rství ve spolupráci s Ústavem soudního
inÏen˘rství; v roce 2001 obhájili úspû‰nû disertaci 4 doktorandi.

Vûda a v˘zkum, tvÛrãí ãinnost, konference 
Na ústavu jsou fie‰eny 2 granty GAâR t˘kající se anal˘zy silniãních nehod. Ústav ve spolu-

práci s EVU – Evropskou spoleãností pro v˘zkum a anal˘zu nehod uspofiádal v˘roãní mezinárod-
ní konferenci EVU, pfii které prezentoval v˘sledky tohoto v˘zkumu.

Dále byla v lednu 2001 uspofiádána tradiãní konference znalcÛ s plesem znalcÛ, v ãervnu
konference o oceÀování majetku s pfiedná‰ejícím z USA a konference o aktuálních otázkách
znalecké ãinnosti v oboru anal˘zy silniãních nehod.

Znalecká ãinnost
Znalecká ãinnost ústavu se uskuteãÀuje ve znaleck˘ch oborech Doprava, Elektronika,

Energetika, Elektrotechnika, Ekonomika, Hutnictví, Projektování, Stavebnictví, Strojírenství, Vodní
hospodáfiství. V roce 2001 bylo na ústavu vypracováno celkem 42 znaleck˘ch posudkÛ.

Ústav prÛbûÏnû neformálnû spolupracuje s rezortem spravedlnosti formou odborn˘ch kon-
zultací pro soudy, státní zastupitelství, vy‰etfiovatele Policie âR a pro soudní znalce z oboru soud-
ního lékafiství.

Ediãní ãinnost
Ústav soudního inÏen˘rství vydává od roku 1990 v akademickém nakladatelství CERM Brno,

s. r. o., vûdeck˘ ãasopis „Soudní inÏen˘rství (ãasopis pro znalce v technick˘ch a ekonomick˘ch
oborech)“ – 6 ãísel po 64 stranách roãnû.

ÚSTAV SOUDNÍHO INÎEN¯RSTVÍ (ÚSI)
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PhDr. Alena Mizerová

Rok 2001 pfiinesl pro ãinnost nakladatelství nové moÏnosti. Zákon ã. 121/2000 Sb. o právu au-
torském, o právech souvisejících s právem autorsk˘m a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ umoÏÀuje
nakladatelÛm uzavírat licenãní smlouvy jak na díla v „hmotné“ podobû, tak na díla v „nehmotné“
podobû. Koncepty nov˘ch autorsko-právních smluv vãetnû smluv k síÈovému sdûlování díla
vefiejnosti zpracoval pro nakladatelství Doc. Dr. Ivo Telec, CSc., z Masarykovy univerzity. Oblast
elektronického publikování tak získala právní rámec a v nakladatelství bylo pfiipraveno nûkolik
projektÛ multimediálních uãebnic. K nejvût‰ím náleÏí soubor v˘ukov˘ch i didaktick˘ch manuálÛ
pro uãebnici Fyzika. V elektronické podobû je vydávána série Habilitaãních a inauguraãních
pfiedná‰ek, zkrácen˘ch tezí doktorsk˘ch prací a pravidelnû je síÈovû ‰ífien i celo‰kolsk˘ ãasopis
Události na VUT v Brnû. Ve spolupráci s firmou Hewlett Packard a Minolta je pfiipravována reali-
zace tisku Print on Demand. Související poÏadavky (úprava databází, nová konfigurace web.
stránek nakladatelství, pfiíprava a pfievod dûl do elektronické podoby aj.) si vyÏádaly nástup
redaktora elektronick˘ch publikací.

V klasické, kniÏní podobû vydalo nakladatelství 98 titulÛ dûl. V nové edici pfieklady vysoko-
‰kolsk˘ch uãebnic vydalo v redakãní spolupráci s nakladatelstvím Prometheus uãebnici obec-
né fyziky autorÛ D. Halliday, R. Resnick a J. Walker: FYZIKA (v originálu Fundamentals of Physics,
5th ed. Extended, J. Wiley & Sons 1997). Na vydání dal‰ích titulÛ spolupracovalo s brnûnsk˘mi
vysok˘mi ‰kolami, zvlá‰tû s Masarykovou univerzitou, s nakladatelstvím Cerm. 

NarÛstající produkce a specializace nakladatelství, její zamûfiení na nej‰ir‰í odbornou vefiej-
nost a opaãnû zájem o jednotlivé tituly vedl ke zmûnû strategie tvorby prodejních cen a k pfii-
zpÛsobení se knihkupeckému modelu. Byl vydán a rozeslán katalog publikací. Úsek marketingu
dostal úãinn˘ nástroj, coÏ se pfiíznivû projevilo v odbytu publikací a nárÛstu trÏeb. 

Prezentaci ãinnosti i produkce vûnovalo nakladatelství tradiãnû velkou pozornost. V rámci
národních expozic vystavovalo produkci VUT na mezinárodních veletrzích ve Frankfurtu n. M.
a v Bratislavû. V Praze uspofiádalo v rámci Svûtu knihy spoleãnou v˘stavu 11 ãesk˘ch vysoko-
‰kolsk˘ch vydavatelÛ, a podpofiilo tak jejich v˘znam a nezastupitelnost mezi nakladateli i na
kniÏním trhu.

Dal‰í informace viz tab. VIII. - 1, 2.

NAKLADATELSTVÍ VUTIUM (VUTIUM)
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V roce 2001 pokraãovala ãinnost Ústfiední knihovny VUT podle zámûrÛ z pfiedchozího roku
s pfiíklonem ke zv˘‰ení profesní odbornosti. Do‰lo k ustavení Knihovní rady VUT, která se vyjadfiu-
je k zásadním otázkám v oblasti knihovnicko-informaãní a k uÏívání informaãních a komunikaã-
ních technologií, které zpfiístupÀují elektronické informaãní zdroje (EIZ). RovnûÏ se podílí na inici-
aci vytváfiení nástrojÛ pro nové pfiístupy ke vzdûlávání. V této souvislosti byla téÏ vytvofiena
knihovnická expertní skupina.

V souvislosti s dal‰ím roz‰ifiováním spektra nabídky EIZ plynoucí z institucionálních konsorciál-
ních aktivit byly pofiádány semináfie pro získání re‰er‰ní obratnosti uÏivatelÛ. 

Byl zaveden rutinní provoz v získávání a poskytování elektronick˘ch kopií z ãasopisÛ.

V polovinû roku 2001 do‰lo ke zmûnám v provozování studoven Ústfiední knihovny. Od za-
ãátku akademického roku 2001/2002 jsou sluÏby ve studovnách zaji‰Èovány v˘hradnû pracov-
níky Ústfiední knihovny. 

Pokraãuje podpora ãinnosti Univerzity tfietího vûku, jejíÏ studenti vyuÏívají prostoru ve stu-
dovnách s poãítaãov˘m zázemím a bûÏn˘ch knihovnick˘ch sluÏeb. 

K 31. 12. 2001 registrováno 1 650 uÏivatelÛ studoven. 

V roce 2001 byly pravidelnû zasílány v˘sledky 18 profilÛ prÛbûÏn˘ch re‰er‰í z databáze Web
of Science. Pro odborné pracovníky byly provádûny jednorázové re‰er‰e z databází pfiístup-
n˘ch na VUT. PrÛbûÏnû byla poskytována pomoc studentÛm, doktorandÛm a pedagogick˘m
pracovníkÛm pfii vyhledávání potfiebn˘ch materiálÛ z pfiístupn˘ch databází.

V roce 2001 pokraãovala Ústfiední knihovna v informaãní v˘uce studentÛ.

Poãet studentÛ, ktefií absolvovali informaãní v˘uku: 1 631.

Pro pedagogy a doktorandy byla organizována a uskuteãÀována ‰kolení, jejichÏ obsahem
bylo seznámení s citaãní normou a vyhledávání v elektronick˘ch informaãních zdrojích. 

Byl novû definován vztah k Centru v˘poãetních a informaãních sluÏeb (CVIS). Nadále po-
kraãovala spolupráce v technické podpofie a údrÏbû programového zaji‰tûní, které vyÏaduje
spolupráci se serverem. Úpravy a opravy hardware i nadále zaji‰Èovali pracovníci CVIS.

ÚST¤EDNÍ KNIHOVNA (ÚK)
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Certifikaãní orgán ÚSI
Pfii ústavu pÛsobí Certifikaãní orgán ÚSI, akreditovan˘ u âeského institutu pro akreditace,

jako nestrann˘ a nezávisl˘ orgán pro udûlování certifikací pracovníkÛ-expertÛ podle âSN-EN
45 013. V roce 2001 na tomto ústavu bylo certifikováno 14 expertÛ, pfiihlá‰eno je dal‰ích 232.

Habilitace v oboru Soudní inÏen˘rství
Po akreditaci Stavební fakulty VUT v Brnû v oboru Soudní inÏen˘rství v roce 2000 probûhlo

v roce 2001 úspû‰nû první habilitaãní fiízení docenta z ÚSI v tomto oboru.
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V prÛbûhu roku byly zji‰Èovány dostupné informace potfiebné pro v˘bûr nového knihovnic-
kého systému nutného pro nahrazení souãasného, jiÏ nevyhovujícího dne‰nímu stavu techniky
a poÏadavkÛm uÏivatelÛ.

V fiíjnu roku 2001 byla Ústfiední knihovna VUT hostitelem a organizaãním garantem Celostátní
porady vysoko‰kolsk˘ch knihovníkÛ (CPV·), kterou pofiádala Komise V· pfii RV· a nad kterou pfie-
vzal zá‰titu rektor VUT.

Areálová knihovna PurkyÀova
Areálová knihovna pokraãovala v plnû automatizovaném provozu a systematicky roz‰ifio-

vala fond cílenou akvizicí.

Knihovna vy‰la vstfiíc poÏadavkÛm uÏivatelÛ na vût‰í ‰atní prostory, zprovoznila 16 velko-
prostorov˘ch skfiínûk a zv˘‰ila tak uÏivatelskou pohodu v prostorách knihovny.

Zamûstnanci knihovny se podíleli na zdárném prÛbûhu CPV· 23. – 24. 10. 2001. V prÛbûhu
této porady byla knihovna k dispozici zájemcÛm z fiad úãastníkÛ.

Dal‰í informace viz tab. VII. - 1, 2, 3a, 3b, 4, 5.
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zmûny a doplnûní Statutu Vysokého uãení technického

v Brnû (Dodatek ã. 1)

zmûny Statutu Vysokého uãení technického

v Brnû (Dodatek ã. 2)

zmûny a doplnûní Mzdového pfiedpisu

Vysokého uãení technického v Brnû (Dodatek ã. 3)

zmûny Mzdového pfiedpisu

Vysokého uãení technického v Brnû (Dodatek ã. 4)

zmûny a doplnûní Pracovního fiádu

Vysokého uãení technického v Brnû (Dodatek ã. 1)

zmûny Volebního a jednacího fiádu Akademického senátu

Vysokého uãení technického v Brnû (Dodatek ã. 1)

schváleno AS VUT v Brnû úãinnost od

12/12/2000 1/1/2001

27/11/2001 1/1/2002

12/12/2000 1/1/2001

30/10/2001 1/2/2002

12/12/2000 1/1/2001

27/11/2001 1/1/2002

III. - 2 AKADEMICK¯ SENÁT VUT V BRNù
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I. - REGISTRACE A ZMùNY V REGISTRACÍCH VNIT¤NÍCH P¤EDPISÒ
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III. - 1 VEDENÍ VUT V BRNù

Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. rektor

Prof. Ing. Jifií Kazele, CSc. prorektor pro vnûj‰í vztahy, statutární zástupce rektora

Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. prorektor pro vzdûlávací ãinnost

Prof. RNDr. Josef Janãáfi, CSc. prorektor pro tvÛrãí ãinnost

Doc. Ing. Ladislav ·tûpánek, CSc. prorektor pro v˘stavbu a rozvoj

Ing. Jaromír Pûnãík kvestor

PhDr. Jitka Van˘sková kancléfika

Doc. Ing. Franti‰ek Zbofiil, CSc. pfiedseda

Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. místopfiedsedkynû a pfiedsedkynû komory akademick˘ch pracovníkÛ

Jaroslav ·vec místopfiedseda a pfiedseda studentské komory

komora akademick˘ch pracovníkÛ

studentská komora

pracovní komise AS VUT
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Mgr. Václav BoÏek, CSc. (FAST)

RNDr. BoÏena Kábelová (FCH)

Doc. ak. mal. Ivan KfiíÏ (FaVU)

Ing. Jifií KfiíÏ (FP)

Doc. Ing. ZdeÀka Lhotáková, CSc. (FA)

Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc. (FCH)

Doc. Ing. Alois Materna, CSc. (FAST) do 31. 8. 2001

Ing. arch. Ladislav Mohelník (FA)

Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (FSI)

Doc. MUDr. Vladimír Novotn˘, CSc. (FaVU)

Doc. Ing. Vladimír PodrouÏek, CSc. (FEI)

RNDr. Pavel Popela, Ph.D. – po dobu zahraniãního

pobytu jej do 24. 4. 2001 zastupoval fiádnû zvolen˘

náhradník Ing. Bohumil Sekanina, CSc. (FSI)

PhDr. Iveta ·imberová (FP)

Doc. Ing. Franti‰ek Zbofiil, CSc. (FEI)

Mgr. Václav BoÏek, CSc., pfiedseda

Marie Matulová-Kubíãková 

Doc. Ing. ZdeÀka Lhotáková, CSc.

Doc. Ing. Ivan Ma‰ek, CSc.

Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.

Jaroslav ·vec

RNDr. BoÏena Kábelová

Tomá‰ Koneãn˘

Ing. Jifií KfiíÏ

Doc. Ing. Alois Materna, CSc., do 31. 8. 2001

Ing. arch. Ladislav Mohelník

Bc. Miroslav Pady‰ák do 9. 1. 2001

Doc. Ing. Vladimír PodrouÏek, CSc., pfiedseda

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Doc. Ing. Alois Materna, CSc., do 31. 8. 2001

Marie Matulová-Kubíãková

Ing. arch. Ladislav Mohelník do 27. 11. 2001

Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.

místopfiedsedkynû RV·, ãlenka pfiedsednictva RV·

Doc. Ing. Ivan Ma‰ek

snûm RV·

Marie Matulová-Kubíãková

studentská komora RV·

Jaroslav ·vec

studentská komora RV·

Luká‰ Berta (FaVU) ãlen od 27. 11. 2001

Ing. Petra Dufková (FCH)

Vojtûch Dvofiák (FaVU) ãlen do 25. 6. 2001

Jifií Jefiábek (FP) ãlen od 3. 4. 2001

Tomá‰ Koneãn˘ (FSI)

Marie Matulová-Kubíãková (FAST)

Bc. Miroslav Pady‰ák (FP) ãlen do 9. 1. 2001

Kamila Pohanková (FA) ãlenka od 9. 1. 2001

Jaroslav ·vec (FEI)

zástupci AS VUT v Radû vysok˘ch ‰kol

zástupci AS VUT ve Stavební komisi VUT
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III. - 3 VùDECKÁ RADA VUT V BRNù V ROCE 2001

88

Jméno pracovi‰tû vûdní obor

Prof. Ing. Stanislav Antonick˘, DrSc. ID, FS V·B-TU Ostrava dopravní technika technologie

Prof. RNDr. Jaroslav Cihláfi, CSc. FSI VUT v Brnû materiálové vûdy

Ing. Ivan Dobiá‰, DrSc. ÚT AV âR Praha nelinearni dynamické systémy

Doc. RNDr. Jifií Dostál, CSc. FT UTB ve Zlínû chemická fyzika

Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. FCH VUT v Brnû potravináfiská chemie

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. FAST VUT v Brnû stavební materiálové inÏen˘rství

Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. FSI VUT v Brnû fyzika kondenzovan˘ch látek

Doc. RNDr. Jifií Gfiegorãík, CSc. FA VUT v Brnû urbanismus, architektura

Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc. FEI VUT v Brnû informaãní technologie

Prof. Ing. Tomá‰ Hru‰ka, CSc. FEI VUT v Brnû informaãní technologie

Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. FA VUT v Brnû konstrukce v architektufie

Prof. RNDr. Josef Janãáfi, CSc. FCH VUT v Brnû makromolekulární chemie

Prof. Ing. Jifií Kazelle, CSc. FEI VUT v Brnû elektrotechnická a elektronická techn.

Ing. Franti‰ek Kubelka nám. ministra, MPO âR Praha hutnictví, energetika, stavebnictví

Prof. RNDr. Ing. Miroslav Li‰ka FSI VUT v Brnû aplikovaná fyzika

Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. âVUT v Brnû experimentální fyziky

Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc. FA VUT v Brnû architektura

Prof. Ing. Emanuel Ondráãek, CSc. Centrum VUT v Brnû mechanika tûles, poãítaãová mechanika

Ing. Jifií Pánek zemfiel

Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. FAST VUT v Brnû teorie a konstrukce dopravních staveb

Doc. Ing. Karel Rais, MBA FP VUT v Brnû ekonomika a fiízení strojírenství

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. FT UTB ve Zlínû materiálové inÏen˘rství

Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. FaVU VUT v Brnû architektura

Pplk. Doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. VA v Brnû stavba strojÛ a zafiízení

Prof. Ing. Franti‰ek Schauer, DrSc. FCH VUT v Brnû fyzika kondenzovan˘ch látek

Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. MU v Brnû fyzika pevn˘ch látek

Prof. Ing. Václav Skleniãka, DrSc. ÚFM AV âR materiálové inÏen˘rství

Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. MZLU v Brnû statistika

Dr. Ing. Markus Steiner ·koda, automobilová a. s., Mladá Boleslav konstrukãní technika a inormatika

Prof. Ing. Jifií Strásk˘, CSc. FAST VUT v Brnû betonové konstrukce

Ing. Dan Ëok, CSc. Alstom Power s.r.o. Brno energetika

Jméno pracovi‰tû vûdní obor

Prof. Ing. Franti‰ek Trnka, CSc. FaME UTB ve Zlínû podniková ekonomika

Doc. Milan Uhde, PhDr. Barviãova 85, Brno teatrologie

Prof. Ing. Josef Vaãkáfi, CSc. FSI VUT v Brnû strojírenská technologie

Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc. FEI VUT v Brnû kybernetika, automatizace a mûfiení

Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. FSI VUT v Brnû mechanika tûles

Prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc. VFU v Brnû chemie potravin

Prof. RNDr. Alexander Îení‰ek, DrSc. FSI VUT v Brnû matematika - pfiibliÏné a numerické metody

III. - 4 SPRÁVNÍ RADA VUT V BRNù

Ing. Richard Kuba, CSc. pfiedseda správní rady

Ing. Stanislav Bûlehrádek místopfiedseda správní rady

Ing. Antonín Surka místopfiedseda správní rady

RNDr. Petr DuchoÀ Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. Ing. Václav Petfiíãek, CSc.

Doc. Ing. Josef PrÛ‰a, CSc. Doc. Ing. Karel Sellner, CSc. Ing. Petr Karas, CSc.

Ing. Helena ·ebková, CSc. Doc. Ing. Jifií Volf, CSc. Ing. Stanislav Juránek



skupina oborÛ kód skupiny studijní programy/obory celkem stud.

kmen. oborÛ bak. mag. dokt. progr./oborÛ

pfiírodní vûdy a nauky 14 - - 1/1 1/1

technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 5/17 12/43 15/25 32/85

ekonomie 62 1/1 1/2 1/1 3/4

vûdy a nauky o kultufie a umûní 82 1/7 1/7 - 12/14

VUT 7/25 14/52 17/27 38/104

Poãet studentÛ v bakaláfisk˘ch magistersk˘ch
a doktorsk˘ch studijních programech

1 – 12 % Bc.
2 – 77 % Ing./Mgr.
3 – 11 % Ph.D.

fakulta typ studijního pragramu celkem

bakaláfisk˘ magistersk˘ doktorsk˘

FAST - 3 963 349 4 312

FSI 758 3 045 563 4 366

FEI 62 2 971 374 3 407

FA 306 186 65 557

FCH 48 659 108 815

FP 460 815 128 1 043

FaVU 174 56 - 230

celkem 1 808 11 695 1 587 15 090

IV. - 2a POâTY STUDENTÒ K 31. 10. 2001
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IV. - 1a POâTY AKREDITOVAN¯CH STUDIJNÍCH PROGRAMÒ A OBORÒ

90

fakulta Bc. Mgr. Ph.D. celkem

programy obory programy obory programy obory programy obory

FAST - - 2 7 3 9 5 16

FSI 2 9 4 24 7 7 13 40

FEI 1 6 1 6 1 4 3 16

FA 1 1 1 1 1 2 3 4

FCH 1 1 4 5 4 4 9 10

FP 1 1 1 2 1 1 3 4

FaVU 1 7 1 7 - - 2 14

celkem 7 25 14 52 17 27 38 104

IV. - 1b POâTY AKREDITOVAN¯CH STUDIJNÍCH PROGRAMÒ A OBORÒ PODLE FAKULT

IV. - 2c POâET STUDENTÒ PODLE FAKULT

skupina oborÛ kód skupiny studenti ve studijním programu celkem 

kmen. oborÛ bak. mag. dokt. studentÛ

pfiírodní vûdy a nauky 14 - - 38 38

technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 1 174 10 824 1 421 13 419

ekonomie 62 460 815 128 1 403

vûdy a nauky o kultufie a umûní 82 174 56 - 230

VUT 1 808 11 695 1 587 15 090

IV. - 2b CELKOV¯ POâET STUDENTÒ K 31. 10. 2001

3

2

1

typ studijního programu forma studia celkem

prezenãní kombinovaná

Bc. bakaláfisk˘ 1 624 184 1 808

Ing./Mgr. magistersk˘ 11 113 582 11 695

Ph.D. doktorsk˘ 748 839 1 587

celkem 13 485 1 605 15 090
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IV. - 2d POâET STUDENTÒ PODLE STUDIJNÍCH PROGRAMÒ

92

fakulta kód a název studijního programu forma studia celkem

muÏi Ïeny prezenãní kombinovaná

FAST 3607T • Stavební inÏen˘rství 2 957 736 3 213 480 3 693

3646T • Geodézie a kartografie 165 105 270 - 270

3607V • Stavební inÏen˘rství 224 91 159 156 315

3646V • Geodézie a kartografie 6 1 3 4 7

3917V • Soudní inÏen˘rství 17 10 11 16 27

FSI 2341R • Strojírenství 708 50 581 177 758

2301T • Strojní inÏen˘rství 2 807 238 3 044 1 3 045

2302V • Stroje a zafiízení 197 6 106 97 203

2303V • Strojírenská technologie 79 21 39 61 100

3901V • Aplikované vûdy v inÏ. 88 6 50 44 94

3903V • Kybernetika a fiídicí tech. 43 3 17 29 46

3910V • Fyzikální a materiál. inÏ. 67 10 42 35 77

3913V • Aplikace pfiírodních vûd 23 3 14 12 26

3917V • Soudní inÏen˘rství 17 - 6 11 17

FEI 2612R • Elektrotechnika a inform. 62 - 62 - 62

2612T • Elektrotechnika a inform. 2 903 68 2 971 - 2 971

2612V • Elektrotechnika a inform. 362 12 196 178 374

FA 3501R • Architektura a urbanismus 180 126 306 - 306

3501T • Architektura a urbanismus 113 73 186 - 186

3501V • Architektura a urbanismus 35 30 13 52 65

FCH 2801R • Chemie a chem. technol. 23 25 41 7 48

2805T • Chemie a technologie OÎP 35 45 77 3 80

2806T • Spotfiební chemie 15 52 67 - 67

2808T • Chemie a technol. mater. 172 236 363 45 408

2901T • Chemie a technol. potrav. 28 76 101 3 104

1404V • Fyzikální chemie 7 9 13 3 16

1405V • Makromolekulární chemie 11 11 15 7 22

2805V • Chemie a technologie OÎP 18 28 24 22 46

3911V • Materiálové vûdy 19 5 9 15 24

fakulta kód a název studijního programu muÏi Ïeny forma studia celkem

prezenãní kombinovaná

FP 6208R • Ekonomika a management 258 202 460 - 460

6208T • Ekonomika a management 482 333 765 50 815

6208V • Ekonomika a management 82 46 31 97 128

FaVU 8206R • V˘tvarné umûní 94 80 174 - 174

8206T • V˘tvarné umûní 30 26 56 - 56

VUT 12 327 2 763 13 485 1 605 15 090

IV. - 3a POâET NEÚSPù·N¯CH STUDENTÒ

Podíl Ïen na studiu na VUT v Brnû

1 – 18 % Ïeny
2 – 82 % muÏi

1

2

skupina oborÛ kód skupiny studenti ve studijním programu celkem

kmen. oborÛ bak. mag. dokt. studentÛ

pfiírodní vûdy a nauky 14 - - - -

technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 217 1 292 144 1 653

ekonomie 62 108 127 5 240

vûdy a nauky o kultufie a umûní 82 1 - - 1

VUT 326 1 419 149 1 894
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IV. - 4a POâTY ABSOLVENTÒ

94

skupina oborÛ kód skupiny studenti ve studijním programu celkem

kmen. oborÛ bak. mag. dokt. studentÛ

pfiírodní vûdy a nauky 14 - - 2 2

technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 228 1 346 73 1 647

ekonomie 62 144 284 6 404

vûdy a nauky o kultufie a umûní 82 20 26 - 46

VUT 326 1 656 81 2 099

IV. - 4b POâET ABSOLVENTÒ PODLE FAKULT

fakulta typ studijního pragramu celkem

Bc. Ing./Mgr. Ph.D.

FAST - 430 3 433

FSI 61 410 33 504

FEI 109 370 30 509

FA 58 52 4 114

FCH - 84 5 89

FP 114 284 6 404

FaVU 20 26 - 46

VUT 362 1 656 81 2 099

IV. - 3b STUDIJNÍ NEÚSPù·NOST VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH PODLE FAKULT
(studenti zapsaní v akademickém roce 2000/2001)

fakulta Bc. Mgr. Ph.D.

zapsaní neuspûli procenta zapsaní neuspûli procenta zapsaní neuspûli procenta

FAST - - - 3 706 407 10,98 296 29 9,8

FSI 609 163 26,77 2 833 420 14,83 565 64 11,33

FEI 189 17 8,99 2 504 316 12,62 341 36 10,56

FA 300 11 3,67 198 6 3,03 61 2 3,28

FCH 35 26 74,29 651 143 21,97 103 13 12,62

FP 854 108 12,65 846 127 15,01 129 5 3,88

FaVU 170 1 0,59 54 - - - - -

celkem 2 157 326 15,11 10 792 1 419 13,15 1 495 149 9,97

Struktura absolventÛ

1 – 17 % Bc.
2 – 79 % Ing./Mgr.
3 – 4 % Ph.D.

1

2

3



fakulta kód studijního programu muÏi Ïeny cizinci celkem

FAST 3607T 298 86 3 384

3607V 1 2 1 3

3646T 35 11 1 46

FAST celkem 334 99 5 433

FSI 2301T 384 26 3 410

2302V 8 - - 8

2303V 3 2 1 5

2341R 52 9 - 61

3901V 2 1 - 3

3903V 7 - - 7

3910V 6 2 1 8

3917V 2 - - 2

FSI celkem 464 40 5 504

FEI 2612R 108 1 2 109

2612T 367 3 6 370

2612V 29 1 3 30

FEI celkem 504 5 11 509

97

IV. - 4d ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA

96

fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele

FAST Ing. Milo‰ Lavick˘ Anal˘za statického chování spfiaÏen˘ch konstrukcí s pfiíhradovou v˘ztuÏí

s uvaÏováním vlivu dotvarování a smr‰Èování.

·kolitel Doc. Ing. Jaroslav Îák, CSc.

FAST Ing. Pavel Dvofiák Vliv poruch rozvádûcích fiadÛ na spolehlivost vodovodních sítí.

·kolitel Ing. Ladislav Tuhovãák, CSc.

FAST Ing. Jan Pûnãík Fyzikální nelineární anal˘za betonov˘ch rovinn˘ch prutov˘ch konstrukcí. 

·kolitel Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.

FAST MSc. Wimon Lawanwisut Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams Deterioration and

Spatial Variability Aspects. ·kolitel Doc. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

FAST Ing. Martin Hanzelka V˘robní náklady a operativní plán v procesu projektového fiízení staveb.

·kolitel Prof. Ing. Franti‰ek Musil, CSc.

FAST Ing. Jana Korytárová Promítnutí rizik do podnikatelsk˘ch zámûrÛ.

·kolitel Doc. Ing. Bohumil Puch˘fi, CSc.

FAST Ing. Jifií Vrba Numerická anal˘za ‰ífiení vln˘ní ve vrstevnatém prostfiedí.

·kolitel Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

FAST Ing. Radomír Sokoláfi Studium mikrostruktury hutn˘ch keramick˘ch stfiepÛ vzhledem k jejich

uÏit˘m vlastnostem. ·kolitel Doc. Ing. Bohumil Novotn˘, CSc.

FSI Ing. Viet Hai Dang Poãítaãová podpora pro efektivní vyuÏití nov˘ch nástrojov˘ch materiálÛ.

·kolitel Doc. Ing. Anton Humár, CSc.

IV. - 4c POâTY ABSOLVENTÒ PODLE STUDIJNÍCH PROGRAMÒ pokraãování ze str. 105

FA 3501R 37 21 - 58

3501T 28 24 - 52

3501V 1 3 - 4

FA celkem  66 48 - 114

FCH 1405V 2 - - 2

2805T 8 15 - 23

2805V - 2 - 2

2806T 8 14 - 22

2808T 14 2 - 16

2901T 4 19 - 23

3911V - 1 - 1

FCH celkem 36 53 - 89

FP 6208R 53 61 2 114

6208T 170 114 1 284

6208V 2 4 - 6

FP celkem 225 179 3 404

FaVU 8206R 12 8 2 20

8206T 13 13 1 26

FaVU celkem 25 21 3 46

VUT celkem 1 654 445 27 2 099

fakulta kód studijního programu muÏi Ïeny cizinci celkem
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fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele

FSI Ing. Jaroslav Hnízdil Simulace odhozu bfiemen z letounu s vyuÏitím metod CFD.

·kolitel Prof. Ing. Karol Fil’akovsk˘, CSc.

FSI Ing. Jozef Kaiser Generation and Study of High-density Metal and Dielectric Vapor 

Plasmas Produced by Ablative Capillary Discharges.

·kolitel Prof. RNDr. Miroslav Li‰ka, DrSc.

FSI Ing. Pavel Zubík Integrální laserová anemometrie. ·kolitel Prof. RNDr. Miroslav Li‰ka, DrSc.

FSI Ing. Zdenûk Chlup Mikromechanistické aspekty iniciace kfiehkého lomu.

·kolitel Ing. Ivo Dlouh˘, CSc.

FSI Ing. Alice Chlupová Únavová odolnost laminátov˘ch kompozitÛ.

·kolitel RNDr. Alois Va‰ek, CSc.

FSI Ing. Martin Janãa Pfiíspûvek k fie‰ení fiízení náhrady horní konãetiny ãlovûka volní aktivitou.

·kolitel Doc. Ing. Zdenûk Kolíbal, CSc.

FSI Mgr. Alexandr Joná‰ Use of Standing Electromagnetic Wave for Manipulation of Micron and

Sub micron-sized Objects. ·kolitel RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

FSI Ing. Libor Kotaãka Second Harmonic Generation in Optical Waveguides.

·kolitel Prof. RNDr. Jifií Komrska, CSc.

FSI Ing. Roman Kubík Metodická podpora a expertní systém pro v˘bûr a zavádûní

ekonomicko-informaãních systémÛ. ·kolitel Prof. Ing. Bohumil Hlavenka, CSc.

FSI Ing. Pavel Preclík Vliv geometrie a velikosti vrubu na dobu lomu pfii monotónním cyklickém

zatíÏení za vysoké teploty. ·kolitel Doc. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.

FSI Ing. Radek Urbi‰ Stabilita trhliny v ãásticovû zpevnûn˘ch kompozitech.

·kolitel Doc. RNDr. Michal Kotoul, CSc.

FSI Ing. Michal Tegel Slévárenské formovací smûsi s cementov˘mi pojivy.

·kolitel Prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

FSI Mgr. Miroslav âern˘ K problematice ab initio v˘poãtÛ ideální pevnosti krystalÛ.

·kolitel Doc. RNDr. Pavel ·andera, CSc.

FSI Mgr. Marek Unãovsk˘ Studium únavového po‰kození materiálÛ metodou rozptylu laserováho

svazku. ·kolitel Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

FSI Ing. Jan Roupec V˘voj genetického algoritmu pro optimalizaci parametrÛ fuzzy regulátorÛ.

·kolitel Doc. Ing. Pavel O‰mera, CSc.

FSI Ing. Libor Pomezn˘ Vizualizace pro fiízení technologick˘ch procesÛ na internetu.

·kolitel Doc. Ing. Ivan ·varc, CSc.

fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele

FSI Ing. Libu‰e S˘korová V˘zkum obrábûn˘ch nekovov˘ch materiálÛ laserem.

·kolitel Doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc.

FSI Ing. Lenka Klakurková Struktura a vlastnosti slitin na bázi hliníku pfiipravovan˘ch netradiãními

postupy. ·kolitel Prom. fyz. Jan Krejãí, CSc.

FSI Ing. Jifií Mácha Poãítaãové fiízení ‰estiosého antropomorfního robotu.

·kolitel Doc. Ing. Pavel Bûlohoubek, CSc.

FSI Ing. Vladimír Habán Tlumení tlakov˘ch a prÛtokov˘ch pulzací.

·kolitel Prof. Ing. Franti‰ek Pochyl˘, CSc.

FSI Ing. Roman Rak VyuÏití poãítaãov˘ch systémÛ a identifikace vozidel ve vy‰etfiování

a prevenci trestné ãinnosti spojené s motorov˘mi vozidly.

·kolitel Prof. JUDr. Viktor Porada, CSc.

FSI Ing. Jana Horníková K problematice lineární lomové mechaniky trhlin s mikroskopicky

kfiivolak˘m ãelem. ·kolitel Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.

FSI Ing. Jan Chládek Evoluãní algoritmy v aplikacích NMR. ·kolitel Doc. Ing. Pavel O‰mera, CSc.

FSI Ing. Petr PiÀos Vícekriteriální v˘bûr projektÛ do portfolia.

·kolitel Doc. RNDr. Jindfiich Klapka, CSc.

FSI Ing. Ivana Kramáfiová Tepelné dûlení vysokolegované austenické oceli vzduchovou plazmou. 

·kolitel Doc. Ing. Oldfiich AmbroÏ, CSc.

FSI Ing. Petr Ptáãek MoÏnosti vyuÏití fiidiãsk˘ch trenaÏérÛ pro znalecké zkoumání chování

fiidiãÛ pro anal˘zy silniãních nehod. ·kolitel Doc. Ing. Albert Bradáã, DrSc.

FSI Ing. Pavel Králík Aplikace genetick˘ch algoritmÛ ve strojovém uãení.

·kolitel Doc. Ing. Milan ·rutka, CSc.

FSI Ing. Thuc Cong Poãítaãová podpora automatického fiízení. Computer Aided Automatic 

Phuoc Nguyen Control (CAAC). ·kolitel Prof. Ing. Jaroslav Balátû, CSc.

FSI Ing. Petr Dymáãek Vlákno-kovové materiály ocel-C/epoxy. ·kolitel Doc. Ing. Josef Klement, CSc.

FSI Ing. Jaroslav Juraãka Návrh konstrukce kfiídla z kompozitního materiálu.

·kolitel Prof. Ing. Antonín Pí‰tûk, CSc.

FSI Ing. Antonín Tetiva Vymezení aplikaãních oblastí metod CFD ve v˘vojovém procesu letounÛ

a jejich pouÏití pfii návrhu vztlakové klapky.

·kolitel Prof. Ing. Karol Fil’akovsk˘, CSc.

FSI Ing. Pavel RÛÏiãka V˘voj profilÛ kfiídel lehk˘ch letounÛ pro nízká Reynoldsova ãísla s niÏ‰í

citlivostí na v˘robní nepfiesnosti. ·kolitel Prof. Ing. Karol Fil’akovsk˘, CSc.
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fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele

FEI Ing. Zdenûk Kratochvíl Automatické vytváfiení pravidel pro znalostní báze metodami

tzv. soft-computing. ·kolitel Doc. Ing. Pavel Jura, CSc.

FEI Ing. Michalis Sidiropulos A New Built-in Self-test Method for Analog Circuits in Mixed-mode

Single-chip Systems. ·kolitel Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.

FEI Ing. Du‰an Veãefia Controled Synchronized Oscilators for On-chip Applications.

·kolitel Prof. Ing. Jaromír Brzobohat˘, CSc.

FEI Ing. Ivo Chrom˘ Komprese digitálních obrazov˘ch signálÛ.

·kolitel Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc.

FEI Ing. Radek Hédl Anal˘za fiízení kardiovaskulární soustavy pomocí lineárního zpûtnovazebního

modelu. ·kolitel Doc. Ing. Jifií Holãík, CSc.

FEI Ing. Ondfiej âíp Frekvenãní stabilizace laserov˘ch diod a vysoce pfiesná laserová

interferometrie. ·kolitel Ing. Ivan Krejãí, CSc.

FEI Ing. Petr Kfiivák Studium vlivu pfiítlaku na vlastnosti kladn˘ch elektrod olovûného

akumulátoru. ·kolitel Doc. RNDr. Milan Calábek, CSc.

FEI Ing. Ivo Lattenberg Multifunkãní obvody uÏívající netradiãní obvodové prvky pro realizaci

filtrÛ. ·kolitel Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

FEI Ing. Marián Képesi Odstranûní hluku z fieãov˘ch signálÛ pomocí 2D separaãní techniky.

·kolitel Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

FEI Ing. Zdenûk Biolek Stejnosmûrná stabilita elektrick˘ch obvodÛ. ·kolitel Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

FEI Ing. Michal Lares Kmitoãtové filtry s optimalizovan˘m prÛbûhem skupinového zpoÏdûní.

·kolitel Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

FEI Ing. Marek ·imãák Nekonvenãní systémy a algoritmy pro zpracování obrazu urãené

pro VLSI implementaci. ·kolitel Prof. Ing. Jaromír Brzobohat˘, CSc.

FEI Ing. Miroslav ·vajda Pfiíspûvek k teorii a aplikaci obvodÛ v proudovém reÏimu v monolitick˘ch

technologiích. ·kolitel Prof. Ing. Jaromír Brzobohat˘, CSc.

FEI Ing. Zoltán Szabó Contour Coding for Compression of Still Images and Image Sequences.

·kolitel Prof. Ing. Jifií Jan, CSc.

FEI Ing. Jana Horská Stavové modely po ãástech lineárních dynamick˘ch systémÛ a jejich

optimalizace. ·kolitel Prof. Ing. Jifií Pospí‰il, DrSc.

FA Ing. arch. Vesnická hospoda z hlediska svébytnosti a identity s místem.

Simona Draãková ·kolitel Prof. Ing. arch. Miroslav Martinek, CSc.

FA Ing. Milan Skalick˘ Textilní materiály jako konstrukãní materiál v architektufie.

·kolitel Doc. Ing. arch. Jiljí ·indlar, CSc.

fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele

FSI Ing. Libor Spûvák Nové pfiístupy k hodnocení rizik v softwarov˘ch projektech.

·kolitel Prof. Ing. Milo‰ ·tûpánek, DrSc.

FEI Ing. Milan Brejl Obnovení ztracen˘ch vysokofrekven˘ních sloÏek v hudebních signálech.

·kolitel Prof. Ing. Vladimír ·ebesta, CSc.

FEI Ing. Petr Bene‰ Anal˘za dûjÛ na teplosmûnném povrchu metodou akustické emise.

·kolitel Doc. Ing. Ludvík Bejãek, CSc.

FEI Ing. Petr Baãa Studium sloÏek vnitfiního odporu kladné elektrody.

·kolitel Doc. RNDr. Milan Calábek, CSc.

FEI Ing. Karel Danûk Efektivní vyuÏití rádiového kanálu pro pfienos dat.

·kolitel Ing. Ivo Herman, CSc.

FEI Ing. Franti‰ek Grebeníãek Neural Nets as Associative Memories Sparse Distributed Memory.

·kolitel Doc. Ing. Franti‰ek Zbofiil, CSc.

FEI Ing. Pavel Václavek VyuÏití ortonormálních bází pro modelování dynamick˘ch systémÛ.

·kolitel Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc.

FEI Ing. Muhammad Short-term Load Forecasting for Large Distribution Systems Using Artificial

Riaz Khan Neural Networks and Fuzzy Logic. ·kolitel Doc. Ing. âestmír OndrÛ‰ek, CSc.

FEI Ing. Marian Pavlík Mûfiení nehomogenit a poruch metodou Kirliansk˘ch obrazcÛ.

·kolitel Doc. RNDr. Ladislav Pe‰ka, CSc.

FEI Ing. Jifií ¤edina Aplikace ‰lírové metody pfii studiu plazmatu.

·kolitel Doc. RNDr. Ladislav Pe‰ka, CSc.

FEI RNDr. Karel Mikulá‰ek Polynominal Transformations of Systems of Differential Equations and

their Applications. ·kolitel Doc. Ing. Jifií Kunovsk˘, CSc.

FEI Ing. Vít Novotn˘ Metody anal˘zy obvodÛ se spínan˘mi kapacitory a nové aplikace.

·kolitel Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

FEI Ing. Petr Blaha Coulomb Friction Identification Using Harmonic Balance Method of Two

Relay System. ·kolitel Prof. Ing. Petr PivoÀka, CSc.

FEI Ing. Tomá‰ Vojnar Towards Formal Analysis and Verification over State Spaces

of Objects-oriented Petri Nets. ·kolitel Prof. RNDr. Milan âe‰ka, CSc.

FEI Ing. Daniel Cvrãek Authorization Model for Strongly Distributed Informations System.

·kolitel Prof. Ing. Tomá‰ Hru‰ka, CSc.

FEI Ing. Bohumil Honzík Control of the Kinematically Redundant Mobile Manipulator.

·kolitel Doc. Ing. Franti‰ek Zezulka, CSc.



103102

IV. - 5b POâET PODAN¯CH P¤IHLÁ·EK, POâET P¤IJAT¯CH A ZAPSAN¯CH UCHAZEâÒ PODLE FAKULT

IV. - 5a ZÁJEM UCHAZEâÒ O STUDIUM K 31. 10. 2001

skupina oborÛ kód skupiny poãet podan˘ch pfiijat˘ch zapsan˘ch

kmen. oborÛ pfiihlá‰ek

pfiírodní vûdy a nauky 14 13 10 9

technické vûdy a nauky 23 aÏ 39 10 355 6 190 4 218

ekonomie 62 2 485 697 548

vûdy a nauky o kultufie a umûní 82 590 43 40

VUT 13 443 6 940 4 815

fakulta Bc. Ing./Mgr. Ph.D.

pfiihlá‰eno pfiijato zapsáno pfiihlá‰eno pfiijato zapsáno pfiihlá‰eno pfiijato zapsáno

FAST - - - 3 099 1 758 1 078 92 86 86

FSI 613 474 346 2 146 1 510 1 015 111 96 95

FEI - - - 2 904 1 556 1 129 102 91 87

FA 423 80 73 - - - 13 12 12

FCH 68 47 41 765 463 239 32 27 26

FP 1 716 248 151 738 427 379 31 22 18

FaVU 575 29 26 15 14 14 - - -

VUT 3 395 878 637 9 667 5 728 3 854 381 334 324

fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele

FP Ing. Petr Dydowitz Generátor automatick˘ch fuzzy modelÛ jako nástroj predikce

s vyuÏitím nefiltrovan˘ch dat. ·kolitel Doc. Ing. Karel Rais, CSc.

FP Ing. Alena Kocmanová Model ekonomického hodnocení environmentálních aspektÛ podniku.

·kolitel Doc. Ing. Miloslav Kefikovsk˘, CSc.

FP Ing. Jifií KfiíÏ Problematika typologie a vyváÏenosti informaãních systémÛ.

·kolitel Doc. Ing. Miloslav Kefikovsk˘, CSc.

fakulta jméno název práce a jméno ‰kolitele

FA Ing. arch. Venkovské bydlení odpovídající dané lokalitû.

Martina Pavlasová ·kolitel Prof. Ing. arch. Miroslav Martinek, CSc.

FA Ing. arch. Dûjiny a stavební akvity církve bratrské v âesk˘ch zemích ve 20. století.

Alexandra Borková ·kolitel Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

FA PhDr. Hana ·ráãková Role vefiejnoprávních médií pfii participaci obãanÛ na rozvoji mûst

a obcí. ·kolitel Prof. Ing. arch. Jifií Gfiegorãík, CSc.

FCH Mgr. Renata Vla‰ánková Extrakce mikrokoncentrací platinov˘ch kovÛ a zlata do pevn˘ch

sorbentÛ a jejich stanovení metodou ICP-AES v objektech Ïivotního

prostfiedí. ·kolitel Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.

CH Ing. Mária Veselá VyuÏití mikroorganismÛ Lactobacillus sp. na degradaci steroidních

glykoalkaloidÛ. ·kolitel Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc.

FCH Ing. Lenka Danielová Vybrané radionuklidy ve sloÏkách Ïivotního prostfiedí âeské republiky.

·kolitel Prof. Ing. Jifií Matou‰ek, DrSc.

FCH Mgr. Tomá‰ Jakubec Heterogenní sulfonace poly (26-dimethyl-14-fenylénoxidu).

·kolitel Prof. Ing. Miloslav Kuãera, DrSc.

FCH Mgr. Franti‰ek Kuãera Homogenní a heterogenní sulfonace polystyrenu.

·kolitel Prof. RNDr. Josef Janãáfi, CSc.

FP Ing. Zuzana KfiíÏová Návrh nástrojÛ na podporu rozhodování klienta leasingové firmy.

·kolitel Doc. Ing. Karel Rais, CSc.

FP Ing. Petr Sehnal Transformaãní model v˘robního podniku na úroveÀ svûtové tfiídy.

·kolitel Prof. Ing. Milan Vytlaãil, CSc.

FP Ing. Alena Tom‰ová Hodnocení velk˘ch investiãních celkÛ z hlediska makroekonomick˘ch

rizik zemû pomocí nenumerického modelování.

·kolitel Doc. Ing. Mirko Dohnal, DrSc.

FP Ing. Dana Formánková Rozvíjanie a riadenie v˘konu intelektového kapitálu v spoloãnostiach

„znalostí“ pomocou úãeln˘ch metód personálneho managementu

s uplatnením základn˘ch marketingov˘ch nástrojov.

·kolitel Doc. PhDr. Alois Glogar, CSc.

FP Dipl. Kfm. Jörg Petzold Personální marketing jako nástroj moderního personálního managementu.

·kolitel Doc. PhDr. Alois Glogar, CSc.

FP Ing. Dana Martinoviãová Rizika podnikání a moÏnosti jejich poji‰tûní.

·kolitelka Doc. Ing. Viktória âejková, Ph.D.
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IV. - 8 ZAPOJENÍ VUT V PROGRAMECH FONDU ROZVOJE VYSOK¯CH ·KOL

fakulta prospûchová stipendia mimofiádná stipendia doktorandská stipendia

FAST 777 400 796 480 8 620 350

FSI 1 585 400 166 600 14 466 800

FEI 623 200 492 250 9 327 000

FA - 62 300 514 000

FCH 457 448 135 368 3 188 985

FP 678 700 135 700 2 117 000

FaVU - 28 300 21 300

VUT 4 122 148 1 816 998 38 255 435

fakulta poãet pfiijat˘ch pfiidûlené finanãní prostfiedky v tis. Kã

projektÛ investiãní neinvestiãní celkem

FAST 9 2 012 1 260 3 272

FSI 13 1 940 1 481 3 421

FEI 57 6 940 7 860 14 800

FA 11 121 1 126 1 247

FP 3 166 199 365

FCH 15 2 508 1 164 3 672

FaVU 5 478 50 528

celkem 113 14 165 13 140 27 305

rozvojové programy poãet podan˘ch poãet pfiijat˘ch pfiidûlené fin.

pro vefiejné vysoké ‰koly projektÛ projektÛ prostfiedky v tis. Kã

Program podpory bakaláfisk˘ch studijních

programÛ jako v˘raz podpory realizace

BoloÀské deklarace a Program podpory

vybran˘ch studijních programÛ

Program podpory celoÏivotního vzdûlávání

Program podpory mezinárodní mobility

studentÛ vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol

Program podpory studijních programÛ

garantovan˘ch VV· a realizovan˘ch na VO·

Program podpory rozvoje uãitelsk˘ch

vzdûlávacích programÛ a jin˘ch

vzdûlávacích aktivit

celkem

7 7 4 112

3 3 900

- - -

- - -

- - -

10 10 5 012

IV. - 6 POâET REALIZOVAN¯CH PROGRAMÒ A KURZÒ CELOÎIVOTNÍHO VZDùLÁVÁNÍ

fakulta/souãást poãet kurzÛ poãet hodin poãet úãastníkÛ

FAST 10 262 190

FSI 25 1 905 972

FEI 8 687 450

FA 2 67 100

FCH 3 80 45

FP 4 587 310

FaVU - - -

USI 5 452 70

CESA 1 24 20

CEVAPO 5 465 308

Celkem 63 4 529 2 465



V. - 1 V¯ZKUMNÉ ZÁMùRY (v tis. Kã)

107106

IV. - 10 P¤EHLED UDùLEN¯CH CEN PRO STUDENTY A ABSOLVENTY V ROCE 2001

Cena rektora pro nejlep‰í absolventy

FAST Ing. Vít Hromádka

FSI Ing. Jifií Krejãifiík

FEI Ing. Michal Bezdûk

FCH Ing. Radka Burdychová

FP Ing. Helena Petrová

FaVU MgA. Ladislav Jezbera

Cena rektora vyhlá‰ená u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení VUT

Za vynikající v˘sledky ve studiu a v dal‰ích v˘znamn˘ch FAST Ing. Petr Danûk

aktivitách ve prospûch vûdy a VUT studentÛm FA Bc. Jan Kratochvíl

bakaláfiského nebo magisterského studia

Za vynikající v˘sledky ve vûdecké pfiípravû, pfiínosu FSI Ing. Radek Urbi‰

k rozvoji vûdy a v aktivitách ve prospûch VUT FCH Mgr. Renata Komendová Ph.D.

studentÛm doktorského studia FP Ing. Petr Mandelík

Za vynikající v˘sledky v pedagogické a vûdecké práci FaVU Mgr. Tomá‰ Medek

mlad˘m akademick˘m pracovníkÛm (do 35 let) FCH RNDr. Franti‰ek Krãma Ph.D.

Cena Josefa Hlávky

FAST Ing. Marek ·tencl

FSI Ing. Miroslav Urbánek

FEI Ing. Pavel Jílek

FCH Ing. Viktor Slavíãek

FaVU MgA. Pavel Zemãík

Cena SIEMENS 2001

FEI Roman Hlaváã

Filip Orság

Martin Drahansk˘

Ing. Tomá‰ Vojnar

Ing. Richard RÛÏiãka

Miroslav Mikulica

V. - 2 PROJEKTY „V¯ZKUMNÁ CENTRA“ (v tis. Kã)

fakulta název centra fie‰itel pfiidûl. fin. prostfiedky (dle smlouvy s M·MT) nositel

investiãní neinvestiãní celkem

FSI Centrum leteckého Antonín Pí‰tûk 133 560 26 336 39 896 VUT v Brnû

a kosmického v˘zkumu Prof. Ing. CSc. 

celkem 133 560 26 336 39 896

spolufie‰itel

FSI Centrum pro strojírenskou Zdenûk Kolíbal - 1 600 1 600 âVUT v Praze

techniku a technologii Doc. Ing. CSc.

FEI V˘zkumné centrum Petr Vavfiín - 4 247 4 247 âVUT v Praze

aplikované kybernetiky Prof. Ing. DrSc.

celkem - 5 847 5 847

fakulta poãet                       pfiidûlené finanãní prostfiedky (dle smlouvy s M·MT)

projektÛ investiãní neinvestiãní celkem

FAST 4 4 136 21 255 25 391

FSI 5 14 934 29 074 44 008

FEI 4 3 196 17 751 20 947

FA 1 1 357 1 654 3 011

FP 2 463 3 533 3 996

FCH 2 1 530 4 139 5 669

Celkem 18 25 616 77 406 103 022

Pozn.  M·MT byly pfiijaty dva nové v˘zkumné zámûry (FEK FSI) s financováním od roku 2002.
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V. - 4 PROFESO¤I JMENOVANÍ NA VUT V BRNù V ROCE 2001

fakulta jméno obor jmenován

FSI Ing. Jaroslav âech, CSc. Strojírenská technologie 5/25/01

FEI Ing. Jarmila Dûdková, CSc. Teoretická elektrotechnika 3/27/01

FSI Ing. Jan Fiedler, CSc. Konstrukãní a procesní inÏen˘rství 10/8/01

FP PhDr. Ing. Ale‰ Gregar, CSc. Odvûtvová ekonomika a management 6/1/01

FAST Ing. Vladislav Horák, CSc. Teorie a konstrukce staveb 5/3/01

FP Ing. Dr. Vojtûch Koráb, MBA Odvûtvová ekonomika a management 11/9/01

FP Ing. Ivana Kraftová, CSc. Odvûtvová ekonomika a management 11/3/01

FAST Ing. Bohumil Novotn˘, CSc. Fyzikálnû a stavební materiálové inÏen˘rství 9/10/01

FAST Ing. arch. Alois Nov˘, CSc. Architektura 5/25/01

FSI Ing. Milan Pavelek, CSc. Aplikovaná mechanika 2/21/01

FSI RNDr. Karel Pellant, CSc. Aplikovaná fyzika 10/8/01

FSI Ing. Miroslav Pí‰ka, CSc. Strojírenská technologie 11/14/01

FP Ing. Mária ReÏÀáková, CSc. Odvûtvová ekonomika a management 11/9/01

FSI RNDr. Ing. Milo‰ ·eda, Ph.D. Aplikovaná matematika 11/22/01

FAST Ing. Milan Vlãek, CSc. Teorie a konstrukce staveb 12/19/01

FEI Ing. Jifií Vondrák, DrSc. Elektrotechnická a elektronická technologie 3/27/01

fakulta jméno obor jmenován

FAST Doc. Ing. Jifií Adámek, CSc. Fyzikálnû a stavebnû materiálové inÏen˘rství 4/1/01

FAST Doc. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Fyzikálnû a stavebnû materiálové inÏen˘rství 4/1/01

FSI Doc. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. Aplikovaná matematika 10/1/01

FCH Doc. RNDr. Pavol Hrdloviã, DrSc. Makromolekulární chemie 10/1/01

FCH Doc. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. Materiálové inÏen˘rství 4/1/01

FEI Doc. Ing. Jifií Skalick˘, CSc. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 4/1/01

FSI Doc. RNDr. Mojmír ·ob, DrSc. Materiálové vûdy a inÏen˘rství 10/1/01

fakulta J P B C D V T A

FAST 41 - 5 13 292 11 - 1

FSI 142 - 11 9 528 6 - -

FEI 137 3 12 15 637 103 5 2

FA 17 - 3 1 13 3 2 -

FCH 18 - 10 2 152 18 - 11

FP 44 - 1 5 201 - - 1

FaVU - - - - - - - -

celkem 399 3 42 45 1 823 141 7 15

V. - 5 PUBLIKAâNÍ âINNOST INTERNÍCH PRACOVNÍKÒ VUT ZA ROK 2001

národní programy

program LS LN LP LI

poãet projektÛ - 3* 4 2

objem finanãních prostfiedkÛ - 45 753 1 816 1 129

mezinárodní programy

program OE OC OK LA ME

poãet projektÛ 5 19 12 4 7

objem finanãních prostfiedkÛ 2 152 5 510 7 493 299 1 226

dal‰í programy

program GA âR GA AV interní z jin˘ch ostatní

âR programy resortÛ

poãet projektÛ 138 5 - 41 -

objem finanãních prostfiedkÛ 55 510 491 - 33 152 -

J - ãlánek v odborném periodiku D - ãlánek ve sborníku
P - patent V - v˘zkumná oponovaná zpráva urãená pro státní správu
B - odborná monografie T - prototyp poloprovoz ovûfiená technologie (uplatnûná ve v˘robû atd.)
C - kapitola v knize (nikoliv ve sborníku) A - prezentace v oblasti VaV (AV tvorba WEB aplikace apod.)

* dva projekty spolunositele LS - rezortní v˘zkum OE - Eureka
LN - v˘zkumná centra OC - Cost
LP - zpfiístupÀování v˘sledkÛ VaV OK - 5. rámcov˘ program
LI - informaãní zdroje pro VaV LA - Ingo 
ME - kontakt GA AV âR - grantová agentura Akademie vûd

V. - 6 ZAPOJENÍ VYSOKÉ ·KOLY V JEDNOTLIV¯CH PROGRAMECH V¯ZKUMU A V¯VOJE
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fakulta druh spolupráce poãet

FAST ãesko-slovinská 1

FSI Aktion, ãesko-slovinská 4

FEI ãesko-slovinská, ãesko-slovenská, ãesko-rakouská 3

FA Aktion 1

FCH ãesko-slovenská 1

FP Aktion 1

VUT celkem 11

program OE OC OK LA ME

FAST poãet projektÛ - - 3 1 -

objem fin. prostfi. v tis. Kã - - 2 906 20 -

FSI poãet projektÛ 5 15 7 1 3

objem fin. prostfi. v tis. Kã 2 152 4 375 1 824 259 587

FEI poãet projektÛ - 2 - 1 4

objem fin. prostfi. v tis. Kã - 455 - 20 639

FA poãet projektÛ - - - - -

objem fin. prostfi. v tis. Kã - - - - -

FCH poãet projektÛ - 2 - 1 -

objem fin. prostfi. v tis. Kã - 680 - - -

FP poãet projektÛ - - 1 - -

objem fin. prostfi. v tis. Kã - - 2 135 - -

C·P poãet projektÛ - - 1 - -

objem fin. prostfi. v tis. Kã - - 628 - -

celkem poãet projektÛ 5 19 12 4 7

celkem objem fin. prostfiedkÛ 2 152 5 510 7 493 299 1 226

V. - 8a MEZINÁRODNÍ PROGRAMY

V. - 8b PROJEKTY NEZAPOâÍTANÉ (Aktion, mobility)

OE - projekty EUREKA OC - projekty COST
OK - projekty EUPRO (IV. a V. rámcového programu) LA - projekty INGO
ME - projekty KONTAKT

V. - 7 EMERITNÍ PROFESO¤I JMENOVANÍ NA VUT V BRNù V ROCE 2001
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fakulta GA AV âR MPO MDS MZD celkem

FAST 1/145 3/2 169 3/2 048 1/190 8/4 552

FSI 1/57 18/23 570 - 3/263 22/23 890

FEI 2/120 10/4 319 1/315 2/278 15/5 032

FA - - - - -

FP - - - - -

FCH 1/169 - - - 1/169

FAVU - - - - -

C·P - - - - -

celkem 5/491 31/30 058 4/2 363 6/731 46/33 643

GA AV âR  - grantová agentura Akademie vûd MPO - ministerstvo prÛmyslu a obchodu
C·P - celo‰kolská pracovi‰tû MDS - ministerstvo dopravy a spojÛ

MZD - ministerstvo zdravotnictví

fakulta jméno jmenován

FAST Prof. Ing. Jifií Kratochvíl, DrSc. 1/15/01

FAST Prof. Ing. arch. Jan Bukovsk˘, DrSc. 4/1/01

V. - 8 TUZEMSKÉ PROGRAMY A PROJEKTY (mimorezortní) – poãty projektÛ/Kã (v tis.)
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VII. - 1 FINANâNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEâENÍ KNIHOVEN

VII. - 2 KNIHOVNÍ FOND A SLUÎBY KNIHOVEN

pracovi‰tû fakulta prostfiedky na nákup zamûstnanci zamûstnanci pfiepoãten˘

fondÛ (tis. Kã) V· vzdûlání S· vzdûlání úvazek

Ústfiední knihovna VUT 7 131 4 5 820

Areálová knihovna PurkyÀova FEI a FCH 74 2 4 600

Areálová knihovna Technická FSI 933 - 3 300

Knihovnické a informaãní centrum FAST 48O - 7 700

Fakultní knihovna FA 200 - 3 300

Fakultní knihovna FP 450 - 3 300

Knihovna Kabinetu teorií FaVU 30 - 1 100

Oborová knihovna UIVT FEI 264 - 1 100

dílãí knihovny

ústav biomedicín. inÏen˘rství FEI 268 - 1 010

ústav elektroenergetiky FEI - - 1 010

ústav elektrotechnologie FEI 29 - 1 025

ústav jazykÛ FEI 9 - 1 025

ústav matematiky a ústav fyziky FEI 37 - 1 100

ústav mikroelektroniky FEI 216 - 1 010

ústav radioelektroniky FEI 300 - 1 080

ústav telekomunikací FEI 399 - 1 030

pracovi‰tû fakulta knihovní pfiírÛstky v˘pÛjãky registrovaní MVS MMVS

jednotky 2001 uÏivatelé

Ústfiední knihovna 5 133 561 367 1 532 612 138

AKPU FEI+FCH 17 394 1 542 9 536 2 230 1 115 77

AK FSI FSI 71 859 1 120 5 224 - 544 347

KIC FAST 92 272 1 754 14 105 5 428 281 45

Fakultní knihovna FA 13 500 929 4 312 611 19 13

Fakultní knihovna FP 11 907 1 933 27 370 2 654 57 75

Knihovna Kabinetu teorií FaVU 5 600 208 2 520 300 1 -

Oborová knihovna UIVT FEI 11 877 127 260 300 120 -

V. - 8c PROJEKTY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VùDù A V¯ZKUMU

program COST EUREKA 4. RP 5. RP KONTAKT INGO AKTION jiné celkem

FAST poãet projektÛ - - 2 1 - 1 - 1 5

objem fin. prostfi. v tis. Kã - - 1 611 1 295 - 20 - mobilita 2 926

FSI poãet projektÛ 15 5 5 2 3 1 3 1 35

objem fin. prostfi. v tis. Kã 4 375 2 152 1 458 366 587 259 70 mobilita 9 267

FEI poãet projektÛ 2 - - - 4 1 - 3 10

objem fin. prostfi. v tis. Kã 455 - - - 639 20 - mobilita 1 114

FA poãet projektÛ - - - - - - 1 - 1

objem fin. prostfi. v tis. Kã - - - - - - 46 - 46

FCH poãet projektÛ 2 - - - - 1 - 1 4

objem fin. prostfi. v tis. Kã 680 - - - - zru‰eno - mobilita 680

FP poãet projektÛ - - - 1 - - 1 - 2

objem fin. prostfi. v tis. Kã - - - 2 135 - - 10 - 2 145

C·P poãet projektÛ - - 1 - - - - - 1

objem fin. prostfi. v tis. Kã - - 628 - - - - - 628

VUT celkem poãet projektÛ 19 5 8 4 7 4 5 6 58

VUT celkem fin. prostfi. v tis. Kã 5 510 2 152 3 697 3 796 1 226 299 126 mobility 16 806
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VII. - 4 V¯PÒJâKY LITERATURY ZA ROK 2001

VII. - 5 OBSAZENOST POâÍTAâÒ

leden únor bfiezen duben kvûten ãerven

skripta QS 523 1696 452 295 456 504

knihy Q 112 239 142 87 107 84

ãervenec srpen záfií fiíjen listopad prosinec

skripta QS 44 97 633 2572 274 187

knihy Q 27 58 212 481 174 80

leden únor bfiezen duben kvûten ãerven

FCH 469 605 864 648 711 221

ostatní 506 492 575 361 270 151

FEI 2 378 2 461 3 268 2 310 2 273 1 398

ãervenec srpen záfií fiíjen listopad prosinec

FCH 37 8 62 1 102 1 115 464

ostatní 47 8 20 351 327 135

FEI 97 23 239 4 126 2 925 1 385

pracovi‰tû fakulta knihovní pfiírÛstky v˘pÛjãky registrovaní MVS MMVS

jednotky 2001 uÏivatelé

dílãí knihovny

ústav biomedicín. inÏen˘rství FEI 3 331 172 638 92 - -

ústav elektroenergetiky FEI 1 640 - - 21 - -

ústav elektrotechnologie FEI 2 412 30 1 750 220 3 -

ústav jazykÛ FEI 2 412 23 345 51 - -

ústav matematiky a ú. fyziky FEI 14 340 242 674 53 34 -

ústav mikroelektroniky FEI 3 118 230 71 45 3 -

ústav radioelektroniky FEI 6 513 56 362 305 5 -

ústav telekomunikací FEI 5 189 184 480 125 210 10

VII. - 2 KNIHOVNÍ FOND A SLUÎBY KNIHOVEN

VII. - 3a INFORMAâNÍ DATABÁZE

VII. - 3b KNIHOVNICKÉ STUDOVNY

MVS = meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba
MMVS = mezinárodní meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba

pracovi‰tû fakulta vytváfiené databáze zpfiístupÀované

databáze lokálnû/na intranetu fakulty na intranetu VUT

Ústfiední knihovna VUT 3 15 48

Areálová knihovna PurkyÀova FEI a FCH 3 19 -

Areálová knihovna Technická FSI 3 - -

Knihovnické a informaãní centrum FAST 5 100 -

Fakultní knihovna FA 5 - -

Fakultní knihovna FP 3 - -

Knihovna Kabinetu teorií FaVU 3 - -

pracovi‰tû fakulta poãet míst ve studovnû poãet míst u PC prÛmûrná náv‰tûvnost

Ústfiední knihovna VUT 38 40 200

Areálová knihovna PurkyÀova FEI a FCH 80 38 359

Areálová knihovna Technická FSI 80 12 167

Knihovnické a informaãní centrum FAST 154 26 700
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IX. - 1a POâTY ZAMùSTNANCÒ VUT V BRNù V ROCE 2001

fakulta FAST FSI FEI FA KaM Re FaVU FCH FP VUT

profesor 8,482 32,426 26,499 4,066 - - 3,144 8,310 3,996 86,923

docent 61,248 76,240 64,358 14,468 - 1,183 6,495 11,796 12,310 248,098

odb. asistent 158,551 109,662 80,806 25,948 - 13,597 14,464 19,669 26,656 449,353

asistent 50,733 34,649 21,739 7,660 - 4,585 9,369 7,983 12,682 149,400

vûd. pracovník 2,872 5,650 3,401 138 - - - 204 1,103 13,368

THP 117,471 181,749 125,605 22,766 63,556 146,043 10,559 36,297 32,905 736,951

dûl. povolání 81,675 55,612 50,605 18,000 135,106 83,609 17,672 5,441 2,249 449,969

obch. provoz. povolání - - - - 80,907 - - - - 80,907

celkem 481,032 495,988 373,013 93,046 279,569 249,017 61,703 89,700 91,901 2,214.969

b) Struktura zamûstnancÛ VUT

1 – profesor 4 %
2 – docent 11 %
3 – odb. asistent 20 %
4 – asistent 7 %
5 – vûd. pracovník 1 %
6 – THP 33 %
7 – dûl. povolání 20 %
8 – provoz. povolání 4 %

2

6

8 1

3

4

5

7

Poznámka: poãty celkem (v‰echny zdroje),
prÛmûrné pfiepoãtené údaje.

VIII. - 1 POâET VYDAN¯CH TITULÒ V JEDNOTLIV¯CH EDICÍCH ZA ROK 2001
V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM (dle evidence ISBN)

VIII. - 2 EDIâNÍ âINNOST V ROCE 2001 ZA CELÉ VUT V BRNù (dle evidence ISBN)

uãebnice monografie skripta sborníky vûdecké spisy ãasopisy celkem

4 4 10 1 78 1 98

vydavatel uãebnice monografie skripta sborníky vûdecké spisy ãasopisy celkem

FAST - - 17 10 - - 27

FSI - - 16 11 - - 27

FEI - - 27 19 - - 46

FA - - - 3 - - 3

FCH - - - 5 - - 5

FP - - 33 2 - - 35

CEVAPO - - - 1 - - 1

CVIS - 1 - - - - 1

Re - 1 - 1 - - 2

VUTIUM 4 4 10 1 78 1 98

celkem 4 6 103 53 78 1 245
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X. - 1 MEZINÁRODNÍ UNIVERZITNÍ DOHODY O P¤ÍMÉ SPOLUPRÁCI

X. - 2 SOCRATES/ERASMUS -– porovnání realizovan˘ch aktivit v jednotliv˘ch akademick˘ch letech

Aktivita 1998/1999 1999/2000 2000/2001

Mobilita studentÛ

Poãet studentÛ 56 70 110

Poãet mûsícÛ 255 311 577

Mobilita uãitelÛ

Poãet uãitelÛ 21 32 43

Poãet t˘dnÛ 21 33 71

Intenzivní program /IP/

VUT – koordinátor - - 1

VUT – partner - - 2

Evropské moduly /EM/ - - 1

Tematické sítû /TN/ - - -

dohody uzavfiené v roce 2001 pfiíprava nov˘ch dohod

Akademia Ekonomiczna im. Karola Technická univerzita Grenobl, Francie

Adamieckiego w Katowicach, Polsko Kyjevsk˘ polytechnick˘ institut, Ukrajina

Tishreen University in Latakia, S˘rie Kyjevská národní univerzita Tarase ·evãenka,

Vilnius Gediminas Technical University, Litva Ukrajina

Universidad de Sevilla, ·panûlsko Polytechnick˘ institut Minsk, Bûlorusko

Technical University Wien, Rakousko Technická univerzita „VoronûÏ“, Rusko

IÏevská státní technická univerzita, Rusko

Technická univerzita Zvolen, Slovensko

Technická univerzita Helsinky, Finsko

Polytechnika „Var‰ava“, Polsko

IX. - 2 VùKOVÁ STRUKTURA AKADEMICK¯CH PRACOVNÍKÒ VUT V BRNù (k prosinci 2001)

vûk profesofii docenti odb. asistenti asistenti vûd. pracovníci 

do 30 let - - 60 74,9 1,0

30–40 let - 8,5 63,5 67,0 3,2

40–50 let 9,5 54,3 158,2 8,1 3,3

50–60 let 29,9 104,7 157,2 2,0 4,3

60–70 let 41,0 79,2 59,3 - 4,8

nad 70 let 8,0 2,0 - - -

c) Zamûstnanci podle fakult a souãástí VUT

1 – FAST 22 %
2 – FSI 22 %
3 – FEI 17 %
4 – KaM 13 %
5 – Re 11 %
6 – FA 4 %
7 – FaVU 3 %
8 – FCH 4 %
9 – FP 4 %

1

4

98
7

2

5

6

3
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XI. - 1 PÉâE O STUDENTY – ubytování, stravování

XI. - 2 SEZNAM JEDNOTLIV¯CH KOLEJÍ S UVEDENÍM LÒÎKOVÉ KAPACITY

lÛÏková kapacita kolejí V· celková 6 848

poãet lÛÏek urãen˘ch k ubytování studentÛ 6 669

poãet lÛÏek urãen˘ch k ubytování zamûstnancÛ 62

poãet lÛÏek k pfiíleÏitostnému ubytování hostÛ ‰koly 102

poãet lÛÏek v pronajat˘ch zafiízeních -

poãet podan˘ch Ïádostí o ubytování v pfiíslu‰ném ak. roce 8 343

poãet kladnû vyfiízen˘ch Ïádostí o ubytování

k 31. 10. pfiíslu‰ného ak. roku 6 637

v˘‰e kolejného za 1 mûsíc dle kategorií studenti zamûst. V· ostatní

A - buÀkov˘ systém 740–1 140,- 980,- od 190,- za den

B - vícelÛÏkové pokoje* 610–770,- - od 190,- za den

C - ostatní - - -

v˘‰e stravného v Kã za 1 hlavní jídlo 16,50–23,- 16,50–23,- od 39,-

poãet hlavních jídel vydan˘ch

v pfiíslu‰ném ak. roce celkem 1 062 931 114 829 86 478

* cena za ubytování se spoleãn˘m sociálním zafiízením na patfie

kolej kapacita

Kolejní 2 3 278

PurkyÀova 93 2 264

Kounicova 46/48 1 042

Mánesova 12 264

celkem 6 848

X. - 3 P¤EHLED PLÁNOVAN¯CH V¯JEZDÒ NA JEDNOTLIV¯CH FAKULTÁCH VUT A JEJICH PLNùNÍ
V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS V AKADEMICKÉM ROCE 2000/2001

X. - 4 P¤EHLED P¤ÍPRAVN¯CH A MONITOROVACÍCH CEST V ROCE 2001

fakulta uãitelé uãitelé uãitelé uãitelé studenti studenti studenti studenti
plán plán uskuteã. uskuteã. plán plán uskuteã. uskuteã.

(osoby) (t˘dny) (osoby) (t˘dny) (osoby) (mûsíce) (osoby) (mûsíce)

FAST 7 12 4 6 12 72 13 75

FSI 11 13 6 11 22 116 19 945

FEI 36 64 16 25 41 229 34 180

FA 11 14 8 11 14 97 14 1 025

FP 8 19 6 13 16 92 14 75

FCH - - - - 1 3 1 4

FaVU 3 5 3 5 15 47 15 46

VUT 76 127 43 71 121 656 110 577

cesta fakulta nav‰tívená univerzita

pfiípravná FAST TU Wien

pfiípravná FAST UJF Grenoble 

pfiípravná FEI Universidad Pontificia Comillas Madrid

Universidad de Valladolid

pfiípravná FA Instituto Universitario di Architettura di Venezia 

monitorovací FaVU Winchester School of Art

Kent Institute of Art and Design

X. - 5 ZAPOJENÍ VYSOKÉ ·KOLY V PROGRAMECH MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

program Socrates/Erasmus Leonardo Ceepus Aktion vládní stipendia

poãet projektÛ 4 8 4 3 -

poãet vyslan˘ch studentÛ 110 10 17 - 1

poãet pfiijat˘ch studentÛ 28 - 17 - -

poãet vyslan˘ch ak. prac. 48 3 5 2 -

poãet pfiijat˘ch ak. prac. 28 - 9 - -
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2001 2000

pasiva celkem 2 762 389 2 964 556

A vlastní jmûní 2 592 884 2 731 138

A. 1. základní jmûní 2 423 709 2 609 896

A. II. kapitálové fondy 164 554 119 440

A. III. fondy tvofiené ze zisku - -

+A. IV. hosp. v˘sledek minul˘ch let - -

+A. V. hosp. v˘sledek úãet. období 4 621 1 803

B cizí zdroje 127 734 190 534

B. I. rezervy 1 713 22 719

B. II. dlouhodobé závazky - -

B. III. krátkodobé závazky 126 021 167 815

B. IV. bankovní úvûry a v˘pomoci - -

B. IV. I dlouhodobé bank. úvûry - -

C ostatní pasiva 41 771 42 884

2001 2000

aktiva celkem 2 762 389 2 964 556

A pohledávky za upsané vl. jmûní - -

B stálá aktiva 2 402 098 2 585 349

B. I. nehmotn˘ investiãní majetek 14 988 12 605

B. I. hmotn˘ investiãní majetek 2 387 059 2 572 693

B. III. finanãní investice 51 51

B. III. I. podíl cenn˘ch papírÛ a vkladÛ 51 51

C obûÏná aktiva 342 163 362 606

C. I. zásoby 8 541 13 198

C. II. dlouhodobé pohledávky 14 076 21 785

C. III. krátkodobé pohledávky 16 928 35 119

C. IV. finanãní majetek 302 618 292 504

D ostatní aktiva 18 128 16 601

XII. - 1 ROZVAHA (v tis. Kã)

XII. - 2 ROZVAHA (v tis. Kã)

Pozn.: Rok 2000 (k 31. 12. 2000) platí za celé VUT v Brnû, tj. vãetnû zlínsk˘ch souãástí, které dnem 1. 1. 2001 byly pfievede-
ny do Univerzity Tomá‰e Bati ve Zlínû.

Pozn.: Rok 2000 (k 31. 12. 2000) platí za celé VUT v Brnû, tj. vãetnû zlínsk˘ch souãástí, které dnem 1. 1. 2001 byly pfievede-
ny do Univerzity Tomá‰e Bati ve Zlínû.

XI. - 3 SEZNAM JEDNOTLIV¯CH MENZ S UVEDENÍM MAXIMÁLNÍ MOÎNÉ DENNÍ V¯ROBNÍ KAPACITY

menza druh provozu kapacita v˘robní

Kolejní 2 v˘roba a v˘dej 1 600

PurkyÀova 93 v˘roba a v˘dej 5 500

Kounicova 46/48 v˘roba a v˘dej 2 000

Technická 2 v˘roba a v˘dej 700

Technická 8 v˘roba a v˘dej 600

Vevefií 95 v˘roba a v˘dej 600

Technická 2 – v˘dejna v˘dej -

VídeÀská 2 v˘dej -

Antonínská 1 v˘dej -

celkem 11 000

XI. - 4

Podíl v˘deje jídel vydan˘ch v jednotliv˘ch
provozech VUT

1 – menza Kounicova 21,24 %
2 – bufet Maru‰ka 4,06 %
3 – obãerstvení Vevefií 7,94 %
4 – v˘dejna VídeÀská 1,60 %
5 – menza PurkyÀova 25,82 %
6 – restaurace Q 17,63 %
7 – kavárna v Centru VUT 0,33 %
8 – SC Pizzeria 17,90 %
9 – v˘dejna PPV 3,49 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9



v˘nosy 1 494 879 1 509 328

náklady 1 490 249 1 507 525

HV 4 630 1 803

zvlá‰tní sazba danû z pfiíjmÛ 9 -

HV po odvodu danû z pfiíjmÛ 4 621 -
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XII. - 4

XII. - 5

poloÏka dotace poskytnuto ãerpáno vráceno

základní dotace 706 375 706 365 10

vzdûlávací ãinnost 623 154 623 154 -

stipendia studentÛ doktorsk˘ch stud. programÛ 37 110 37 110 -

cizinci a mezinárodní spolupráce 9 639 9 629 10

NIV spojené s investiãní v˘stavbou 14 365 14 365 -

vzdûlávací projekty a programy 2 045 2 045 -

projekty FRV· 13 050 13 050 -

likvidace havarijních situací 800 800 -

ostatní 6 212 6 212 -

stravování a ubytování studentÛ 82 399 82 369 30

v˘zkum a v˘voj 212 272 211 131 141

nespecifikované institucionální prostfiedky VaV 97 614 97 614 -

v˘zkumné zámûry 77 406 77 406 -

v˘zkumná centra 26 336 26 336 -

ostatní – úãelové prostfiedky 9 916 9 916 141

dotace M·MT celkem 1 000 046 999 865 181

GA âR 47 243 47 242 1

jiné rezorty (MPO, MDS, MZe, MÎP) 20 136 20 136 -

obce, VÚSC, st. fondy 12 12 -

ostatní dotace 373 373 -

dotace ze zahraniãí 10 717 10 717 -

dotace celkem 1 078 527 1 078 345 182

fondy 1. 1. 2001 31. 12. 2001 rozdíl

Fond odmûn 3 268 2 199 1 069

Fond rezervní 14 539 13 912 627

Fond reprodukce dlouhodobého majetku 78 790 145 490 66 700

Stipendijní fond 2 325 2 952 627

2001 2000

I. - II. v˘kony a prodej zboÏí 206 621 207 942

I. - II. 1. z toho – trÏby za prodej vl. v˘r. 291 734

II. 2. – sluÏeb a zboÏí 206 330 207 208

II. 3. aktivace 3 808 923

A + B spotfieba materiálu a energie 233 857 219 310

C náklady na sluÏby 148 022 251 007

D osobní náklady 637 998 695 539

E odpisy nehm. a hm. inv. majetku 170 623 180 024

IV. + V. zúãtování rezerv, oprav, poloÏek a ãas. rozl. provoz. nákladÛ 22 719 -

G + H tvorba rezerv, oprav, poloÏek a ãas. rozli‰ení provoz. nákladÛ 2 640 11 359

provozní dotace 1 078 345 1 110 626

III. + VI. + VII. jiné provozní v˘nosy 183 386 188 034

D + F + I + J jiné provozní náklady 297 109 150 286

*** hosp. v˘sledek za úãet. období 4 621 1 803

XII. - 3 V¯KAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kã)

Pozn.: Rok 2000 (k 31. 12. 2000) platí za celé VUT v Brnû, tj. vãetnû zlínsk˘ch souãástí, které dnem 1. 1. 2001 byly pfievede-
ny do Univerzity Tomá‰e Bati ve Zlínû.
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