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Stisknìte tlaèítko!
Øeditel Domu umìní mìsta Brna Doc. PaedDr. Radek Horáèek, Ph.D., je absolventem
Pedagogické a Filozofické fakulty MU v Brnì. Napsal monografii Galerijní animace a zprostøedkování umìní, jako výtvarný kritik publikoval od 80. let cca 1000 recenzí, studií, glos
a dalích textù v odborném i denním tisku. V 90. letech pøipravil øadu výstav souèasného
umìní.

P

øi úvahách o významu techniky v souèasném svìtì se mi zpravidla vybaví tøi vìci. Tou první
jsou automobily jako zosobnìní dynamického a obrovsky rozíøeného technického výdobytku. Poté ale utíkám do svìta zcela specifické oblasti techniky sportovního rybáøství, do ní patøí
jemné stroje navijákù a lehouèké a neuvìøitelnì pevné pruty z karbonových vláken, ale také technika rybolovu a rùzné uívání speciálních rybáøských zaøízení, napøíklad splávkù. To ve ovem
v tichém zákoutí pøírody.
Ale je tu jetì tøetí, mnohdy velmi traumatizující symbol techniky, a to jsou návody k pouití
rùzných pøístrojù. Po pøeètení návodu k obsluze televizoru, kamery èi jakéhokoliv jiného pøístroje
si vdy kladu otázku, èí je to vina, e nièemu nerozumím. V textu jsou vedle bìných slov pojmy
neznámé, nevysvìtlené a pro mì nevysvìtlitelné a jsou poskládány do celku, který nedává smysl.
Po první vlnì zoufalství, kdy za viníka pokládám sám sebe, pøichází druhé období vzdoru, kdy
hledám vinu na stranì autorù nesrozumitelného textu. Nìkdy mì i jímají jakési velidské pochybnosti o významu civilizace, kdy systém slovního pojmenování, který lidstvo uívá ji est tisíc let,
stále jetì nevede k úplnému dorozumívání.
Otázku nesrozumitelných návodù jsem si ale vyøeil. Vina je vícestupòová. Nejdøíve inenýr
sepisuje návod. Je odborníkem na techniku, ale není slovesnì vykolen a neumí pøesnì rozliit,
kterým pojmùm a formulacím porozumí i lidé bez specializovaného technologického vzdìlání.
Jene anglický text jihokorejského inenýra pak na èeském území pøekládá èlovìk, který sice zpravidla má jazykovou specializaci, ale zase nerozumí technice. Návod je tedy od poèátku pro laika
nesrozumitelný, ale pøekladem se z nìho stává pøímo absurdní báseò. Co s tím?!
Jediným øeením je návrat zpìt na okraj civilizace, kdy se písmo zaèalo rodit z obrazových
znakù. Právì poèítaèové informaèní technologie jsou dnes stále více zaloeny na ikonách  obrazových znacích vypovídajících svou vizuální podobou. Kruh civilizace se tedy asi uzavøe, a se
ustálí veobecnì uívaná a celosvìtovì srozumitelná obrázková øeè. Znak ryby zatím na klávesnici
svého poèítaèe marnì hledám
Radek Horáèek,
øeditel Domu umìní mìsta Brna
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Prezident Václav Havel jmenoval
Prof. Jana Vrbku rektorem VUT v Brnì

P

rezident Èeské republiky Václav Havel slavnostnì jmenoval 21. ledna 2003 v Trùnním sále Praského hradu 16 rektorù èeských vysokých kol. Byl mezi nimi i Prof. RNDr. Ing.
Jan Vrbka, DrSc., který povede Vysoké uèení technické v Brnì
ji ve druhém funkèním období. Pro prezidenta Havla to bylo
nejen poslední jmenování rektorù, ale jedno z posledních jmenování vùbec za témìø 13 let, která strávil v prezidentské funkci.
Toto jmenování je jedním z mých posledních ústavních krokù.
Chci, aby tím bylo vnímáno, e jsem vdy pøikládal velký význam
vzdìlání, poznamenal Havel, kdy pøedal jmenovací dekrety
a poblahopøál novým rektorùm. Slavnostního aktu jmenování
se zúèastnila i ministrynì kolství, mládee a tìlovýchovy Petra
Buzková. Jmenování rektorù nabylo úèinnosti 1. února 2003.
Prezident jmenoval:
Prof. PhDr. Václava Cejpka rektorem Janáèkovy akademie múzických umìní v Brnì,
Prof. Ing. Tomáe Èermáka, CSc., rektorem Vysoké koly báòské Technické univerzity Ostrava,
Doc. Ing. Jaroslavu Durèákovou, CSc., rektorkou Vysoké koly
ekonomické v Praze,
Prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., rektorem Èeské zemìdìlské univerzity v Praze,
Prof. Ing. Vojtìcha Konopu, CSc., rektorem Technické univerzity v Liberci,
Prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., rektorem Univerzity Pardubice,
Prof. MUDr. PhDr. Janu Maèákovou, CSc., rektorkou Univerzity Palackého v Olomouci,
Doc. akademického architekta Jiøího Pelcla rektorem Vysoké
koly umìlecko-prùmyslové v Praze,

Novì jmenovaní rektoøi èeských vysokých kol s prezidentem Václavem
Havlem a ministryní Petrou Buzkovou.
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Prezident republiky Václav Havel na Praském hradì jmenoval Prof. RNDr.
Ing. Jana Vrbku, DrSc., rektorem Vysokého uèení technického v Brnì.

Prof. Ing. Stanislava Procházku, DrSc., rektorem Mendelovy
zemìdìlské a lesnické univerzity v Brnì,
Prof. akademického malíøe Jiøího Sopka rektorem Akademie
výtvarných umìní v Praze,
Prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc., rektorem Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno,
Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbku, DrSc., rektorem Vysokého uèení
technického v Brnì,
Prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., rektorem Univerzity Karlovy
v Praze,
Prof. Ing. Jiøího Witzanyho, DrSc., rektorem Èeského vysokého uèení technického v Praze,
plk. Doc. Ing. Rudolfa Urbana, CSc., rektorem Vysoké vojenské
koly pozemního vojska ve Vykovì,
plk. Doc. Ing. Frantika Vojkovského, CSc., rektorem Vojenské
akademie v Brnì.
SUMMARY:
The Czech president Václav Havel appointed 16 rectors of Czech
universities during a ceremony in the Throne Hall of the Prague
Castle on 21st January 2003. Among them was Prof. RNDr. Ing.
Jan Vrbka, DrSc., who will serve his second period in office as
Rector of BUT.
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Jmenování nových prorektorù
a dìkanù VUT v Brnì

R

ektor VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., jmenoval dne 30. ledna 2003 podle § 10, odst. 4, zákona
è. 111/98 Sb. o vysokých kolách, a po souhlasném vyjádøení
AS VUT nové prorektory pro tøíleté funkèní období od 1. února
2003. Souèasnì rektor jmenoval podle § 28, odst. 2, zákona
è. 111/98 Sb. o vysokých kolách na návrh akademických senátù pìti fakult jejich dìkany na tøíleté funkèní období od 1. února 2003.
Novými prorektory byli jmenováni:
Prof. RNDr. Josef Janèáø, CSc.,
prorektor pro tvùrèí rozvoj (druhé funkèní období)
Prof. Ing. Jiøí Kazelle, CSc.,
prorektor pro vnìjí vztahy (druhé funkèní období)
Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA,
prorektor pro strategický rozvoj (první funkèní období)
Doc. RNDr. Miloslav vec, CSc.,
prorektor pro studium a záleitosti studentù
(první funkèní období)
Novými dìkany byli jmenováni:
Prof. RNDr. Ing. Petr tìpánek, CSc.,
dìkan Fakulty stavební (první funkèní období)

Prof. Ing. Josef Vaèkáø, CSc.,
dìkan Fakulty strojního inenýrství (druhé funkèní období)
Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.,
dìkan Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií
(druhé funkèní období)
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,
dìkan Fakulty architektury (druhé funkèní období)
Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.,
dìkan Fakulty chemické (první funkèní období)
Byli jste demokraticky zvoleni, projevenou podporu vyuijte
k rozvoji svých fakult. Doba, která VUT èeká, nebude jednoduchá.
Extenzivní rozvoj naí univerzity konèí, musíme se soustøedit
na to, co VUT pøinese efekt. Nejen v oblasti finanèní, ale i ve
zvýení úrovnì vìdy a výzkumu a v rozvoji inovaèního podnikání.
Unikátní mylenky, které na naí univerzitì vznikají, je tøeba zhodnotit vývojem nových technologií a výrobkù. Máme smìlý projekt
 inkubátor. Nyní musíme udìlat ve pro to, aby byl úspìný.
Poèítám s vaí aktivní pomocí pøi vedení naí univerzity, které
chápu íøeji jako spolupráci rektora, prorektorù, dìkanù i akademických senátù. Pøeji nám vem, aby dìlné a pøátelské prostøedí provázelo i toto volební období, aby Vysoké uèení technické v Brnì bylo pøední (a moná i první) univerzitou Èeské
republiky, øekl mimo jiné pøi slavnostním pøedávání jmenovacích dekretù prorektorùm a dìkanùm rektor Prof. Jan Vrbka.
Novì jmenované prorektory pøedstavíme v pøítím èísle Událostí, dokonèení ankety s novými dìkany pøináíme na dalích
stranách.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Jmenovací dekret pøebírá dìkan Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

SUMMARY:
By virtue of Section 10, Paragraph 4 of the 1998 University Act
and following an approval by the BUT Academic Senate, on 30th
January 2003, Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Rector of BUT,
appointed his vice-rectors for the coming period of three years
beginning on 1st February 2003. By virtue of Section 28, Paragraph 2 of the same law and following suggestions by the Academic Senates of five BUT faculties he also appointed their
deans for the same period.
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Novì jmenovaní dìkani
odpovídali na otázky
Pokraèujeme v anketì s novì jmenovanými dìkany VUT v Brnì. Po dìkanech Fakulty strojního inenýrství
(Prof. Ing. Josef Vaèkáø, CSc.), Fakulty podnikatelské (Doc. Ing. Milo Koch, CSc.) a Fakulty elektrotechniky
a komunikaèních technologií (Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.) pøináíme v tomto èísle odpovìdi nových prvních
muù Fakulty architektury (Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.), Fakulty chemické (Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.)
a Fakulty stavební (Prof. RNDr. Ing. Petr tìpánek, CSc.).

Novì jmenovaným dìkanùm poloila redakce Události tøi stejné otázky:
1) Co bude vaí prioritou, èeho byste chtìl ve tøíletém funkèním období pøedevím dosáhnout?
2) Co povaujete za pøednosti a co naopak za nedostatky vaí
fakulty?
3) Proè byste doporuèil absolventovi støední koly studium právì na vaí fakultì?

Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
Fakulta architektury
1) Vysoká kola je místem,
kde spoleènì ijí studenti,
akademiètí pracovníci a zamìstnanci. Povauji za prioritní, aby v této komunitì byla
vytváøena atmosféra vzájemné dùvìry, ohledu a pomoci.
Dále je nezbytné, aby se v kolegiálním a vzájemnì nároèném vztahu studentù a uèitelù utváøelo tvùrèí klima, které
povede k rozvoji osobnosti
studenta. Právì tyto interaktivní vztahy chápu jako hlavní sílu
vedoucí k rozvoji koly.
V programovém prohláení jsem uvedl ètyøi hlavní okruhy
problémù, kter ými je nutno se zabývat  studium, tvùrèí èinnost, vnìjí vztahy a domovní fond. Pokusím se z kadé skupiny
uvést to nejdùleitìjí.
Aè jsme v uplynulém roce proli akreditaèním øízením,
bude v duchu propojování naich studijních programù s programy èeských i evropských kol architektury potøebné na nich
pracovat a zlepovat je. V rámci tvùrèí èinnosti oèekávám
úspìné dokonèení výzkumného zámìru. Za podmínek, které
nám nepøejí, se pokusíme o pøijetí zámìru nového a chceme
být úspìní v získávání projektù v rámci grantových agentur.
V oblasti vnìjích vztahù propojíme své aktivity s mìstem
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Brnem a oblastmi Moravy a Slezska, odkud k nám pøeváná
vìtina studentù pøichází. Prohloubíme vztahy se zahranièními
kolami architektury. Dokonèíme rekonstrukci areálu, co
ovem nevyluèuje vyhodnocení Generelu VUT, a s ohledem na
výstup z pøijaté analýzy koncepènì pøipravíme dlouhodobý zámìr s dislokací naí fakulty.
2) Nejedná se ani tak o pøednost, jako spíe o charakteristickou
vlastnost naí fakulty. Oproti jiným souèástem VUT jsme, co se
poètu studentù týká, malou kolou. Neplyne to z nìjaké cílené
snahy nezvyovat poèet posluchaèù a vytváøet jakousi elitní instituci, ale zcela jednoznaènì z nároènosti a zamìøení studia.
Dokazuje to i fakt, e nezøídka pøijímáme skuteènì vechny,
kteøí prokáí u pøijímacích zkouek pøíslunou míru talentu
a uspìjí v pøedepsaných disciplínách, respektive je velmi málo
tìch, které z kapacitních dùvodù odmítáme. A to ve pøesto, e
poèet pøihláených se v posledních letech pohybuje v intervalu
od 350 do 450 a pøijatých do prvního roèníku, alespoò v roce
2002, bylo 88 studentù.
Za nejvìtí nedostatek povauji personální skladbu fakulty.
Konkrétnì mám na mysli poèet profesorù. I kdy se v souèasnosti vìci pohnuly správným smìrem, není situace potìitelná.
Zvlátì bolavì tento stav vnímám napøíklad v souvislosti s pøipravovanou akreditací habilitaèního oboru urbanismus, která
nás letos èeká. Dalí vìcí je to, e vstupujeme do období jistých nejistot, které se pojí s naí budoucí lokací. Po dosavadních jednáních se zdá, e v horizontu 5 a 10 let se FA pøemístí na Údolní 57. I pøesto je naím zájmem, a vìøím, e je to
i v zájmu vedení VUT, abychom alespoò v nezbytném rozsahu
mìli monost dobudovat to, co jsme loni zahájili. Tzn. dokonèit
rekonstrukci sklepa v budovì A, opravit dvùr a provést nezbytné úpravy v budovì B.
3) Na Fakultì architektury se studentem pracujeme individuálnì, jak je to obvyklé na jiných umìleckých kolách. Ke kvalitì
výuky pøispívá fakt, e naprosto cizí je zde neosobní vztah mezi
uèitelem a studentem. Bìhem studia jsou vytvoøeny podmínky,
aby student v pestré kále specializovaných ústavù a architektonických ateliérù rozvíjel talent, získal schopnost tvoøit a univerzitnì se vzdìlával. Naím specifikem je dvousemestrální praxe,
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ve které si vyzrálejí posluchaèi magisterského programu na
konkrétních pracích spojených s realizací ovìøují znalosti získané døívìjím studiem. V rámci bilaterálních mezinárodních
dohod mùe posluchaè ucelenou èást  semestr nebo roèník 
bez náhrady absolvovat na zahranièní kole, co nai studenti
v pomìrnì iroké míøe vyuívají. Neopominutelná je také skuteènost, e kola má v architektonickém a akademickém prostøedí dobré renomé dané stoletou tradicí a minulými i souèasnými výsledky. V neposlední øadì je pro áky zajímavé a lákavé
i to, e studentská léta proijí v univerzitním Brnì.

Prof. RNDr. Ing. Petr tìpánek, CSc.
Fakulta stavební
1) Mým cílem je vytvoøit podmínky proto, aby
 studenti získávali aktuální,
prakticky vyuitelné znalosti v dostateèném rozsahu
a hloubce (samozøejmì v závislosti na studovaném studijním programu),
 se absolventi fakulty co nejlépe uplatnili na trhu práce,
a to nejen v ÈR, ale i v celé
Evropì,
 se fakulta po vstupu ÈR do
EU zaèlenila do sítì Evropských vysokých kol a pìstovala
plnohodnotné a rovnoprávné styky s ostatními kolami a fakultami pøíbuzného zamìøení v Evropì i ve svìtì.
Ve studijní oblasti povauji za primární akreditovat bakaláøské a magisterské studijní programy. Od kolního roku 2004/5
je ji nutno pøijímat studenty na fakultu do bakaláøského studijního programu. Pøi tvorbì nových programù budeme vycházet z návrhu, který vytvoøilo pøedchozí vedení fakulty. Je vak
nutno zohlednit nìkteré skuteènosti, zejména pøipravovanou
novelizaci zákona è. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektù, inenýrù a technikù èinných ve výstavbì,
která je nyní projednávána poslaneckou snìmovnou. Za ne-

zbytnì nutné dále povauji nabízet v magisterském studiu jednotlivých studijních programù povinnì výuku vybraných pøedmìtù v anglickém, pøípadnì jiném cizím jazyce tak, aby kadý
student absolvoval èást výuky v cizím jazyce.
Je nezbytné, aby se fakulta ve spolupráci s profesními a odbornými organizacemi a podle poadavkù praxe více angaovala v oblasti celoivotního vzdìlávání. Jedná se o potenciálnì
významný zdroj financování, který není limitován prostøedky
státu. Pøedpokládáme navázání kontaktù se zahranièními partnery, kteøí mají s celoivotním vzdìláváním zkuenosti, zapojení fakulty do sítì nadnárodních vzdìlávacích struktur a v neposlední øadì prohloubení spolupráce s ÈKAIT pøi zabezpeèování
jejich vzdìlávacích programù, odborných aktivit a èinností souvisejících s autorizaèními zkoukami.
Dále povauji za nutné zvýit úspìnost v získávání projektù
jak z oblasti vìdeckovýzkumné èinnosti, tak i z oblasti pøímé
spolupráce fakulty s praxí. Zamìøíme se nejen na tuzemské
programy a projekty, ale i na zahranièní zdroje.
I kdy se za uplynulé období na naí fakultì zvýil poèet
profesorù a novì habilitovaných docentù, je nutno personálním otázkám i nadále vìnovat zvýenou pozornost. V této oblasti bych chtìl sledovat vìkovou i kvalifikaèní strukturu jednotlivých pracovi, budu se snait pøedcházet generaèním
problémùm pøirozeným zpùsobem (tj. odborným rùstem pracovníkù fakulty), chtìl bych pøimìt potenciální kandidáty
k podání ádosti o zahájení habilitace, resp. profesorského øízení. Za dùleité povauji vytváøet podmínky pro to, aby vynikající absolventi doktorského studia na fakultì zùstávali
(napø. i pomocí prostøedkù získaných z postdoktorandských
grantù) a aby se schopní pracovníci mohli habilitovat ve vìku
3035 let a aby se nejschopnìjí z nich mohli stát profesory ve
vìku 3545 let.
2) Pøedností fakulty je, e její zamìstnanci jsou v celé øadì oborù uznávaní odborníci s pøímým kontaktem na stavební praxi
a se znaènými zkuenostmi v oblasti projektování a expertizní
èinnosti. Tuto skuteènost bych rád vyuil pøi získávání dodateèných finanèních zdrojù z oblasti stavební praxe a výzkumu. Je
dùleité, e poprvé po dlouhé dobì jsou od øíjna 2002 vechna
pracovitì fakulty soustøedìna do jednoho areálu, èím je
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umonìno vytváøení komplexnìjích týmù pro øeení aktuálních problémù stavebnictví.
Za nedostatek v souèasné dobì povauji omezené finanèní
prostøedky získané z oblasti vìdeckovýzkumné a z doplòkové
èinnosti. Protoe má fakulta øadu významných odborníkù z rùzných oblastí stavebnictví a geodézie, bude nutno pøehodnotit
stávající systém rozdìlování prostøedkù na fakultì a vytvoøit nový
systém, který bude významnì podporovat nárùst tvùrèí iniciativy zamìstnancù a pracovi fakulty.
3) Protoe se stane posluchaèem fakulty s tradicí, která v celé
øadì oborù a vìdních disciplín dosahuje pièkové, minimálnì
evropské úrovnì. Pøitom vzhledem ke zmìnám, které se pøipravují v souvislosti s reformou studia a s blíícím se vstupem ÈR
do EU, budou studenti moci vyuívat zvýené monosti zahranièních kontaktù a výmìn; poèítá se i s vytvoøením nových
atraktivních studijních oborù a zamìøení. Ji delí dobu probíhají jednání s významnými profesními svazy z oblasti stavebnictví o profilech absolventù i o výchovì speciálnì vykolených
odborníkù, kteøí budou mít zajitìno uplatnìní v praxi.

Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
Fakulta chemická
1) Priority mám hned tøi a tìko øíci, která je závanìjí:
 Prvoøadým problémem,
který budu sledovat po celé
funkèní období, je stabilizace a úèelné rozíøení kolektivu vìdecko-pedagogických
pracovníkù, nebo na kvalitních uèitelích pøedevím závisí vysoká kvalita absolventù i renomé fakulty. Jsme
stále jetì fakultou, která
nemìla dost èasu si vychovat uèitele s nejvyí kvalifikací z vlastních absolventù a pøed
jejími dveømi se fronta profesorù ani docentù netvoøí.
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 Pro harmonický rozvoj fakulty je tøeba zajistit i dostateèný
prostor. V dnení dobì má ji fakulta více ne 1,5násobek
studentù proti pùvodním pøedpokladùm a stále nemùe
uspokojit vechny adatele, kteøí úspìnì proli pøijímacím
øízením. Souvisí to s nedostatkem zejména laboratorních
prostor, jak pro základní pøedmìty, tak pro pøedmìty oborové, i laboratoøí pro aktivity doktorandù. Chemie není jen
souborem vìdomostí, je to i øemeslo, kterému je tøeba se
vyuèit v laboratoøi. Je to øemeslo, které nejde okoukat
napø. z obrazovky.
 Tøetím a neménì dùleitým úkolem bude zkvalitnìní, posílení a rozíøení doktorského studia na fakultì. Povauji to za
jednu z nezbytných podmínek pro zvýení vìdecké výkonnosti fakulty.
2) Za pøednosti Fakulty chemické povauji pøíjemné a moderní
studijní a pracovní prostøedí, dobré pøístrojové vybavení laboratoøí, vèetnì zabezpeèení laboratoøí poèítaèi, velmi dobrou knihovnu vybavenou nejen klasickou titìnou literaturou a skripty, ale
zejména odbornými èasopisy a databázemi v elektronické podobì. Za nedostatek povauji limitovaný poèet míst v poèítaèových uèebnách. Tady vidím potøebu rychlého zásahu, který bude
opìt nejvíce komplikován prostorovými problémy fakulty.
3) Maturantùm se snaím vysvìtlit, e chemie je vìdní oblastí
prostupující mnoho oborù lidské èinnosti  od vývoje nových,
perspektivních materiálù pøedem urèených uitných vlastností
a po ochranu ivotního prostøedí, vèetnì biotechnologií, potravináøské a spotøební chemie. Vechny jmenované obory jsou
na Fakultì chemické Vysokého uèení technického v Brnì pìstovány a dávají absolventùm do budoucna velmi dobrou perspektivu uplatnìní. Nemáme nezamìstnané absolventy!
SUMMARY:
We continue our interviews with the newly appointed deans of
BUT faculties. After the deans of the faculties of mechanical engineering, business and management, and electrical engineering
and communication, in this issue we bring the answers of the
heads of the faculties of architecture, chemistry, and civil engineering.
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Co si o tom myslíte?
Výstavba inkubátoru VUT v areálu Pod Palackého vrchem úspìnì pokraèuje. IVUT, jak je zaøízení nazýváno, má být
slavnostnì otevøen 23. èervna. O projekt VUT projevují zájem nejen zaèínající podnikatelé, kteøí chtìjí vyuívat jeho
servisu, ale i vedení Jihomoravského kraje, které má v úmyslu prostøednictvím Jihomoravského inovaèního centra více
podporovat podnikání v naem regionu. Na konkrétní podobu této podpory, na roli inovaèního centra ve vztahu
k inkubátoru i na nìkteré majetkoprávní problémy spojené s tìmito vztahy se Události zeptaly prorektora pro tvùrèí
èinnost Prof. RNDr. Josefa Janèáøe, CSc.

P

øedevím je tøeba odliovat dvì vìci. Jednou z nich je Jihomoravské inovaèní centrum (JIC) a participace VUT na
tomto centru, které by se mìlo stát novým hráèem na poli podpory inovaèního podnikání v jihomoravském regionu. Jedná se
o sdruení právnických osob, jeho zakladateli jsou Mìsto
Brno, Jihomoravský kraj, VUT a Masarykova univerzita. Právní
forma sdruení právnických osob byla zvolena proto, e je
snadnìjí takový subjekt zaloit. V budoucnosti, jakmile to vysokokolský zákon umoní, dojde k transformaci sdruení do
formy obchodní spoleènosti.
JIC je vak tøeba odliit od naeho inkubátoru, který s centrem naprosto nijak majetkoprávnì nesouvisí, i kdy oba subjekty mohou vzájemnì úzce spolupracovat. Od poèátku se zvaovalo, jaký vztah by mìl inkubátor mít vùèi vlastnímu VUT.
Z navrených variant dìkani fakult vybrali takové øeení, kdy se
inkubátor nestane souèástí koly ve formì napø. fakulty nebo
ústavu, ale bude existovat jako obchodní spoleènost s r. o. Taková spoleènost toti mùe získat relativnì snadno finanèní prostøedky na svùj provoz z externích zdrojù a nezatíí tak rozpoèet
VUT. Pro tento model mùe být právì spolupráce s JIC vý-

hodná, protoe v první fázi rozjezdu by pomohla inkubátoru se
vemi èinnostmi  s vedením, poskytováním servisu firmám
v nìm umístìných apod. Pøitom by byly pouívány finanèní
prostøedky, které JIC poskytne Jihomoravský kraj.
Kraj letos pøevede na èinnost JIC 10 milionù korun. Pìt
milionù jako vklad do fondu rizikového kapitálu urèeného na
úvìrové financování zaèínajících inovaèních firem a pìt milionù na vlastní provoz JIC, z èeho èást pùjde i na subvencování
slueb poskytovaných centrem firmám. V prvním období (rok
a dva) by JIC mìlo sídlit pøímo v budovì inkubátoru VUT.
Pozdìji, se vznikem dalích inkubátorù (MU plánuje napø. otevøení svého za dva roky), se JIC jako jejich metodické vedení
pravdìpodobnì pøemístí jinam. Pøedpokládá se, e v dùsledku
restrukturalizace støedního kolství v kraji se uvolní nìkteré budovy støedních kol. Volné objekty by bylo moné vyuít pro
dalí inovaèní aktivity i pro definitivní umístìní JIC.
Pøipomínám, e spolupráce a vzájemné vztahy inkubátoru
a JIC jsou záleitostí smluvní. Pokud se ukáe, e souèinnost se
neodvíjí podle pøestav nìkterého z partnerù, mohou oba subjekty pokraèovat naprosto samostatnì. Tím spíe, e pokud by
v budoucnu dolo k nìjaké zmìnì postoje kraje, inkubátor ji
bude schopný samofinancování. Pro naprostou transparentnost budoucích vztahù a vylouèení moných nedorozumìní
povìøilo vedení VUT vypracováním dokumentù pro vznik JIC
jako sdruení právnických osob i inkubátoru IVUT jako spoleènosti s ruèením omezeným právní kanceláø.
Pøipravil Igor Mauk

SUMMARY:
The construction of a BUT incubator on the Pod Palackého
vrchem campus successfully continues. IVUT, which is the name
given to the facility, should be opened on 23rd June. The BUT
project is of some interest to starting entrepreneurs, who want to
use its services as well as to the regional government, who intend
to lend more support to businesses in our region through the
South Moravian Innovation centre.
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Studenti prvních roèníkù získají
bonus pro ubytování na kolejích

P

odstatné zvýhodnìní studentù prvních roèníkù VUT
v Brnì pøi posuzování jejich ádostí o ubytování pøinese
zmìna kritérií pro pøidìlování kolejních míst v akademickém
roce 2003/2004 (rozhodnutí rektora è. 1/2003). Pøiblinì 2 440
adatelùm z øad letos novì pøijímaných studentù VUT, kteøí se
podle pøedpokladù øeditelství Kolejí a menz v Brnì budou
ucházet o místo na kolejích, se tak výraznì zvýí ance výhodné
ubytování získat. Podle pøedbìného odhadu by mìlo zùstat neuspokojených pouze zhruba 400 studentù (kadý estý) budoucího prvního roèníku.
Ideální by samozøejmì bylo, kdybychom mohli ubytovat
vechny zájemce. Takovou kapacitu kolejí vak bohuel nemáme. Chceme proto alespoò ve vìtí míøe usnadnit studentùm
prvních roèníkù vstup do vysokokolského ivota. Zaèínající posluchaèi nemají jetì takový pøehled a zkuenosti jako jejich
starí kolegové, kteøí jsou schopni si najít ubytování i mimo kolejí, vysvìtlil smysl zmìny pøedseda dozorèí rady Kolejí a menz
Doc. Ing. Ladislav tìpánek, CSc.
Zvýhodnìní studentù prvních roèníkù pøi ubytování praktikují i jiné vysoké koly. Masarykova univerzita, která nemá ani
zdaleka takovou kapacitu kolejí jako VUT, chce v pøítím roce
ubytovat dokonce vechny své zaèínající posluchaèe. Monost
získat ubytování mùe toti zásadnì ovlivnit rozhodování støedokolákù o tom, na kterou univerzitu se pøihlásí ke studiu.
V konkurenci nabídek vysokokolského vzdìlání se tak kapacita
lùek na kolejích stává jedním z významných faktorù urèujících
poèet studentù té které koly.
Základním kritériem pro ubytování studentù v kolejích VUT
je èasová vzdálenost místa trvalého bydlitì od Brna. Doba
dojídìní se zaokrouhluje na 5 minut nahoru. Interval 5 minut
je souèasnì nejmení jednotka rozliení èasu pro øazení ádostí,
za kadou minutu dojídìní získává student jeden bod. adatelé s dobou dojídìní do 45 minut jsou z ubytování vyøazeni,
stejnì jako studující dalího bakaláøského nebo nenavazujícího
magisterského programu, studující v distanèní formì studia
a studující v kombinované formì studia. Bez ohledu na dobu
dojídìní jsou ubytováni zahranièní studenti (za nì se nepovaují posluchaèi studující v èeském jazyce) a oboustrannì osiøelí
studenti.
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Kromì doby dojídìní mohou adatelé získat body jetì na
základì doplòkových kritérií:
a) Student v doktorském studijním programu
205 bodù
b) Student budoucího I. roèníku magisterského
nebo bakaláøského studijního programu
90 bodù
c) Student budoucího posledního roèníku
magisterského studijního programu
45 bodù
d) Studijní výsledky a aktivity (na návrh dìkanù
fakult; celkem bude kritérium pøidìleno
500 studentùm, a to pomìrnì dle poètu
studentù na jednotlivých fakultách). Bonifikace
se pøidìluje podle kritérií stanovených dìkanem
bez ohledu na základní dobu dojídìní
125 bodù
Právì v doplòkových kritériích dochází od pøítího akademického roku ke zmìnì, která zvýhodní studenty prvních roèníkù. Podle staré úpravy získávali zaèínající posluchaèi 45 bodù,
nyní se tato bonifikace zvýí na bodù 90. Souèasnì se zvyuje
i bonifikace studijních výsledkù a aktivit z 90 na 125 bodù. Toto
zvýhodnìní (o kterém rozhodují dìkani fakult) vak bude moné pøiznat pouze 500 studentùm oproti 650 v minulém období.
Studentovi, který získá doplòkové kritérium, se pøísluný
poèet bodù pøipoète k základní dobì dojídìní, celkový poèet
bodù pak urèí jeho místo v poøadníku adatelù. Ubytování studentù z váných zdravotních dùvodù se posuzuje individuálnì,
mimo sestavený poøadník.
Pøipravil Igor Mauk

SUMMARY:
Rectors decision no. 1/2003 that changes the criteria used to
judge the applications for accommodation at the halls of residence will cause the first-year BUT students to be given substantial priorities. Thus the chances of the 2,440 new applicants for
this much-sought-for accommodation as expected by the Management of the BUT Dormitories and Refectories from among the
new admissions will be substantially higher.
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Rektoøi si v Brnì pøipomenuli
10. výroèí zaloení své konference

Usnesení 68. zasedání pléna Èeské konference
rektorù (Výroèní shromádìní ÈKR)
Plénum Èeské konference rektorù (ÈKR) pøijalo na svém
68. zasedání (Výroèní shromádìní ÈKR) následující usnesení:
1. Výroèní zasedání ÈKR se uskuteènilo na Masarykovì univerzitì v Brnì pøi pøíleitosti 10. výroèí zaloení Èeské konference rektorù. Zasedání probìhlo za úèasti vech rektorù
vysokých kol z období po roce 1991, ministrynì kolství,
mládee a tìlovýchovy Petry Buzkové, místopøedsedy vlády
ÈR pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje Petra
Maree, pøedsedkynì Akademie vìd ÈR Heleny Illnerové,
pøedsedy Rady vysokých kol Frantika Jeka, pøedsedy
Akreditaèní komise Miroslava Liky a pøedsedy Grantové
agentury ÈR Josefa Syky. Zasedání vzalo po diskusi na vìdomí zprávu pøedsedy o èinnosti ÈKR za léta 20002003.
2. Úèastníci zasedání konstatovali trvalou nedostateènost f inanèní podpory oblasti vysokokolského vzdìlávání i výzkumu a vývoje. Kvalita vysokokolského vzdìlání zásadnì závisí na úrovni financování výzkumu a vývoje, kde se dlouhodobì nedaøí dodret vládou opakovaný závazek dosaení
0,7 procenta HDP státních výdajù na výzkum a vývoj, a zdùraznìna byla i potøeba zvýit podíl institucionálního financování výzkumu a vývoje na vysokých kolách vzhledem
k celkovým výdajùm v této oblasti.
3. Úèastníci konstatují dùleitost kvalitativního hodnocení vysokých kol a zahrnutí ukazatele kvality do kritérií pro pøidìlování finanèních prostøedkù vysokým kolám. ÈKR zdùrazòuje zejména dùleitost kvalitního terciárního vzdìlávání
pro vytváøení inovaèního prostøedí a pro konkurenceschopnost ÈR vzhledem k jejímu mezinárodnímu postavení.
4. Vedle financování vysokých kol vycházejícího z podílu na
výzkumné a vývojové èinnosti zdùrazòuje ÈKR potøebu udret
financování vysokých umìleckých kol podle dosavadních
zásad a osvìdèeného indexového modelu.
5. ÈKR vyjadøuje pøipravenost spolupracovat na novelizaci legislativních podmínek pùsobení vysokých kol jako veøejnoprávních institucí stejnì jako vysokých kol soukromých
s ohledem na jejich poslání v oblasti vzdìlávání i výzkumu
a vývoje.

Slavnostní zasedání pléna k 10. výroèí zaloení Èeské konference rektorù na brnìnské radnici.

6. ÈKR upozoròuje na rizika plynoucí z málo propracované
dlouhodobé koncepce rozvoje vysokého kolství v souvislosti
s demografickým trendem vývoje populace v ÈR i nárokù na
práci Akreditaèní komise.
7. ÈKR zdùrazòuje potøebu vìnovat pozornost etickým otázkám ve vìdì a inovacích a hodlá se této problematice podrobnìji vìnovat na nìkterém z pøítích zasedání.
V Brnì, dne 28. ledna 2003
Za Èeskou konferenci rektorù
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., pøedseda
Foto Michaela Dvoøáková

SUMMARY:
An annual meeting was held at Masaryk University on the occasion of the 10th anniversary of the Czech Conference of Rectors.
The meeting was attended by all the university rectors from the
period after 1991, Mrs Petra Buzková, Minister of Education,
Youth and Sports of the Czech Republic, Mr Petr Mare, deputy
prime minister of the Czech government for research, development, human rights, and human resources, and Mrs Helena
Illnerová, chairwoman of the Academy of Sciences of the Czech
Republic.
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Státnice na Fakultì architektury
Studijní a zkuební øád VUT v Brnì (SZØ) ukládá, aby studium bylo øádnì ukonèeno státní závìreènou zkoukou (SZZ). Její souèástí je v bakaláøském studijním programu (BSP) bakaláøská práce (BP) a v magisterském
studijním programu (MSP) diplomová práce (DP). Studium se ukonèuje ve dni, ve kterém byla vykonána SZZ
nebo její poslední èást. Je vak nutno dbát restrikce SZØ, která pøedepisuje, aby se SZZ nebo kterákoliv její
èást opakovala pouze jednou.

Døívìjí praxe
Jetì nedávno se na Fakultì architektury VUT (FA) SZZ vykonávala buï v jednom, nebo ve dvou dnech. V prvním pøípadì se
pøed komisí uskuteènila zkouka ze tøí pøedmìtù a bezprostøednì na ni navázala obhajoba BP, resp. DP. Ve druhém pøípadì,
kdy se SZZ rozdìlila do dvou dnù, probìhla v prvním dni
zkouka ze tøí státnicových pøedmìtù a v jiném dni se uskuteènila obhajoba BP nebo DP.
V obou variantách se vak pouze plytkým zpùsobem provìøily studentovy znalosti a schopnosti a souèasnì ani nebyla posluchaèi dána monost, aby své vìdomosti v dostateèném rozsahu prezentoval. To mohlo vést ke dvìma extrémùm  buï
k velmi dobrým, nebo velmi patným výsledkùm. Na FA se klasifikace v tìchto zkoukách pohybovaly ve vynikajících hladinách stupòù 1 a 2, resp. A a C. Nezøídka se èlenùm komisí
pøipomínalo, e mají k dispozici více klasifikaèních stupòù a e
je mají vyuívat. I pøi nejlepí vùli vak pøedevím v dùsledku
nedostatku èasu nebylo mono hloubìji, a tím také lépe, poznat úroveò studentových znalostí. Také jsme od celé øady odborníkù (napø. Prof. Masák, Doc. Gürtler) dostali doporuèení,
aby se tato praxe zmìnila. Proto se hledala cesta, jak státnice
vhodnìji a objektivnìji organizovat.

V MSP se SZZ èlení na:
 ústní zkouku z Územního plánování, stavebního práva
a pøedpisù,
 obhajobu DP.

Vyhodnocení dosavadních výsledkù
Podívejme se, jakých zkueností bylo dosaeno v dosavadních,
ji ukonèených roènících. Shrnutí neobsahuje výsledky z posledního kolního roku (2002/03), který je aktuálnì v bìhu
a jeho výsledky budou známy a na konci letního semestru.
V grafech na obr. 1 a 3 je soubornì zaznamenáno procentuální
vyjádøení úspìnosti v jednotlivých klasifikaèních stupních.
Upozornìme, e se analýza týká pouze BSP a e na FA je v souladu se SZØ a fakultní smìrnicí zavedena stobodová, estistupòová klasifikaèní stupnice ECTS.
V pøedmìtu Teorie, jak tomu obvykle v tìchto disciplínách bývá, je situace taková, e dosaené výsledky jsou nejménì pøíznivé. V porovnání s dalími pøedmìty je zde nejménì
stupòù A a daleko nejvíce stupòù F. Dokonce neúspìch pøi sloení této zkouky doel v nìkterých pøípadech tak daleko, e
nìkolik studentù ani ve druhém termínu tuto zkouku úspìnì
nesloilo a studium jim z tohoto dùvodu bylo ukonèeno.
Obr. 1 Klasifikace v pøedmìtu Teorie

Souèasná praxe
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V akademickém roce 1999/2000 byl na FA pøipraven nový model, který se následujícího roku uvedl do praxe. Vycházel z mylenky, e systém státnic musí i na VUT odpovídat poadované
nároènosti univerzitního vzdìlání. Proto se jednotlivé èásti SZZ
vykonávají separovanì, v rùzných termínech, pøed pìtièlennými
komisemi. V osmisemestrovém BSP se uskuteèòují ji od estého semestru a ve ètyøsemestrovém MSP od semestru tøetího.
V BSP se SZZ èlení na:
 ústní zkouku z Teorie, vývoje a dìjin architektury a urbanismu (dále jen Teorie),
 ústní zkouku z Navrhování staveb a urbanistického navrhování (Navrhování),
 ústní zkouku ze Stavitelství,
 obhajobu BP.
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Naopak ve státní zkouce z Navrhování je dosahováno lepích výsledkù. Z obr. 2 je zøejmé, e 17,1 % získalo stupeò A
a 35,1 % stupeò B. Tìch, kteøí zkouku v prvním termínu nesloili, je pouze 2,7 %.
Obávanými na FA jsou pøedmìty obsaené ve Stavitelství.
V rámci SZZ to jsou Pozemní stavitelství, Nosné konstrukce
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objevuje i v klasifikaèním stupni F, kde je v Teorii více ne
pìtina (21,7 %) neúspìných.

Závìr

Obr. 2 Klasifikace v pøedmìtu Navrhován
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Obr. 3 Klasifikace v pøedmìtu Stavitelství
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(statika a mechanika), Stavební fyzika a Technická zaøízení
budov. Je pøekvapivé a pozoruhodné, e právì v tomto pøedmìtu, ve kterém v rámci semestrálních zkouek je dosahováno
nejhorích klasifikací, se pøi porovnání s dalími státnicovými
pøedmìty dosahuje nejlepích výsledkù. Celkem 22,0 % studentù dosáhlo klasifikaèního stupnì A a dokonce 35,6 % stupnì B.
Neuspìvích studentù je vak více ne v pøedmìtu Navrhování, jejich poèet dosáhl 9,3 %.
Na FA se dosud semestrální zkouky organizovaly pouze
v písemné formì. Nová organizace SZZ odhalila, jak málo se
tato forma osvìdèila. Ukázala se toti velmi omezená schopnost verbálního projevu studentù, který je nutnou výbavou kadého praktikujícího architekta. Po tìchto zkuenostech se ve
vìtí míøe, ne tomu bylo dosud, pøistupuje k vyuívání kombinované nebo ústní formy zkouení.

F
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Co z dosavadních zkueností dále vyplývá? Pøedevím se
zvýila nároènost studia. Je nanejvý nutné, aby se studenti
prùbìnì a systematicky na sloení státních zkouek pøipravovali. Studium postavené pouze na schopnosti pracovat v ateliéru, postrádající vak hlubí znalosti z teoretického zázemí, by
sice vedlo k produkci schopného projektanta, nikoliv vak k dostateènì vzdìlanému architektovi. Právì vysoká kola by mìla
dbát o to, aby její absolventi mìli vyváený profesní profil, co
zavedený systém státních zkouek podporuje.
Ze souhrnného vyhodnocení jednotlivých èástí SZZ je zøejmé, e oblast velmi dobr ých výsledkù je nejménì dosaena
v Teorii, ke které dospìlo 51,5 % studentù. Nejvyí zastoupení s 80,5 % je v této kategorii ve Stavitelství. Stejná relace se

Zavedený systém odhalil, e nejvìtí problémy nevznikají v obávaném Stavitelství nebo v Navrhování, nýbr v pøedmìtu
Teorie. Kde hledat pøíèinu? Studijní látka z Navrhování
i Stavitelství je v tìchto dvou pøedmìtech v dostateèné míøe
probírána v typologických a stavitelských cvièeních a aplikována v pøedmìtech Ateliér architektonické tvorby a Stavební
projekt. Ponìkud jiná situace je v oblasti pøedmìtù teoretických. Zde je látka pouze prezentována v pøednákách a dále
ji není procvièována. Pøíprava k semestrální zkouce i ke
zkouce státní je potom v souladu s charakterem vysokokolského studia ji vìcí samostudia. Horí výsledky jsou také indikací mení schopnosti k samostatnému studiu.
Obr. 1 a 3 odhalují také to, e pøi porovnání klasifikaèního
stupnì E a F vychází pomìr ve prospìch hodnocení nevyhovìl
 F. Zde je tøeba pracovat citlivìji s rozliením hloubky vìdomostí, kdy student jetì mùe, by s klasifikací E, zkouku sloit a kdy jeho znalosti jsou ji skuteènì nedostateèné.
Analýza poskytuje materiál, který mùe pøispìt k dalímu
zkvalitòování pøípravy ke zkoukám i ke zvýení úrovnì samotné SZZ.
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,
dìkan FA VUT v Brnì
For Summary see page 26.
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Z pohledu kvestora: Spolupráce
dvou nejvìtích univerzit v Brnì
Pravidelnou rubriku Z pohledu kvestora redakce Událostí v tomto èísle propùjèila kvestorovi Masarykovy univerzity
v Brnì Ing. Frantiku Galemu. Sluebnì druhý nejstarí brnìnský kvestor oslavil koncem ledna své edesáté
narozeniny a pøi této pøíleitosti mu za dlouholetou úspìnou spolupráci s VUT v Brnì udìlil jeho rektor Prof. Jan
Vrbka Pamìtní medaili. Právì spolupráce obou nejvìtích brnìnských univerzit je hlavním tématem následujícího zamylení, jeho inspirací byla neformální debata kvestora MU s kvestorem VUT Ing. Jaromírem Pìnèíkem.

M

ìl bych zøejmì pøedem øíci, e mé osobní vztahy k Vysokému uèení technickému v Brnì se datují ji od edesátých let, kdy jsem na VUT studoval a v roce 1966 na katedøe
ekonomiky a øízení u profesora Halaxy absolvoval. Z té doby
samozøejmì pøetrvalo a do souèasnosti jetì mnoho osobních
vztahù. Po mém pøíchodu na Masarykovu univerzitu v roce 1991
pokraèoval po celá léta nepøetritý øetìz osobních, pøátelských
i sluebních kontaktù, které byly urèitì ovlivnìny i spoleèným
umístìním naich rektorátù (i rektorátu JAMU) v budovì dneního sídla Nejvyího soudu Èeské republiky v Bureovì ulici po roce
1989. Pozdìji se sice rektoráty obou univerzit odlouèily a pøestìhovaly do jiných brnìnských budov, vzájemné kontakty a spolupráce samozøejmì pokraèovaly a rozvíjejí se zdárnì i nadále.
Pokud hovoøíme o spolupráci, nelze opomenout urèitì ani
ponìkud vzdálenìjí historii. Brnìnská technika, jako nejstarí
èeská vysoká kola v Brnì, byla jakýmsi patronem vzniku Masarykovy univerzity v roce 1919. Nae univerzita to technice podobnì oplatila nezitnou pomocí pøi znovuobnovení její Fakulty chemické pøed deseti lety.
V prùbìhu necelých tøinácti let, kdy vykonávám funkci kvestora MU, docházelo a dochází k neustálým kontaktùm naí
univerzity s VUT. Jednou potøebuje nìco Vysoké uèení a stojíme u toho my, jindy je to zase opaènì. Pøevánì se nae spolupráce odehrává pøi nejrùznìjích jednáních s ministerstvem
kolství, s brnìnským magistrátem nebo s Jihomoravským krajem. Jednotnì postupujeme pøi uskuteèòování spoleèných projektù brnìnských vysokých kol. Z poslední doby lze napø. zmínit vznik Brnìnského centra evropských studií.
Myslím, e VUT se k naí univerzitì chová velice vstøícnì.
V nìkterých vìcech pøitom lo u Masarykovy univerzity o klíèové
otázky dalího rozvoje. Pøipomenul bych tøeba skuteènost, e
nám pøed nìkolika lety VUT dalo na rok a pùl k dispozici budovu na Antonínské a my jsme tak bez naruení výuky studentù
mohli prodat budovu Ekonomicko-správní fakulty na Zelném
trhu a postavit pro ni nový objekt na Vinaøské ulici. Stejné to
bylo v dobì, kdy u nás vznikla Fakulta sociálních studií, a VUT
na MU bezúplatnì pøevedlo budovy na Gorkého a na Jaselské
ulici. Myslím, e z tohoto pohledu, i pøi porovnání se stavem
spolupráce dalích brnìnských i mimobrnìnských vysokých kol,
lze nae vztahy jednoznaènì oznaèit za vysoce nadstandardní.
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Zmiòoval jsem se zatím o tìch nejvìtích a nejvýznamnìjích
bodech spolupráce. Samozøejmì e neustále probíhá velké mnoství spoleèných kontaktù na nejrùznìjích spoleèenských, vìdecko-výzkumných nebo kulturních aktivitách. Na akce, které poøádá
jedna z univerzit samostatnì, jsou zváni pøedstavitelé té druhé.
Je cenné, e ani v oblastech, kde si ve výuce jistým zpùsobem konkurujeme (napø. v informatice), nedochází k nìjakým
projevùm antagonismu nebo nevraivosti a nae vztahy zùstávají
korektní a pøátelské. To se ostatnì projevuje i v øadì spoleèných
projektù pøesahujících svým významem pro vysokokolské
vzdìlávání regionální úroveò (napø. úloha obou vysokých kol
v projektu CESNET).
V souèasné dobì si význam vysokých kol uvìdomuje mìsto
Brno i celý region Jihomoravského kraje. To samozøejmì nejen
roziøuje jejich monosti vzdìlávací, vìdecko-výzkumné a ekonomické, ale posiluje i jejich spoleèenskou presti. MU i VUT se
v posledních letech angaují v kulturnì-umìleckých aktivitách.
Tím se vedle své základní vzdìlávací funkce stávají i kulturními
institucemi v rámci Brna, které ivot mìsta znaènì obohacují.
Soudím, e obì nae univerzity (ale i dalí brnìnské koly)
byly v posledních deseti letech pro mìsto velkým pøínosem. Byly
mimo jiné obnoveny historické budovy, areály, parky a námìstí
bez nutnosti vynakládat peníze z rozpoètu mìsta nebo kraje.
Do mìsta pøitekly prostøednictvím vysokých kol øádovì miliardy korun, které zhodnotily intravilán Brna. A to ani nemluvím
o poètu pracovních míst, které vysoké koly vytváøejí. To ve
jednoznaènì zvyuje jejich význam. Pokud budou postupovat
koordinovanì, bude jejich presti v pøítích letech jetì vìtí.
Pøeji kolegùm z VUT v Brnì osvícené vedení a hodnì úspìchù pøi dalím rozvoji jejich koly.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková
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Nadace Preciosa poskytla
studentùm stipendia

Dekrety o pøiznání stipendií pøedal úspìným studentùm a doktorandùm
øeditel Nadace Preciosa Ing. Ivo Schötta.

C

elkem 28 studentù magisterských a doktorských studijních
programù na VUT v Brnì získalo v letoním akademickém
roce stipendia Nadace Preciosa. V jednorázových nebo roèních
stipendiích tak Nadace vyplatí ze svého fondu 290 tisíc korun.
Dekrety o pøiznání stipendií pøedali úspìným studentùm a doktorandùm zástupci Nadace Preciosa 15. ledna pøímo na pùdì
VUT v Brnì.
Nadace Preciosa uzavøela s Vysokým uèením technickým
v Brnì pìtiletou smlouvu, podle ní bude kadoroènì poskytovat jednorázová nebo roèní stipendia pro jeho vynikající studenty a absolventy. Stipendium mùe být udìleno studentùm
v prezenèní formì magisterských nebo doktorských studijních
programù zejména v oblastech technických a aplikovaných vìd,
které odpovídají zájmùm Nadace Preciosa, zvlátì pak v oborech
strojního inenýrství. Studenti a doktorandi mohou podávat
písemné ádosti o stipendium vdy do 31. øíjna na pøedepsaném formuláøi (ten je spoleènì s podmínkami pro získání stipendia i s procedurou jeho pøiznávání k dispozici na internetové
adrese www.vutbr.cz).
Nadaci Preciosy, která má sídlo v Jablonci nad Nisou, zaloila v roce 1996 akciová spoleènost Preciosa. Nadace podporuje
obecnì prospìné aktivity zejména ve zdravotnictví, kolství
a vzdìlávání, kultuøe a umìní, v oblasti vìdy a výzkumu, v ekologii, ve sportu a tìlovýchovì a rovnì v oblasti humanitární
a sociální. Od svého zaloení vìnovala Nadace Preciosa na témìø
tisícovku obèanských aktivit ji více ne 31 mil. korun. Nadaèní
jmìní v souèasnosti tvoøí 32,5 mil. korun, celková aktiva nada-

ce dosahují 50 mil. korun. Pøedsedou správní rady Nadace Preciosa je Prof. Ing. Vìnek ilhán, CSc.
Pùvodnì byla Nadace smìrována k podpoøe potøeb naich
zamìstnancù, kteøí provádìli namáhavou fyzickou práci, zejména tedy do oblasti zdravotnictví. Postupnì se vak její zamìøení
rozíøilo na podporu vzdìlávání, vìdy a výzkumu, na kulturu
a umìní, ekologii, sport a také do oblasti humanitární a sociální. Nadace mìla tìstí, e se do jejího èela dostali lidé, kteøí její
aktivity znaènì rozíøili. Podaøilo se rovnì pøesvìdèit vedení
firmy, aby své pøíspìvky do nadace zvýilo. Nyní je to roènì
øádovì 8 a 12 milionù korun. Nadace získala rovnì pomìrnì
významnou podporu z Fondu národního majetku. Èást penìz
jsme uloili jako nadaèní jmìní a nyní jsme ji schopni pokrýt
zhruba jednu tøetinu rozdaných penìz výnosy ze svého majetku. Jedním z naich cílù bylo i to, aby se k nám pøipojili i jiní
podnikatelé. Proto nás tìí, e dnes ji v Liberci existuje dalí
nadace jedné stavební firmy. Známá je i Nadace Èeského ráje
Bohumila Horáèka v Turnovì, ale tak vysoké èástky jako pan
Horáèek nae nadace zatím vyplácet nemùe, pøiblíil historii
a filozofii Nadace Preciosa její øeditel Ing. Ivo Schötta.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
Twenty-eight students of the Masters and Bachelors programmes at BUT have received Preciosa Foundation scholarships for this academic year. The foundation will contribute CZK
290 thousand to one-off and yearly scholarships. On 15th January, the successful candidates were given the scholarship decrees by Preciosa representatives directly at the BUT campus.

Pøedání dekretù o pøiznání stipendií probìhlo v zasedací síni rektora.
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ivot profesora Jiøího Braunera
je kronikou dvacátého století
Profesor Ing. Jiøí Brauner, jeden z nejvýznamnìjích èeskoslovenských odborníkù v oboru elektrárenství
a teplárenství, dlouholetý pedagogický pracovník, akademický funkcionáø elektrotechnické fakulty Vysokého
uèení technického v Brnì a pozdìji i strojní fakulty Vysoké koly báòské v Ostravì, zøejmì nejstarí v Èeské
republice ijící emeritní dìkan, oslavil 9. ledna letoního roku plný ivotní energie, neutuchajícího optimismu
a zájmu o vekeré souèasné dìní své devadesáté osmé narozeniny.



ivotní cesta pana profesora je vlastnì kronikou událostí
dvacátého století. Byl svìdkem první svìtové války, øíjnové
revoluce v Rusku i následné krvavé obèanské války, byl u rakve
V. I. Lenina v roce 1924. Proil druhou svìtovou válku i období
nacistického teroru. Doil se i velkého zklamání, kdy se pováleèné nadìje na spravedlivìjí svìt, které mìly být realizovány
pomocí socialistických ideálù, zvrhly v totalitní stát, ovládaný
poslunými vykonavateli rozkazù vùdcù sovìtského Ruska.
Jako jeden z mála svých vrstevníkù se pan profesor nakonec
doèkal i obnovení demokratické spoleènosti v naí vlasti po
roce 1989.
Profesor Brauner se narodil v roce 1905 v ruském St. Petìrburgu. Bylo to podle starého juliánského kalendáøe 9. ledna,
tedy v den, který známe z uèebnic jako Krvavou nedìli. Carská
armáda tehdy støelbou rozpráila pøed Zimním palácem
demonstraci petrohradské chudiny vedenou pravoslavným
knìzem Gaponem. Rodièe vyprávìli, e mìsto tehdy ovládla
naprostá panika. Vichni se schovávali ve svých domovech
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a nebylo moné sehnat ani drokáøe pro porodní asistentku,
pøibliuje dramatické okolnosti svého pøíchodu na svìt profesor Brauner.
Otec profesora Braunera vystudoval strojní obor na vídeòské technice a v roce 1900 získal místo u nìmecké firmy Siemens, která mìla v St. Petìrburgu továrnu na výrobu podmoøských kabelù. V té dobì investovala do ruského prùmyslu, dopravy a obchodu øada evropských firem.
Ale první z naí rodiny, kdo pøiel do carského Ruska, byl
ji mùj dìda, který pocházel od Uherského Brodu. Jako vyuèený strojní zámeèník se odstìhoval do Ruska nìkdy v polovinì
19. století. Jezdil jako strojvedoucí na Jiní dráze, kde prý dokonce jednou øídil carský vlak. V Rusku se oenil a v roce 1868
se tam narodil i mùj otec. Dìdeèek, který se také nìjakou dobu
plavil na lodích mezi Odìsou a Caøihradem, se pozdìji vrátil do
Rakouska-Uherska a zaøídil si ve Vídni zámeènickou dílnu,
popisuje dlouholeté vztahy své rodiny k Rusku profesor Brauner.
Øeditelem firmy Siemens pro Rusko, u které Braunerùv
otec pracoval, byl Krasin, pozdìjí Leninùv blízký poradce.
Jeho jméno proslavil zejména ledoborec Krasin, který zachránil troseèníky z Nobileho expedice vzducholodí do Arktidy.
Øeditel Krasin nabídl Braunerovu otci zastoupení firmy pro
celé Povolí od Niního Novgorodu a po Astracháò u Kaspického moøe se sídlem v Samaøe.
Do Samary jsme se nastìhovali v roce 1912. Bylo to právì
v dobì oslav stoletého výroèí bitvy u Borovina, kterou sice Napoleon vyhrál, ale obsazení Moskvy se stalo zaèátkem jeho konce. Dobøe si pamatuji na velké procesí s pravoslavnými popy
v èele, s ikonami a samozøejmì také s obrazem cara Mikuláe.
O rok pozdìji jsem pøihlíel dalímu velkému procesí u pøíleitosti tøistaletého jubilea rodu Romanovcù na carském trùnu,
vzpomíná profesor Brauner.
V Samaøe, kde tehdy jezdila jetì koòská tramvaj, zahájila
firma Siemens výstavbu elektrické dráhy. Po vypuknutí války
v roce 1914 se vak vechno zmìnilo  z Braunerových se stali
nepøáteltí cizinci. Desetiletý Jiøí se sestrou nebyli pøijati do
ádné koly a jejich otec nesmìl být nikde zamìstnaný. Neúspìchy ruské armády na frontì a postupný rozklad carského zøízení vyústil v únoru 1917 v abdikaci cara Mikuláe a k vytvoøení
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koalièní prozatímní vlády. V øíjnu 1917 povstání vedené Leninem Kerenského vládu svrhlo a nastolilo moc sovìtù. Následovala krvavá obèanská válka mezi pøíznivci a odpùrci nového reimu.
V té dobì se vracely tisíce vojákù z fronty do vnitrozemí.
Byli pinaví a zavivení. Nejhorí bylo, e roznáeli epidemii
skvrnitého tyfu. Nebylo snad rodiny, kde by nìkdo tyfem neonemocnìl, a mnoho lidí umíralo. Byl veobecný nedostatek
potravin, sehnat se nedal ani chléb a ivili jsme se vìtinou jen
bramborami. V Samaøe se díky tomu, e ji na pomìrnì dlouhou dobu obsadily jednotky èeskoslovenských legionáøù pøi své
cestì do Vladivostoku, chaos obèanské války vyhnul a panoval
v ní a do naeho odchodu relativnì normální ivot, popisuje
situaci v Samaøe po bolevickém pøevratu profesor Brauner.
Celá rodina se ze Samary pøestìhovala do Moskvy, kde získal Braunerùv otec místo hlavního inenýra v ústøedí Mìstských podnikù. Zásobování se stále zhorovalo. Na lístky se ji
skoro nic nedostalo, obèas jsme jedli v závodní kuchyni, kde se
vaøila polévka ze slaneèkù. Byl jsem tak hubený, e mne tlaèily
kosti pøi sezení. Poèátkem roku 1924 zemøel Lenin. Pamatuji se
na den, kdy jsem ho spatøil mrtvého leet v rakvi v Domì odborù. Mráz pøesahoval 20 stupòù a na ulicích hoøely ohnì, aby se
lidé èekající v dlouhých prùvodech mohli ohøát. Nekoneèné
proudy lidí procházely Domem odborù ve dne i v noci. Panovala velká nejistota a obavy z budoucnosti, vzpomíná profesor.
Protoe po vyhláení Èeskoslovenské republiky optoval
Braunerùv otec jako pøísluník zaniklého Rakouska-Uherska pro
ÈSR, získala jeho rodina èeskoslovenské cestovní pasy a mohla
vycestovat z Ruska. Profesor Brauner se tak pøes Nìmecko dostal do Prahy a odtud do Brna, kde zaèal studovat na Vysoké
kole technické.
Po absolvování brnìnské techniky nastoupil mladý elektroinenýr do Baových závodù ve Zlínì. Dostal jsem se tam do
zkuebny elektrických strojù, kde mne práce velmi uspokojovala. Hodnì veèerù jsem tehdy trávil u uèebnic, abych se ve svém
oboru zdokonaloval. Ve své èinnosti jsem se ve Zlínì i pozdìji
snail vdy zùstávat u své profese a získávat nové zkuenosti.
Této zásady jsem se drel celý ivot. Vedle práce v elektrozkuebnì jsem uèil i na Vyí prùmyslové kole elektrotechnické,
kterou navtìvovali Baovi mladí mui. Byl mezi nimi i jeden

skromný a pilný chlapec. Jmenoval se Milou Jake. Kdyby zùstal u své profese, byl by z nìho urèitì dobrý odborník. I kdy
jsem sledoval jeho pozdìjí politickou dráhu v komunistické
stranì, nikdy jsem se s ním ji nesetkal, pokraèuje ve vzpomínání profesor Brauner.
Za protektorátu byl Jiøí Brauner vybrán vedením Baových
závodù pro øízení výstavby a pozdìjí provoz elektrárny v Sezimovì Ústí v jiních Èechách. Po osvobození vedl v Chemických
závodech Litvínov rekonstrukci válkou pokozené elektrárny
a ostatního energetického provozu. V roce 1952 se stal profesor
Brauner námìstkem ministra pro energetiku. Na ministerstvu
byla tehdy øada zkuených odborníkù z provozu, kteøí vak nerozhodovali, zatímco pracovníci ve vysokých funkcích, kteøí
rozhodovali, nemìli potøebnou kvalifikaci. Podle toho to také
vypadalo, øíká o svých zkuenostech z ministerstva profesor
Brauner. Jeho dalím pracovitìm po odchodu z ministerstva
byla Brnìnská teplárna, do její pùsobnosti patøila i elektrárna
v Oslavanech. V dobì, kdy byl øeditelem teplárny, byl profesor
Brauner vyetøován orgány StB pro svou èinnost na ministerstvu a hrozilo mu obvinìní ze sabotáe.
V roce 1959 zaèal Jiøí Brauner pùsobit jako pedagog na novì
zøízené Elektrotechnické fakultì VUT v Brnì. Hlavním problémem nové fakulty byl tehdy nedostatek kvalitních pedagogù. Myslím, e to je problém i souèasného èeského vysokého
kolství, které díky nízkým platùm neláká pièkové odborníky
z praxe, je pøesvìdèen profesor Brauner.
V roce 1962 byl Jiøí Brauner jmenován profesorem a do roku
1966 zastával funkci dìkana. Konsolidace po sovìtské invazi
v roce 1968 postihla i pana profesora. Byl pøedèasnì penzionován. S tím se ovem nesmíøil a a do své osmdesátky externì
spolupracoval s Vysokou kolou báòskou v Ostravì, kde pøednáel elektrotechniku a elektrárenství.
Igor Mauk
SUMMARY:
Professor Ing. Jiøí Brauner, a prominent Czechoslovak expert on
power stations and heating plants, who for many years taught
and worked as an academic dignitary at the BUT Faculty of Electrical Engineering and, later on, at the Faculty of Mechanical Engineering of the VB-Technical University of Ostrava, full of élan,
celebrated his 98th birthday on 9th January.
2/2003

17

události

Významné osobnosti historie
VUT v Brnì  rektoøi
Pokraèujeme v rubrice, v ní postupnì pøedstavíme osobnosti, které na brnìnské technice pùsobily v její více
ne stoleté historii a zaslouily se významnì o rozvoj nejstarí èeské vysoké koly na Moravì. Pohled do historie
otevírá cyklus o rektorech. Od roku 1900 a do poèátku padesátých let 20. století se volba rektora konala
kadoroènì na schùzi profesorského sboru. Pøed volbou akademických funkcionáøù na studijní rok 1920/1921
bylo dohodnuto, e rektoøi ji nebudou voleni podle sluebního stáøí, nýbr støídavì z jednotlivých odborù.

Prof. Ing. Frantiek Hasa, Dr.h.c.

Frantiek Hasa se narodil dne 4. února 1863 ve Stínavì. Po absolvování reálky
v Prostìjovì studoval v letech 18801884 strojní inenýrství na Èeské vysoké kole
technické v Praze. Pøed pøíchodem na brnìnskou èeskou techniku byl mj. asistentem mechanické technologie na ÈVT v Praze, v letech 18881891 inenýrem firmy Schöller v Èáslavi, poté konstruktérem firmy Märky, Bromovský a Schultz
v Praze a v období 18951901 pùsobil jako inenýr u firmy Ringhoffer na Smíchovì. Pod jeho vedením bylo realizováno nìkolik rozsáhlých novostaveb a rekonstrukcí cukrovarù u nás i v zahranièí. Poznatky získané bohatou technickou praxí
uloil do øady vìdeckých spisù.
V roce 1901 byl Frantiek Hasa jmenován øádným profesorem mechanické
technologie na èeské technice v Brnì. Na této kole mj. poloil základ ke sbírkám
ústavu, kdy dary a koupí získal velké mnoství cenných pøedmìtù témìø ze vech
odvìtví mechanické technologie. O sedm let pozdìji byl povolán na ÈVT v Praze,
kde pùsobil a do roku 1933. Zde vybudoval dílny pro praktická cvièení posluchaèù a zaloil výzkumnou stanici pro zkouení obrábìcích strojù a nástrojù. Na obou
vysokých kolách zastával profesor Hasa funkci rektora (v Brnì to bylo ve studijním roce 1906/1907). Za zásluhy o èeskou technickou vìdu mu ÈVUT v Praze
udìlilo v roce 1930 èestný doktorát. Od roku 1933 pobýval profesor Hasa na odpoèinku v Mníku pod Brdy, kde také dne 27. bøezna 1945 zemøel.

Prof. Ing. Leopold Grimm

Leopold Grimm se narodil dne 3. bøezna 1862 ve Veboøicích u Ústí nad Labem.
Po maturitì na reálce v Praze pokraèoval ve studiu na polytechnice v Curychu. Po
ukonèení studia v roce 1886 zde pùsobil dva roky jako asistent. Pøed pøíchodem do
Brna se uplatnil ve významných strojírnách té doby ve výcarsku, Itálii, Nìmecku
i v Èechách, kde úspìnì zastával vedoucí místa (napø. u turbináøské firmy J. M.
Voith v Heidenheimu byl spolupracovníkem profesora Pfarra).
V roce 1901 byl jmenován øádným profesorem konstrukcí èástí strojových
a stavby strojù I na brnìnské èeské technice. Profesor Grimm propagoval moderní
vyuití vodní síly v mlýnech a velkých elektrárnách. Patøil mezi prùkopníky Francisovy turbíny u nás (napø. první Francisova turbína na Moravì v pøádelnì v Obøanech), podporoval realizaci Kaplanových mylenek a doporuèil vyzkouení Kaplanovy turbíny v praxi. Podílel se na projektech a stavbách velkých vodních dìl a na
øeení otázek z oboru vodohospodáøství. Na brnìnské technice vybudoval profesor
Grimm laboratoø vodních strojù, která byla v té dobì nejlepí v Èeskoslovensku.
Od roku 1903 byl 25 let pøedsedou komise pro II. státní zkouku na odboru strojního inenýrství a elektroinenýrství. Ve tøech funkèních obdobích zastával funkci
dìkana tohoto odboru, ve studijním roce 1907/1908 byl rektorem koly. Zemøel
dne 23. dubna 1939 v Brnì.
PhDr. Renata Krejèí, archiv VUT v Brnì
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Evropské jazykové
portfolio  ELP
Evropské jazykové portfolio  ELP  je spoleèným projektem a konkrétním výsledkem spolupráce Rady Evropy a Evropské konfederace vysokokolských center CercleS, která sdruuje národní asociace, mezi ne
patøí také Èeská a slovenská asociace jazykových center CASAJC.

E

vropské jazykové portfolio by se mìlo v budoucnu stát celoivotním dokladem o získaném jazykovém vzdìlání jedince
a o jeho schopnostech pouívat cizí jazyky v praxi.
Projekt byl nedávno posouzen hodnotící komisí (Validation
Committee) Rady Evropy ve trasburku a pøedpokládá se, e
v roce 2003 se stane oficiálním dokumentem. Portfolio bude
slouit jako doplnìk k certifikátùm a diplomùm a bude pouívat jednotná, mezinárodnì uznávaná hodnotící kritéria pro urèení stupnì jazykové kompetence. Tato kritéria byla stanovena
ve Spoleèném evropském referenèním rámci Radou Evropy,
která tak poskytla hodnotící normu pro urèení jazykových vìdomostí a dovedností na univerzitní úrovni.
Evropské jazykové portfolio  ELP  se bude skládat ze 3 èástí:
1. jazykový pas (Language Passport)
2. jazyková biografie (Language Biography)
3. soubor dokumentù (Dossier)
Jednotlivým zemím bude portfolio dodáno ve formátu PDF
a jazyková centra sama zváí, v jaké formì (vyvázané nebo volnì
loené listy v deskách s barevnými kódy apod.) je budou studentùm nabízet.
Úkolem jednotlivých jazykových center v roce 2003 bude
rozpracovat portfolio pro potøeby svých vysokých kol, tedy
v pøípadì CASAJC pro specifické potøeby èeských a slovenských vysokých kol. Práce na projektu bude vyadovat vytvoøení pracovního týmu ze zástupcù jednotlivých fakult a jmenová-

ní spoleèného koordinátora. Pro jednotlivá jazyková centra
z toho vyplývá, e budou muset splnit urèitá kritéria a být akreditována. Budou té odpovìdna za ochranu autorského práva
(CercleS Copyright), nebo portfolio bude volnì pøístupné pouze pro èleny CercleS (a tedy i CASAJC, jejím zakládajícím èlenem byl i Ústav jazykù FAST). Ostatní jazyková centra na vysokých kolách budou muset v pøípadì zájmu za licenci platit.
Evropské jazykové portfolio bezesporu povede k celoivotnímu jazykovému vzdìlávání a výraznì podpoøí individuální mobilitu odborných pracovníkù a studentù.
PhDr. Darja Daòková
ved. Kabinetu jazykù ÚSV FAST
tajemnice výboru CASAJC

SUMMARY:
The European Language Portfolio (ELP) is a common project of
the Council of Europe and the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). In the near future
the ELP may become a life´s record of an individual´s language
qualifications, based on the internationally recognized evaluation criteria. In 2003, the language centres at universities are
supposed to develop nad gear the ELP to the needs of the students of the respective universities. Consequently, the language
centres will be resposible for protecting the CercleS Copyright
and will have to be accredited.
2/2003
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Recenze:
Bilance i perspektiva
Mylenky na zlomu tisíciletí. Thoughts for
the New Millenium. Uspoøádali Alena Mizerová, Jan Sedlák a Petr Dub, fotografie Libor
Teplý. VUT v Brnì, nakladatelství VUTIUM,
2002. 294 stran.

K

niha vydaná aktivním a cílevìdomým brnìnským nakladatelstvím, které se zamìøuje pøevánì na technickou a pøírodovìdeckou literaturu, ale jeho publikace pojednávají i o dìjinách umìní, høe na varhany èi o historii brnìnské techniky,
potìí pøi prvním seznámení ètenáøovo oko. Obsahuje pøes dvacet fotografií architektury Brna a okolí, a na nìkolik výjimek
pøíspìvek uplynulého století. Fotografie se soustøeïují na detaily a výøezy a podávají je v neobvyklých úhlech, osvìtleních
a barvách, v nich mnohdy pùsobí a escherovsky. Zachycují
architekturu v rùzných sférách lidského zájmu  od chrámù
pøes koly, radnice, výstavní pavilony, banky, vily a po sídlitní
domy a prùmyslové objekty. Jejich prohlíení nám pøipomene,
e zatímco vìtina dìl uplynulého století se pøesunula do pomíjivých lidských mozkù, domácností, knihoven a muzeí, architektura zùstává jeho nepøehlédnutelnou pøipomínkou.
Jako dárková publikace se kniha pìknì vyjímá v pracovnì
a obèas se k jejím fotografiím lze s potìením vrátit. Platí to
vak také o tøiadvaceti textech domácích i zahranièních autorù,
které jsou titìny zrcadlovì èesky a anglicky (co  mimochodem  je èiní zajímavými pomùckami pro pøekladatelský
výcvik). Nejde jen o dalí  by jistì kultivovanou  kolekci slohových cvièení, k jakým zlom tisíciletí mnohdy poskytoval pøíleitost a která protekla hlavou bez výraznìjí stopy? Abych to
mohl posoudit, uloil jsem si odstup asi dvou mìsícù. Otvírám
znovu knihu a zjiuji, e na nìkteré texty mám výraznou vzpomínku a nacházím v nich pøi ètení nové podnìty.
Pøedevím to platí o úvodní stati Kvantové století od Bedøicha Velického. Zaèátek 20. století se pøesnì kryje se zrodem
kvantové teorie, její vývoj, filozofický pøesah, historické pozadí
a perspektivu autor rýsuje s neobyèejnou jasností a kritickou vyváeností, co mu dává právo na závìr: Vechny pokusy o fundamentální popis ivota a vìdomí implicite obsahují pøedstavu,
e i pozorovatel musí být zahrnut do kvantového systému. Tady
je pravá hranice poznání a souèasná vìda nenabízí vodítko
k vykroèení za tyto meze. Moná bychom si ani nemìli pøát,
aby právì tady zásadní pokrok nastal pøíli brzy.
Dvacáté století v zrcadle architektury od Jana Sedláka
mne zavedlo mezi lidská díla, která jsou podle slov Ludwiga
Miese van der Rohe výrazem toho, jak se èlovìk brání vùèi
okolnímu svìtu a jak se jej snaí ovládnout. Autor èlánku pøed-
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stavil ètenáøi svùj pøedmìt na nìkolika vybraných ukázkách,
které mu vak umonily postihnout souvislost architektury se
zmìnami mylenkového klimatu, ivotního stylu i technických moností.
Victor Miroslav Fic, v Kanadì pùsobící politolog èeského
pùvodu, se ve stati Uspoøádání svìta ve 20. století a výhledy do
budoucna zabývá souèasným rozèlenìním svìta do jednotlivých
civilizaèních okruhù, jak je stanovil ve své známé knize O. Huntington. Na rozdíl od nìho vak vìøí, e by se nový øád svìta
mohl bìhem 21. století vyvinout do systému univerzální globalizace, avak nikoli bez obtíí a období støídání úspìchù a nezdarù, pøevratù a svárù a i drobných a lokálních válek. Tento
názor podepírá zajímavými argumenty.
Výraznì kontrastní a právì tím pùsobivý je pøíspìvek Petra
Pihy Sedm smrtelných høíchù. Uvìdomil jsem si nad ním, jak
málo mých souèasníkù by tyto høíchy dokázalo alespoò vyjmenovat. Piha vystihuje jejich podstatu s výrazností pøipomínající barokní sochy.
Milan Jelínek v textu Èetina dnes a v budoucnu podává
kritický pøehled vývoje naeho jazyka a jeho odkniòování.
Netají se s tím, e budoucnost èeského jazyka vzbuzuje obavy.
Právì v dobì, kdy èetina dovrila svùj vývoj v jazyk, který se
vyrovnal svými výrazovými schopnostmi vedoucím jazykùm
evropským, èiní její budoucnost nejistou globalizaèní procesy.
Vlasta Èiháková-Noshiro nazvala svou úvahu Nálada v globální vesnici. Vtípí se do pamìti silnou vírou v nadìjnou budoucnost svìta, vyjádøenou nìkdy a bezelstnì naivními slovy:
Nové století bude svìdkem nové globální kultur y, je bude prosazovat a hodnotit lidskou jedineènost, komplexnost a lidský
potenciál, podpoøený prodlouenou délkou lidského ivota.
Komunikující rychlostí svìtla, modelující nové technologie pro
vlastní vìdecké znovuzrození. Vlastnì se tak naplní sen Krista,
jaký pro bytí èlovìka snil.
Tento výbìr nechce øíci, e ostatní pøíspìvky jsou ménì zajímavé. Vysoké uèení technické v Brnì pøipravilo knihu, která
svìdèí o tom, e patøíme do Evropy a sdílíme její starosti i nadìje. Pøál bych knize, aby o ní nìkdo napsal do novin za sto let.
Jan Novotný
(Se souhlasem autora pøetitìno z Literárních novin)
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Brnìnské urbanistické dny
Jak promìnit veøejný prostor mìsta? Jak vylepit souèasný obraz Brna? Odpovìdi na tyto otázky nabízejí
urbanistické projekty studentù Fakulty architektury VUT. Diskusi o podobì veøejných prostranství vyvolávají
perspektivními kresbami konkrétních nedoøeených brnìnských prostorù (napøíklad námìstí Svobody, ulice Veselé, Husovy, pilberku, Moravského námìstí, Mendlova námìstí atd.). Cílem je upoutat pozornost
obèanù a vyvolat diskusi o urbanismu (pøipravuje se nový územní plán Brna).

J

de vlastnì o vztah k ivotu ve mìstì vùbec, chápanému
v souvislostech udritelného rozvoje. Akce je zamìøena na
veøejný prostor mìsta, proto se vdy èást programù odehrává na
ulici nebo na námìstí a vtahuje kolemjdoucí do diskuse nebo
do výstavní sínì.

Program:
Výstava urbanistických prací (projekty, kresby), fotografií a videozáznamù z happeningù a pøednáek uskuteènìných v minulých letech, zápiskù v knize hostù z døívìjích výstav
obøí zvìteniny zápisù, kniha záznamù uprostøed nasvícená a svázaná do èerné plátìné vazby se zasunutým katalogem,
obrovské zvìtené kopie knih architektù a urbanistù Jacobsové,
Sitteho a Meduny poloené na podlaze jako artefakt (U si
koneènì snad nìkdo toho vimne!)
Výstava se bude instalovat postupnì a kadou èást zahájí
série vernisáí (vdy v 18.30 hodin), majících podobu hudební
produkce, pøednákového maratonu, diskuse s mìstskými politiky, videoprojekce nebo performance.
Kdy a kde: U dobrého pastýøe (26. 2. a 26. 3.), Galerie mladých
(5. 3. a 2. 4.), Galerie Kabinet (6. 3. a 27. 3.) a Galerie 10 (12. 3.
a 2. 4.)  ve Radnická ulice. Pøednákový maraton tamté.
Happening  tvùrci své vize pøedstavují a obhajují na konkrétním místì ohniska perspektivy a diskutují s kolemjdoucími lidmi. Studenti jsou skvìlými vykladaèi svých projektù.

Jeden z loòských návrhù studentù Fakulty architektury.

Pøednáky a hosté: K úèasti na pøednákovém maratonu byli
vyzváni: Václav Havel, Jan Gehl, Erazim Kohák, Václav Bìlohradský, Ludvík Kundera, Emil Pøikryl, Duan Riedl, Milena
Flodrová, Marta rámková, Karel Kuèa, Monika Mitáová, Lubomír Kostroò, Zdenìk Luke, Anne-Marie Sitte (vnuèka slavného architekta), Jane Jacobs a dalí. Konkrétní témata a stínová výuka urbanismu.
Kdy a kde: v prostorách výstav na Radnické ulici. Termíny, hosté a témata pøednáek budou upøesnìny.
Doprovodné akce: hudebníci, kejklíøi (ika, krdlík, pirit,
KSB, Nikl, Nytra, Jazzoo, Maxband, Estrada a jiní), polykaèi
ohnì, muchomùrky (happening Ring today , Jeníèek, Maøenka, Karkulka a ti druzí), malé polední koncerty
Miss mokré trièko  soutì o královnu krásy v Janáèkovì kanì.

Obøí makety domù v Raínovì ulici (z reklamní fólie) a Janáèkovy kany na námìstí Svobody (vodovzdorná pøeklika, maketa klavíru v nadivotní velikosti uprostøed bazénu).
dostavba proluky na Svoboïáku a Dùm na kolejích
v Raínce. Paketá mylenky (obøí plakáty napnuté a vzepøené
mezi sousední domy mohou být po akci uschovány a pozdìji vystaveny opìt jako samostatný artefakt napø. v Èerveném kostele)...
Kde: centrum Brna: Nádraní ulice, Moravské námìstí, Øímské námìstí, pilberk, Petrov, Veselá, Husova, Mendlovo námìstí Termíny budou upøesnìny.

Poøádají: Fakulta architektury VUT, Nadace Partnerství a Spoleènost ochráncù mìsta.
Kontakty: Ing. arch. Petr Hurník (Ateliér urbanismu FA VUT
v Brnì), tel.: 543233831, mobil: 608/717522, e-mail: hurnik@
ucit.fa.vutbr.cz, Mgr. Vlasta Gajdoíková (Programové centrum
FA VUT v Brnì), tel.: 541146722, e-mail: gajdosikova@vyzkum.
fa.vutbr.cz
For Summary see page 26.
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Dny otevøených dveøí pøilákaly
stovky zájemcù o studium
Dny otevøených dveøí uspoøádaly v prùbìhu ledna ètyøi fakulty VUT v Brnì  Fakulta stavební, Fakulta podnikatelská, Fakulta informaèních technologií a Fakulta elektrotechniky a komunikaèních technologií. Zájem
budoucích potencionálních posluchaèù o získání informací o studijních programech a podmínkách pøijetí
pøekonal podle vyjádøení dìkanù fakult úspìnost tìchto akcí z minulého roku. Celkem na vech ètyøech
fakultách letos napoèítali témìø dva a pùl tisíce návtìvníkù.

Z

ájemci o studium byli informováni nejenom o jednotlivých
studijních programech a podmínkách pøijetí ke studiu, ale
dostali napø. i vysvìtlení, jak správnì postupovat pøi vyplòování
pøihláky. Mìli rovnì monost navtívit knihovny, studovny,
laboratoøe a dalí prostory urèené pro výuku. Støedokoláci
i jejich rodièe si mohli vyslechnout i informace o historii jed-

notlivých fakult, o jejich souèasném ivotì i pøedpokládaném
rozvoji v budoucnosti, o monostech ubytování na kolejích
a sportovních a kulturních aktivitách. V diskusi s vedením
fakult èasto padaly dotazy i na monosti stáí v cizinì, na pøípravné kurzy a na uplatnìní absolventù po ukonèení studia
v praxi.

Fakulta elektrotechniky a komunikaèních technologií

Fakulta podnikatelská

Fakulta informaèních technologií

Fakulta stavební
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Informace

Klátery v katedrále na Petrovì
Od 21. do 31. ledna mohli návtìvníci brnìnské katedrály sv. Petra a Pavla vidìt výstavu s dvojnázvem Kláter  Domov pokojného stáøí. Jednalo se o ateliérové práce loòského 4. roèníku studentù Ateliéru obytných staveb Fakulty architektury VUT v Brnì.
Ateliérové práce byly v loòském roce zamìøeny na téma novodobý kláter. Je to téma dosud málo obvyklé, ale velmi zajímavé a pro souèasnost i aktuální. O tom nás pøesvìdèily ohlasy
veøejnosti na výstavu, kterou jsme uskuteènili vloni v dubnu na
radnici v Líni, øíká Doc. Ing. arch. Nadìda Meníková, CSc.,
vedoucí vystavených prací.
Studenti se v první èásti ateliéru zabývali tématem v teoretické rovinì, ve druhé èásti navrhli objekty klátera podle svých
pøedstav se zamìøením na øád peèující o staré lidi. Vlastním
návrhùm pøedcházely podrobné analýzy tématu, typologických
a stavebních forem kláterù i analýzy prostøedí.
Chtìli jsme provìøit souèasné monosti propojení klátera
a domova dùchodcù nebo podobného zaøízení. Je to jedna
z moných forem pro péèi o staré lidi, ale také pro dìti, drogovì

závislé nebo jiné sociálnì slabé skupiny. Ostatnì funkènost tohoto spojení je historicky ovìøena, øíká Doc. Meníková.
Vlasta Gajdoíková, foto Michaela Dvoøáková

Opomíjená nìmèina  nevyuitá monost
O významu znalosti cizích jazykù není jistì tøeba nikoho pøesvìdèovat. Globalizaèní procesy, blízký vstup do EU, pùsobení
zahranièních firem na naem trhu  to ve mluví ve prospìch
výuky cizích jazykù. Zvlátì pro studenty a absolventy vysokých
kol je jejich znalost jedním z nejdùleitìjích pøedpokladù pro
monost dalího studia v zahranièí a je i neoddiskutovatelným
pozitivem pøi hledání perspektivního zamìstnání.
e je angliètina v dnením svìtì hlavním dorozumívacím
prostøedkem, je nesporné. Ve prospìch nìmèiny v naem regionu ale hovoøí ten fakt, e naimi bezprostøedními sousedy jsou
dvì nìmecky hovoøící zemì s velmi vyspìlými ekonomikami,
které významnì ovlivòují i rozvoj ekonomiky u nás. Navíc zde
hraje dùleitou roli blízkost jak kulturní, tak i historická.
Ústav jazykù na FEKT a jeho nìmecká sekce nabízí výuku
nìmèiny ve vech pokroèilostech, dokonce i v té nejvyí, pøi-

pravující ke sloení veobecné státní zkouky, kterou mohou
studenti absolvovat pøímo na naem ústavu a její konání má
u nìkolikaletou tradici. Jsme jednou z mála vysokých kol,
která tuto monost svým studentùm nabízí.
S výukou pøipravující ke sloení veobecné státní zkouky
z nìmeckého jazyka bylo zapoèato v roce 1995/1996 a po dohodì s vedením fakulty je její absolvování umonìno za sníenou
cenu. Protoe zkouka je opravdu nároèná, byl zvolen systém
ètyøsemestrálního kurzu po ètyøech hodinách týdnì. Studenti
absolvují nutnou pøípravu zahrnující studium mluvnice a reálií
a nácvik poslechových a komunikativních dovedností. Zkuenosti ovem ukazují, e jen velmi málo studentù je pøipraveno
podstoupit nutnou jazykovou pøípravu a korunovat ji sloením
státní zkouky. Ji pouhá statistika úspìnosti  1997: 8 studentù, 2001: 5 studentù a 2002: 3 studenti  dokazuje odliv zájmu.
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Dùvodem je zøejmì nároènost zkouky a délka trvání kurzu.
Tento trend je vak v rozporu s monostmi, které se studentùm
nabízejí v nìmecky mluvících zemích, a s tím, e i nae fakulta
úzce spolupracuje s vídeòskou technickou univerzitou, s univerzitou v Siegenu (SRN) i s firmou SIEMENS.
Nai studenti mohou vyuít programù nabízených v programu LEONARDO, ale vìtinou je pøekákou právì nedostateèná
znalost nìmèiny. V roce 2000/2001 ná ústav poøádal ve spolupráci se zahranièním oddìlením v rámci programu specializovaný kurz pro zájemce o prázdninovou stá v SRN, který ale
nebyl pøijat s velkým zájmem.
Bohuel poslední dobou se nìmèina dostala do pozadí zájmu studentù FEKTu, co bylo mimo jiné zpùsobeno i tím, e

jako jediná jazyková zkouka v bakaláøském programu byla stanovena zkouka z angliètiny. Praxe vak ukazuje, e právì absolventi bakaláøského programu, kteøí vìtinou odcházejí pracovat do firem v naem regionu, by mohli více uplatnit i znalost
nìmèiny z dùvodu irího zastoupení nìmecky hovoøících podnikatelských subjektù.
Doufejme, e se pøístup studentù k nìmeckému jazyku zmìní s ohledem na blíící se vstup do EU a na monosti, které se
jim potom nabídnou v rámci regionální spolupráce nejenom ve
studijních programech, ale i na trhu práce.
Mgr. Ladislav Baumgartner,
vedoucí sekce nìmeckého jazyka ÚJAZ FEKT

Studenti FaVU VUT na výstavì idovský høbitov v Brnì
Ve východním køídle hradu pilberk se v závìru loòského roku
uskuteènila výstava idovský høbitov v Brnì. V první èásti expozice byly vystaveny funebrální propriety jako pohøební rubá èi
nádobka na mátovou vodu pro omývání mrtvých  na dvì stì
pøedmìtù zapùjèilo praské idovské muzeum. Druhou èást tvoøilo jedenáct náhrobkù z let 1349 a 1443, nalezených ve zdivu
opevnìní historického jádra Brna, kam se dostaly po zruení
høbitova ve druhé polovinì 15. století. Poslední èást výstavy tvoøily výtvarné práce studentù koly umìleckých øemesel, Gymnázia v Táborské ulici a rovnì èernobílé fotografie studentù
dìjin umìní Filozofické fakulty MU a studentù rùzných ateliérù
Fakulty výtvarných umìní VUT. Pod vedením fotografky Ireny
Armutidisové usilovali studenti FaVU výtvarnými prostøedky 
svìtlem, tvarem, kompozicí, hloubkou ostrosti  zachytit genius
loci v polovinì 19. století obnoveného brnìnského idovského
høbitova, kter ý je rozlohou tøí hektarù nejvìtí na Moravì.
Úèast studentù FaVU je moné hodnotit z nìkolika aspektù.
Zmíním jeden z moných, dle mého soudu nikoli nevýznamný.
Na první pohled se zdá dobré, e studenti mìli monost ukázat
své práce veøejnosti, nebo jde o jeden ze zpùsobù, jak navázat
v jistých ohledech naruené spojení mezi irím publikem a vý-
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tvarnou obcí. Veøejnost ne neprávem oèekává v normálním slova smyslu obrazy svìta nikoliv mìlké, obrazy netvoøené v intenci umìní pro umìní, nýbr obrazy vìcí, událostí a míst tak èi
onak se vztahující k záleitostem lidským. Fotografie studentù
bylo mono tedy vnímat jednak v rovinì pouze estetické  jako
zdaøilé výtvarné etudy, jednak obecnìji v rovinì pedagogické,
kde se ukazuje, co si studenti mohli pøi práci uvìdomit, objektivem zachytit a následnì vnímavému divákovi nabídnout.

události

Z pedagogického hlediska nelo v pozadí studentských prací
o nic meního ne o vìdomí souvislostí. Studenti si mohli
a mìli pøipomenout reminiscence idovské historie, fakta pogromù, pøízrak váleèného holocaustu a snad i aktuální souvislost s hledáním cesty souití kultur Východu a Západu. Napøíklad to, e po straném evropském moru v polovinì 14. století
byli idé v mnoha zemích, i v zemích èeských, obvinìni, e to
byli právì oni, travièi studní, kteøí sem mìli èernou smrt zavléci.
Následovala vlna hrùzných pogromù, jejich iniciátorùm i rea-

lizátorùm udìlil øímský císaø Karel IV. roku 1350 generální
pardon. Tato i dalí skuteènosti, vèetnì pøípadných analogií èi
zobecnìní, mohly tanout v myslích výtvarnì nadaných studentù i návtìvníkù.
Z vystavených fotografií bylo pak zjevné, e studenti FaVU
nebyli Irenou Armutidisovou vedeni ke geniálèení a tvorbì
pièkových dìl, nýbr k solidní výtvarné práci pøi vìdomí hlubích historických i mravních souvislostí.
Rostislav Niederle

Noví majitelé titulu MBA
Jedenaètyøiceti absolventùm studia Master of Business Administration byl 24. ledna 2003, za úèasti zástupcù partnerských
organizací a zástupce The Nottingham Business School, Nottingham Trent University, slavnostnì udìlen titul MBA, který
je v zahranièí i u nás povaován za velmi prestiní. Slavnostní
ukonèení jejich nároèného tøíletého studia na Brno Business
School Fakulty podnikatelské Vysokého uèení technického v Brnì
probìhlo v aule Q výkové budovy VUT na ulici Technická 2 za
úèasti významných pøedstavitelù obou institucí.
Výborných výsledkù dosáhli dva absolventi studia MBA 
Ing. Dvoøák Vladimír a Ing. Straák Jaromír, kteøí absolvovali
studium s vyznamenáním.
Vìøíme, e vichni absolventi budou moci vyuít svých nabytých znalostí a vìtinì z nich otevøe titul MBA cestu k jejich
dalímu profesionálnímu rùstu. V souèasné dobì je toto manaersko-ekonomické studium dobrým odrazovým mùstkem k cestì na vrchol mezi nejúspìnìjí z úspìných.

Pøipojujeme se k blahopøání absolventùm, kteøí letos úspìnì
ukonèili celé studium a získali titul Master of Business Administration.
Za Brno Business School
Ing. Oldøich ainka, MBA, a celý realizaèní tým BBS

Èeské a slovenské umìní plakátu 19932003
K 10. výroèí vzniku ÈR a SR pøipravilo Sdruení Bienále Brno
ve spolupráci s Grafiq Studiem Bratislava, Dánským muzeem
plakátu v Aarhuzu a Asociací uité grafiky a designu v Praze
soubornou výstavu mapující vývoj plakátu za období samostatnosti obou naich státù. Tvùrci koncepce výstavy Duan Junek, Pe-

der Stougaard, Karel Aubrecht a Jan Rajlich ml. pozvali 23 èeských a slovenských designérù, kteøí vystavují pøes 120 plakátù
z posledních 10 let. Premiéra výstavy se uskuteèòuje v dánském
KunstCentret Silkeborg Bad. (18. 1. a 23. 3.). V dubnu výstava
poputuje do Prahy a v létì do Bratislavy.
(sbb)
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Promoce architektù na brnìnském výstaviti
V prostorách Rotundy pavilonu A na brnìnském výstaviti se
ve ètvrtek 30. ledna konala slavnostní promoce absolventù magisterského studia Fakulty architektury Vysokého uèení technického v Brnì. Celkem promovalo 74 studentù, kteøí získali
titul inenýr architekt. S vyznamenáním absolvoval Jan Kratochvíl. Lukrécie Richterová získala cenu dìkana za zpracování
diplomové práce na téma Zemské muzeum architektury v Brnì,
dalích sedm absolventù získalo pochvalná uznání  Ivana Boulaz, Simona Friová, David Jiøíèek, David Kotek, Zuzana Morávková, Petr Nìmec a Milan Podrouek.
(vg)

Ceny Siemens pro studenty VUT v Brnì
Pìti studentùm Vysokého uèení technického v Brnì z Fakulty
elektrotechniky a komunikaèních technologií a z Fakulty informaèních technologií byly udìleny Ceny Siemens. Stavnostní
akt se uskuteènil dne 29. ledna 2003 v Praze za úèasti prorektora VUT Prof. Jiøího Kazelleho.

Summary:

(p. 13)
The BUT Study and Examination Rules
stipulate that to receive a degree a BUT
graduate must pass a final state examination. As part of this examination, in the
Bachelor s degree programmes, a final
Bachelors degree project while in Masters degree programmes a diploma
project must be submitted and presented. A study is deemed concluded on
the date on which the state examination
or its final part is passed. However, as
the rules require, the state examination
or any of its parts may only be repeated
once
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Ocenìní studenti: Radek Vlach  FEKT
Jan Ludvík  FEKT
Ing. Pavel Kuèera  FEKT
Ing. Josef Strnadel  FIT
Ing. Ludìk Crha  FIT

(p. 21)
How can the public space of a town be
changed? How can the present look of the
contemporary Brno be improved? Answers
to such questions could be found in the
town-planning projects worked out by students of the BUT Faculty of Architecture.
Discussions on the form of public areas
are provoked by perspective drawings of
particular Brno sites that are yet to be
dealt with. The aim is to draw the attention of the Brno citizens to town-planning
issues. It is the attitude to life in a town
as such viewed in the context of sustainable development that is at issue.

(red)

(p. 28)
With the approval of the university management, the scientific board, and the
Academic Senate, a new fund for editing
scientific writings was established at
BUT in 1998 to support research activities and presentations of original research work.
Scientific writings are published by
VUTIUM Press in three edition series:
PhD Theses, Lectures given by the associate-professor candidates and inauguration lectures, and Monographs of the
Brno University of Technology.
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Mezinárodní soutì
STUDENT EEICT 2003

V

e ètvrtek 29. kvìtna 2003 budou èeské a slovenské technické univerzity spoleènì poøádat mezinárodní soutì ve studentské tvùrèí èinnosti v oboru elektrotechniky, informatiky
a komunikaèních technologií. Vzhledem k tomu, e Fakulta
elektrotechniky a komunikaèních technologií spoleènì s Fakultou informaèních technologií VUT v Brnì úspìnì poøádaly ji
osm roèníkù podobné soutìe na místní úrovni, byly obì fakulty
povìøeny organizací prvního mezinárodního kola.
Cílem soutìe je motivovat studenty k tvùrèí odborné a vìdecké práci. Studenti obhajují projekty, které pøináejí zajímavá technická øeení a originální vìdecké výsledky. Jeliko jsou
mnohé projekty øeeny ve spolupráci s prùmyslem, hrají firmy
v prùbìhu soutìe dùleitou roli.
Podle naeho názoru mùe popsaná mezinárodní soutì
pomoci pøilákat na technické univerzity více talentovaných
maturantù, a napomùe tak øeit akutní nedostatek kvalitních
vysokokolsky vzdìlaných absolventù z oblasti elektrotechniky,
informaèních a komunikaèních technologií.
Administrace soutìe a její prùbìh je a bude zveøejòován na
internetových stránkách http://www.feec.vutbr.cz/EEICT. Na
uvedených stránkách jsou a budou trvale dostupné vechny
dosud vydané sborníky studentských prací.
Základním cílem soutìe je podpora tvùrèí èinnosti studentù bakaláøských, magisterských a doktorských studijních programù na fakultách elektrotechnických, informatických a pøíbuzných oborù. Nicménì pøínos soutìe zasahuje i do dalích
oblastí:
 Soutì pomùe popularizovat pièkové výsledky výzkumu
a vývoje èeských fakult elektrotechniky a informatiky pomocí
Internetu, multimédií, interaktivních sborníkù a titìných
publikací. Popularizátory budou samotní vysokokoltí studenti (za podpory pedagogù).
 Soutì zintenzivní a zkvalitní spolupráci mezi univerzitami
navzájem (navázání osobních kontaktù mezi soutìícími),
mezi univerzitami a firmami (osobní kontakty mezi studentem a firmou) a mezi univerzitami a støedními kolami (vyhledávání talentovaných maturantù). Jeliko úèast na soutìi pøislíbily i partnerské univerzity ze zemí Evropské unie,
lze hovoøit o podpoøe spolupráce evropského rozmìru.

Mezinárodní soutì STUDENT EEICT má ji na fakultách FEKT a FIT
nìkolikaletou tradici, zábìr z loòského roèníku.

 Soutì mùe pøispìt ke zlepení podnikatelského prostøedí
pro spoleènosti z oboru elektrotechniky, informatiky a komunikaèních technologií (výchova dostateèného poètu kvalitních odborníkù, vytvoøení prostoru pro irí ovlivòování
výuky firmami, vzbuzení zájmu f irem o podporu univerzit).
Vechny pøíznivce elektrotechniky, informatiky a komunikaèních technologií rovnì srdeènì zveme na tradièní brnìnské
kolo soutìe, které je plánováno na ètvrtek 24. dubna 2003.
Obì kola soutìe probìhnou v areálu VUT Pod Palackého
vrchem v budovì Technická 8.
Doc. Dr. Ing. Zbynìk Raida,
Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brnì
SUMMARY:
On Thursday 29th May 2003, the Czech and Slovak technical universities will jointly organize an international student creative activity competition in electrical engineering, computer science,
and communication technologies. Since the BUT Faculty of Electrical Engineering and Communication together with the Faculty
of Information Technology have a long experience in organizing a
similar competition at a local level for eight consecutive years,
both faculties have been charged with organizing the first international event.
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Edice Vìdecké spisy
v roce 2002
Pro podporu vìdecko-výzkumné èinnosti a prezentaci pùvodní vìdecké práce byl v roce 1998
na VUT v Brnì se souhlasem vedení koly, vìdecké rady a akademického senátu zaloen fond
pro vydávání vìdeckých spisù. Od jeho zaloení vydalo nakladatelství VUTIUM ve tøech edièních øadách celkem 273 svazkù.

Vydávání vìdeckých spisù zajiuje nakladatelství VUTIUM
celkem ve tøech øadách:
1. Edice  PhD Thesis  doktorské disertaèní práce
ISSN 1213-4198
2. Edice  Habilitaèní a inauguraèní pøednáky
ISSN 1213-418X
3. Edice  Monographs of the Brno University of Technology
V edici PhD Thesis vylo dosud 165 svazkù. Zkrácené verze
doktorských prací jsou nejprve vydávány v pracovní verzi v omezeném poètu kusù samotnými autory-doktorandy pro potøeby
disertaèního øízení. Po obhájení práce a zapracování pøípadných pøipomínek pøedá autor podklady do redakce nakladatelství VUTIUM (o obsahové a formální úpravì pojednávají

Instrukce pro autory, dostupné napø. na internetové adrese
http://www.vutbr.cz/nakl/texty.htm). V redakci je dokument
pøipraven pro digitální tisk, odeslán do studia (v souèasnosti
MSD Copy) a vytitìn. Bìný poèet výtiskù je do 50 kusù. Èást
nákladu zùstává v redakci (povinné výtisky, nabídka knihovnám, archivace), èást putuje, není-li domluveno jinak, na oddìlení pro vìdu a výzkum dané fakulty, která pøedává autorské
výtisky, studijní a archivní výtisky pro potøebu fakulty. Celý proces trvá prùmìrnì tøi a ètyøi týdny.
V edici Habilitaèní a inauguraèní spisy dosud vylo 107 svazkù. Tisk zkrácených habilitaèních prací a inauguraèních pøednáek se od disertaèních prací lií jen tím, e podklady pøedávají autoøi redakci u pøed samotným øízením; je-li dostatek èasu,
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zajiuje redakce navíc jazykovou úpravu. Bìný poèet výtiskù
poøízených digitální technologií je u habilitací 6070 kusù (dle
poètu èlenù vìdeckých rad), inauguraèních pøednáek pak
mezi 110120 ks.
Obì edice nesou kromì èísel ISSN také èísla ISBN. Vedle
klasické kniní podoby jsou obì edice publikovány v podobì
elektronické. Na www stránkách nakladatelství VUTIUM (http://
www.vutbr.cz/VUTIUM) a také Vìda a výzkum (http://www.
vutbr.cz/vav) jsou pravidelnì vystavovány obì edice ve formátu
pdf. Návtìvník tak má monost kteroukoli práci zhlédnout, pøípadnì si celou publikaci (nebo její èást) vytisknout.
V edici Monographs of the Brno University of Technology
dosud vyel 1 svazek, dalí 2 jsou v pøípravì.
Na závìr bych rád podìkoval pracovníkùm z oddìlení pro
vìdu a výzkum jednotlivých fakult za stále se zlepující spolupráci. V grafech shrnuji výsledky této spolupráce za minulý rok.
Zdenìk Beránek, DiS.  redaktor

For Summary see page 26.
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Nové uèební texty a publikace

FEKT
DÌDKOVÁ, Jarmila  FIALA, Pavel
Elektromagnetismus
Návody k laboratorním cvièením
2002  1. vyd.  48 s., ISBN 80-214-2242-4

EBESTA, Vladimír  PROKE, Ale 
BIOLKOVÁ, Viera
Systémy, procesy a signály 1
Laboratorní cvièení
2002  1. vyd.  46 s., ISBN 80-214-2208-4

KOLOUCH, Jaromír
Programovatelné logické obvody
Pøednáky
2002  1. vyd.  62 s., ISBN 80-214-2196-7

WILFERT, Otakar
Optoelektronika
Pøednáky
2002  1. vyd.  121 s., ISBN 80-214-2264-5

ÈÁSTKA, Pavel
Teamwork development in a traditional
manufacturing organization  a holistic
perspective
2002  sv. 158  30 s., ISBN 80-214-2276-9

KOLOUCH, Jaromír
Programovatelné logické obvody a návrh
jejich aplikací v jazycích ABEL a VHDL
Poèítaèové cvièení
2002  1. vyd.  122 s., ISBN 80-214-2197-5

FCH
GHEORGHIU, Mihnea
Chemické informace a databázové soubory
2002  1. vyd.  108 s., ISBN 80-214-2168-1

ZICH, Robert
Rozvoj managementu jako faktoru budujícího konkurenceschopnost firmy
2002  sv. 159  32 s., ISBN 80-214-2278-5

NOVÁÈEK, Zdenìk
Antény a íøení rádiových vln
Cvièení a projekty
2002  1. vyd.  66 s., ISBN 80-214-2195-9

FP
Pøínosy vìdeckých disciplín pro rozvoj ekonomiky
Sborník
2002  1. vyd.  124 s., ISBN 80-214-2274-2

Edice Habilitaèní a inauguraèní spisy
INDLAR, Jiljí
Architektonický prostor  bariéry
2002  sv. 102  31 s., ISBN 80-214-2262-9

PROKE, Ale
Rádiové pøijímaèe a vysílaèe
Laboratorní cvièení
2002  1. vyd.  42 s., ISBN 80-214-2211-4

FSI
Ukonèování a vyhodnocování projektù
(FIPO 2002)
2002  1. vyd.  78 s., ISBN 80-214-2202-5

PROKE, Ale
Rádiové pøijímaèe a vysílaèe
Pøednáky
2002  1. vyd.  164 s., ISBN 80-214-2263-7

Konference mladých vìdeckých pracovníkù
v oblasti automatizace
2002  1. vyd.  68 s., ISBN 80-214-2255-6

ØÍÈNÝ, Václav
Videotechnika
2002  3., upravené vyd.  133 s.,
ISBN 80-214-2200-9
SIGMUND, Milan
Digitale Sprachverarbeitung
2002  1. vyd.  86 s., ISBN 80-214-2138-X
SVAÈINA, Jiøí
Speciální elektronické souèástky a jejich
aplikace. Sbírka pøíkladù
2002  1. vyd.  83 s., ISBN 80-214-2188-6

REKTORÁT
Nakladatelství VUTIUM
Univerzity jako katalyzátor ekonomického
rozvoje regionu
2002  1. vyd.  190 s., ISBN 80-214-2191-6
Vìdecké spisy Vysokého
uèení technického v Brnì
Edice PhD Thesis
ÈÍHAL, Roman
Akustika staveb
Vzduchová a kroèejová neprùzvuènost
2002  sv. 156  32 s., ISBN 80-214-2271-8

HAJKR, Josef
Model individuálního inkubátoru ve virtuálním svìtì
2002  sv. 157  32 s., ISBN 80-214-2275-0

BRADÁÈ, Albert
Koncepce vìdecké práce a výuky v oboru
soudní inenýrství
2002  sv. 103  32 s., ISBN 80-214-2282-3
VÁVROVÁ, Milada
Vyuití krevní plazmy jako bioindikátoru
2002  sv. 104  32 s., ISBN 80-214-2281-5
ÈECH, Jaroslav
Uplatnìní moderních trendù pøi zvyování
konkurenceschopnosti slévárenské výroby
2002  sv. 105  39 s., ISBN 80-214-2280-7
SALYK, Ota
Thin films deposition of amorphous silicon and organosilicon compounds
2002  sv. 106  40 s., ISBN 80-214-2283-1
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Vyhláení nejlepích
sportovcù VUT v Brnì
Souèástí sportovního plesu, který se uskuteènil v prosinci v brnìnském hotelu Kozák na Horovì ulici, bylo
tradiènì i vyhláení nejlepích sportovcù naí univerzity. Události o plesu informovaly ji ve svém lednovém
èísle, ale vzhledem k nedostatku místa pøináíme seznam vech ocenìných studentù a nyní. Vyhláení
nejlepích sportovcù se zúèastnil i rektor VUT profesor Jan Vrbka. Nejúspìnìjí sportovci získali mimoøádná
studijní stipendia.

SPORTOVCI  AMÈR  studenti VUT
mimoøádná sportovní stipendia

3. SVOBODA David
KUMITE
65 kg
fak.: FAST
4. MEITNEROVÁ Jitka
JUDO
+ 72 kg
fak.: FAST
5. MRÁZ Martin
JUDO
do 60 kg
fak.: FAST
6. BEZUNK Antonín
JUDO
do 81 kg
fak.: FSI
7. PROKOP Luká
JUDO
do 90 kg
fak.: FEKT
8. PROKOP Václav
JUDO
do 100 kg
fak.: FEKT
9. WERTHEIMEROVÁ Petra
MG  DVOJBOJ
fak.: FAST
10. HUDEÈKA Jakub
SPORTOVNÍ LEZENÍ
fak.: FAST
11. FIBINGER Vratislav MODERNÍ IPKY  smíené dvojice
fak.: FSI
12. MEDLÍK Jan
ORIENTAÈNÍ BÌH  3. místo
fak.: FSI

1. místo  jednotlivci:

2. místo  drustva:

SPORTOVCI  AMÈR  studenti VUT
1.místo  jednotlivci:
1. HRABOVSKÝ Petr
ATLETIKA 400 m
48,15 s
fak.: FAST
2. MUTYABA Miron
ATLETIKA dálka
718 cm
fak.: FA
trojskok
15,74 m
3. GERYK Michal SG jednotlivci
fak.: FSI
4. NOVÁK Stanislav
SPORTOVNÍ LEZENÍ
fak.: FIT
5. VOJTKOVÁ Blanka
MODERNÍ IPKY  jednotlivci
fak.: FCH
MODERNÍ IPKY  dvojice
6. STARÁ Zdenka
ORIENTAÈNÍ BÌH1. a 3. místo
fak.: FCH

1. PETØÍKOVÁ Irena
ATLETIKA 1500 m
4:45,92
fak.: FAST
3000 m
10:88,86
2. NAVRÁTILOVÁ Renata
JUDO+ 72 kg
fak.: FSI
3. KRAJÈA Karel
JUDOdo 100 kg
fak.: FSI
4. JAKÍK Petr
PLAVÁNÍ
100 m prsa 1:08,52
fak.: FA
5. BLECHA Milan
KUELKY 550 bodù
fak.: FEKT
1. MÍSTO  JEDNOTLIVCI:
1. NÁDENÍÈKOVÁ Michaela
fak.: FSI
2. VÌCHET Stanislav
fak.: FSI
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ATLETIKA 800 m 2:22,15
KATA  karate

BASEBAL: mui
BASKETBAL: mui
FOTBAL: mui
3. místo  drustva: mui
TAFETA4 x 50 m VOL. ZP.

1:41,76

SUMMARY:
At this years university athletes ball, which took place at the
Kozák Hotel in Horova Street in Brno in December, traditionally,
the best-BUT-athlete awards were announced. The ceremony was
attended by Mr Jan Vrbka, Rector of BUT. The best athletes won
extraordinary scholarships.

události

V Brnì se natáèel film
o nástupu Hitlera k moci
Brnìnský Zelný trh se na pøelomu ledna a února stal na pìt dní Mnichovem dvacátých a tøicátých let minulého století. Zámoøská produkce si toti vybrala exteriéry jihomoravské metropole pro natáèení televizního
filmu o mládí a cestì k moci Adolfa Hitlera s názvem Hitler: Koøeny zla. Námìstí, které musely na dobu
natáèení opustit tradièní stánky s ovocem a zeleninou, opanovali hnìdokoiláèi se svastikami na rukávech,
budova nìkdejí právnické fakulty ve spodní èásti tritì se promìnila ve známý mnichovský Hnìdý dùm.

N

ìkteré scény filmu, který zaèíná Hitlerovým dìtstvím
a konèí jeho nástupem do funkce øíského kancléøe, se natáèely v budovì Moravské typografie na Moravském námìstí
a na nìkolika dalích místech Brna. V jihomoravské metropoli
se odehrávaly scény ze zaèátku první svìtové války i poulièní
bitky nacistù s jejich odpùrci z roku 1923. Nejvíce komparzistù 
500  zamìstnali filmaøi pøi natáèení masové scény vstupu
Nìmecka do války v létì roku 1914. I kdy filmaøi mìli velké
obavy z poèasí, nakonec ve dobøe dopadlo a snìení se natáèení o den vyhnulo.
Vybrali jsme si pro filmování Èeskou republiku a Brno, protoe tu jsou stále motivy velmi pøipomínající Mnichov a Berlín
z dvacátých a tøicátých let minulého století, uvedl producent
Ed Gernon. Svou roli pøi volbì urèitì sehrála i jeho dobrá zkuenost s èeským prostøedím z natáèení historického velkofilmu
Johanka z Arcu pøed ètyømi roky. Ústøední postavu Adolfa Hitlera ztváròuje britský herec Robert Carlyle, známý z komedie
Do naha! Ve filmu hrají také Peter Stormare a Peter OToole.
Film reiséra Christiana Dungaye ji nyní vyvolává v zámoøí
bouølivé debaty, kvùli kterým musel být èásteènì zmìnìn i scénáø. O Hitlerovi bylo natoèeno hodnì filmù, vìtina vak sleduje nacistického vùdce v dobì druhé svìtové války a do ko-

O práci filmaøù projevovali Bròané velký zájem.

neèné poráky Nìmecka. Ná film se soustøeïuje na tu etapu
Hitlerova ivota, která pøedcházela pozdìjím krutostem. Takový
zpùsob vyprávìní skýtá urèité nebezpeèí, e mùe být vnímán
jako pøíbìh s dobrým koncem. Na jeho zaèátku stojí chlapec
z venkova obdaøený øeènickým umìním proti celému svìtu, na
konci mu, který získal absolutní moc. Vìøím vak, e vekeré
obavy z naeho filmu pominou, a ho lidé uvidí, je pøesvìdèen
producent Ed Gernon.
Na tvorbì díla se podílejí i èetí filmaøi ze spoleènosti
Etamp a vítaný pøivýdìlek získala i celá øada komparzistù.
Zkrátka nepøilo ani mìsto, kterému spoleènost CBS zaplatila
za uívání veøejných prostranství 300 tisíc korun a navíc poskytla brnìnské radnici i zvlátní finanèní dar 160 tisíc korun.
Tøísetèlenný filmový táb má za sebou tøicet natáèecích dnù
a stejné mnoství ho jetì èeká. Do amerického televizního vysílání má film Hitler: Koøeny zla pøijít v polovinì letoního
kvìtna. I kdy se film toèí v sedmi èeských mìstech, v Brnì se
snímaly jeho nejvìtí davové scény.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Filmaøi natáèeli nìkteré scény i v úzkých ulièkách pod Petrovem.

SUMMARY:
For five days in January and February, the Brno Zelný trh square
turned into a Munich of the 1920s. The reason was that an overseas production had chosen this place as one of the locations of
their TV film about the youth and way to power of Adolf Hitler
entitled Hitler: The Roots of Evil.
2/2003
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Výstava prací studentù FA VUT
v Brnì v katedrále na Petrovì

