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Jsem na stranì techniky
Autorem editorialu je profesor Pavel vanda, publicista, spisovatel, esejista a básník.
V edesátých letech psal filmové kritiky do Hostu do domu, Filmu a doby apod. Za normalizace vykonával øadu dìlnických zamìstnání, k literární èinnosti se vrátil roku 1990. Publikoval povídky, eseje a poezii, spolupracuje s rozhlasem a televizí. Vìnuje se i politické
publicistice. Je nositelem rùzných literárních cen, mj. Ceny Jana Skácela za poezii. V souèasnosti vyuèuje na Divadelní fakultì JAMU v Brnì.

R

omantický odpor vùèi technice nesdílím, i kdy mé technické výkony se
odbývají pouze na úrovni nutné údrby v domácnosti a na zahradì. Uvìdomuji si, e rukodìlné, øemeslnické fuování je nìco jiného ne technické mylení, respektive technický výkon opøený o odbornou rozvahu. Jako mìstský èlovìk
také vím, e jsem od vìdotechniky ivotnì odvislý, e po pøípadném zhroucení
naí technické civilizace znaèná èást z nás by nepochybnì umøela hlady, ízní
a epidemiemi. Osobnì vak katastrofální rozpad naí spoleènosti neoèekávám.
Kdy u euroatlantická technická civilizace pøeila spoleèenské experimenty
a konflikty 20. století, máme právo na optimismus.
Oceòuji nìkteré estetické aspekty techniky: mám rád letadla (spíe historické
modely), zámoøské lodì a vnímám i vizuální efekty dopravní sítì: dálnièní
i eleznièní výhledy. Kupodivu mì nechává chladným vzhled osobních automobilù. Ètyøi kola, no a co! Most dobøe zasazený do krajiny mnì pøipadá podobnì
elegantní jako krásný kùò. Nároèná historická architektura se svými pùvaby
mùe být také poèítána k výsledkùm techniky.
Jsem vùèi technice a technickému mylení opatrný, splývá-li s fantazírováním typu poruèíme vìtru, deti. Existuje typ duevnì a pøíli vypaseného, se
sebou samým a moc spokojeného technika, který se umí chovat ke svìtu a
pøíli nafoukanì. Proto podotýkám, e podle mého názoru podstatu lidského
údìlu technický pokrok ovlivòuje ménì, ne se domníváme. Je pravda, e ijeme déle a sytìji ne nai pøedci. Ale pøesto i my touíme po lásce, po bezpeèí
domova, po úèinné nadìji a po záchranì pøed naléhající nicotou. Vnìjí svìt
a zejména krajinu ovlivòujeme mnohem zøetelnìji ne pøedchozí generace. Ale
o svou psychiku se staráme stále se stejnými obtíemi, vlekle i zbrkle, s pocitem
nezasloueného netìstí a vzápìtí zase s nezaslouenou nadìjí. S podstatou lidské existence a s obsahy naich myslí, je si pøedáváme z generace na generaci,
souvisí technické mylení a technický pokrok jen volnì. Ilustrujme si to pøíkladem: Blaise Pascal  odborník matematik je u vlastnì asi zapomenut. Pascal 
filozof tísnì i nadìje k nám mluví i dnes.
Celkem jsem pro techniku. A jsem na stranì technika, pokud on si nemyslí,
e tvoøí úplnì nový svìt a v nìm úplnì nového èlovìka  elektronickou loutku.
Pavel vanda
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Veletrh Gaudeamus 2003:
Konkurence ve vzdìlávání roste

V

pavilonu G2 brnìnského výstavitì se od 21. do 24. øíjna
2003 uskuteènil ji desátý roèník Evropského veletrhu pomaturitního vzdìlávání Gaudeamus 2003. V posledních letech
zaznamenávají organizátoøi veletrhu stále se zvyující zájem vystavovatelù i veøejnosti. Tento trend potvrdil i letoní roèník,
kdy na Gaudeamus pøilo rekordních 28 138 návtìvníkù (loni
26 830), pøedevím studentù posledních roèníkù støedních
kol, kteøí hledají informace o nabídce studijních programù vysokých a vyích odborných kol.
Veletrhu se pravidelnì zúèastòuje vìtina vysokých a vyích odborných kol Èeské republiky a také nìkteré koly ze
zahranièí. Letos pøijelo do Brna 77 samostatných vystavovatelù
 43 univerzit, vysokých kol nebo samostatných fakult, ètrnáct
vyích odborných kol, dvacet dalích vzdìlávacích institucí
a dvì zahranièní vysoké koly (ze Slovenska a SRN). Støedokoláci si tak mohli vybrat z nabídky studijních programù celkem
140 vysokokolských fakult. Kadý návtìvník veletrhu obdrel
titìný katalog vystavujících kol a katalog na CD ROM. Dalí
informace poskytovali jednotliví vystavovatelé v rámci samostatných prezentací a semináøù v sále nebo pøímo na stáncích
ústnì, formou titìných materiálù, CD ROM nebo disket, audiovizuálních médií apod.
Veletrh byl slavnostnì zahájen za úèasti øeditele odboru vysokých kol MMT Ing. Josefa Benee, CSc., rektora VUT v Brnì
Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc., Ing. Rostislava Slavotínka,
1. námìstka brnìnského primátora, a dalích èestných hostù.
Konkurence v nabídce vysokokolského vzdìlání se neustále
zvyuje. V letoním roce nastoupilo do prvních roèníkù vech
typù èeských vysokých kol 38 tisíc studentù. Celý populaèní
roèník pøitom tvoøí cca 134 tisíc mladých. V prvních tøídách Z
je nyní asi 91 tisíc ákù, konkurence vysokých kol pøi získávání
studentù se tak bude dále zvyovat. Vysoké koly musí dìlat
marketink, nabízet takové studijní programy, o které bude zájem a jejich absolventi najdou dobré uplatnìní v praxi, øekl
Josef Bene.
Organizaci a prùbìh veletrhu zajiuje spoleènost MP-Soft
Brno, VUT v Brnì a Veletrhy Brno, a. s. Zátitu nad 10. roèníkem pøevzalo Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR
a Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., rektor VUT v Brnì. Odborným garantem veletrhu je tradiènì VUT v Brnì, zastoupené
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Profil studijních programù VUT v Brnì pøedstavil zájemcùm z celé republiky prorektor Doc. RNDr. Miloslav vec, CSc.

Prof. Ing. Janem M. Honzíkem, CSc., prodìkanem FIT VUT
v Brnì. Právì role VUT v Brnì v poøádání a organizaci veletrhu
je velmi významná. Spolupracujeme od samého zaèátku a brnìnská technika pro nás vytváøí jakýsi most do akademického
svìta, potvrdil øeditel MP-Soft Brno Pavel Mikula.
U vzniku veletrhu stály dvì osoby  bývalí rektoøi VUT
v Brnì  profesoøi Emanuel Ondráèek a Petr Vavøín. Kdy jsem
byl tehdy vyslán na výzvìdy na veletrh vzdìlávání v Haagu, uvìdomil jsem si, e to dokáeme také. Zaèínali jsme v Domì techniky, pak v pavilonu H, ani ten vak brzy nestaèil. Veletrh se
stále rozrùstal. Myslím, e jsme dnes dosáhli dobrý evropský
standard. I kdy se Gaudeamu zúèastnily ji i vysoké koly
z Rakouska, Nìmecka, Irska a Slovenska, máme do budoucna
vìtí mezinárodní ambice, a to zejména vzhledem k naemu
vstupu do EU. To samozøejmì bude klást i vìtí nároky na vystavovatele, shrnul jeden ze zakladatelù veletrhu Prof. Jan M.
Honzík.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková
SUMMARY:
From 21st to 24th October, pavilion G2 on the Brno fair grounds
saw Gaudeamus 2003, a tenth European education fair. Over the
last several years, the fair organisers have seen a steadily increasing interest both of the exhibitors and of the public.
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Analýza pøijímacího øízení
na VUT v Brnì 2003
Pøijímací zkouky na Vysoké uèení technické v Brnì probíhaly v dobì od 9. do 20. èervna 2003. Kromì tìchto
základních termínù, ve kterých podstoupila zkouky naprostá vìtina absolventù støedních kol, mìly nìkteré fakulty vypsány i náhradní termíny, resp. druhé kolo. Na Fakultì architektury a Fakultì výtvarných umìní
probíhá pøijímací øízení vícekolovì v delím èasovém období, vèetnì velmi dùleitých talentových zkouek.
Pøijímací øízení mìlo na fakultách formu písemných testù z pøedmìtù daných Smìrnicemi jednotlivých fakult
pro pøijetí uchazeèù ke studiu.

N

a fakulty Vysokého uèení technického vyjma Fakulty stavební byly konány pøijímací zkouky do strukturovaných
studijních programù ve smyslu Boloòského procesu. Na Fakultì stavební byly v záøí letoního roku akreditovány nové studijní
programy a bude pøijímat uchazeèe o studium do plnì strukturovaných programù od akademického roku 2004/2005. Pøijímací øízení bylo realizováno do bakaláøských, magisterských,
navazujících magisterských a doktorských studijních programù.
Zatímco nìkteré fakulty pøijímaly studenty pouze do bakaláøských, magisterských, resp. navazujících magisterských studijních programù, jiné pøijímaly do vech tìchto typù programù
vèetnì kombinovaných forem. To s sebou samozøejmì pøináí
vysoké nároky pøedevím na organizaèní stránku pøijímacích
zkouek a následnì i vlastní pedagogický proces. Proto jsou tyto
fakulty prioritnì podporovány i rozvojovými projekty smìøujícími k dokonèení transformace, která povede k modulární struktuøe vech studijních programù nabízených fakultami Vysokého uèení technického.
Pøijímací øízení bylo letos rovnì poprvé v rámci celého
VUT vedeno pøes nové aplikace pøipravovaného celokolského
informaèního systému pro øízení studijních agend. Lze øíci, e
se systém osvìdèil a po doladìní a doplnìní dalích pøíznakù se
stane úèinným a pohodlným nástrojem pro uivatele  fakulty
a jejich administrativní i øídicí aparát i pro vedení VUT.

Poèet

FAST
FSI
FEKT
FA
FP
FCH
FaVU
FIT
VUT

Prùbìh, podmínky a kritéria vyhodnocení a úspìného
absolvování pøijímacího øízení musí být v souladu s vnitøními
pøedpisy VUT a pøíslunými Smìrnicemi a je plnì v kompetenci jednotlivých fakult. Proto se dosud lií obsah a èásteènì
i forma písemných pøijímacích zkouek na fakultách. Písemné
zkouky se konají pøedevím z matematiky, fyziky, informatiky,
chemie, cizího jazyka, veobecného pøehledu, deskriptivní geometrie èi zkouek talentových. Pro splnìní podmínek pøijímacího øízení stanovují dále nìkteré fakulty bonusy za výsledky studia na støední kole nebo prominutí pøijímací zkouky na základì velmi dobrých výsledkù ze støední koly. Pøestoe se zdají
podmínky pøijímání uchazeèù na fakulty èásteènì nekompatibilní, rozhodli jsme se v letoním roce po dohodì se vemi technickými fakultami zkuebnì umonit uchazeèùm, kteøí na jedné technické fakultì VUT úspìnì vykonali pøijímací zkouky
podle kritérií této fakulty a nemohli být z kapacitních dùvodù
pøijati, aby mohli být pøijati na jinou fakultu VUT. V tomto pøípadì bylo rozhodováno podle dodatkù ke Smìrnicím, které
schválily senáty fakult. Pøestoe se objevily urèité problémy pøi
øeení pøevodu tìchto studentù z jedné fakulty na druhou, lze
podle dosud známých zkueností øíci, e se jednalo o uiteèný
nástroj získání kvalitních studentù.
A nyní nìkolik èísel. Na Vysoké uèení technické se v letoním roce pøihlásilo do prvních roèníkù bakaláøských a magister-

Poèet zapsaných studentù do studijních programù

pøihláek

Bc.

Mgr.

Mgr. navazující

Celkem

Dr.

3 726
3 188
2 458
496
2 481
859
495
1 775
15 478

0
637
1 132
85
256
95
35
450
2 690

1 320
842
0
0
0
312
0
0
2 474

0
186
10
47
464
13
48
10
778

1 320
1 665
1 142
132
720
420
83
460
5 942

90
146
96
26
34
30
0
29
451

Celkem
1 410
1 811
1 238
158
754
450
83
489
6 393
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Zájem o studium na VUT v Brnì stoupá. Svìdèí o tom i zábìr ze dne
otevøených dveøí na Fakultì informaèních technologií.

ských studijních programù a navazujících magisterských studijních programù 15 478 uchazeèù. V tomto poètu jsou obsaeni
vichni ti, kteøí se pøihlásili na více fakult VUT, vèetnì studentù pøevádìných mezi jednotlivými fakultami. Z tìchto uchazeèù je 12 905 fyzických osob.
V tabulce na pøedchozí stranì jsou uvedeny poèty úèastníkù
pøijímacího øízení a poèty zapsaných studentù na jednotlivých
fakultách ke dni 27. 10. 2003, tedy pøed definitivní uzávìrkou
datových souborù matriky studentù.
V loòském roce se zapsalo do prvních roèníkù vech forem
studia celkem 4 983 uchazeèù o studium na VUT. Nárùst poètu
zapsaných studentù v letoním roce povaujeme za pozitivní
jev, který i pøi zvyující se konkurenci dalích veøejných a soukromých vysokých kol svìdèí o kvalitì naí koly a nabízených
studijních programù. Tohoto navýení si ceníme i proto, e nedolo oproti loòskému roku k ádné zásadní zmìnì v nároènosti a vyhodnocování pøijímacích zkouek, a tedy ke sníení kritérií pro pøijetí na fakulty. Zvýený poèet zapsaných studentù je
èásteènì i dùsledkem vzájemného uznávání pøijímacích zkouek technických fakult a masivnìjího pøevodu studentù z pøevisu nìkterých fakult  zejména Fakulty podnikatelské a Fakulty informaèních technologií  na fakulty s volnìjí kapacitou.
V rámci pøevodu se zapsalo na VUT kolem 800 posluchaèù 
nejvíce na Fakultu strojního inenýrství a Fakultu stavební. Rovnì pøevody neuspokojených uchazeèù z Fakulty architektury
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na Fakultu stavební lze hodnotit jako dalí cestu zachování kvalitních studentù pro VUT. Èást ze vech tìchto studentù byla
v minulých letech ztracena.
Stále se zvyuje a bude zvyovat poèet studentù pøijímaných
do navazujících magisterských studijních programù. Drtivá vìtina tìchto studentù jsou absolventi naich bakaláøských studijních programù. Bude proto z pozice VUT a normativního
financování rozhodující celkový poèet vech zapsaných studentù do vech roèníkù studia dle údajù matriky studentù.
Letoní rok probìhlo pøijímací øízení na VUT v Brnì v podmínkách èásteènì zmìnìných formálních i vìcných postupù.
Podaøilo se aplikovat nový elektronický zpùsob pøihlaování
uchazeèù o studium na fakultách VUT (elektronická pøihláka
se vemi prvky bezpeènosti práce s citlivými údaji), elektronický
zpùsob evidence a vyhodnocování výsledkù pøijímacích zkouek
a jejich zveøejòování podle pøísluné vyhláky MMT a usnadnìní pøevodu úspìných uchazeèù mezi fakultami VUT. Celý
postup bude detailnì analyzován. Mìl by vést po pøipomínkování jednotlivými fakultami pøedevím k èásteènému sjednocení pøijímacích zkouek na technických fakultách a pøiblíení
kritérií úspìnosti pøi pøijímacím øízení.
Názory na nìkteré otázky formy a obsahu spoleèných èi velmi podobných a plnì kompatibilních pøijímacích zkouek se
dosud rùzní. Z mnoha jednání s pøedstaviteli fakult je vak patrná snaha dospìt pro pøijímací øízení do akademického roku
2005/2006 ke shodì a integrovat tak  pøi zachování vech specifik fakult  pøijímací øízení ve formálnì a èásteènì i obsahovì
jednotný systém.
Doc. RNDr. Miloslav vec, CSc.,
prorektor pro studium a záleitosti studentù
SUMMARY:
Admission exams at Brno University of Technology were organized from 9th to 20th June 2003. During this regular period, most
of the secondary school graduates turned up for the exams. Only
at some faculties, a second round or an additional date was offered for the admission exams. At the Faculty of Architecture and
at the Faculty of Fine Arts, admissions are organized in several
rounds over a longer period, which also includes important special talent exams so important at such faculties. At all faculties,
admission exams took the form of written tests in subjects given
by the faculty admission guidelines.
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Co si o tom myslíte?
Pøijímací zkouky a vlastnì vechno, co s pøijímáním ke studiu na vysokých kolách souvisí, je vdy pøedmìtem mimoøádného zájmu nejen pøímých aktérù  uchazeèù a jednotlivých univerzit, ale i iroké veøejnosti.
I kdy se u nás rok od roku neustále zvyuje poèet vysokokolských studentù, stále se jetì pomìrnì dost
zájemcù na zvolené studijní obory vysokých kol nedostane. Na to, jak probìhlo pøijímací øízení na VUT v Brnì
v letoním roce a jaké jsou jeho perspektivy v budoucnosti, se Události zeptaly Doc. RNDr. Miloslava vece, CSc., prorektora pro studium a záleitosti studentù.

S

tejnì jako v minulých letech absolvovali akademiètí a dalí
pracovníci i letos nároèný kolotoè pøijímacího øízení ke
studiu na naí kole. Jedná se vdy o odpovìdný, citlivý a veøejností peèlivì sledovaný proces. Kadá chyba èi nepøesnost
v prùbìhu pøijímacího øízení je mediálnì vhodným problémem, který ádné kole a pøedevím jejímu image neprospìje.
V úvodu pøíspìvku bych chtìl proto podìkovat pracovníkùm
vech fakult VUT v Brnì, e zvládli tento nároèný úkol na výteènou. Na vech fakultách probìhlo pøijímací øízení v souladu se
zákonem a ve smyslu vnitøních pøedpisù koly a fakult.
Pøijímací øízení a pøijímací zkouky v nových a stále se mìnících podmínkách  to je téma, které zajímá irokou veøejnost,
téma, kterým se zabývají v souèasnosti odpovìdní pracovníci
vech vysokých kol, tu nai nevyjímaje. Pøijímací zkouky ano,
èi ne, pøijímací zkouky spoleèné pro celou nai kolu, nebo ne,
jaký je jejich úkol, jaká je jejich perspektiva v podmínkách po
vstupu Èeské republiky do Evropské unie  to je jen nìkolik
otázek, k nim se chci alespoò struènì vyjádøit.
Pøedevím konat v rámci pøijímacího øízení pøijímací zkouky, nebo nekonat? Odpovìï na tuto otázku  ostatnì stejnì jako
na vìtinu dalích  má dva základní aspekty: aspekt kvality
naich studentù a následnì i absolventù a aspekt ekonomický.
V dobì, kdy podstatnou èást prostøedkù vynakládaných veøejnou
vysokou kolou na vzdìlávací èinnost tvoøí normativní finanèní
pøíspìvek státního rozpoètu na jednoho studenta, je snahou

vysokých kol pøijímat co nejvìtí poèet studentù. V podmínkách
stále rostoucí konkurence veøejných a soukromých vysokých kol
a negativního demografického vývoje èeské spoleènosti hledají
koly rùzné prostøedky k naplnìní svých vyuitelných kapacit
co nejvyím poètem pøijímaných studentù. Pøistupují k tomu
rùzným zpùsobem: pøijímají bez pøijímacích zkouek, nabízejí
studentùm zapsání více soubìných studijních programù, sniují kritéria pro úspìné absolvování pøijímací zkouky, vìnují
pozornost poskytování dalích výhod zapsaným studentùm apod.
Dnes, kdy neexistují jednotná a seriózní kritéria hodnocení kvality vysokých kol, pøedstavuje øada takovýchto opatøení silný
argument pro èást nevyprofilovaných absolventù støedních kol
volit kolu èi fakultu, kam se lze nejsnáze dostat. Jejich cílem je
vysokokolské vzdìlání. Zatímco pøed patnácti lety studovalo na
naich vysokých kolách kolem 30 % støedokolské populace,
v letoním roce podle dosud neoficiálních údajù bude ze 120 000
absolventù vech typù støedních kol studovat na vysokých kolách pøes 60 % studentù pøijatých letos do prvních roèníkù.
Samozøejmì se vysoké koly snaí nabízet i ádané a kvalitní
studijní programy, které mají studenty pøilákat zcela korektní
formou soutìe.
Vedení VUT se dosud øídí a i v budoucnu chce øídit v první
øadì aspektem kvality studentù a absolventù. Tento trend by se
mìl výhledovì zhodnotit zvyujícím se kreditem naí koly.
Poskytovat vysokokolské vzdìlání co nejvìtímu poètu
uchazeèù na naí technické univerzitì je vak nutnost. Vyaduje to doba, zvyující se technizace spoleènosti, nutnost udret
krok s Evropou a svìtem. K tomu má pøispìt pøedevím úplná
strukturální modularita naich studijních programù. Tìitì masovosti  bez jakéhokoliv negativního podtextu  bude nutnì
v bakaláøských studijních programech. Jejich aktuálnost, flexibilita a pøedevím pak uplatnitelnost absolventù tìchto programù na trhu práce a úspìnost v pøechodech do navazujících
magisterských studijních programù bude hrát v budoucnu velkou roli. Tìitì zvyující se kvality pak bude pøedevím v magisterských a doktorských studijních programech.
Pøirozenì ani VUT nemùe ignorovat ekonomické aspekty
normativního financování vzdìlávací èinnosti koly. Chceme
hledat optimální cestu rozvoje naí vysoké koly v oblasti vzdìlávání. Uvìdomujeme si, e konèí extenzivní rozvoj koly.
10/2003
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Bìhem nìkolika málo let bude absolvovat støední koly a o 30 tisíc maturantù ménì ne dnes. Máme-li je získat, musíme jim
mít co nabídnout. Musíme podporovat studijní programy a obory, o které je zájem. Musíme pøipravovat a akreditovat nové, zejména bakaláøské obory. Musíme se vìnovat intenzivnímu rozvoji studijních programù v cizím, pøedevím anglickém jazyce.
Nelze asi pøedpokládat, e poèet zahranièních studentù studujících nae studijní programy ihned po vstupu do Evropské unie
dramaticky poroste, je to vak nutný vklad do budoucnosti.
Pøijímací zkouky tedy ano, èi ne, jaký je jejich úèel a cíl?
Stejnì jako jsou rozdíly v kvalitì vysokých kol a jejich absolventù, jsou i rozdíly v kvalitì støedních kol a jejich maturantù.
Pokud nebudou existovat jednotné státní maturitní zkouky,
jsou pøijímací zkouky na vysokou kolu, která má stále jetì
znaèný pøevis mezi pøihláenými studenty a kapacitními monostmi koly, jedinou moností odfiltrovat uchazeèe, kteøí jednoznaènì nemají schopnosti na technické vysoké kole studovat. To je v souèasné dobì jediný kvalitativní argument pro konání zkouek. A VUT chce proto pøijímací zkouky v blízké budoucnosti zachovat.
Dlouho diskutovaná otázka spoleèných pøijímacích zkouek
na vech fakultách byla letos opìt nastolena a projednávána na
poradách s vedoucími funkcionáøi jednotlivých fakult. Pøestoe
jsme poprvé pøistoupili k uznávání výsledkù pøijímacích zkouek mezi vemi technickými fakultami VUT, nelze pro pøítí
pøijímací øízení kvalitnì spoleèné nebo alespoò plnì srovnatelné pøijímací zkouky pøipravit. Existuje vak ji konsensus tuto
monost hledat. Ani pøi spoleèných pøijímacích zkoukách nepøedpokládáme v danou chvíli, e budou tyto písemné zkouky
obsahovì zcela jednotné. Chceme zachovat jistou míru samostatnosti fakult v pøípravì alespoò èásti pøijímacích testù. Chceme i nadále zachovat test obecné zpùsobilosti ke studiu na
fakultách VUT pøedevím zjiováním technických, pøírodovìdných a ekonomických znalostí a pøedpokladù, tj. zaøazením
okruhù otázek z matematiky, fyziky, chemie, informatiky, deskriptivní geometrie apod. Pøedpokládáme rovnì zachování
systému talentových zkouek na Fakultì architektury a Fakultì
výtvarných umìní.
Nechceme a ani masovì nemùeme jít také cestou nabízet
uchazeèùm ji od prvního roèníku zapsání více studijních pro-
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gramù na naí kole. Pøestoe to zákon umoòuje, èasto to nedovoluje charakter výuky na fakultách s jejich laboratoøemi, praxemi, projekty apod. A na výjimky pøedevím u velmi nadaných
studentù mùe být tento postup problematický i pro samotné
studenty. Vdy podle zákona se kadý neúspìnì ukonèený
studijní program zapoèítává do doby studia a takový student
musí zaèít døíve platit za nadstandardní dobu studia, pøestoe
dalí program studuje øádnì a bez problémù.
Co tedy s pøijímacími zkoukami? Existuje shoda v názoru,
e doba pøijímání uchazeèù bez pøijímacích zkouek pøi zachování kvality studentù a absolventù dosud neuzrála. Moná
v budoucnosti. Jednotné zkouky? Pøedpokládám, e v pøítím
roce zùstane zachován dosavadní systém. Fakulty si navzájem
vyjasní a modifikují kritéria pro jejich úspìné absolvování tak,
aby bylo mono jetì ve vìtí míøe umonit formální pøechody
z jedné fakulty VUT na jinou. Pøedpokládám, e na akademický
rok 2005/2006 mohou být pøipraveny na technických fakultách
jednotné písemné zkouky s jistou mírou volnosti podle specifických podmínek fakult.
Doba pøináí do vysokého kolství øadu dynamických zmìn,
na nì musíme být pøipraveni reagovat. I ná vstup do Unie se
jistì projeví v nutnosti mìnit nìkteré nae pøedstavy a pohledy
na pøijímání studentù. Je proto tøeba s pøedstihem diskutovat
o otázkách pøijímacích zkouek, neuzavírat si ádnou z cest vedoucích k rozvoji naeho Vysokého uèení pøi zachování a zvyování kvality vzdìlávacího procesu a úrovnì a prestie Vysokého
uèení technického v Brnì jako celku.
Pøipravil Igor Mauk

SUMMARY:
Admission exams and, in fact, everything related to study at universities is always the subject of immense interest not only of
those directly involved  study candidates and universities but
also of the wide public. Even if, in recent years, the number of
university students has been growing steadily, there are still a
considerable number of those that have not succeeded in being
admitted to a university study of their liking. BUT News asked
Doc. RNDr. Miloslav vec, CSc., BUT Vice-Rector in charge of
study and student affairs, about the way this years admission
exams were organized and what is in store for the years to come.

události

Fakulta výtvarných umìní
slaví desáté narozeniny
V letoním roce si Fakulta výtvarných umìní VUT v Brnì pøipomíná deset let svého trvání. Na historii zaloení,
významné události uplynulé dekády, na souèasnost a také budoucnost podle data vzniku v poøadí tøetího
vysokokolského pracovitì, které se v Èeské republice vìnuje výchovì výtvarných umìlcù, se Události zeptaly dìkana FaVU Prof. PhDr. Jana Sedláka, CSc.

: FaVU VUT v Brnì si v letoním roce pøipomíná deset let
trvání. Snahy o zaloení umìlecké akademie na Moravì jsou
vak ji podstatnì starího data. Mùete pøiblíit jejich historii?
Málokdo ví, e na Jánské ulici è. 19 stál a do pøestavby centra Brna na pøelomu 19. a 20. století dùm, který patøil sochaøi
Ondøeji Schweiglovi, nejvýznamnìjímu pøedstaviteli rokokového klasicismu druhé poloviny 18. století na Moravì a ve Slezsku. Na sklonku edesátých let zøídil ve vlastním domì privátní
akademii (Hausakademie), která pøedstavovala první umìleckou kolu na Moravì vùbec. K výuce pouíval nejen svou bohatou knihovnu a sbírku umìleckých dìl, ale sepsal také studii
o kresbì a pøedevím lexikon umìlcù a první pojednání o dìjinách umìní na Moravì, take se stal s jistou nadsázkou moravským Vasarim. Nebyl to ani první, ani poslední èin, ale vechny
pokusy o zaloení výtvarné akademie na Moravì byly a do
roku 1990 neúspìné.
: Jak dolo ke zøízení FaVU v roce 1993?
Od listopadu 1989 vznikla øada iniciativ, ale úèinné kroky
podnikl profesor Ivan Ruller, tehdejí dìkan Fakulty architektury VUT, který povolal z Prahy profesora Vladimíra Preclíka,
sochaøe, malíøe, grafika a spisovatele, a svìøil mu vedení Ústavu kreslení a modelování FA VUT. V roce 1992 dolo k pøejmenování na Ústav výtvarných umìní FA VUT, na nìm byla
v øíjnu zahájena výuka ve studijním programu Výtvarná umìní.
Prvního ledna 1993 zøídil rektor VUT profesor Emanuel Ondráèek po pøedchozím schválení Akademickým senátem VUT
a po rozhodnutí Akreditaèní komise MMT Fakultu výtvarných
umìní VUT v Brnì. Slavnostní inaugurace nové fakulty a prvního dìkana profesora Preclíka se konala 10. prosince 1993.
: S jakými programovými mylenkami byla výtvarná fakulta
zakládána?
Zakladatelé fakulty usilovali o tøi základní smìry výuky: klasických disciplín malíøství, sochaøství a grafiky, dále designérských oborù a také nových médií. V podstatì lo o vytvoøení
vysokokolské instituce, spojující klasickou, ale zároveò moderní
akademii s umìleckoprùmyslovou kolou. Vedle toho byl kladen dùraz na teoretickou výuku, pøedstavující ve studijním plánu fakulty obsahem i rozsahem dodnes výraznou souèást. Jedi-

Jubilejní výstava k 10. výroèí trvání FaVU v Domì umìní byla otevøena za
úèasti rektora VUT v Brnì Jana Vrbky a dìkana FaVU Jana Sedláka.

nì v Brnì konèí studenti magisterského stupnì obhajobou dvojí
diplomové práce: výtvarné (praktické) a teoretické. Nejucelenìjí koncepci FaVU zformuloval na podzim 1997 druhý dìkan
profesor Igor Zhoø, od ní se nynìjí FaVU lií jen minimálnì.
: Spojení technických a umìleckých disciplín není zrovna pøíli obvyklé. Proè vznikla FaVU právì na pùdì VUT v Brnì?
Zaèlenìní FaVU do nìkteré z brnìnských vysokých kol
bylo mnohokrát diskutováno. Uvaovalo se rovnì o Masarykovì univerzitì a Janáèkovì akademii múzických umìní. Ve prospìch VUT rozhodlo nìkolik okolností. Zárodek fakulty vznikal
na Fakultì architektury, na ní, pøípadnì na starím stavebním
odboru, pùsobily u v minulosti významné osobnosti z øad èeských výtvarníkù  poèínaje Hanuem Schwaigrem a konèe Vincencem Makovským. Na architektonické fakultì také technická sféra plynule pøechází do oblasti umìlecké tvorby. Zaèlenìní
výtvarné fakulty do svazku technické univerzity, i kdy ojedinìlé,
vychází vstøíc èasto proklamovanému poadavku humanizace
techniky a skuteènosti, e digitalizace poznamenává souèasné
výtvarné umìní stejnì zásadnì jako jiné obory umìní a vìdy.
: Za deset let existence fakulty se v jejím pedagogickém sboru
objevila øada významných umìleckých osobností. Mùete nìkteré z nich pøipomenout?
Z neijících pøipomínám u zmínìného profesora Zhoøe, historika, teoretika a kritika moderního umìní, a docenta Radka
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Pilaøe, autora legendárního kresleného televizního seriálu O loupeníkovi Rumcajsovi, jinak významného pøedstavitele elektronické multimediální tvorby. Mezi ty, kteøí ji ukonèili pùsobnost na FaVU, patøí zakladatelské osobnosti profesora Vladimíra
Preclíka a docentù Dalibora Chatrného, Jana Rajlicha st. a Miroslava tolfy. K nim se pøiøazují profesor Jiøí Naèeradský a pedagogové ze zahranièí  Woody Vasulka a Barbara Benish z USA
a Keiko Sei z Japonska. Neménì reprezentativní je také sloení
souèasného pedagogického sboru z renomovaných výtvarníkù
pøevánì støední generace z celé republiky i ze Slovenska.
: Jaké místo si FaVU vzhledem k pomìrnì krátké dobì své
existence (vdy napø. praská AVU byla zaloena ji v roce 1799)
vydobyla mezi umìleckými vysokými kolami u nás a v cizinì
a jak je vnímána naí výtvarnou a celou kulturní veøejností?
Odpovím struènou statistikou. K prvoøadým akcím domácí
výtvarné scény patøily letos III. Zlínský salon mladých v Krajské
galerii výtvarného umìní ve Zlínì, Praguebiennale 1 a Nejmladí ve Veletrním paláci Národní galerie v Praze. Na vech mìli
nejménì ètvrtinové zastoupení studenti a absolventi FaVU.
V prvním roèníku soutìe Start Point o nejlepího letoního
absolventa vysoké výtvarné koly, kterou vypsala Galerie Klatovy/Klenová, zvítìzila Jana Besmáková z FaVU. V loòském roce
jsme zaznamenali na padesát individuálních, ateliérových a skupinových výstav studentù, absolventù a pedagogù brnìnské výtvarné fakulty doma i v zahranièí. S nadenou odezvou se setkává podíl FaVU na seniorském vzdìlávání Univerzity tøetího

Výstava je koncipována jako retrospektivní pøehlídka zamìøená výhradnì na práce studentù a absolventù FaVU.
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vìku VUT. FaVU má znaènou zahranièní mobilitu studentù
i pedagogù. Byla uzavøena dohoda o spolupráci s Vysokou kolou výtvarných umení v Bratislavì. V plném rozsahu studijního
programu obdrela fakulta akreditaci výuky v anglickém jazyce, take se mohlo zapsat osm libyjských studentù. Ve výètu
pozitivních ohlasù by bylo mono pokraèovat.
: Desetileté jubileum je dùvodem k oslavì. Jak bude FaVU
slavit?
V úterý 4. listopadu 2003 bude v 17 hodin zahájena v Domì
umìní mìsta Brna jubilejní výstava k 10. výroèí trvání FaVU.
Výstavu jsme koncipovali jako retrospektivní pøehlídku, zamìøenou výhradnì na práce studentù a absolventù jako hlavního
produktu fakulty, pøi jejich výbìru byla rozhodující pøedevím umìlecká kvalita. Váíme si toho, e zátitu nad výstavou
pøevzal rektor VUT Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
: Jakým smìrem by se podle Vás FaVU mìla v budoucnu ubírat a co jejím pedagogùm a studentùm nejvíce pøejete?
Pøed dvìma roky pøela FaVU od hierarchické k síové struktuøe, v ní jsou nejdùleitìjím èlánkem vedoucí ateliérù, kteøí
urèují zamìøení a metody výuky a mají rozhodující slovo pøi
výbìru uchazeèù o studium a pøi hodnocení studentù. Úroveò
fakulty odvisí tudí od umìleckých osobností v èele ateliérù,
co vyaduje prozíravou a koncepèní personální politiku. V pøípadì, e budu mít monost i nadále vést FaVU, poádám o akreditaci doktorského studijního programu a o akreditaci habilitaèních a jmenovacích øízení u vybraných studijních oborù, èím
by FaVU dosáhla rovnocenného postavení mezi fakultami VUT.
Pedagogùm a studentùm pak pøeji to nejdùleitìjí  tvùrèí pohodu a nevyèerpatelnou invenci.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková
SUMMARY:
This year, the BUT Faculty of Fine Arts is celebrating its tenth anniversary. BUT News asked PhDr. Jan Sedlák, CSc., Dean of the
Faculty of Fine Arts about the present and future of the third, by
the date of establishment, institution of higher education for
young artists in the Czech Republic, about the circumstances of
its founding and about the important events that have happened
during the first decade of its existence.

události

Arabské univerzity
mají zájem o spolupráci
Na pozvání ministerstev vysokých kol Saúdskoarabského a Bahrajnského království navtívila obì blízkovýchodní zemì ve dnech 10. a 18. øíjna 2003 delegace èeského ministerstva kolství vedená námìstkem pro
vysoké koly Doc. RNDr. Petrem Koláøem, CSc. V delegaci byli rektor ÈVUT v Praze Prof. Ing. Jiøí Witzany, DrSc.,
rektor VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., rektor VCHT v Praze Prof. Ing. Vlastimil Rùièka, CSc.,
rektorka VE v Praze Doc. Ing. Jaroslava Durèáková, CSc., rektor VB-TU v Ostravì Prof. Ing. Tomá Èermák, CSc., a prorektorka MU v Brnì Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, M.D., Ph.D.

B

yla to historicky vùbec první návtìva delegace pøedstavitelù èeských univerzit v Saúdské Arábii a Bahrajnu. Delegace jednala s pøedstaviteli ministerstev vysokého kolství obou
zemí a s vedením tamních nejvýznamnìjích univerzit a vìdeckých institucí o navázání pøímé spolupráce v oblasti vysokého
kolství, vìdy a výzkumu. Ministr vysokého kolství Saúdské Arábie Chálid bin Mohammed Al-Anqari pøedal bìhem návtìvy
námìstku èeského ministerstva návrh mezivládní dohody, která
by pro takovou spolupráci vytvoøila potøebný smluvní rámec.
Ministr vyjádøil zájem o vyslání vìtího poètu studentù do
ÈR a o získání èeských specialistù, kteøí by mohli pùsobit na
saúdskoarabských kolách a vìdeckých institucích. Podle nìj si
je Saúdskoarabské království dobøe vìdomo vysoké kvality studia na èeských univerzitách, pochvalnì se zmínil zvlátì o studiu medicíny a technických vìd. Z èeské strany zaznìl poadavek na uznávání naich vysokokolských diplomù v SAK (zatím
jsou uznávány pouze diplomy UK, VUT a MU). Ministr uvedl,
e SAK je pøipraveno poslat do ÈR expertní delegaci, která doporuèí vládì akceptovat diplomy i dalích èeských univerzit.
Èeská delegace bìhem svého pobytu v SAK navtívila nejprestinìjí univerzity a vìdecké instituce:
Univerzita krále Saúda v Rijádu
Rektor Prof. Abdulláh bin Mohamed Al-Fajsal pøiblíil strukturu univerzity i její významné postavení mezi saúdskoarabskými vysokými kolami  je to nejvìtí a jedna z nejstarích
univerzit v SAK. Èeská delegace navtívila její Technickou fakultu, která projevila zájem o vyslání svých specialistù do ÈR
a o spolupráci v oblasti výzkumu, výmìny odborníkù a publikací.
King Abdulazíz City for Science and Technology (KACST)
v Rijádu
Viceprezident Dr. Abdulláh Al-Rasheed pøedstavil programy a oblasti výzkumu zamìøené pøevánì na petrochemii a na
vybrané obory inenýrství. Vyjádøil zájem o prohloubení spolupráce v oblasti vìdy a výzkumu, zejména výmìny návtìv mezi
KACST a AV ÈR.
Fajsalova Akademie (privátní fakulta) v Rijádu
Øeditel ajch Ahmed Al-Taweel pøedstavil hlavní zamìøení
fakulty (informaèní technologie a výuka jazykù) a deklaroval
zájem o uí spolupráci s èeskými univerzitami. Fakulta byla
zaloena teprve pøed dvìma lety a je nezávislá na vládì nejen ve

Budova Univerzity krále Abdulazíze v Diddì.

financování, ale i pøi uzavírání bilaterálních dohod. ajch nabídl
spolupráci v oblasti informaèních technologií, projevil zájem
o uzavøení takové dohody a také o návtìvu ÈR.
Petrochemická univerzita krále Fahda v Dammánu
Rektor Dr. Chálid S. Al-Sultán pøedstavil univerzitu, která
vychovává specialisty pro saúdskoarabský prùmysl a pro petrochemickou spoleènost Saudi Aramco. Univerzita roènì investuje
do výzkumu 10 mil. USD (její roèní rozpoèet je 170 mil. USD).
Rektor vyjádøil nadìji na navázání pøímé spolupráce s èeskými
univerzitami a zajímal se o úroveò jejich studia v anglickém
jazyce.
Univerzita krále Fajsala v Dammánu
Hlavním cílem univerzity je výchova specialistù v oblasti
medicíny a architektury. Rektor Dr. Yussuf M. Al-Gindan prezentoval zájem o spolupráci v oblasti architektury, výzkumu,
postgraduálního studia, dále o studium medicíny  farmacie,
fyzioterapie a stomatologie.
Univerzita krále Abdulazíze v Diddì
Rektor univerzity Prof. Osama S. Taveb projevil zájem o navázání uí spolupráce s nìkterými z èeských kol. Èeské univerzity
nabídly monost postgraduálního studia technických vìd, medicíny a ekonomie. Hostitelé se zajímali o spolupráci ve vìdeckém výzkumu, grantech, o výmìnu specialistù, vyslání studentù do ÈR a o úèast na konferencích a sympoziích.
Na závìr pobytu v Saúdské Arábii navtívila delegace v Didì dvì soukromé fakulty pro výuku dívek  Effat fakulta a Fakulta Dar Al-Hekma. Jsou zamìøeny na oblast zdravotnictví,
10/2003 11

události

sociální péèe a designu. Vedení obou fakult se zajímalo o spolupráci v oblasti vysílání studentek na postgraduální studia, o krátkodobé studijní stáe a o vyslání èeských specialistek. Pøeváná
vìtina vyuèujících (pouze eny) získala doktorát na nejprestinìjích univerzitách v USA nebo Kanadì.
Ze Saúdské Arábie se delegace 15. øíjna pøesunula do Bahrajnského království. Také zde probìhlo nejdøíve jednání s bahrajnským ministrem pro vysoké koly. Pøedstavitelé naeho
ministerstva a vysokých kol poté zavítali na Gulf University.
Na jejím financování se podílejí vechny zemì oblasti a podle
svého pøíspìvku mají pøidìleny kvóty pro své studenty. Rektorka Dr. Rafia Obaid Ghubash uvedla, e univerzita je støediskem výchovy odborníkù pro zemì Zálivu v oblasti medicíny,
ochrany ivotního prostøedí a biotechnologií. Gulf University,
která spolupracuje s Holandskem, Francií a Velkou Británií,
má zájem o navázání spolupráce i s univerzitami èeskými.
Dr. Ghubash zdùraznila, e univerzita je nezávislá na bahrajnské vládì, a mùe proto uzavírat dohody o spolupráci bez jejího
souhlasu. Gulf University je na rozdíl od univerzit v SAK univerzita smíená, studují na ní spoleènì dívky i chlapci.
Cílem naí cesty bylo seznámit se s profilem vysokého kolství v Saúdskoarabském a Bahrajnském království, abychom zjistili, v jakých oblastech je moné rozvíjet vzájemnou spolupráci.
Na vech univerzitách a vìdeckých institucích, které jsme navtívili, jsme byli pøátelsky pøijati. Mohli jsme se pøesvìdèit o
rozsáhlé investièní výstavbì svìdèící o souèasném rozvoji vysokokolského vzdìlávání a podpoøe vìdeckého bádání. V obou
zemích jsme se setkávali s velkým zájmem o spolupráci zejmé-

Na vech univerzitách a vìdeckých institucích byla èeská delegace pøátelsky pøijata.
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na v oblasti technických oborù, informaèních technologií a medicíny. Hovoøili jsme o monostech spolupráce, která by se týkala vzdìlávání saúdskoarabských studentù u nás na vech úrovních studia  bakaláøském, magisterském i doktorandském, a
to v jazyku èeském i anglickém. Samozøejmì také o výjezdech
naich studentù, o výmìnì odborníkù, o spolupráci ve vìdì a
výzkumu, výmìnì informací o studijních programech a grantech, o vzájemné úèasti na konferencích a symposiích.
Vechny velké univerzity navtívené v Saúdské Arábii byly
muské  studenti, pedagogové i ostatní zamìstnanci jsou
mui. Navtívili jsme i dvì enské fakulty, které jsou specializované na oblast zdravotnictví, sociální péèe a designu  obì v
Didì. Za zmínku stojí, e pøeváná èást jejich profesorek získala své vzdìlání v USA, Kanadì a Velké Británii. Velice zajímavá
byla návtìva privátní Fajsalovy Akademie v Rijádu. Specializuje se na informaèní technologie a výuku jazykù. Její vedení projevilo velký zájem o spolupráci a poèítáme s brzkou návtìvou
øeditele Ahmeda Al-Taweela na naí univerzitì, uvedl rektor
VUT v Brnì Prof. Jan Vrbka.
Podle rektora Vrbky je nyní velice vhodný okamik pro navázání uích kontaktù ve vzdìlávání, vìdì a výzkumu s univerzitami v arabském svìtì. Arabské zemì chtìjí své dosavadní vazby na USA, Kanadu a Velkou Británii diverzifikovat i na dalí
evropské státy. A to se týká i naí republiky, zvlátì proto, e
nae vysokokolské vzdìlávání má v arabském svìtì dobrou povìst. Opravdový zájem o rozíøení spolupráce ve vzdìlávání jsme
pøi návtìvì v Saúdské Arábii a Bahrajnu pociovali na kadém
kroku, øíká rektor Vrbka. Souèasnì upozoròuje, e kromì potíí
pøi uznávání naich vysokokolských diplomù v arabských zemích se dá oèekávat jetì jeden problém. Vìdomostní úroveò
absolventù støedních arabských kol nebude, vzhledem k vysokému podílu humanitních a religiózních pøedmìtù, zøejmì odpovídat naim zvyklostem. Proto pøi eventuálním výbìru uchazeèù o studium na èeských univerzitách budou nutné pøijímací
zkouky, které ovìøí jejich znalosti, podotkl rektor Vrbka.
Pro èleny delegace pøipravili organizátoøi cesty i doplòkový
program  prohlídku nìkolika muzeí a projíïku jachtou po
Rudém moøi.
Pøipravil Igor Mauk
For Summary see page 30.
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Stanovisko VUT v Brnì
ke kauze bývalých studentù
VUT v Brnì podalo stínost k Ústavnímu soudu ÈR ve vìci sporu svých bývalých studentù z Fakulty architektury s nìkdejím pøedsedou komunistické organizace na této kole. Vysoká kola si u Ústavního soudu stìuje
na postup Mìstského a Krajského soudu, kterým jí nebylo umonìno vstoupit do sporu na stranì alovaných
jako vedlejí úèastník. Ke kauze bývalých studentù vydalo nyní VUT v Brnì stanovisko, které pøináíme. (Celý
pøípad má znovu posuzovat Mìstský soud v Brnì. Bývalí studenti se rovnì obrátili na Evropský soud pro
lidská práva ve trasburku.)

J

i tøináct let se vede soudní spor, jeho pøedmìtem je vyjádøení studentù Fakulty architektury Vysokého uèení technického v Brnì (VUT). Bylo to 11. ledna 1990, kdy na shromádìní akademické obce oznaèili studenti pìt uèitelù za osoby, které
buï po stránce odborné, morální, nebo politické neodpovídaly
jejich pøedstavì o profilu akademického pracovníka. Ve vyjádøení také uvedli, e se nebudou zúèastòovat jakékoliv jejich výuky, a poadovali, aby vichni zváili své monosti a schopnosti
dalího pùsobení na kole. Mezi tìmito uèiteli byl také tehdejí
pøedseda ZO KSÈ Ing. arch. Jan Snáel, CSc., kterého mj. oznaèili za èlovìka, který vùèi studentùm a pedagogùm zneuívá
politického postavení. Toto vyjádøení, jako akt odporu proti komunistickému reimu, bylo odhlasováno a za studentskou èást
akademické obce tøemi studenty podepsáno.
Vysokokolský student má monost se o svém uèiteli vyjádøit, má právo jej hodnotit nebo na jeho adresu vyslovit kritiku,
a uèitel má na druhé stranì právo se vùèi kritice ohradit a na
akademické pùdì se obhájit. Pak je tady jetì vedení fakulty,
pøíp. koly, které celou situaci musí vyhodnotit a vyvodit z ní
závìry. To se stalo i v tomto pøípadì a nakonec Ing. arch. Snáel
kolu musel opustit. Vyjádøením studentù se Ing. arch. Jan
Snáel cítil pokozen a proti jeho signatáøùm podal alobu.
Nastal neoèekávaný a vyèerpávající proces mnoha stání pøed
Mìstským, Krajským i Nejvyím soudem. Mìstský soud v Brnì
nìkolikrát alobu zamítl, Krajský soud v Brnì vak tyto rozsudky zruil a nakonec v roce 2002 zmìnil rozsudek ve prospìch
alobce. Studenti se odvolali k Nejvyímu soudu, který tento
rozsudek zruil a vrátil opìt celý pøípad k projednání u Mìstského soudu.
V tomto okamiku se VUT rozhodlo vstoupit do sporu na
stranì svých bývalých studentù. Tento krok zcela legitimnì
umoòuje èeský právní øád. Mìstský soud v Brnì vak svým
usnesením ze dne 4. 7. 2003 rozhodl, e VUT v Brnì do øízení
jako vedlejího úèastníka na stranì alovaných nepøipustí. Ve
zdùvodnìní se mimo jiné uvádí, e výsledek sporu nemùe ádným pøímým zpùsobem zasáhnout do právního postavení vedlejího úèastníka a e výsledek sporu ani ádné budoucí právní
vztahy nevyvolá. Soud dospìl rovnì k závìru, e spojitost mezi
VUT v Brnì a alovanými je natolik volná, e nezakládá existenci jakéhokoliv konkrétního hmotnì právního zájmu na vítìzství alovaných ve sporu.
Toto rozhodnutí je pro nás pøekvapivé a v jistém smyslu
i okující. Naprosto pomíjí fakt, e k události dolo na pùdì

naí alma mater, e lo o nae studenty a následnì absolventy 
úspìné architekty. Chceme-li budovat skuteènì demokratickou spoleènost, potom musíme dodrovat zásady, které jsou
samozøejmé pro vyspìlé demokracie. A jednou z nich je spoleèenství vysoké koly a jejích absolventù, které není omezeno
pouze na období studia, ale je trvalé. A právì tato vazba pøispívá k rozvoji spoleènosti v oblasti vzdìlávání, vìdy, výzkumu
a kultury. Kadá univerzita má zájem  a jsme pøesvìdèeni, e
i povinnost  zajímat se o osud svých absolventù a podporovat
je v situacích, kdy se jim dìje køivda. To platí bez výhrad
i v tomto pøípadì. Dále zmínìné rozhodnutí nepostihuje fakt,
e pøípad má spojitost s obdobím, kdy studenti byli hlavními
hybateli spoleèenských zmìn, které nai spoleènost navrátily
k demokracii a svobodì. lo o mladé lidi, kteøí tíivì pociovali
potøebu oèisty spoleènosti, o generaci, která se nebála vystoupit
ze stínu svých otcù a ukázat prstem na ty, kteøí nesli nesmytelnou zodpovìdnost za vechna léta pøíkoøí. Budí to v nás zdání
veobecnì registrované ztráty pamìti.
Je s podivem, e soud nepøihlédl ani k tomu, e VUT jako
vedlejí úèastník vstupuje do sporu také z toho dùvodu, aby
tímto krokem sdìlilo zájem o zátitu obecných principù ochrany akademických práv a svobody projevu, jak je zaruèují nae
Ústava, Listina základních práv a svobod i Zákon o vysokých
kolách. Dále povaujeme za nesprávné, e tíha vzniklé situace
je pøenáena pouze na tøi stateèné signatáøe. Na pøípad je nutno nahlíet i se vemi dùsledky jako na vyjádøení vùle celé studentské obce nebo alespoò tìch, kteøí na pøedmìtném shromádìní akademické obce zvedli na výraz souhlasu ruku. Ve
vnímáme ve svìtle svobodného a samosprávného studentova
projevu, otevøené a svobodné diskuse o otázkách etických a spoleèenských.
To jsou zásadní dùvody, proè se VUT proti zmínìnému rozhodnutí Mìstského soudu v Brnì odvolalo. Odmítnutí VUT
jako vedlejího úèastníka vyvolává reakce, které celou situaci
komplikují, zatemòují a ztajemòují. Zvlátì pøi vìdomí, e akademická práva a svoboda jsou nezbytnými souèástmi právního
státu, má nae univerzita bytostný zájem, aby mluvèí studentù
nebyli za své postoje a názory projevené na akademické pùdì
jakkoliv postihováni.
Jan Vrbka, rektor VUT v Brnì
Frantiek Zboøil, pøedseda Akademického senátu VUT v Brnì
Josef Chybík, dìkan Fakulty architektury VUT v Brnì
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Z archivu VUT v Brnì:
Historie výuky letectví
Brnìnská technika vznikala v lùnì nìmeckého Technického uèilitì zaloeného v roce 1849. Jako samostatná Èeská
vysoká kola technická se konstituovala o 50 let pozdìji. Patøila k velmi progresivním technickým kolám v Evropì, a proto
nemohla zùstat neteèná k tak perspektivnímu a významnému technickému oboru, jakým je letectví. Poèátky jeho výuky na
brnìnské technice (tehdy Vysoká kola technická dr. Edvarda Benee) spadají do roku 1937, kdy se ke specializaci motorová doprava pøidruilo studium letectví. Výukou encyklopedie stavby letadel byl povìøen docent V. Hacura. Úsilí vybudovat
pro Moravu centrum leteckého vysokého kolství bylo násilnì pøerueno uzavøením vysokých kol v roce 1939.

Pováleèná obnova
Ihned po osvobození v roce 1945 se na brnìnské technice pokraèovalo v zapoèatém díle. S velkým elánem se pøipravuje zahájení øádné výuky letectví. Za iniciativní podpory tehdejího
rektora Vysoké koly technické (VT) v Brnì Prof. J. Koouka
byly postupnì v letech 1945 a 1948 zøízeny ètyøi letecké ústavy.
Jejich pøednosty byli jmenováni profesoøi F. Sekanina, J. punda, F. Pospíil a V. Smolaø. První dva jmenovaní pùsobili na
VT ji pøed válkou. Ve kolním roce 1948/1949 obsahoval studijní plán odboru strojního inenýrství ve skupinì motorová
vozidla a letectví ji dostateènì iroký rejstøík leteckých disciplín.
Padesátá a edesátá léta
Slibnì se rozvíjející duchovní základnu letectví na VT v Brnì
postihla v roce 1951 neèekaná metamorfóza  nechtìná a násilná pøemìna civilní brnìnské techniky ve Vojenskou technickou
akademii (VTA). Civilní Vysoká kola technická v Brnì pøestala existovat. Ve vyím zájmu vechny její budovy a vekerá zaøízení pohltila VTA. Profesorský sbor, pokud neodeel na jiné
koly, vìtinou navlékli do uniforem. Podobnì se naloilo i se
studenty VT. Závazek, e VTA bude vychovávat nadále také
inenýry stávajících technických oborù pro civilní potøeby, tato
kola nenaplòovala. VTA pokraèovala pouze ve výchovì vysokokolských kádrù pro obory, které se bezprostøednì týkaly speciálního vojenského a zbrojního prùmyslu. K nim samozøejmì
patøilo od samého vzniku VTA i letectví. Neudritelná situace
ve výchovì inenýrù pro ostatní obory civilního prùmyslu si
brzy ádala øeení. Prùmyslovì silná moravská èást republiky
velmi záhy pocítila palèivý nedostatek inenýrù. Praktické potøeby si vynutily znovuzøízení civilní techniky v Brnì. Za velmi
obtíné situace, iniciativní a obìtavou prací bývalých profesorù
VT, za shovívavé pomoci VTA, se v roce 1956 obnovila brnìnská civilní technika pod novým názvem Vysoké uèení technické. Bohuel se obnovila bez výuky letectví. Ta nadále monopolnì patøila VTA, která se pozdìji pøejmenovala na Vojenskou
akademii Antonína Zápotockého (VAAZ). Výchova leteckých
specialistù vojensko-prùmyslových oborù na VAAZ skonèila
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v roce 1970. V následujících letech
na VAAZ pokraèovala jen nepravidelná výuka podnikových stipendistù, kteøí ke studiu leteckého inenýrství pøecházeli v závìru studia z jiných vysokých kol.
Osmdesátá léta a znovuobnovení výuky letectví
Zruení øádné výchovy leteckých inenýrù na VAAZ mìlo brzy odezvu Pøednosta leteckého ústavu
ve zøízení katedry letadel na strojní Prof. Frantiek Sekanina
fakultì ÈVUT v Praze. S historicky zanedbatelným odstupem
se toté podaøilo i na VUT v Brnì. Výnosem ministerstva kolství ÈSR ze dne 31. 1. 1982 byla na tehdejí strojní fakultì VUT
schválena výuka oboru letadlová technika a ke dni 1. dubna
1982 byla zøízena katedra letadel. Prvním vedoucím obnovené
katedry letadel byl jmenován Doc. Ing. Karol Filakovský, CSc.
Oborová výuka byla zahájena ve kolním roce 1983/1984. Obnova výuky letectví na civilní technice nebyla o nic jednoduí
ne její budování na poèátku. Obtíe spoèívaly pøedevím v nedostateèném materiálním vybavení. Ponìkud lepí situace byla
v ivém inventáøi. Mnozí z kvalifikovaných uèitelù, kteøí museli v rámci tzv. husákovské normalizace z VAAZ odejít, prokázali na VUT, e své uèitelské øemeslo nezapomnìli, a zaslouili se o to, e od samého poèátku byla výuka letectví na VUT
obnovena na vysoké úrovni. koda jen, e vìtina z nich dnes
patøí k seniorùm svého oboru. Vìdomi si své historické role
obìtavì pøedávali své cenné zkuenosti mladím nástupcùm.
Èásteèné nápravy køivd z padesátých let, spáchaných v duchu
stalinské megalomanie a militantní ideologie komunistickým
reimem, se VUT dostalo a po revoluci v roce 1989.
Porevoluèní vývoj
Díky obìtavé práci nepoèetného kolektivu katedry letadel ve
spolupráci se stálým okruhem externích uèitelù si obor letadlová
technika vydobyl své pevné místo ve struktuøe studijních oborù
na fakultì strojního inenýrství (FSI). Patøí k atraktivním a ná-
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roèným vìdecko-technickým oborùm, jimi se pyní jen nemnoho nejvyspìlejích technických univerzit a vysokých kol
v Evropì.
Porevoluèní výuka tohoto oboru doznala øady zmìn a inovací jak svou pøedmìtovou skladbou, tak i obsahovou náplní
u tradièních leteckých disciplín. Hlavní pozornost je soustøedìna na problematiku civilního veobecného letectví. Modernizace uèebního procesu se ubírá cestou komputerizace a poèítaèové podpory inenýrských prací. Poèáteèní nedostateèné vlastní
laboratorní vybavení se kompenzovalo exkurzemi do leteckých
závodù a odbornou praxí.
V porevoluèním období nastaly akademicky svobodnìjí
podmínky i pro dalí rozvoj katedry letadel. Padla elezná opona. Otevøeli jsme se svìtu, svìt se otevøel nám. Zaèíná klima
vhodné pro irí mezinárodní spolupráci, její absence za socialismu nás vehnala do role témìø rozvojové zemì. S urèitými
pocity lítosti nad tím, kde jsme mohli být, nebýt naí chybné
politické volby v roce 1948, pøijímáme nyní pomoc Evropského
spoleèenství. Jednou z významných mezinárodních aktivit, do
ní se katedra letadel VUT aktivnì zapojila, byla akce TEMPUS.
V rámci této organizované mobility studentù a uèitelù byla plnì
vyuita monost poznávat, pøebírat a vymìòovat si zkuenosti
s vìhlasnými evropskými technickými univerzitami a pracoviti, kde se pìstují letecké vìdy a vychovávají leteètí inenýøi.
Vznik Leteckého ústavu
V roce 1993 pøistoupila FSI k transformaci kateder na vyí
pedagogické a výzkumné celky  ústavy. Letecký ústav byl zøízen 1. 5. 1993 a jeho prvním øeditelem byl jmenován dosavadní
vedoucí katedry letadel Prof. Ing. Antonín Pítìk, CSc., odborník z praxe, který výuku i práci Leteckého ústavu jetì vìtí
mìrou pøimyká potøebám prùmyslové praxe. Práce ve prospìch
leteckého prùmyslu pøináí první ovoce. Svìdèí o tom napøíklad øada projekèních studií letounù i ultralehkých letounù
(KP-2U Sova). Nosnými smìry, jimi se Letecký ústav mimo
jiné profiluje v oboru letadlové techniky, jsou v prvé øadì moderní výpoètové metody v oblasti komplexní pevnostní a dynamické analýzy leteckých konstrukcí. Dále to je oblast aerodynamiky a mechaniky letu se zamìøením na zpøesòování výpoètových

modelù pro úèely projektování letadel. V tomto smìru je Letecký
ústav velmi dobøe vybaven poèítaèovou technikou i pièkovými
programovými systémy. Výzkumné výkony Leteckého ústavu
vzrostly vznikem Centra leteckého a kosmického výzkumu, dobudováním zkuebny letecké techniky pro pevnostní a dynamické zkouky letadel a jejich celkù, jako i vybavením dvìma
vlastními letadly pro letová mìøení. Toto vysokokolské pracovitì, vedle výukových a výzkumných úkolù, realizuje nadále
vývojové práce pro èeský státní i soukromý letecký prùmysl,
pøedevím v moravském regionu (projekt letounu VUT-100
Cobra). Soustøedìní výzkumu, vývoje a výuky pod jednu støechu se zcela zákonitì projevuje ve zkvalitnìní pøípravy naich
absolventù pro praxi v oboru letadlová technika.
Vzhledem k tomu, e rok 1993 byl zároveò rokem, v nìm se
rozdìlila èeskoslovenská federace, Letecký ústav rozíøil svou
pedagogickou náplò o výuku specializace provoz letadel v magisterském studijním programu. V roce 1995 vycházejí první
absolventi této specializace, kterou do rozdìlení federace monopolnì zajiovala tehdejí Vysoká kola dopravy a spojù v ilinì, nynìjí ilinská univerzita, se kterou nadále v této oblasti
spolupracujeme. V souèasné dobì je Letecký ústav také dritelem certifikátu, který ho opravòuje v rámci tøíletého praktiètìji
orientovaného bakaláøského studia k teoretické výuce profesionálních pilotù dle celoevropsky platného pøedpisu JAR-FCL 1.
Doc. Ing. Vladimír Danìk, CSc.,
Letecký ústav FSI VUT v Brnì

SUMMARY:
The Brno Technical University had been formed within the German Technical School founded in 1849. As an independent
Czech institute of higher engineering education, it was established 50 years later. Ranking among very progressive European
engineering schools, from the start, it had adopted a very active
attitude towards aviation, a promising major field of engineering
of that time. The origins of aviation teaching at the Brno Technical University date back to 1937.
10/2003 15
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Ejhle svìtlo  pozoruhodná
výstava v Moravské galerii
Ve dvou budovách Moravské galerie v Brnì  v Místodritelském paláci na Moravském námìstí a v Umìleckoprùmyslovém muzeum v Husovì ulici  byla 16. øíjna otevøena výstava Ejhle svìtlo. I kdy vystavené exponáty
tvoøí na první pohled zmì výtvarných ánrù, umìleckých pøístupù a jmen, která od sebe dìlí nìkdy i staletí,
má pozoruhodná výstavní akce silné vnitøní pojítko  fenomén svìtla. Koncept ambiciózního projektu naznaèuje i podtitul výstavy  Svìtlo mezi umìním, spiritualitou a vìdou.

K

urátor PhDr. Jiøí Zemánek výstavu rozèlenil do ètrnácti
kapitol, o jejich zamìøení vypovídají samotné názvy: Svìtlo romantikù, Ticho a svìtlo, Svìtlo zjevení, Imaginace ohnì,
Svìtlostín, Svìtlotvar, Svìtlobar va, Slunce, Kosmos, Transparence, rozklad a zrcadlení svìtla, Svìtelné divadlo, Kinetismus, Umìní nových médií a Architektura a svìtlo. Uvnitø tìchto skupin jsou pak sdruena díla na základì vnitøních námìtových nebo symbolických souvislostí, jdoucích napøíè vývojem
dìjin umìní bez ohledu na autora, dobu vzniku èi pouité médium. Svìtlo propojuje dva svìty. Hledí do fyzického i do toho
duchovního, zdùraznil Zemánek magiènost i odvìkou fascinaci èlovìka svìtlem.
Expozice kinetického umìní.

Vernisá výstavy probìhla za velkého zájmu návtìvníkù.
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Samotný výèet autorù potvrzuje, e se na výstavì podaøilo
soustøedit vysokou kvalitu. Namátkou lze z celé plejády èeských
pièek jmenovat Frantika Kupku, Václava Ciglera, Stanislava
Libenského, Jaroslavu Brychtovou, Václava Botíka, Huga Demartiniho, Radoslava Kratinu, Václava Krùèka, Olgu Karlíkovou, Dalibora Chatrného, Adrienu imotovou nebo Jindøicha
tyrského. Opomenuta nebyla ani èasem provìøená díla fotografù Frantika Drtikola, Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka, modernistù Josefa ímy, Jana Zrzavého nebo sochaøe Otto Gutfreunda.
Pozornost vìnuje výstava samozøejmì i svìtlu v architektuøe. Ke slovu se dostávají barokní stavby Jana Blaeje Santiniho,
vedle nìj rovnocennì vystupuje plejáda funkcionalistických architektù (vystaveny jsou fotografie z øady jejich brnìnských realizací) spolu s Janem Kaplickým a jeho studiem Future Systems nebo mladým autorem Federico Díazem. Sekce Umìní
nových médií pøipomíná velkolepé realizace svìtelného divadla scénografa Josefa Svobody z konce 50. let, oddíl vìnovaný
kinetismu zase oivuje svìtelné pøedstavení Petra Nikla. Nechybí ani svìtelný poèítaè Jiøího Èernického èi kinetický objekt
Zdeòka Peánka.
Výstava Ejhle svìtlo je pro Moravskou galerii projektem
roku. Na její pøípravì se významným zpùsobem podíleli i odborníci z Fakulty výtvarných umìní VUT v Brnì. Nakladatelství VUTIUM spolupracovalo na vydání rozsáhlé doprovodné

události

publikace. Velmi si váíme skuteènosti, e se právì tato výstava stala pøedmìtem spolupráce obou naich institucí v dobì,
kdy si VUT v Brnì pøipomíná 10. výroèí zaloení Fakulty výtvarných umìní. Vìøím, e nae spolupráce bude oboustranným pøínosem pro VUT v Brnì i pro Moravskou galerii a e
ji do budoucna budeme dále rozvíjet, øekla PhDr. Kateøina
Tlachová, povìøená vedením Moravské galerie. MG pøipraví po
dobu konání výstavy pro studenty VUT v Brnì v kadém mìsíci
jeden zvlátní doprovodný program  prohlídku s výkladem
kurátora, pøednáku, workshop, koncert apod. Kromì toho bu-

dou mít studenti VUT po celou dobu výstavy vstup zdarma.
Výstava Ejhle svìtlo v Moravské galerii potrvá do 29. února
2004.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková
SUMMARY:
In two buildings of the Moravian Gallery in Brno  in the Governors Palace in the Moravské námìstí and in the Museum of Applied Arts in the Husova Street, an exhibition entitled Ejhle
svìtlo (Look light) was opened on 16th October.

OSRAM Bruntál spol. s r.o.
NABÍZÍME UPLATNÌNÍ STUDENTÙM A ABSOLVENTÙM TÌCHTO OBORÙ:
STUDENTI
Co Vám nabízíme?
• Umoníme Vám seznámit se bìhem studia v rámci krátkodobých pracovních stáí
s praktickou aplikací poznatkù Vámi studovaného oboru
• Poskytneme Vám podporu pøi tvorbì diplomových prací, které budou øeit dílèí
otázky naí spoleènosti
Co od Vás oèekáváme?
• Výborné studijní výsledky a orientaci ve studovaném oboru
• Chu vyuít znalosti v praxi v rámci studijních stáí èi zpracování diplomových
prací v naí firmì
ABSOLVENTI
Co Vám nabízíme?
• Zajímavou a samostatnou práci v silné a prosperující spoleènosti patøící do nadnárodního koncernu SIEMENS AG
• Monost profesního rùstu a podporu odborného i jazykového vzdìlávání
• Pracovní stáe v sesterských spoleènostech OSRAM
• Motivující ohodnocení odpovídající kvalitì odvedené práce
• Sociální výhody (jazykové vzdìlávání, pøíspìvky na stravování, pìt týdnù dovolené, pøíspìvek na penzijní pojitìní, zamìstnanecké slevy na produkty koncernu)
• Zajiujeme ubytování a podporu pøi zajitìní trvalého bydlení ve mìstì Bruntál
a okolí
Co od Vás oèekáváme?
• Aktivní znalost anglického, pøípadnì nìmeckého jazyka, uivatelskou znalost práce na PC
• Schopnost týmové práce, iniciativu, vysoké pracovní nasazení a vytrvalost
• Zájem uèit se a pracovat na svém osobním profesním rozvoji

Spoleènost OSRAM Bruntál
spol. s r.o. je expandující
spoleènost se stoprocentní
zahranièní úèastí patøící do
koncernu SIEMENS. Naimi
hlavnímu aktivitami jsou výroba a prodej wolframových
a wolframkarbidových prákù pouívaných pøi výrobì
nástrojù ze slinutých karbidù
a wolframových slitin. 97 %
naí produkce dodáváme na
celosvìtové trhy. V druhé polovinì roku 2001 jsme zahájili
výrobu jemných wolframových drátù a spirál pro svìtelnou techniku. Naím cílem
je do roku 2004 získat silné
postavení evropské jednièky
v produkci tohoto sortimentu. Nová výroba pøináí nové KONTAKTUJTE NÁS
OSRAM Bruntál spol. s r.o. (Personální oddìlení), Zahradní 46, 792 01 Bruntál
pracovní pøíleitosti.

• Materiálové
inenýrství
• Konstrukèní
a procesní
inenýrství
• Strojírenská
technologie
a prùmyslový
management
• Strojírenská
technologie
• Øízení jakosti

Tel. è.: 554 793 218, e-mail: marketa.hrychova@osram-bruntal.cz
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K diskusi:
Co je to odborná angliètina?
Poslední dobou èasto slýcháme o internacionalizaci èeského vysokého kolství, její stav pøipravenosti bude
ji brzo provìøen vstupem ÈR do Evropské unie. Je nasnadì, e internacionalizace, tzn. zmezinárodnìní èeského vysokého kolství, nemùe nastat bez dobré znalosti cizích jazykù. Nejdùleitìjím cizím jazykem se
veobecnì stává angliètina, protoe je nejvíce rozíøená. Zároveò je angliètina profesním jazykem elektrotechnického inenýrství, protoe vìtina vìdeckých knih a jiných publikací tohoto oboru je napsána právì
anglicky.

J

aká je to angliètina, jak se lií od té, kterou slyíme ve filmech, èteme v beletrii, pouíváme pro bìnou komunikaci
v sociálních situacích, zkrátka, jak se lií od té obecné angliètiny? Odborná angliètina se lií zásadnì, protoe má jinou funkci, jiný úèel ne angliètina obecná. Funkcí odborné angliètiny
je vytváøet a popisovat nové koncepce, dokazovat hypotézy, odhalovat vnitøní zákonitosti jevù, pojmenovávat a popisovat nové
jevy a vztahy mezi nimi, definovat novì objevené zákonitosti.
K tomu odborná angliètina musí pouívat odpovídající jazykové prostøedky. Musí být objektivní, pøesná, bez emocí a individuality, musí logicky a chronologicky vyjadøovat sdìlované.
Formou psané odborné angliètiny je monolog, její vìtná skladba je monotónní a hutná s typickým uitím vìtných kondenzorù (to jsou gerundiální, participiální a infinitivní vazby místo
vedlejích vìt uvozených spojkami) a s pouitím stereotypní
slovní zásoby. Tyto uvedené vlastnosti jsou typické pro styl odborné angliètiny, co je styl vìdy a techniky a jeho subkategorie
populárnì nauèný styl. Subkategorie populárnì nauèného stylu
se lií stupnìm formálnosti. Mùe toti obsahovat slova hovorová
 neformální, jak je zøejmé napø. v èláncích èasopisu the New
Scientist, které pouíváme pøi výuce studentù FEKT a FIT. kála formálnosti má nìkolik stupòù  od oficiálního jazyka, pøes
formální k hovorovému, dialektu a po výrazy, které jsou obecnì
tabu. Styl odborné angliètiny také vykazuje rùznou modalitu,
co laicky vyjádøeno znamená rùzné slohové útvary s rùzným
úèelem, napø. vìdecká kniha s èlenìním na kapitoly a podkapitoly, technická zpráva, pøíspìvek na konferenci nebo èlánek
v odborném vìdeckém èasopise atd.
Odborný styl tedy není tvoøen pouhými speciálními termíny
oboru, jak se vìtina laické veøejnosti domnívá. Je pravda, e
elektrotechnické texty pouívané na naí fakultì obsahují prùmìrnì tøicet procent speciálních termínù ve slovní zásobì. Takové mnoství speciálních výrazù u má vliv na gramatickou
strukturu vìty, zejména na vìtnou skladbu, jak je uvedeno
výe. Ta je potom souèástí stylu, který je nejdùleitìjím charakteristickým rysem odborné angliètiny. Je to styl vìdy a techniky. V psaném odborném jazyce je dalím typickým rysem
jeho formát, který je pomìrnì tradièní a nenápaditý, a to zejména v knihách. Je ozvlátnìn formálním èlenìním (napø. èíslované odstavce), které podporují logický a chronologický po-
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stup sdìlovaného, a také tabulkami èi obrázky, které dokumentují sdìlované teorie nebo zobrazují popisované pøístroje. S pouitím poèítaèù se formát stává variabilnìjím a více dovede
zaujmout ètenáøovu pozornost.
Míra formálnosti odborného stylu je závislá na receptorovi,
tedy posluchaèi nebo ètenáøi, a souèasnì i na jejím producentovi, tj. mluvèím nebo pisateli. Èím více je receptor vzdìlán ve
svém oboru a èím lépe ovládá angliètinu, tím sloitìjí odborné
texty nebo konverzaci dokáe vnímat a pozdìji sám i produkovat. Dobrá znalost oboru spoleènì s dobøe zvládnutými jazykovými strukturami angliètiny  to jsou dvì podmínky osvojení si
odborné angliètiny a jejího vyuívání v profesi. Taková profesní
jazyková dovednost nepochybnì pøispìje k uplatnìní naich
absolventù na evropském, mezinárodním trhu práce, ponìvad
pøispívá k rozíøení jejich kvalifikace a zabezpeèení jejich sociálního postavení.
Cílem Ústavu jazykù FEKT je pomáhat studentùm v porozumìní odbornému anglickému jazyku a hlavnì nauèit je tento
profesní jazyk aktivnì pouívat. Pravidla a charakteristické rysy
angliètiny pro elektrotechnické úèely, které byly v rámci naeho
výzkumu definovány na základì analýzy odborných elektrotechnických textù, jsou souèástí metodických postupù, zejména pøi výuce doktorandù.
PhDr. Milena Krhutová,
vedoucí Ústavu jazykù FEKT VUT v Brnì

SUMMARY:
We have been hearing quite a lot lately about internationalizing
the Czech universities, and the expected EU accession of the
Czech Republic will tell what has actually been achieved. No
doubt, this internationalization of the Czech system of higher
education cannot be effected without a good knowledge of foreign languages.
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Fórum prùmyslu a vysokých kol
zaèíná nabírat druhý dech
Fórum prùmyslu a vysokých kol vzniklo ji pøed nìkolika lety. Jeho èinnost vak dosud nepøináela oèekávané
výsledky  vìtí propojení univerzit s prùmyslovou praxí a tím i snadnìjí transfer výsledkù vývoje a výzkumu
do praxe. Nyní se zdá, e se situace zlepí a fórum získá tolik potøebný impulz. Ministrynì kolství Petra
Buzková toti ustavila svùj nový poradní orgán, ve kterém mají zastoupení rektoøi èeských technických univerzit a pøedstavitelé nejvìtích prùmyslových firem, které u nás pùsobí. Slibné je, e se tak stalo rovnì na
základì iniciativy prùmyslové sféry.
Vysoké koly plní nejen funkci vzdìlávací a vìdecko-výzkumné
instituce, ale zejména technické univerzity mají své významné
poslání v oblasti inovací technologií a vývoje nových produktù
hmotné i nehmotné povahy, co má pozitivní dopad na rozvoj
celého naeho hospodáøství. Toho si je vìdom i prùmysl, zejména proto, e jeho rozvoj vyaduje vysoce vzdìlané a flexibilní
inenýry. Souvisí to samozøejmì i s tím, e v poslední dobì
vstupují do Èeské republiky velcí zahranièní investoøi, kteøí zde
budují nejen výrobní zaøízení, ale poèítají u nás i s vlastním
vývojem. Proto si myslím, e iniciativa ministerstva pøila ve
správnou dobu, je pøesvìdèen Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka,
DrSc., rektor VUT v Brnì a èlen poradního orgánu ministrynì.
Letos na podzim se uskuteènila dvì jednání fóra. Na záøijovém, které probìhlo za úèasti øeditelù významných podnikù
a pøedstavitelù technických univerzit, zástupcù ministerstva
kolství, ministerstva prùmyslu a obchodu a dalích institucí,
byl ustaven poradní sbor ministrynì. Byli do nìj nominováni
Prof. Ing. Jiøí Witzany, DrSc., rektor ÈVUT v Praze, Prof. Ing.
Zdenìk Vostracký, DrSc., rektor ZÈU v Plzni, Prof. RNDr. Ing.
Jan Vrbka, DrSc., rektor VUT v Brnì, Ing. Pavel Kafka, generální øeditel Siemens, s.r.o., Ing. Vratislav Kulhánek, pøedseda
pøedstavenstva koda Auto, a.s., a Ing. Antonín Koláèek, generální øeditel Appian Group, a.s. Za MMT je èlenem Dr. RNDr.
Petr Koláø, CSc., námìstek ministrynì pro vysoké kolství.
V øíjnu probìhla dalí schùzka poradního sboru. Pøedmìtem
jednání bylo:
1. Vytvoøení zvlátního fondu na podporu technického vzdìlávání.
2. Vytváøení klastrù firem okolo technických univerzit.
3. Úèast zástupcù prùmyslu v hodnotících grémiích pro výzkumné zámìry a program výzkumných center.
4. Koordinace udílení cen za výzkum a vývoj.
5. Doplnìní Akreditaèní komise o zástupce prùmyslu.
6. Vytvoøení spoleèné informaèní databáze v oblasti technického vzdìlávání a uplatnìní absolventù technických vysokých kol.
7. Problematika nepøímé podpory výzkumu a vývoje  daòové
odpisy, pobídky apod.

8. Provázanost a koncentrovanost zdrojù na podporu výzkumu a vývoje.
9. Legislativní rámec sponzoringu pøístrojového vybavení vysokých kol.
10. Legislativní rámec pro zakládání spin-off firem.
11. Vyjasnìní profilu absolventa bakaláøského studia technických oborù.
Zástupci prùmyslové sféry na jednáních jasnì deklarovali svùj
zájem podpoøit rozvoj technických vysokých kol. V úvahu pøipadá mj. zøízení zvlátního fondu utvoøeného na podporu technického vzdìlávání, z kterého mohou být v budoucnu hrazena
stipendia, praxe nebo pøístrojové vybavení a prakticky orientovaný výzkum na univerzitách. Sponzorující podniky budou poadovat pouze efektivní vyuívání svých finanèních pøíspìvkù,
øekl rektor Vrbka.
Èlenové poradního sboru se budou pravidelnì scházet, dalí
schùzka se uskuteèní v listopadu. Do konce roku by mìlo Fórum spolupráce vysokých kol a prùmyslu koncipovat návrhy
na zlepení celkové situace. Pøedpokládá se øeení tøí okruhù
problémù. Prvním je navrení takových legislativních zmìn,
které umoní odstranìní právních pøekáek, bránících vìtí
spolupráci (podnikání vysokých kol, daòové záleitosti, pobídky, otázky sponzoringu apod.). Druhým okruhem problémù je
definování budoucích poadavkù firem na specializaci svých
zamìstnancù. Z odhadu tìchto poadavkù mohou vysoké koly
vycházet pro zamìøení svých studijních programù. Fórum chce
také pøipravit dvì pøípadové studie konkrétní spolupráce technické univerzity a prùmyslové firmy. Takové studie by v budoucnu mohly slouit jako vzor pro dalí vysoké koly i podniky.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
Although the Forum of Industry and Universities has been in existence for a few years, until recently, its activities had not been
too extensive and the outcomes not up to the expectations 
closer links of universities to industries and thus more immediate application of research and development results to practice.
Now the situation seems to be improving at last and the forum
will receive a much-needed impulse.
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Jde o vìtí propojení
vysokých kol s praxí
Agentura CzechInvest uspoøádala v praském hotelu Renaissance diskusní setkání pøedstavitelù vrcholového managementu spoleèností se zahranièním kapitálem pùsobících v Èeské republice, zástupcù èeských
technických univerzit a Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR. koda, e ne vechny pozvané vysoké koly této dobré pøíleitosti k výmìnì názorù a vyjasnìní pozic a vzájemných poadavkù vyuily. Za VUT
v Brnì se jednání zúèastnil prorektor pro tvùrèí rozvoj Prof. RNDr. Josef Janèáø, CSc.

S

chùzky se zúèastnili generální øeditelé a vrcholoví manaéøi nejvìtích zahranièních spoleèností pùsobících v Èeské
republice, napø. Toyota-Peugeot-Citroën, Mitsubishi, Panasonic, Sumitomo, Foxconn, Matsushita, Barco Manufacturing aj.
Za vysoké koly byli pozváni rektoøi ÈVUT v Praze, ZÈU v Plzni
a VUT v Brnì. Své zástupce vak vyslaly pouze VUT v Brnì
a Západoèeská univerzita v Plzni. Podle prorektora Josefa Janèáøe to bylo komentováno ze strany manaérù zúèastnìných firem jako výraz pøístupu k moné spolupráci. Za ministerstvo
kolství byl na diskusním setkání Doc. RNDr. Petr Koláø, CSc.,
námìstek ministrynì pro vysoké koly a vìdu.
Hovoøilo se o tom, co firmám nejvíce vadí na systému a struktuøe naeho technického vysokého kolství. Máme problém
najít nìkteré profese, uvedl napøíklad pan Masatake Enomoto, prezident automobilky ToyotaPeugeotCitroën, která se
staví v Kolínì. Podle nìj není dostatek specialistù v oblasti informaèních technologií a øízení kvality. Také dalí vrcholoví
manaéøi nejsou spokojeni s oborovou strukturou absolventù,
kteøí opoutìjí nae univerzity. Øadu specialistù musíme získávat v zahranièí, protoe v Èesku nejsou, potvrzuje øeditel
Foxconnu pan Jim Chang.
Zahranièní firmy poadují také lepí pøípravu studentù na
poadavky praxe a tìsnìjí propojení univerzitního výzkumu
s poadavky prùmyslových firem. Vysokým kolám zase naopak
èasto chybìjí informace, o jaké oblasti výzkumu mají firmy

Za VUT v Brnì se setkání zúèastnil prorektor Prof. Josef Janèáø.
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konkrétní zájem. Vìtí propojení univerzitní výuky a výzkumu
s vývojem v praxi je podle rektora ZÈU v Plzni Zdeòka Vostrackého naprosto nezbytné.
Manaéøi zúèastnìných firem prezentovali na setkání ty
problémy, které pociují ve spolupráci s èeskými vysokými kolami. My jsme zase øekli, jak to vidíme z pohledu kol. I kdy
jsme si vìdomi rezerv v kvalitì pøípravy naich absolventù 
nedostateèná komunikace v cizích jazycích a také urèitá mení
schopnost adaptace na týmovou spolupráci  myslím, e pøístup VUT v Brnì k poadavkùm firem je flexibilní a jsme pøipraveni potøebám praxe vycházet vstøíc. Nae prezentace byla
na setkání pøijata pozitivnì a nìkteøí z velkých investorù dokonce projevili lítost, e se pøi výbìru lokality pro svou výrobu
nedostali do Brna, øekl Josef Janèáø.
Jako pøíklad schopnosti brnìnské univerzity zapojit se do
transferu výsledku výzkumu a vývoje do praxe zmínil v diskusi
prorektor Janèáø nedávné otevøení vlastního Technologického
inkubátoru VUT v Brnì. Vìtina ze zúèastnìných investorù
byla z oblastí automobilového prùmyslu a výroby poèítaèù
a jejich komponentù. Proto je inkubátor zajímal pøedevím
z pohledu, e jsme kola schopná pøenáet vìdu do praxe a e
jsme schopni principiálnì spolupracovat na reálných projektech, konstatoval Josef Janèáø.
Setkání, které CzechInvest uspoøádal v rámci poskytování
komplexního servisu zahranièním investorùm, mìlo pøispìt ke
zlepení komunikace mezi velkými spoleènostmi a vysokými
kolami. Bylo dobré, e si úèastníci vyjasnili své pozice a zjistili, kde jsou limity dané zákonem, financemi nebo nepruností
systému. Myslím, e v tomto duchu bude spolupráce pokraèovat. Na VUT v Brnì pøijedou zástupci nìkterých zúèastnìných
firem, aby zjistili situaci a monosti konkrétní spolupráce, dodal prorektor.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
The CzechInvest agency staged a debate where representatives
from joint-venture companies operating in the Czech Republic
met those from Czech technical universities and from the Czech
Ministry of Education, Youth and Sports. Unfortunately, not all of
the Czech universities have taken advantage of this opportunity
for exchanging experiences and explaining attitudes.
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Brnìnské univerzity se pøedstavily
na konferenci EAIE ve Vídni
EAIE (European Association for International Education), nezisková organizace podporující spolupráci univerzit Evropy i celého svìta, uspoøádala od 10. do 13. záøí 2003 na Universität Wien svou 15. výroèní konferenci.
Vech est brnìnských vysokých kol (MU, VUT, MZLU, VFU, JAMU a VA) se této významné akce zúèastnilo
a na soubìnì probíhající výstavì se úspìnì prezentovalo spoleèným stánkem s oznaèením Brnìnské univerzity. Toto pojetí se ukázalo jako velmi astné a bylo pozitivnì hodnoceno øadou návtìvníkù.

E

vropská asociace odborníkù mezinárodního vzdìlávání
EAIE sdruuje pracovníky zahranièních oddìlení vysokých
kol, vzdìlávací zaøízení a také vládní i nevládní instituce, které
mají zájem o prohlubování zahranièních kontaktù v oblasti vyího vzdìlávání. Èlenství v této mezinárodní organizaci je individuální. V souèasné dobì má EAIE kolem 1 600 èlenù z celého svìta. Výroèní konference EAIE, které obsahují pøednáky,
semináøe, workshopy, expozice jednotlivých univerzit a firem
z oblasti vzdìlávání i vládních agentur, jakými jsou napø. Britská rada nebo Fulbrightova komise, a dalích subjektù, které se
zajímají o roziøování vzdìlávacích výmìn, se konají pokadé
na jiném místì. Poøádáním letoní konference byla povìøena
Vídeòská univerzita. O významu akce svìdèí i skuteènost, e se
na ní selo více ne dva tisíce úèastníkù z celého svìta.
Stánek brnìnských univerzit byl jedním ze dvou, na kterém
se vysoké koly z jednoho mìsta prezentovaly spoleènì (druhým byl stánek ruského Petrohradu). Zájem o Brno a jeho univerzity byl po celé tøi dny trvání konference enormní. Zájemcùm byly rozdány stovky informaèních brour o Brnì a jeho
vysokých kolách. K dispozici byly tiskové materiály jednotlivých univerzit, leták o mìstì Brnì a spoleèná broura o brnìnském vysokém kolství.
Tìitì prezentace bylo na Masarykovì univerzitì, která pøipravila koneènou verzi spoleèné broury The Brno Universities i vlastní expozici na výstavì. V anglicky vydané publikaci
vechny brnìnské univerzity pøedstavily své studijní programy,
pøedmìty vyuèované v angliètinì a monosti pro studium zahranièních studentù. Útvar vnìjích vztahù VUT v Brnì pøipravil text a obrázky týkající se naí univerzity a významným zpùsobem se podílel na zajitìní finanèních prostøedkù zejména
od Magistrátu mìsta Brna urèených jak na expozici, tak i na
brouru. Ve svém nakladatelství VUTIUM potom VUT v Brnì
publikaci The Brno Universities vydalo.
Pøíjemné bylo setkání se zástupci partnerských univerzit
v rámci programu Socrates/Erasmus i bilaterálních smluv (napø.
FH Pforzheim  Nìmecko, University of Bristol  Velká Británie, FH Coburg  Nìmecko, Universitat Politécnica di Valencia
 panìlsko, Malmö University a Uppsala Universiteit  védsko, Molde University College  Norsko, University of Wisconsin  USA), kteøí velmi pozitivnì hodnotili pùsobení naich stu-

Spoleèný stánek brnìnských univerzit.

dentù na jejich institucích. Pracovníci útvaru vnìjích vztahù
také jednali a navazovali dalí dùleité kontakty s pøedstaviteli
øady univerzit, které ji jsou nebo se v budoucnu mohou stát
perspektivními partnery pro výmìnu studentù a pedagogù,
popø. výzkum a dalí formy spolupráce (napø. Tallin Technical
University  Estonsko, RMIT University Melbourne  Austrálie,
Haagse Hogeschool  Holandsko, University College Aarhus 
Dánsko, Hoheschoole West-Vlaanderen  Belgie, Oulu  Finsko Polytechnic, Ritsumeikan University  Japonsko aj.).
Cenné bylo také to, e na konferenci ve Vídni si mohli zástupci brnìnských univerzit v praxi ovìøit, e vzájemná spolupráce pøi úèasti na akcích takového formátu je velmi výhodná
a navíc vysílá smìrem do zahranièí pozitivní signál o dobré atmosféøe panující ve vztazích akademické obce v mìstì Brnì.
Spoleèná expozice byla z tohoto pohledu také velmi kladnì hodnocena celou øadou návtìvníkù konference. Úèast brnìnských
univerzit samozøejmì pomohla i propagaci Brna jako významného centra vysokokolského vzdìlávání v Èeské republice.
Ing. Bohumír Svoboda, Útvar vnìjích vztahù VUT v Brnì
SUMMARY:
European Association for International Education (EAIE), a nonprofit organization in support of co-operation among universities
in Europe and in the whole world held its 15th annual conference
at Universität Wien. All six Brno universities took part in this important event and presented its common stand labelled Brno
University at an exhibition organized in parallel.
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Významné osobnosti historie
VUT v Brnì  rektoøi
Pokraèujeme v rubrice, v ní postupnì pøedstavujeme 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. Dr. techn. Jan Novák

Jan Novák se narodil 4. kvìtna 1881 v Prostìjovì jako syn obchodníka. Po maturitì na
prostìjovské reálce studoval v letech 18991901 chemii na Èeské vysoké kole technické v Praze. Od roku 1901 pokraèoval ve studiu na technice ve Vídni, kde v roce 1903
úspìnì vykonal druhou státní zkouku. Kromì toho absolvoval jednosemestrové doplòovací studium na polytechnice v Curychu. V letech 19031904 pùsobil jako asistent
na èeské vyí prùmyslové kole v Praze. V roce 1906 byl na ÈVT jmenován doktorem
technických vìd. Od kvìtna 1906 do prosince 1912 byl nejprve asistentem, pozdìji
adjunktem Zemského výzkumného ústavu zemìdìlského v Brnì. V roce 1911 se habilitoval na brnìnské èeské technice pro obor organická chemie. V listopadu 1912 byl
jmenován mimoøádným profesorem analytické chemie. Vedle profesora B. Kumy se
tak stal druhým profesorem novì zøízeného odboru chemického inenýrství èeské
techniky v Brnì. Øádným profesorem byl jmenován v roce 1919 a ve studijním roce
1919/1920 zastával funkci dìkana chemického odboru. Rektorem koly byl zvolen na
studijní rok 1926/1927.
Kromì profesury analytické chemie suploval Jan Novák v letech 19181926 chemickou technologii potravin pro posluchaèe 4. roèníku. Se svými asistenty se zabýval
pracemi o karbidech hoøèíku, produktech hydrolýzy bílkovin, elektrolytickém stanovení antimonu a o vlivu ozónu na oxidaci alkoholù a umìlé stárnutí lihovin. Velkou
pozornost vìnoval zaèínající výrobì plastických hmot a získal v tomto oboru i nìkolik
spoleèných patentù. Zemøel 16. února 1929 v Brnì.

Prof. Ing. Karel imek

Karel imek se narodil 13. dubna 1880 v Tøebohosticích u Èeského Brodu. Po maturitì
na vyí reálce v Praze v roce 1898 pokraèoval ve studiu na praské technice. Po ukonèení studia inenýrského stavitelství pracoval rok jako inenýr na stavbì dráhy Jièín
Turnov u firmy J. Kruli. V letech 19041906 byl asistentem a konstruktérem u profesora A. Velf líka na ÈVT v Praze. V roce 1906 opìt vymìnil kolu za praxi a a do roku
1913 pracoval v praské mostárnì, filiálce Èeskomoravské továrny na stroje, kde vypracoval øadu detailních projektù elezných konstrukcí, a to jednak mostních, jednak konstrukcí stavitelství pozemního a vodního.
V lednu 1914 byl jmenován mimoøádným profesorem èeské techniky v Brnì. V roce
1920 se stal øádným profesorem statiky se základy grafické statiky, elezných staveb
pozemních a encyklopedie technické mechaniky. V letech 1916/1917 a 1919/1920 byl
dìkanem odboru inenýrského stavitelství a zemìmìøièského inenýrství a v roce
1932/1933 dìkanem odboru architektury a pozemního stavitelství. Rektorem koly se
stal v roce 1927/1928. Kromì znaèných uèebních povinností byl profesor imek v neustálém spojení s praxí a vypracoval øadu projektù vlastních konstrukcí (otoèné jeøáby,
jeøábové vozy, gradaèní vì, èelist a trupy stavidel pro hydrocentrálu aj.). Od poèátku
spoluvytváøel základy celostátních i místních èeských vìdeckých institucí. Byl èlenem
Èeské matice technické, Masarykovy akademie práce, pøedsedou Svazu vysokokolských profesorù, èlenem èetných odborných a zkuebních komisí. Dne 31. kvìtna 1951
byl ze zdravotních dùvodù penzionován. Zemøel v roce 1956.
PhDr. Renata Krejèí, archiv VUT v Brnì
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Diplomové práce 2003
na Fakultì architektury
Fakulta architektury VUT v Brnì uspoøádala v øíjnu v Galerii architektury na Starobrnìnské ulici výstavu diplomových prací svých absolventù. V letoním roce na fakultì konèily souèasnì dva roèníky studentù, øíjnová
výstava pøedstavila ty, kteøí obhajovali své diplomové práce v letním semestru. Na vernisái promluvil dìkan
fakulty Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., jeho úvodní slovo pøináíme.

Jak to, e brnìnská kola v prùbìhu jediného roku ji podruhé
v Galerii architektury vystavuje diplomové práce svých absolventù? Vdy jedna výstava se ji uskuteènila na jaøe a dokonce
mìla úspìné pokraèování ve védském Stockholmu. S èím pøicházejí studenti a jejich uèitelé nyní? e by nám chtìli toté
ukázat jetì jednou? Nebo se jedná o omyl? Takové nebo podobné otázky si mohli klást ti, kteøí dostali pozvánku na vernisá. Odpovìï je jednoduchá a má své jádro ve zkrácení studia,
které jako dùsledek akreditaèního øízení Fakulta architektury
pøijala v akademickém roce 2002/2003.
A tak zasaeni vlivy mnoha okolností jsme mìli letos to tìstí,
e léta studií mohly ukonèit dva roèníky. V zimním semestru to
byli posluchaèi, kteøí se na naí alma mater vzdìlávali est a pùl
Vystavené práce ukazují stále tìsnìjí sepìtí Fakulty architektury s reálným ivotem Brna.

roku. V semestru letním své diplomové práce obhajovali ti, jejich
studium ji bylo o jeden semestr kratí  právì oni vystavují.
Jestlie jsou závìreèné práce mladích bakaláøù zamìøeny
na jediný námìt  jediné zadání, potom práce diplomantù mají
ve výbìru témat nespoutanou volnost. Vzniklá rùznorodost, které si kadý vimne, vychází ze samotné ideje výstavy. Podle ní
mìly být pøedstaveny takové práce, které pøed nejirí architektonickou obcí mohou do jisté míry pøedstavit zamìøení vech
esti ateliérù, které na fakultì pùsobí. Témata vystavených diplomek jsou pestrá a v plastickém defilé pøedstavují to, èím se
v posledním období intenzivnì zabýváme. V drtivé vìtinì se
nejedná o vlané nebo chcete-li akademické postoje k problémùm, které hýbou spoleèností. Z výkresù a modelù je spíe zøejmá a nepøehlédnutelná poctivá snaha vytvoøit dobrou architekturu a tvùrèím hledáním pøispìt k øeení aktuálních úkolù.
Do jaké míry se to daøí, to ji posuïte sami.
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., foto Michaela Dvoøáková

Mladí absolventi èasto pøicházejí s originálním øeením.

SUMMARY:
The BUT Faculty of Architecture organized an exhibition of its
graduate students degree projects at the Gallery of Architecture
in the Starobrnìnská Street in October. In this academic year,
students of two years graduated and the exhibition presented
degree projects of the summer semester graduates.
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Ulice ponese jméno geniálního
matematika a brnìnského rodáka
Díky podnìtu Fakulty informaèních technologií VUT v Brnì bude snad ji brzy nìkterá z nových ulic Brna
pojmenovaná po geniálním matematickém mysliteli a brnìnském rodáku Kurtu Gödelovi. Mìlo by se tak stát
v lokalitì brnìnského Technoparku, který se v dlouhodobém horizontu má stát vìdeckým a tvùrèím mozkem
mìsta a pro názvy zde novì vznikajících ulic mají být vybírána právì jména významných brnìnských vìdcù
a vynálezcù. Jihomoravská metropole tak alespoò èásteènì splatí dluh, který vùèi popularizaci brnìnského
pùvodu svìtovì proslulého vìdce Kurta Gödela má.

K

urt Gödel, uznávaný za jednoho z nejvýznamnìjích matematických logikù
20. století, se narodil v Brnì 28. 4. 1906. Zemøel v Princetonu 19. 1. 1978. Jeho práce se
koncentrují na obecné vlastnosti logiky a jejího formálního vyjádøení. Výzkum omezenosti formálních systémù vede k vylouèení
úplné formalizace vìdeckého poznání, a má
tedy klíèový význam pro filozofii. Pro informatiku to zase znamená, e poèítaèe nejsou s to zodpovìdìt vechny matematické
problémy, i kdybychom je naprogramovali sebechytøeji. A pøece
si i nìkteøí brnìntí intelektuálové nejsou vìdomi, e tento fenomenální myslitel pochází z Brna.
Gödel vyrùstal v zámoné nìmecké rodinì, která v Brnì
bydlela na Pekaøské ulici è. 3. Otec byl øeditelem a pozdìji spolumajitelem Redlichovy textilní továrny. Byl první, kdo zaèal
mladièkého Kurta zasvìcovat do tajù matematiky.
Kurt vystudoval gymnázium v Brnì (1923) a ji bìhem støedokolských studií byl zamìøen výhradnì na matematiku a jazyky. Projevoval jen velmi vlaný zájem o drtivou vìtinu ostatních pøedmìtù. Bratr Rudolf vzpomíná ve svém deníku: Na
støední kole byl mùj bratr více jednostranný ne já a k pøekvapení uèitelù a spoluákù zvládl vysokokolskou matematiku
jetì pøed jejím ukonèením... Matematika a jazyky mu ly podstatnì lépe ne literatura a historie. Tradovalo se, e bìhem celého gymnaziálního studia neudìlal jedinou gramatickou chybu v latinì. Univerzitu absolvoval Kurt Gödel ve Vídni (1929),
kde pak pùsobil nejprve jako soukromý docent. Hitlerùv nástup k moci nemìl z poèátku na Gödela vliv, o politiku se nezajímal. Nicménì vrada jeho uèitele profesora Schlicka, kterého
zastøelil nacionálnì-socialistický student, se stala pro Gödelùv
pozdìjí ivot významným a otøesným záitkem.
První mimoøádnou pozornost ve vìdeckém svìtì upoutala
jeho publikace O formálnì nerozhodnutelných vìtách v Principia Mathematica a pøíbuzných systémech (1931). Bìhem
pùsobení na univerzitì byl èlenem tzv. Vídeòského kruhu, ve
kterém diskutovali nejvýznamnìjí matematici o problémech
matematiky a logiky. Na jeho poèest pùsobí ve Vídni Spoleènost Kurta Gödela. V roce 1934 zaèal pøednáet na univerzitì
v Princetonu, odkud se do Evropy vrátil u jen nakrátko
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v r. 1938, aby se oenil. Roku 1940 emigroval natrvalo do USA,
kde pùsobil na slavném Institutu pro pokroèilá studia, který
vedl Albert Einstein. V roce 1974 byl u jako obèan USA vyznamenán Národní medailí za vìdu. Pro zásluhy o rozvoj vìdy byl
vyznamenán èlenstvím ve stìejních vìdeckých spoleènostech,
byl èlenem Národní vìdecké akademie USA, Americké akademie umìní a vìd, zahranièním èlenem britské Královské akademie, korespondujícím èlenem Institute de France, Britské
akademie vìd a èlenem londýnské Matematické spoleènosti.
Gödelovy práce se soustøedily na obecné vlastnosti logiky
a jejího formálního vyjádøení. Výzkum omezenosti formálních
systémù vedl k vylouèení úplné formalizace vìdeckého poznání. Ukázal, e matematika není ukonèený objekt, pro informatiku to znamená, e poèítaèe nejsou schopny vyøeit vechny
matematické otázky, i kdyby mìly sebevìtí kapacitu a byly sebelépe naprogramovány. Gödelovy vìty obohatily názory na
formální strukturu matematiky, naly uplatnìní ve filozofii
a pøispìly k vymezení hranic moností výpoèetních strojù. Gödelovy logické závìry se uplatnily pøi výzkumu èinnosti mozku
a pøi snaze o vytvoøení umìlé inteligence.
Konec Gödelova ivota byl tragický. Trpìl utkvìlou pøedstavou, e bude otráven. Bratr Rudolf, sám profesí lékaø, na toto
období vzpomíná tìce: Bratr byl velmi obtíný pacient. Zachovával pøehnanì pøísnou dietu a velmi zeslábl. Nakonec Kurt
odmítl jíst cokoliv. Ano, doslova se umuèil k smrti hladem.
Tragická smrt jako by vtiskla punc celé jeho osobì: byl klubíèkem nervù, a pøece fenomenální myslitel. Ale není mnohdy
právì toto sepìtí zdánlivì tak nesluèitelných rysù mateøským
znaménkem génia? Za takového ho nepochybnì povaoval jeho
pøítel Albert Einstein, kter ý na dotaz, proè v Princetonu chodí
kadodennì do kanceláøe, pøekvapivì odpovìdìl: Abych mìl
to privilegium doprovázet Kurta Gödela domù. Naím privilegiem je sdílet rodné mìsto Kurta Gödela. Vame si tohoto rodáka stejnì, jako si jej váil Einstein.
Doc. RNDr. Alexander Meduna, CSc.,
Prof. Ing. Tomá Hruka, CSc.
Pozn. red.: V tìchto dnech vydává nakladatelství VUTIUM
první èeský pøeklad knihy E. Nagela a J. R. Newmana: Gödelùv
dùkaz. Red. D. R. Hofstädter, pøeklad R. Neiderle.
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Dalí cyklus twinningového
programu rozvoje dodavatelù
V øíjnu se uskuteènil v Centru VUT v Brnì dalí ze semináøù twinningového projektu rozvoje dodavatelù. Jeho
cílem je zvýit konkurenceschopnost èeských dodavatelù z øad støedních a malých podnikù, poskytnout zahranièním investorùm dobré místní zdroje a zvýit tak atraktivitu ÈR pro dalí nadnárodní firmy. Ji druhý
cyklus programu organizuje CzechInvest za úèasti expertù EU. Zatímco pilotní cyklus (ji úspìnì ukonèený)
byl zamìøen na odvìtví elektroniky, nyní probíhající dvouletý projekt se týká dodavatelù z oblasti automobilových souèástek, dílù pro letectví, farmaceutický a biotechnologický prùmysl a pro výrobu lékaøských zaøízení.

Z

a VUT v Brnì se na organizaci semináøù podílí Brno Business School (Fakulta podnikatelská. Program je podporován MPO a EU, kterými je také financován. Jeho podstatou je
pøedávání nejlepích mylenek a zkueností z podpory a rozvoje subdodavatelských aktivit v EU a jejich adaptace na situaci
v ÈR. Cílem je umonit firmám dosáhnout stavu schváleného
dodavatele a získat tak zakázky od nadnárodních spoleèností.
Program nabízí:
1. Bezplatné pøezkoumání podnikatelské èinnosti dodavatelù
zaloené na modelu Evropské nadace pro vynikající výsledky v oblasti kvality a na dalích metodikách s cílem navrhnout kroky vedoucí k rozvoji dodavatelských schopností.
2. Metodiku, která poskytne dodavatelùm srovnání se svìtovými výkonnostními standardy a neustálé zlepování.
3. Praktické vodítko a podporu dodavatelù pøi zlepování jejich výkonnostních standardù s cílem splnit poadavky nadnárodních spoleèností a dalích investorù.
4. Program byl navren ve spolupráci s nadnárodními spoleènostmi a metodika hodnocení je zaloena na kritériích pouívaných pro schvalování jejich dodavatelù. Program vyuívá zkuenosti úspìných programù rozvoje dodavatelù realizovaných v zemích EU, zejména ve Velké Británii a v Irsku.
Programu se zúèastòují nadnárodní spoleènosti pùsobící
v oborech automobilové souèástky, díly pro letectví, farmacie
a biotechnologie, výroba zdravotnických zaøízení: ABB, AISAN,

AISIN, BMW, BOSCH, DAIKIN, DENSO, EVO BUS, FORD,
SIEMENS, TOYOTA, BOEING, ARROW, IVAX.
Proces rozvoje dodavatelù zahrnuje výchozí pøehled podnikatelské èinnosti s urèením priorit pro zlepování. Vybraní dodavatelé stanoví priority pro dalí zlepování a kroky, které mají
být realizovány v pøítích esti mìsících. Poté následuje pøezkoumání podnikatelské èinnosti a vypracování dlouhodobých
plánù zlepování, které dodavatelùm umoní splnit poadavky
nadnárodních firem. V dobì mezi obìma pøehledy poøádá CzechInvest sérii semináøù a kurzù o problémech, které se projevily jako spoleèné priority pro zúèastnìné spoleènosti. Na základì pokroku dosaeného pøi realizaci plánù je vybrána èást spoleèností pro intenzivní podporu, vechny zúèastnìné spoleènosti obdrí podporu na obecnìjí úrovni.
Po celou dobu trvání programu jsou udrovány vazby s nadnárodními spoleènostmi, aby se zajistilo, e program skuteènì
odráí jejich priority a poadavky na dodavatele, a souèasnì
aby se maximalizovala jejich snaha o dosaení cílù programu.
Realizaci programu zajiují speciálnì vykolení èetí konzultanti s podporou expertù EU z Velké Británie a z Irska. Jedním
z nich je i Michael Harvey. Podle nìj jsou èetí dodavatelé na
dobré úrovni, co ovem neznamená, e není co zlepovat.
I kdy jsou semináøe a kolení nároèné, myslím, e se nám
úèast v programu z hlediska dalího rozvoje naí firmy vyplatí,
øíká øeditel a. s. AVIA KAROSERIA BRNO Ing. Pavel Èech.
Pøipravil Igor Mauk

Program podpory dodavatelù
Nadnárodní spoleènosti

Databáze
èeských
dodavatelù

Výbìr firem

První kolo
provìrek
(2 dny)

Plán
krátkodobých
cílù

Navazující 2.
kolo provìrek
(1 den)

Detailní plán

Obchodní
pøíleitosti

Podpora rozvoje dodavatelù
vzdìlávání
pracovní setkání
zprostøedkování kontaktù

poradenství
vzorkové veletrhy
finanèní podpora
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Informace

Prezident udìlil Ivanu Rullerovi státní vyznamenání

Prezident V. Klaus pøedává vyznamenání profesorovi Ivanu Rullerovi.

Medaili Za zásluhy 2. stupnì v oblasti umìní pøijal 28. øíjna
2003 z rukou prezidenta ÈR Václava Klause profesor Ing. arch.
Ivan Ruller. Spolu s ním obdrelo nejvyí státní vyznamenání
v prostorách historického Vladislavského sálu Praského hradu

dalích 19 osobností. Státní vyznamenání udìluje prezident
tradiènì v den nejvýznamnìjího svátku Èeské republiky  výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky 28. øíjna 1918.
Prof. Ing. arch. Ivan Ruller (17. 11. 1926) je autorem øady
významných staveb, které obohatily fond moderní èeské architektury. Velkou èást ze svých prací realizoval v rodném Brnì
(napøíklad Janáèkovo divadlo, prosklená administrativní budova na Vídeòské ulici, budova zlatnického drustva Karát, sportovní hala Rondo, obøadní síò v idenicích). Významná je i
jeho dlouholetá úspìná pedagogická èinnost na Fakultì architektury VUT v Brnì, kde v letech 19901994 zastával funkci
dìkana. V období normalizace zastával vdy obèansky stateèné
postoje, pro které byl perzekvován. V souèasnosti pùsobí v Ateliéru veøejných staveb a je autorizovaným architektem Èeské
komory architektù.
Panu profesorovi Rullerovi k udìlení významného státního
vyznamenání upøímnì blahopøejeme.
Igor Mauk, foto tìpán Hohn

Absolventka Fakulty architektury získala druhou cenu
Ve 4. roèníku Pøehlídky diplomových prací 2003 získala letoní
absolventka Fakulty architektury VUT v Brnì Lukrécia Richterová druhé místo. Smyslem soutìe, kterou pro absolventy
architektonických kol a fakult v ÈR vyhlauje Èeská komora
architektù, je pøedevím porovnání úrovnì kvality výuky.
Letos bylo do soutìe pøihláeno 47 obhájených diplomových prací absolventù kol a fakult architektury (akreditovaných pro obor architektura a urbanismus). Slavnostní vyhláení výsledkù a zahájení doprovodné výstavy prací se uskuteènilo
8. øíjna 2003 v sídle ÈKA v Praze.
Po individuálním posouzení a porovnání úrovnì a obsahu
vech prací postoupilo do druhého kola devìt projektù. Kromì
práce Lukrécie Richterové Zemské muzeum moravské architektury 20. století to byl i dalí projekt z FA VUT v Brnì: Námìstí Míru  Masarykova ètvr  Brno autora Pavla Míèka. Ze
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tøí vybraných prací ve tøetím kole porota pøiøkla Lukrécii Richterové druhé místo. Zvítìzil Martin Rusina z AVU Praha s projektem Katolický kostel Praha  Èerný most.
Tématem práce Lukrécie Richterové (vedoucí Prof. Ing. arch.
M. Masák, Akad. arch. L. Kuba a Ing. arch. L. Grym) byla rekonstrukce a dostavba bloku u Mìnínské brány v Brnì. Porota
ocenila prostorové øeení, které neuzavírá námìstí standardním zpùsobem, tj. ukonèením chybìjícího bloku na spojnici
protilehlých nároí. Námìstí pùdorysnì roziøuje ustupující
vìí, která nahrazuje frontu vertikálou v druhém plánu.
Mladá architektka pracuje v brnìnském ateliéru Kuba, Pilaø
architekti. V budoucnu bych se ráda podílela na realizaci takových staveb, které budou pøínosem èeské architektuøe, a tedy
nám vem  jejím uivatelùm, øekla Lukrécie Richterová.
(mau)
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nL = 2,687.1019 cm-3
Odhalení pamìtní desky Josefu Loschmidtovi
Pamìtní deska èesko-rakouskému
chemikovi a fyzikovi Josefu Loschmidtovi (18211895) byla odhalena 4. øíjna 2003 na budovì bývalého piaristického klátera v Ostrovì u Karlových Varù. Právì tam
získal Josef Loschmidt ve tøicátých
letech 19. století základy vzdìlání,
které pak dovril ve Vídni.
Komorní slavnosti odhalení pamìtní desky se zúèastnili èlenové
èeské vìdecké komunity, Èeské
spoleènosti chemické, pøedstavitelé mìsta Ostrova, delegáti Vídeòské univerzity a Rakouské chemické spoleènosti, zástupci MU
v Brnì (odtud vyla iniciativa k uctìní Loschmidtovy památky),
Univerzity Karlovy v Praze, VUT v Brnì a Akademie vìd ÈR.
Loschmidtovo dílo v oboru molekulové fyziky dolo zasloueného mezinárodního uznání ji za jeho ivota ve druhé polovinì
19. století, ale jeho pøínos chemii zùstal pro nepochopení souèasníkù prakticky nepovimnut a pozdìji zapomenut. Loschmidtùv význam pro vìdu byl znovuobjeven a po 120 letech.

J. Loschmidt o nìkolik let pøedbìhl objev pøipisovaný A. Kekuléovi o struktuøe molekuly benzenu. Nejen to. V dobì, kdy
tehdejí chemici jetì neznali pojem struktura látek, navrhl
Loschmidt prostorovou vazbu respektující vzorec. Kekulé,
renomovaný nìmecký profesor, ani pozdìji nemìl buï vùli èi
ochotu pøipustit, e mìl ve svém objevu pøedchùdce. Loschmidt
se nepochopením nedal znechutit a zamìøil své úsilí na otázky
fyziky. Jeho kolegové na Vídeòské univerzitì mìli pro jeho práci porozumìní, take jeho výzkum doel uznání a posléze se
stal profesorem. V dobì, kdy atomy a molekuly byly jetì povaovány za nìco hypotetického, Loschmidt uil kinetikou teorii
a nalezl první dobrý odhad velikosti molekul. S jeho jménem je
pak natrvalo spojeno tzv. Loschmidtovo èíslo nL = 2,687.1019 cm-3,
které udává poèet molekul ideálního plynu v kubickém centimetru za standardních podmínek.
Deska, která je dílem akademického sochaøe Nikose Armutidise, byla poøízena ve spolupráci s mìstem Ostrov, MU, Univerzitou Karlovou, VUT v Brnì a Èeskou spoleèností chemickou.
Blií informace naleznete na webové adrese:
http://www.ncbr.chemi.muni.cz/loschmidt/.
(mau)

Jazykáøky z Fakulty stavební v Nitøe
Katedra odborného jazykového vzdìlávání Fakulty ekonomiky
a managementu pøi Slovenské zemìdìlské univerzitì v Nitøe
uspoøádala 22. a 23. záøí 2003 vìdeckou konferenci na téma
Rùzné národní a sociokulturní jevy a cizojazyèné vzdìlávání,
které se zúèastnili kolegové ze Slovenska, Èeské republiky, Maïarska a Ruska. Rokovalo se paralelnì ve tøech jazykových sekcích anglicky, nìmecky, rusky a èesky/slovensky, kde se zapojili
i poèetní romanisté vèetnì francouzské rodilé mluvèí Danièle
Geffroy Kontacké. Bylo pøedneseno témìø osmdesát pøíspìv-

kù, za VUT v Brnì vystoupily PhDr. Zdena Rosická, CSc.,
a PhDr. Zuzana Wotkeová, CSc., které hovoøily o komunikativní dovednosti budoucího stavebního inenýra a paremiologii
a jejím místì ve výuce cizích jazykù.
Je dobré setkávat se na mezinárodní pùdì, vymìnit si zkuenosti a poznat, jak to dìlají jinde, aby si èlovìk nemyslel, e
jeho pracovitì je pupkem svìta, ale e je stále co vylepovat.
PhDr. Zuzana Wotkeová, CSc., Fakulta stavební VUT v Brnì
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Druhým zastavením Figuramy 2003 je Brno
V aule Fakulty výtvarných umìní VUT v Brnì na Údolní ulici 19
byla 21. øíjna zahájena výstava figurálních kreseb studentù
z pìti vysokých umìleckých kol nazvaná Figurama 2003.
Letoní, ji tøetí kolekce projektu Figurama byla poprvé vystavena o prázdninách v Domì umìní ve Znojmì.
Souèasná výstava pøedstavuje brnìnské veøejnosti celý soubor obsahující pøiblinì stovku kreseb vytvoøených studenty
z Vysoké koly umìleckoprùmyslové v Mohuèi, Univerzity uitého umìní ve Vídni, Vysoké koly umìleckoprùmyslové v Praze, Fakulty architektury VUT v Brnì a Fakulty výtvarných
umìní VUT v Brnì. Proti loòskému roèníku tak pøibyla Vysoká
kola umìleckoprùmyslová z Mohuèe a FaVU VUT v Brnì.

Expozice nabízí divákovi zajímavou monost seznámení
s rùznorodými pøístupy k vyuèování figurální kresby na vysokých umìleckých kolách  od tradièního realistického èi
expresivního zobrazování lidského tìla k racionálním konstruktivistickým pojetím  a lze ji povaovat za pøíspìvek do souèasné diskuse o významu a podobì kresby v pøípravì mladých
umìlcù.
Výstavu si je mono prohlédnout do 14. listopadu. Poèítá se,
stejnì jako v minulém roèníku, e se výstava pøesune i na pùdu
vech dalích zúèastnìných umìleckých vysokých kol.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Tøetí roèník celostátní studentské konference
Tøetí roèník celostátní studentské konference Souèasná úloha
a postavení studentù na vysokých kolách 2003, poøádané pod
zátitou rektora VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc.,
se uskuteèní 27. a 28. listopadu v Centru VUT v Brnì.
Základním tématem, o kterém budeme diskutovat, se pro
letoní rok stává Role studenta v obèanské spoleènosti. V krátkosti pøipomeneme význam studentstva v dùleitých okamicích naí minulosti, otevøeme otázku zapojení studentù do politiky èi problematiku studentù aktivních v akademických senátech.
Své vystoupení v bloku Student revolucionáø pøislíbili veøejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl a Ing. arch. Martin
Latovièka, bývalý reprezentant studentù VUT v Brnì a nedobrovolný aktér dodnes se táhnoucí kauzy Snáel. V bloku
Student a politika pøednesou mimo jiné své pøíspìvky rektor
JAMU Prof. PhDr. Václav Cejpek a MUDr. Mgr. Ivan Langer,
poslanec PSP ÈR. O otázce, jak by mìl vypadat Ideální student, budou diskutovat napø. Ing. Josef Bene, CSc., øeditel
odboru vysokých kol MMT ÈR, Ing. Helena ebková, CSc.,
øeditelka Centra pro studium vysokého kolství, èi Doc. Ing.
Eva Münsterová, CSc., místopøedsedkynì Rady vysokých kol.
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Ve vech blocích programu se budou úèastnit svými referáty
a diskusními pøíspìvky té studenti a pedagogové z rùzných
èeských univerzit. Za VUT v Brnì jmenujme Doc. Ing. Karla
Raise, CSc., MBA  prorektora pro strategický rozvoj, a Doc.
RNDr. Miloslava vece, CSc.  prorektora pro studium a záleitosti studentù. Jsme rádi, e budeme moci také pøivítat Doc.
RNDr. Petra Koláøe, CSc., námìstka MMT ÈR.
Poøadatelem konference zùstává Akademické centrum studentských aktivit, jemu je toto kadoroèní celostátní setkání
studentù s pedagogy zdrojem podnìtù k èinnosti, která se od
roku 2002 stala v rámci VUT v Brnì pravidelnou a nabývá dlouhodobého charakteru.
Vìøíme, e vás letoní téma zaujme a e nové mylenky
a návrhy úèastníkù se tak stanou dalím impulzem ke zkvalitnìní naí práce. Program konference, pøihláku a aktuální informace naleznete na www.acsa.vutbr.cz nebo v kanceláøi ACSA
v Centru VUT v Brnì na Antonínské ulici, místnost è. 132, kadý den v dobì od 8.30 do 17 hodin.
Vichni z ACSA se tìíme na setkání s Vámi.
Adéla Jacíková, zástupce vedoucího projektu ACSA
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Bròané si pøipomnìli 85. výroèí zaloení státu
Pìtaosmdesáté výroèí zaloení èeskoslovenského státu si 28. øíjna pøipomnìlo nìkolik stovek Bròanù. Státní svátek uctili poloením kvìtin u sochy Tomáe Garrigua Masaryka pøed budovou Lékaøské fakulty MU na Komenského námìstí primátor
Petr Duchoò a zástupce hejtmana Jihomoravského kraje Frantiek Polách. Pietního aktu se zúèastnili také zástupci Obce
legionáøské, Sokola, Svazu bývalých pøísluníkù pomocných
technických praporù, politických stran, brnìnských vysokých
kol a øady dalích institucí. Za Vysoké uèení technické v Brnì
poloili kvìtiny k soe prvního èeskoslovenského prezidenta
rektor Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. a kancléøka PhDr. Jitka Vanýsková.
red, foto Michaela Dvoøáková

Inenýrská pedagogika v mezinárodních souvislostech
V nìmeckém Karlsruhe se od 15. do 18. záøí 2003 konalo
32. mezinárodní sympozium IGIP se základním tématem Informace / komunikace / znalost. IGIP, mezinárodní spoleènost
pro inenýrskou pedagogiku, byla zaloena v r. 1972 v Klagenfurtu v Rakousku. Mezi jejími èleny ze 72 zemí je i VUT v Brnì.
Pøi zahájení sympozia prezident IGIP F. Flückiger z univerzity Manno ve výcarsku zdùraznil otázky inenýrské pedagogiky
a celoivotního vzdìlávání, jejich obsah je zásadnì ovlivòován
novými technologiemi. To ve svém dùsledku vede k novému
pojetí role uèitele: ten se má stát pøedevím prùvodcem studenta na jeho cestì ke vzdìlání a vést ho ke schopnostem samostatnì zvládat nové prostøedky a metody elektronické komunikace pro svùj vlastní proces vzdìlávání se, uèitel ji nemá být

pouze tím, kdo pøedává znalosti a dovednosti a urèuje obsah
výuky.
V prùbìhu sympozia se na poèátku kadého dopoledne
uskuteènilo plenární zasedání s hlavním referátem a zbývající
program tvoøila jednání deseti tematických sekcí. Obsáhlost
jednání jednotlivých sekcí není moné struènì shrnout, avak
jednotlivé referáty jsou obsaeny ve sborníku Information 
Communication  Knowledge: Engineering Education Today,
který obdreli úèastníci pøi registraci. Z ÈR je ve sborníku
15 referátù, z toho ètyøi z FEKT VUT v Brnì. 32. sympozium
IGIP poskytlo øadu zajímavých podnìtù k rozpracování teoretických i praktických otázek vzdìlávání inenýrù-uèitelù.
PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ústav jazykù FEKT VUT v Brnì

Ètvrtý roèník Strojaøských schodù
Ve støedu 12. listopadu se v 16 hodin ve výkové budovì FSI
VUT v Brnì, Technická 2, uskuteèní ji 4. roèník Strojaøských
schodù o pohár dìkana FSI. O co nejrychlejí zdolání estnácti
pater s 320 schody a 35 zatáèkami se budou pokouet studenti,
zamìstnanci, V.I.P. a èlenové záchranných a bezpeènostních sborù. Soutì je vypsána v kategoriích pro mue, eny a tøíèlenná

drustva. Pøihlásit se je mono v den závodu od 15 do 16 hodin
ve druhém patøe budovy A1. Organizátoøi z Centra sportovních
aktivit pøipravili jako kadoroènì bohatý doprovodný program
 jízdu na veslaøském trenaéru, mìøení tlaku a tepové frekvence, zjiování hmotnosti a odeèítání procent tuku.
(mau)
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Nové uèební texty a publikace

FAST
Pøírodní zpùsoby èitìní odpadních vod
Sborník pøednáek ze semináøe konaného dne
9. øíjna 2003
2003  1. vyd.  116 s., ISBN 80-214-2474-5
FEKT
Electronic Devices and Systems EDS 03
10th Electronic Devices and Systems Conference
2003. Proceedings
2003  1. vyd.  500 s., ISBN 80-214-2452-4
BRADÍK, Josef  NOVOTNÝ, Radovan
Øízení a zabezpeèování jakosti
2003  1. vyd.  149 s., ISBN 80-214-2460-5
EBESTA, Vladimír  PROKE, Ale  BIOLKOVÁ, Viera
Signály a soustavy. Laboratorní cvièení
2003  1. vyd.  46 s., ISBN 80-214-2477-X
SVAÈINA, Jiøí  JAKUBOVÁ, Ivana
Vysokofrekvenèní a mikrovlnná technika
Návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty
2003  1. vyd.  48 s. + pøílohy, ISBN 80-214-2480-X
FCH
SALYK, Ota  WEITER, Martin
Fyzika. Laboratorní cvièení
2003  3. vyd.  128 s., ISBN 80-214-2467-2
FRANK, Vítìzslav  SPONAR, Jan
Cvièení z laboratorní techniky a anorganické chemie I. Øeené pøíklady
2003  1. vyd.  78 s., ISBN 80-214-2468-0

PEKAØ, Miloslav  KLUÈÁKOVÁ, Martina 
VESELÝ, Michal  ÈEPPAN, Michal
Fyzikální chemie a fotochemie. Praktikum
2003  1. vyd.  114 s., ISBN 80-214-2470-2
FIT
Poèítaèové architektury a diagnostika PAD 2003
Pracovní semináø pro studenty doktorského studia Zvíkovské podhradí, 24.26. záøí 2003.
Sborník pøíspìvkù
2003  1. vyd.  84 s., ISBN 80-214-2471-0
REKTORÁT
Nakladatelství VUTIUM
KUÈERA, Miloslav
Vznik makromolekul I. Obecné poznatky
o zákonitostech tvorby polymerù
2003  1. vyd.  174 s., ISBN 80-214-2127-4
KUÈERA, Miloslav
Vznik makromolekul II. Nové poznatky o zákonitostech tvorby polymerù
2003  1. vyd.  126 s., ISBN 80-214-2126-6
ZEMÁNKOVÁ, Helena
Tvoøit ve vytvoøeném
Nové funkèní vyuívání uvolnìných objektù
2003  1. vyd.  160 s., ISBN 80-214-2365- X
Edice Pøeklady vysokokolských uèebnic
HALLIDAY, David  RESNICK, Robert  WALKER, Jearl
FYZIKA
Vysokokolská uèebnice obecné fyziky
Pøeklad 5. vydání Fundamentals of Physics, Ext.
John Wiley & Sons, Inc., 1997 s pøihlédnutím
k 6. vydání z roku 2001.

Dotisk 2003  1. vyd.  1 254 s.  1 500 Kè (slevy
pro studenty a knihovny).
ISBN 80-214-1869-9 (broovaný komplet)
Vìdecké spisy
Vysokého uèení technického v Brnì
Edice PhD Thesis
RYCHLÍKOVÁ, Dagmar (roz. DOSKOÈILOVÁ)
Identifikace a hodnocení rizika transportu a skladování oleje pro výrobu sazí
2003  sv. 202  20 s., ISBN 80-214-2464-8
TRÈKA, Josef
Vliv vnìjích podmínek na stabilitu a vlastnosti
antikorozních kovových povlakù na oceli
2003  sv. 203  28 s., ISBN 80-214-2450-8
STRÁNICKÝ, Petr
Komplexní bezpeènostní studie skladovací stanice LPG
2003  sv. 204  24 s., ISBN 80-214-2483-4
KOKA, Petr
Aspekty spolehlivosti pøi analýze rizik v procesu
posuzování shody
2003  sv. 205  22 s., ISBN 80-214-2472-9
GRÖGER, Roman
Characterization of fracture-mechanical behavior
of biomaterial V-notches using BEM
2003  sv. 206  33 s., ISBN 80-214-2473-7

Summary:
(p. 11)
Invited by the ministries of university
education in Saudi Arabia and the Kingdom of Bahrain, a delegation of the
Czech Ministry of Education led by
Deputy Minister of Education in charge
of universities Doc. RNDr. Petr Koláø,
CSc. visited these two middle-east countries from 10 th to 18th October 2003.
Rector of Czech Technical University in
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Prague, Rector of Brno University of
Technology, Rector of Institute of Chemical Technology in Prague, Rector of University of Economics, Prague, Rector of
VB Technical University of Ostrava, and
a Vice-Rector of Masaryk University in
Brno were also members of the delegation. Historically, this was the first visit
ever to Saudi Arabia and Bahrain by representatives from Czech universities.

(p. 24)
Thanks to an initiative by the BUT Faculty
of Information Technologies, one of the
new Brno streets may soon be named after Kurt Gödel, a genius mathematician
and a native of Brno. Thus, by promoting
the Brno descent of this world famous
scientist, the capital of South Moravia
will at least in part repay the debt it owes
Kurt Gödel.

události

Setkání spisovatelù, nakladatelù
a ètenáøù ve Frankfurtu

Stánek Vysokého uèení technického v Brnì na frankfurtském veletrhu.

C

elkem 336 tisíc knih vystavovalo po dobu esti øíjnových
dnù na ji 55. roèníku frankfurtského kniního veletrhu
6 611 samostatných vystavovatelù z více ne stovky státù. Expozice jednotlivých zemí ve Frankfurtu nad Mohanem pøedstavují a propagují nejen vlastní spisovatele, ale pøedevím jsou to
výkladní skøínì a prodejní pulty nakladatelù a kniní kultury
jako takové. V èeské expozici mohli zájemci získat katalog s více
ne sedmdesáti souèasnými èeskými spisovateli i s jejich fotografiemi.
Hlavním hostem letoního roèníku bylo Rusko, které sice
nabídlo nebývalou koncentraci pøedstavitelù souèasné literární
scény (150 spisovatelù), ale i ponìkud rozpaèitou expozici. Poèetná delegace ruských spisovatelù a organizace jejich vystoupení pøinesly i nìkolik zádrhelù. Napøíklad diskusi o literárním
undergroundu a o tom, zda se v 90. letech stal kulturním mainstreamem, vedli autoøi, jejich pøíslunost k disentu byla velmi
sporná. Navíc za tribunu k nim usedl i Andrej Voznìsenskij,
oficiální básník sovìtského reimu. Jindy dolo dokonce i na
políèky. Znalec ruského modernismu profesor trasburské univerzity Michail Mejlach byl líèením minulých událostí básníkem Anatolijem Najmanem pohoren natolik, e mu veøejnì
nafackoval.
Dalím fenoménem letoního roèníku byla souèasná svìtová hegemonie USA. Spojené státy a jejich velmocenská politika, zosobnìná invazí do Iráku, se dokonce podle agentury AFP
staly hlavním tématem veletrhu. Témìø kadé nakladatelství

vydalo knihu o USA a novém svìtovém øádu, citovala agentura
mluvèí nìmeckého vydavatelství Beck Evu Detigovou. Ve stejném duchu se neslo i pøedání nejvýznamnìjího nìmeckého
literárního ocenìní  Mírové ceny nìmeckého kniního obchodu  americké spisovatelce Susan Sontagové (70), podle ní je
politika prezidenta George Bushe imperialistická a nièí americkou mnohostrannost.
Letoní veletrh potvrdil ji loni zahájený ústup elektronických knih, tzv. e-bookù. Nejvìtí mediální záleitostí byl zøejmì
køest ivotopisu Muhammada Aliho za osobní úèasti legendárního boxera. Nad frankfurtským veletrhem, který je nejvìtí
svìtovou akcí tohoto typu, se vak vznáel i otazník komerèní
povahy. Obzvlá brittí a ameriètí klienti si stìují na vysoké
ceny za výstavní prostory i doprovodné sluby, a mnozí z nich
u proto do Frankfurtu pøestali jezdit.
Také letos se na veletrhu pøedstavilo nakladatelství VUT
v Brnì VUTIUM. Ve Frankfurtu vystavuje svou kniní produkci
pravidelnì ji od roku 1997. O letoní úèasti na veletrhu øeditelka
nakladatelství PhDr. Alena Mizerová Událostem øekla: Ano,
stali jsme se ji tradièními vystavovateli veletrhu. Øekl byste, e
se nae produkce mezi tisíci dalích knih ztratí èi rozplyne. Ale
není tomu tak. Jsme svébytní tematickým vymezením a pøedevím grafickým a polygrafickým zpracováním naich knih. Tìí
mì, e vysokou úroveò mají i sborníky z konferencí, kterých
nae univerzita vydává asi edesát roènì. Cítíte se docela dobøe,
kdy mùete bez rozpakù pozvat na stánek VUT zástupce zahranièních nakladatelství. Letos to byli napøíklad paní L. Tyrell
z Cambridge University Press, pan J. Grosso z Wiley a Sons,
paní M. Flikop z American Institute of Physics èi pan J. Partridge z McGraw Hill. Smìle pak mùete vyjednávat o podmínkách pro èeské vydání knih napøíklad Mechanical Engineering
Design èi Mathematics: A Students Survival Guide.
Podle zpravodajství tiskových agentur
pøipravil Igor Mauk, foto Alena Mizerová
SUMMARY:
Three-hundred-and-thirty-six books by 6,611 independent publishers from more than 100 countries were on display during the
six days of the traditional Frankfurt Book Fair. Apart from presenting and promoting its own writers, the exposition of each country is a showcase for publishers and book culture as such.
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