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Hlavním cílem těchto informačních akcí pořá-

daných pod záštitou Evropské komise je sezná-

mit doktorandy a začínající vědce s pracovními 

možnostmi, které jim nabízejí evropské granty 

Marie Curie. V prostorách sedmi zúčastněných 

vědeckých center se během března až května 

představí všechny pozvané instituce a o mož-

nostech využití grantů informují osobně přímo 

zástupci Evropské komise. Své zkušenosti pře-

dají i vědci, kterým se již podařilo grant Marie 

Curie získat v minulých letech. „V Berlíně byla 

účast hojná, celkem se zúčastnilo téměř sto 

výzkumných pracovníků více než patnácti ná-

rodností, kteří nyní působí v Německu. Jejich 

zájem o CEITEC byl velký a někteří již nyní 

uvažují o snaze získat grant Marie Curie s mís-

tem působiště v Brně,“ konstatoval zástupce 

CEITEC Roman Badík. 

Středoevropský technologický institut je je-

diným zástupcem z ČR, který se Road Show 

účastní. „Za Českou republiku jsme pozvali 

právě CEITEC, protože v něm vidíme velký 

potenciál pro vědecké pracovníky. Díky jeho 

CEITEC
sE přEdsTavujE v Evropě 

multioborovému zaměření a propojení různých 

výzkumných oborů v něm najdou uplatnění 

vědci mnoha profesí,“ sdělila Susan Kentner, 

zástupkyně pořádající asociace Helmholtz, 

která sdružuje celkem osmnáct německých vý-

zkumných center. Plánem brněnského centra 

excelence je orientovat se na skutečné špičky 

v oboru a do Brna přilákat především zkušené 

vědce, kterým se již podařilo v mezinárodní 

konkurenci prosadit.

Minulého ročníku Marie Curie Road Show se 

zúčastnilo celkem přes 450 mladých výzkum-

níků z pěti pořádajících organizací (Německa, 

Francie, Itálie, Dánska a Turecka). V tomto roce 

se navíc kromě České republiky, kterou zastupu-

je CEITEC, zúčastní také výzkumné organizace 

z Polska a Rumunska. Informační den Marie 

Curie organizovaný Středoevropským technolo-

gickým institutem proběhne 27. března v Brně. 

Akce Marie Curie si dávají za cíl kvalitativ-

ně a kvantitativně posílit lidský potenciál 

v oblasti výzkumu a technologií v Evropě. 

Nabízí celou řadu možností jak pro výzkumné 

pracovníky všech vědních oborů v různých 

fázích jejich kariéry, tak pro jejich hostitelské 

organizace. Celkový rozpočet akcí Marie Curie 

pro léta 2007–2013 přesahuje 4,7 miliardy eur. 

Z těchto prostředků by mohlo být dle odhadů 

Evropské komise v různé podobě podpořeno 

až 70 000 výzkumných pracovníků. 

Program a více informací naleznete na 

http://www.ceitec.cz/spoluprace/marie-curie 

-actions-road-show-2012/.

Summary: 

After touring seven European cities and starting 

in Berlin in February 2012, Marie Curie Actions 

Road Show 2012 made a stop at Brno on 27th 

March 2012. As the only Czech representative, 

the Central European Institute of Technology 

(CEITEC) will take part in the show. The purpose 

of the event is to present research centres in the 

seven participating countries resulting arrang-

ing tens of international EU-funded scientific 

stays for young scientists.

+++ 

BErlín, paříž, řím, ankara, BukurEšť, varšava a v nEposlEdní řadě Také Brno! To jsou měsTa, vE kTErýCh 

sE sTřEdoEvropský TEChnologICký InsTITuT (CEITEC) jako jEdIný čEský rEprEzEnTanT přEdsTaví mladým 

výzkumníkům z CElé Evropy. CílEm jE vyhlEdaT úspěšné a nadané vědCE a naBídnouT jIm možnosT pokra-

čování jEjICh karIéry právě v CEITEC. účElEm „marIE CurIE aCTIons road show 2012“ jE přEdsTavIT vědECká 

CEnTra v sEdmI zapojEnýCh zEmíCh, výslEdkEm BudE zprosTřEdkování dEsíTEk výzkumnýCh mEzInárod-

níCh poByTů pro mladé vědCE s fInanční podporou Eu. Tříměsíční Turné odsTarTovalo v polovIně února 

2012 v BErlíně, aBy sE 27. BřEzna 2012 zahranIční výzkumné organIzaCE přEdsTavIly přímo v Brně.  

+++

text Petra Věchtová, tisková mluvčí CEITEC 
foto archiv CEITEC 
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Zubní sklovina je jediná tkáň v lidském těle, 

která po dokončení vývoje trvalých zubů prak-

ticky nemá regenerační schopnost. Na rozdíl 

od regenerace schopného dentinu, který 

sklovina chrání, obsahuje sklovina 96 až 98 

procent anorganické fáze ve formě prizma-

tických krystalových svazků hydroxyapatitu 

orientovaných pod různými úhly k povrchu 

zubu a neobsahuje žádný buněčný materiál. 

Minerální složka se v kyselém prostředí ústní 

dutiny rozpouští. Pokud dojde k porušení sklo-

nanokompozitů pro automobilový průmysl, 

podlahové krytiny a nátěrové hmoty jsme se 

pokusili o aplikaci našich znalostí v medicíně,“ 

říká prof. Jančář. Pro financování vývoje nové-

ho materiálu byl v roce 2010 získán průmyslový 

partner a s jeho technologickým zázemím se 

během 13 měsíců podařilo vyvinout materiál, 

který kromě zvýšení otěruodolnosti kompozit-

ních výplní nabízí navíc další požadované funk-

ce – kontrolu barvy a antibakteriální účinek. 

Po úspěšném završení laboratorních testů byly 

v současné době zahájeny zkoušky odolnosti 

při simulovaném žvýkacím cyklu na univerzitě 

v Řezně s předpokládaným ukončením v září 

letošního roku. Pokud i tyto testy dopadnou dle 

očekávání, budou na podzim připraveny první 

čtvrtprovozní šarže pro klinické testy v ČR, 

SRN a USA plánované na přelom let 2012/2013. 

Po schválení nového materiálu Státním ústa-

vem pro kontrolu léčiv a US FDA by se měl nový 

produkt dostat na trh se zdravotnickým mate- 

riálem v druhé polovině roku 2013. 

Summary: 

The latest outcome of research of heterogeneous 

polymeric materials designed to replace glass 

melt was presented to the public on the Day of 

Chemistry held at the Faculty of Chemistry in Fe-

bruary. The material was produced thanks to the 

research of a group of advanced polymers and 

composites conducted at the Institute of Materi-

als Chemistry led by RNDr. Josef Jančář, CSc. 

viny mechanicky či chemicky, obnaží se dentin 

a kromě citlivosti na změny prostředí v ústech 

se začne tvořit zubní kaz. 

Vyvinutý materiál je výsledkem aplikace po-

znatků základního výzkumu skupiny pokro-

čilých polymerů a kompozitů Ústavu chemie 

materiálů Fakulty chemické pod vedením 

prof. RNDr. Josefa Jančáře, CSc., v oblasti 

přípravy a řízení vlastností polymerních na-

nokompozitů na řešení konkrétního zadání 

klinické praxe. Výzkumy změn konformační 

statistiky a samouspořádávacích procesů v syn-

tetických i přírodních polymerech v důsledku 

přítomnosti tuhých nanočástic, publikované 

týmem prof. Jančáře v prestižních časopisech, 

tak nacházejí své uplatnění i v praxi zlepšující 

kvalitu života velké části populace. 

„Naše dlouhodobá spolupráce s předními pra-

covišti akademického klinického výzkumu 

minimálně invazivních stomatologických pro-

cedur v Ženevě a Curychu vedla k požadavku 

na zvýšení odolnosti existujících kompozitních 

výplní, tzv. bílých plomb, proti otěru,“ vzpomí-

ná prof. Jančář na počáteční impulz k vývoji 

ultratvrdého laku. Kompozitní výplně mají sice 

výborné estetické i biomechanické vlastnosti, 

ale vykazují vyšší otěr ve srovnání s amalga-

mem i keramikou, ztrácejí postupně lesk a obry-

sový tvar a po několika letech musejí být vy-

měněny. „Po zkušenostech z aplikace poznatků 

základního výzkumu při vývoji otěruodolných 

synTETICká 
sklovIna 

text prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., ředitel Ústavu chemie materiálů, FCH VUT v Brně 
foto Kateřina Tušarová

+++ 

u přílEžITosTI dnE ChEmIE konaného na fakulTě ChEmICké vuT 

v Brně 16. 2. 2012 Byl vEřEjnosTI přEdsTavEn zaTím poslEdní 

výslEdEk výzkumu hETErogEnníCh funkčníCh polymErníCh 

maTErIálů určEný jako náhrada přírodní sklovIny. TEnTo 

maTErIál vE formě svěTlEm TvrdITElného laku má kromě TvrdosTI 

srovnaTElné s přírodní sklovInou navíC I sChopnosT dosáhnouT 

požadovaného sTupně BělosTI a snížIT ryChlosT dEpozICE 

organICkého plaku. poslEdní dvě funkCE nového maTErIálu 

směřují k náhradě v současnosTI používanýCh TEChnIk BělEní 

zuBů způsoBujíCíCh jEjICh nEnávraTnou dEgradaCI a kE snížEní 

pravděpodoBnosTI TvorBy kazů a omEzEní zápaChu z úsT.  

+++



+++ 

nEpovInná TělEsná výChova na Brněn-

ské TEChnICE má svou dlouholETou TradI-

CI. akCElEraCE sysTému nEpovInné TělEsné 

výChovy po roCE 1989 vyTvořIla podmín-

ky pro vznIk jEdnoho CEloškolského 

praCovIšTě pro všEChny fakulTy a sou-

čásTI vuT v Brně. CEnTrum sporTovníCh 

akTIvIT vuT v Brně (CEsa) vznIklo spojE-

ním Tří kaTEdEr (fsI, fasT a fEI) a správy 

sporTovníCh a TělovýChovnýCh zařízEní 

na rEkToráTě. CEsa Tak od 1. 1. 2001 kom-

plETně zajIšťujE všEChny formy TělEsné 

výChovy a sporTovníCh akTIvIT pro sTu-

dEnTy I pro zaměsTnanCE a šIrokou vE-

řEjnosT a naBídka sporTovníCh dIsCIplín 

sE průBěžně rozšIřujE. 

+++

text RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA VUT v Brně a (red) 
foto Michaela Dvořáková

na vuT sE sporTujE 
doBrovolně

Začátek každého semestru je na VUT v Brně spo-

jen se zápisem do tělovýchovných a sportovních 

programů připravených Centrem sportovních 

aktivit pro studenty všech fakult. Studenti se 

zapisují elektronicky do nepovinného předmětu 

tělesná výchova a prezenčně na náborových 

hodinách do tréninkových skupin pro sportovní 

reprezentaci VUT nebo v informačních centrech 

do programů volnočasových pohybových aktivit. 

Elektronický zápis má na VUT svoji desetiletou 

tradici. Poprvé se studenti zapisovali v akade-

mickém roce 2002/2003, kdy bylo připraveno 

7 500 míst na sportovištích VUT a v pronajíma-

ných zařízeních (plavání, squash, bowling, lední 

hokej). Do zimního semestru se elektronicky 

zapsalo 5 527 studentů, do sportovní reprezen-

tace bylo zařazeno 432 sportovců a volnočasové 

aktivity navštěvovalo 1 347 studentů. Převážná 

část z 336 výukových jednotek byla v délce 90 

minut a výuku tehdy zabezpečovalo 13 interních 

a 28 externích spolupracovníků. 

Pro letní semestr 2011/2012 bylo nabízeno 

12 512 cvičebních míst, z toho 9 065 pro elekt-

ronický zápis, 883 pro sportovní reprezentaci 

a 1 177 pro volnočasové pohybové aktivity. 

Délka výukových hodin je 60 minut a o spor-

tující studenty se v již 58 specializacích stará 

19 interních a 74 externích učitelů. Každý 

elektronický zápis provázelo napětí a oče-

kávání. Studenti čekali na úspěšnost zápisu 

do zvolených hodin, zaměstnanci CVIS trnuli, 

zda vydrží počítačová síť, a zaměstnanci CESA 

byli napjatí, zda atraktivní nabídka přiláká 

na sportoviště co nejvíce studentů.

Zápis do letošního letního semestru byl tak 

rychlý, že to mezi studenty vyvolalo vlnu ne-

spokojenosti, protože za necelých 5 minut bylo 

téměř vyprodáno. Nevěříte? Podívejte se na sta-

tistiku: za 20 vteřin 2 000 registrací, za minutu 

5 000 registrací, celkově po 4 minutách 6 200 

registrací. V elektronickém zápisu na LS bylo 

úspěšných celkem 7 642 studentů. Celková sta-

tistika sportujících studentů po doplnění pre-

zenčních zápisů bude však daleko vyšší. 

Je dobře, že podmínky pro sport na VUT vy- 

užívá tak velké množství studentů a že studenti 

dokáží propojit náročnou odbornou přípravu 

na fakultách s aktivním využitím volného času. 

A stěžovat si nemohou ani zaměstnanci. Letoš-

ní nabídka Sportingu – programu celoročního 

i sezonního sportu pro zaměstnance – VUT je 

nově rozšířena například o služby fyziotera-

peutky nebo o taneční kurzy pro dospělé. Po-

drobnosti najdete na nových webových strán-

kách CESA: www.cesa.vutbr.cz.

Summary: 

E-registration for physical education courses al-

ready has a ten-year tradition at BUT with only 

the BUT team coaching groups requiring the clas-

sic procedure. The courses‘ capacity is 12,215 par-

ticipants in the 2011/2012 spring semester includ-

ing 9, 065 places for e-registration, 883 for BUT 

teams, and 1,177 for leisure exercise. The registra-

tion for the current semester was rocket-like: in 20 

seconds 2,000 registrations, in one minute 5,000 

registrations with a total of 6,200 registrations 

achieved in 4 minutes. In all, the spring semester 

e-registration was used by 7,642 students.
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+++Jak vzpomínáte na svá studia na VUT 

v Brně? Na studia na VUT vzpomínám velice 

rád, i když čas studií nebyl samozřejmě vždy jen 

pozitivní. Na studiích jsem poznal spoustu zají-

mavých lidí, přátel, se kterými se dodnes potká-

váme a náš vztah je stále stejný jako na škole. 

Studia mi ale dala hlavně směr, kudy se v životě 

vydat.

+++Dá se říct, že „americký rok“ doplnil vaše 

vzdělání o disciplíny, které vyžadovalo vaše 

působení ve společnosti Helika a váš sou-

časný manažerský post? „Americký rok“ byl 

velkou zkušeností jak v odborné oblasti, tak, 

a to především, byl zkušeností osobní. Byl to 

takový přirozený přechod mezi obdobím studií 

a reálným životem. Myslím si, že kdo absolvuje 

jakoukoli zahraniční zkušenost nebo studijní 

pobyt, je na profesní a osobní život daleko lépe 

připraven než ten, kdo čerpá pouze lokální 

nebo předané zkušenosti. Takto strávený čas 

vede k tomu, že si každý uvědomí, že vždy 

záleží pouze na něm samém. 

+++Při vašem jmenování do funkce ředitele se 

uvádělo v médiích, že vaším „hlavním cílem je 

potvrdit vedoucí pozici firmy na trhu architek-

tonických a projekčních kanceláří“. Je před-

časné se ptát, jak se ho daří naplňovat? Rýsuje 

se nějaká realizace v Brně? Společnost Helika 

zaujímá vedoucí pozici na českém trhu archi-

Tomáš 
wEIsEr

tektonických a projekčních kanceláří. Taková 

byla pozice společnosti před mým vstupem 

do vedení, ale hodnocení potvrzení této vedoucí 

pozice je nutné provést s větším časovým od-

stupem. Jen za loňský rok se společnost i přes 

přetrvávající hospodářskou recesi podílela 

na velmi zajímavých projektech v České repub-

lice, a to v různých úrovních projektové doku-

mentace od studií až do realizačních projektů. 

Podařilo se nám potvrdit spolupráci s africkým 

Gabonem, kde jsme se v průběhu minulých let 

podíleli na přípravě několika významných pro-

jektů. Díky nim jsme v loňském roce nepocítili 

dopady hospodářské recese a i přes veškerá sta-

tistická čísla, která hovoří negativně pro sektor 

investiční výstavby, se nám podařilo rozšířit 

a zkvalitnit tým našich pracovníků.

Společnost Helika má za celou svoji dvacetile-

tou historii pouze jednu realizovanou referenci 

v Brně. Jednalo se o projekt bytových domů 

Nové Medlánky, kde jsme se pro soukromého 

investora podíleli na pracích od urbanismu až 

po dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. 

Na tomto projektu jsem se podílel osobně, což 

bylo velmi příjemné, protože se jednalo o území, 

které jsem velice dobře znal z doby studií. Bohu-

žel to byl do této doby poslední projekt v Brně, 

ale věřím, že ne úplně poslední, protože v součas-

né době jsme v kontaktu s privátním investorem, 

který má velký zájem v Brně investovat. 

+++Zaměstnává Helika absolventy VUT? Na-

kolik je dnešní absolvent připravený uspět 

ve vaší společnosti? Ve společnosti Helika jsou 

zastoupeni absolventi fakult všech vysokých 

škol, tedy i absolventi VUT. Jejich připravenost 

na praxi je velmi různá. Dobré je, že většina 

absolventů je již velmi dobře jazykově vyba-

vena – vedle angličtiny je vzhledem k našemu 

většinovému vlastníkovi a zaměření na africký 

kontinent výhodou, když absolvent ovládá také 

němčinu a francouzštinu. Studenti, kteří v prů-

běhu studia absolvovali odbornou praxi, jsou 

schopni se velice rychle zapojit do pracovních 

týmů a být jejich aktivní součástí.

+++Společnost Helika vypisuje každoročně 

studentskou architektonickou soutěž – je to 

způsob, jak pro firmu objevovat nové talenty? 

Jaké téma bude mít soutěž letos? Studentská 

soutěž je podle našeho názoru velká možnost 

prezentace společnosti na akademické půdě. 

Máme zájem o spolupráci s vysokými školami, 

jak se studenty, tak i s vyučujícími. Tento způsob 

spatřujeme jako oboustranně zajímavý, protože 

studenti mají možnost blíže se seznámit se spo-

lečností a my máme možnost komunikovat se 

studenty, kteří mají zájem zhodnotit a konfron-

tovat nabyté znalosti s praktickými názory hod-

notící komise a dále pak s kolegy z ostatních škol.

Téma letošního ročníku studentské soutěže 

bude podle našeho názoru velmi atraktivní, 

bude opět souviset s našimi projekty. Nechtěl 

bych však ještě prozradit téma – veškeré in-

formace studenti naleznou v průběhu dubna 

na našich webových stránkách www.helika.cz.

Ing. Tomáš weiser je absolventem fa-

kulty stavební vysokého učení technic-

kého v Brně. po ukončení studií absol-

voval roční pracovní stáž ve spojených 

státech amerických. po návratu v roce 

2001 nastoupil do poradenské divize 

architektonické a projekční kanceláře 

helika, a. s., na pozici konzultanta. 

v září 2003 se stal obchodním ředite-

lem společnosti a v lednu 2011 byl jme-

nován ředitelem společnosti. 

ptala se Jana Novotná 
foto archiv Helika, a. s.

vuT rozhovor
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Jedná se především o instalaci nové výstavy 

s názvem „Archivstory“, která byla zahájena 

slavnostní vernisáží dne 1. března 2012. Aby-

chom dali návštěvníkům po čase opět možnost 

nahlédnout – alespoň prostřednictvím vystave-

ných exponátů – do našich sbírek, rozhodli jsme 

se rozdělit stěžejní výstavu jubilejního roku 2012 

na dvě části. První z nich je instalována v malé 

výstavní síni v přízemí Archivu VUT v Brně 

a představuje slovem i obrazem stručné ohléd-

nutí za dosavadní historií a činností pracoviště, 

které čas od času vůbec nemělo „na růžích ustlá-

no“. Díky podpoře ze strany zřizovatele zejména 

v posledních letech se však situace výrazně zlep-

šila. Archiv se přestěhoval do rekonstruovaného 

objektu bývalé menzy, personálně stabilizoval 

a celý proces změn byl úspěšně završen potvrze-

ním akreditace v září loňského roku.

A protože archiv nejsou jen „suchá“ úřední akta, 

ale také v mnoha případech velice zajímavý 

a důležitý dobový materiál, rozhodli jsme se 

věnovat této tzv. soudobé dokumentaci druhou 

část výstavy. V prostorách respiria v 1. poschodí 

archivu jsou k vidění ukázky plakátů, kalendá-

řů, pozvánek na různé významné společenské, 

kulturní a sportovní akce, indexy a legitimace 

posluchačů atd. Do této kategorie dokumentů 

dále patří např. fotografie, pamětní knihy, di-

plomy, propagační materiály, televizní a filmové 

text PhDr. Renata Krejčí, Archiv VUT v Brně 
foto Jana Novotná 

záznamy, ale v depozitářích archivu nalezneme 

i předměty trojrozměrné jako medaile, plakety, 

odznaky a různé rarity, které obdrželi zástupci 

VUT jako dary při návštěvách zahraničních 

univerzit. Výběr nejzajímavějších z nich doplňu-

je prezentaci archivu v malé výstavní síni. 

Výstava bude přístupná až do 27. září 2012, a to 

vždy od pondělí do čtvrtka v době od devíti 

do šestnácti hodin. Po jejím skončení budou 

všechny exponáty zařazeny zpět do přísluš-

ných fondů a sbírek, aby mohla být v závěru 

roku zahájena generální inventura archiválií, 

která byla celostátně vyhlášena Odborem 

archivní správy a spisové služby Ministerstva 

vnitra ČR na léta 2012–2013 a vyžádá si omeze-

ní provozu archivu včetně badatelny. 

Další připravovanou akcí je již tradiční zapo-

jení Archivu VUT v Brně do oslav Mezinárod-

ního dne archivů v podobě oblíbeného Dne 

otevřených dveří, který se tentokrát uskuteční 

12. června 2012. Kromě pohledu do archivního 

zákulisí a prohlídky výstavy si zájemci budou 

moci vyslechnout přednášku věnovanou his-

torii, současným aktivitám i plánům archivu 

do budoucna. Doprovodné akce k výročí 

vzniku archivu by mělo v polovině června 

2012 uzavřít společenské setkání archivářů 

brněnských vysokých škol a bývalých zaměst-

nanců Archivu VUT v Brně, kteří nyní pracují 

v jiných archivech či mimo obor, ale svým 

podílem výrazně přispěli ke konstituování pra-

coviště v dobách minulých. 

V roce dvacátého výročí zřízení Archivu VUT 

v Brně jsme sami aktivně přispěli k rozšíření 

sbírky soudobé dokumentace: vytvořili jsme 

pro účastníky výše uvedených akcí, badatele 

i další zájemce drobnou propagační skládačku 

s vtipně pojatými stručnými kapitolami z histo-

rie pracoviště a důležitými odkazy a kontakty. 

Především od výstavy „Archivstory“ si pak 

slibujeme, že se návštěvníci vystavenými expo-

náty inspirují a pomohou nám obohatit sbírky 

o nové přírůstky, abychom se i v éře nastupují-

cího digitálního archivnictví mohli řídit heslem 

„Budoucnost v mysli, minulost v dokumentech“

Summary: 

In 2012 BUT Archives commemorates twenty 

years of existence. This important anniversary 

provides a good reason for bringing the ar-

chived files closer to the BUT people and a wider 

public in Brno by staging some popular events. 

Launched early in March, an Archives Story will 

be held until September. The BUT Archives will 

join the celebrations of the International Archives 

Day by organizing a popular Open Day, this time 

taking place on 12th June 2012.

arChIv vuT v Brně 
slaví dvaCETIny

+++ 

v lETošním roCE sI arChIv vuT 

v Brně přIpomíná dvaCET lET své 

ExIsTEnCE. ToTo významné výročí 

jE BEzEsporu doBrým důvodEm 

„přIBlížIT“ arChIv zaměsTnan-

Cům vuT I Brněnské vEřEjnosTI 

prosTřEdnICTvím uspořádání 

několIka zajímavýCh akCí. 

+++ 
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Summary:

The city of Izhevsk in the Republic of 

Udmurtia, Russia, as already traditional 

in February, was the destination of 

a BUT delegation. This year, BUT of-

ficials were invited to take part in the 

celebrations of the 60th anniversary of 

the Izhevsk State University and to dis-

cuss further cooperation between the 

two universities. The Izhevsk State Uni-

versity has long been BUT’s important 

partner and its management is much 

interested in enhancing mutual coopera-

tion and extending student mobility.

+++ 

CílEm únorové CEsTy dElEgaCE vysokého 

učEní TEChnICkého v Brně sE sTalo – jako 

jE už osTaTně v TomTo časE TradICí – měs-

To IžEvsk lEžíCí v udmurTské rEpuBlICE 

v rusku. důvodEm lETošního pozvání 

zásTupCů vuT v Brně Byly oslavy šEdE-

sáTého výročí založEní IžEvské sTáTní 

unIvErzITy (IsTu) a Také jEdnání o další 

mEzIunIvErzITní spolupráCI. 

+++ 

Místní univerzita, jedna ze čtyř místních 

vysokých škol, je dlouhodobým významným 

partnerem Vysokého učení technického v Brně 

a její vedení se snaží neustále prohlubovat 

vzájemnou spolupráci a mobilitu studentů 

obou univerzit. Návštěvy se za naši univerzitu 

zúčastnili zástupci Útvaru vnějších vztahů 

– prorektor pro vnější vztahy a marketing 

doc. MgA. Petr Kvíčala, Mgr. Josef Jirkal, 

PhDr. Jarmila Jurášová, Petra Sedláčková – 

a dále děkan Fakulty strojního inženýrství 

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., a ředitel-

ka centra NETME Ing. Peregrina Štípová.

děkan fsI získal v IžEvsku 
čEsTný dokToráT

Letošní 60. oslavy založení Iževské státní univer-

zity byly významné nejen pro samotnou univer-

zitu, ale také pro Vysoké učení technické v Brně. 

Důvodem bylo slavnostní udělení čestného dok-

torátu děkanovi FSI VUT v Brně prof. RNDr. Mi-

roslavu Doupovcovi, CSc. Výročních akcí se 

zúčastnil také ministr školství Ruské federace, 

který ocenil přínos ISTU pro vzdělání a rozvoj 

mladé generace nejen pro Udmurtskou repub-

liku, ale pro celé Rusko. Součástí oslav byl také 

koncert jazzového orchestru z partnerské Tech-

nické univerzity z Novosibirska.

V době návštěvy se zároveň konal pátý ročník 

mezinárodní konference s názvem „Technické 

univerzity: integrace s evropskými a světovými 

univerzitami, EQ2012“, jíž se zúčastnili také 

akademičtí pracovníci z Fakulty elektrotech-

niky a komunikačních technologií a Fakulty 

podnikatelské VUT v Brně. 

Delegace Vysokého učení technického v Brně 

přijala také pozvání Centra českého jazyka 

v Rusku provozovaného Jihomoravským cen-

trem pro mezinárodní mobilitu, se kterým již 

delší dobu spolupracuje. Na iževském lektorátu 

působí český učitel Mgr. Ivo Hopp, který zdejší 

studenty vyučuje český jazyk a připravuje je 

na studium v České republice, především pak 

na VUT v Brně, které je studentům z Východu 

dlouhodobě otevřené. Prohlídky a divadelního 

představení studentů, které se celé odehrávalo 

v češtině, se zúčastnila také Ivana Hamadová 

z Jihomoravského centra pro mezinárodní mo-

bilitu, jež se stará především o ruské studenty 

na VUT v Brně. „Musím poznamenat, že nejenom 

konference, ale celá naše návštěva Ruska byla 

ze strany ruských partnerů perfektně zorgani-

zovaná a dostalo se nám vřelého přijetí,“ shrnul 

návštěvu Ruské federace Mgr. Josef Jirkal.

Jedním z hlavních bodů programu české 

strany při návštěvě ruské univerzity pak bylo 

projednání další spolupráce. Jeho výsledkem 

je úspěšné uzavření nové rámcové smlouvy 

o spolupráci mezi VUT v Brně a iževskou tech-

nikou, a to na pět let. „Rusko je pro nás důleži-

tým strategickým partnerem, proto jsme rádi, 

že naše spolupráce bude i nadále pokračovat,“ 

dodal Mgr. Josef Jirkal.

text Kateřina Tušarová 
foto Miroslav Doupovec

Prorektor Petr Kvíčala s rektorem iževské 
univerzity Borisem Jakimovičem
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+++ 

dlouho očEkávaná souTěž sEmEsTrál-

níCh sTudEnTskýCh projEkTů přInEsla 

na fakulTu arChITEkTury v Brně nEvšEdní 

aTmosféru. poroTa CEny B. fuChsE sE 

skládá z uznávanýCh osoBnosTí ar-

ChITEkTonICké sCény, kTEré nEpůsoBí 

na domovské fakulTě, a zE dvou 

sTudEnTů, kTEří CEnu oBdržElI v uply- 

nulém sEmEsTru. lETos To BylI loňšTí lau-

rEáTI marTIn holý a pavEl sTEuEr, kTEří 

doplnIlI prakTIkujíCí arChITEkTy alEšE 

BurIana, ladIslava láBusE a marTIna 

rajnIšE, kTErý Byl zvolEn přEdsEdou 

poroTy. pěTIčlEnná jury sE sETkala 

9. února 2012 vE 13 hodIn na půdě fakul-

Ty arChITEkTury vuT v Brně a zahájIla 

několIkahodInový maraTon po aTE- 

lIérECh. pro posTup do dalšího kola 

sE jIm podařIlo vyBraT čTyřICET z víCE 

nEž pěTI sET projEkTů zImního sEmEsTru 

2011/2012. z TohoTo počTu pak po pEčlIvé 

úvazE vzEšlo dEsET fInalIsTů, kTEré už 

vyhlášEní na slavnosTním vEčEru v 

aulE fakulTy nEmohlo mInouT. 

+++

Toto společenské setkání studentů a profesorů 

odstartoval svým projevem v 18 hodin děkan 

Josef Chybík. Promluvil také předseda poroty 

Martin Rajniš a následně se k hodnoceným 

pracím vyjádřili i ostatní členové komise. Publi-

kum v aule už však netrpělivě očekávalo verdikt.

Z prací deseti finalistů byly vybrány bez pořadí 

tři vítězné projekty, které si zasloužily nejen 

ovace publika a věcné ceny, ale především 

hmotnou podobu ceny. Této pocty se dos-

talo projektu Městské knihovny v Přerově 

od Miroslava Malého. Porotu také oslovila 

práce Františka Dlabáče pod poetickým náz-

vem Příběhy místa – Nadace Hadriánovy vily. 

Třetím z vítězných projektů se stal návrh kaple 

pro pietní území Ležáky od Petra Hudce. Zb-

ylých sedm prací získalo titul Oceněný projekt 

a věcnou odměnu.

Závěrečného slova se ujali členové vedení Stu-

dentské organizace Fakulty architektury. První 

tóny hudebního vystoupení kapely Nebeztebe 

následně odstartovaly volnou zábavu spojenou 

s diskusí nad projekty. 

Celá událost se uskutečnila z iniciativy 

občanského sdružení Studentské obce Fakulty 

architektury, za podpory samotné fakulty 

a řady sponzorů, kterým děkujeme!

Summary: 

The long-awaited 2011/2012 

autumn-semester student projects 

competition for the Bohuslav Fuchs 

prize was held at the BUT Faculty of 

Architecture on 9th February. This 

year’s jury included last year’s laure-

ates Martin Holý and Pavel Steuer 

joining professional architects Aleš 

Burian, Ladislav Lábus, and Martin 

Rajniš, who was chairing the jury. 

In a few hours, this five-member 

board had to visit several studios 

to choose forty projects eligible for 

the next round. From this group, 

ten finalists were then short-listed 

with three of them being collectively 

declared the winners.

CEny 
Bohuslava

fuChsE
text Nina Ličková, SOFA VUT v Brně 
foto Martin Vlček

01 Petr Hudec, kaple Ležáky 
 
02 členové jury (zleva) Ladislav Lábus,

Aleš Burian, Martin Rajniš
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+++ 

jEdnou z dEsTInaCí mEzInárodní spo-

lupráCE úsTavu konsTruování fakulTy 

sTrojního InžEnýrsTví sE sTala IndIE. 

do sEvErní IndIE sE vydalI profEsořI úsTa-

vu konsTruování Ivan křupka a marTIn 

harTl, kTEří navšTívIlI dvě TEChnICké vy-

soké školy v haryaně, sTáTní naTIonal 

InsTITuTE of TEChnology, kurukshETra, 

a soukromou maharIshI markandEsh-

wa unIvErsITy mullana, amBala. dEsIg-

néry jana rajlICha a ladIslava křEnka 

z odBoru průmyslového dEsIgnu úk spo-

lu s děkanEm fsI mIroslavEm doupovCEm 

zasE hosTIl naTIonal InsTITuTE of dEsIgn 

v západoIndICkém ahmEdaBadu.  

+++

Dne 20. září 2011 ředitel NID Pradyumna Vyas 

a děkan FSI Miroslav Doupovec podepsali Me-

morandum of Understanding, které otevírá 

možnost výměny zkušeností, studentů, učitelů 

ap. Zároveň byla v Design Gallery NID tradičním 

zapálením knotů na obřadním stojanu a proslovy 

„šéfů“ obou škol slavnostně zahájena výstava 55 

diplomových a semestrálních projektů studentů 

z Brna – Design My Love. V Galerii Aquarium 

byla současně otevřena výstava autorských pla-

kátů Jana Rajlicha ze sbírky indického designéra 

a prvního absolventa NID Subraty Bhowmicka. 

Brněnští pedagogové byli pozváni také k veřejné 

přednášce o FSI, o projektech studentů i o vlast-

ní tvorbě. Články o výstavách a podpisu smlou-

vy vyšly v šesti denících, odborný časopis Insite 

referoval o brněnské škole na třech stranách 

v článku nazvaném From Brno, With Love. 

NID byl zřízen v r. 1961 indickou vládou na zákla-

dě „The India Report“ známých designérů Char-

lese a Ray Eamesových. Institut je dnes údajně 

nejlepší vysokou školou designu v jižní Asii. 

Školu postavil nejvýznamnější indický architekt 

Balkrisna Doshi, žák Le Corbusiera. V prezen-

tační galerii institutu dodnes zůstaly exponáty 

věnované Muzeem moderního umění v New 

Yorku, designérské artefakty světových designé-

rů 50. let. Škola zajišťuje výuku ve většině oborů 

designu, a to na polostátní bázi – třetinu nákladů 

hradí Ministerstvo obchodu a průmyslu, třetinu 

studenti a třetinu soukromé subjekty.  

 

V programu návštěvy byla zajímavá setkání 

nejen na škole, ale např. také s Maheshem Kro-

vvidim, ředitelem National Design Business 

Incubator, který se zajímal o spolupráci s in-

kubátory VUT. Významné bylo přijetí u otce 

indického designu H. Kumara Vyase. Ve městě 

stojí za prohlídku památník Gandhi Asrah, dále 

Management Institute projektovaný americ-

kým architektem Louisem Kahnem a také řada 

muzeí, např. Městské muzeum – jedna ze čtyř 

budov Le Corbusiera v Ahmedabadu.

Cesty se uskutečnily díky Programu na pod-

poru mezinárodní spolupráce českých a zahra-

ničních vysokých škol v rozvojovém projektu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR. Význam návštěv potvrdilo přijetí nejvyš-

šími orgány univerzit, podpis dohod o spolu-

práci i ohlas v místním tisku. Zástupci všech 

tří indických univerzit již také navštívili Brno. 

Aktivity Ústavu konstruování na indických 

univerzitách se osvědčily jako optimální forma 

propagace spolupráce ve vzdělávání. Bylo mož-

né cíleně oslovit studenty konkrétních oborů 

a rozšířit možné oblasti spolupráce do dalších 

oborů. Nyní lze očekávat jak krátkodobé výmě-

ny studentů, tak i například možnost doktor-

ského studia pro indické studenty u nás.

dEsIgn my lovE 
výsTava v IndII 

text a foto doc. Ing. arch. Jan Rajlich, vedoucí Odboru průmyslového designu 
ÚK, FSI VUT v Brně

Summary: 

India has become one of the targets of international cooperation going on at the 

Institute of Design of the mechanical engineering faculty. Ivan Křupka and Mar-

tin Hartl, professors of the institute, visited two technical universities in Harya-

na, North India while Jan Rajlich and Ladislav Křenek from the Department of 

Industrial Design together with Miroslav Doupovec, dean of the faculty, stayed 

at the National Institute of Design in Ahmedabad, West India. 
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kam 
kráčíš, 
úTT?

Summary: 

Immediately after its establishment in 2002, the Technology Transfer Department (TTD) became the 

coordinator of a project to create a Regional Contact Organisation (RCO). At seminars, workshops, 

and working meetings of the follow-up projects, information on the current challenges and options 

for joining EU Framework Programmes was then disseminated all over the South Moravian Region. 

Thanks to a TT Point project, new TTD staff was recruited, now totalling 15 employees. In the light 

of the present BUT mission, the TTD‘s role and plans are now open to scrutiny so that it may take 

a while before we learn about the department‘s future visions. 
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vedoucí pracoviště Řízení pracoviště, řízení a koordinace realizovaných projektů

sekretářka 1 Agenda střediska, inventarizace, fakturace  

vedení průmyslové rady 0,3 Řízení činnosti rady, předkládání výsledků jednání ke schválení rektorovi
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patentový zástupce 0,5 Kompletní zpracování patentových přihlášek 

administrátor dv 1 Administrátor DV – zodpovědnost za vedení deníku ohlašovaných zaměstnaneckých poznatků, 

správa elektronické aplikace ohlašování DV, správa a archivace dat

manažer dv 1 Manažer DV – jednání s ohlašovateli a patentovými zástupci, zajištění zvolené formy ochrany 

DV, zodpovědnost za portfolio DV

právník 1 Právník – orientace na smlouvy s důrazem na DV, předpisy, postupy a vnitřní normy, poradenství 

a podpora přípravy podkladů k DV pro fakulty, licenční smlouvy

manažer TT na fakultě 0,7 Manažer TT – FAST – kontaktní informace, vyhledávání DV, administrativní podpora ohlášení, 

posouzení, návrh ochrany

manažer TT na fakultě 0,7 Manažer TT – FEKT – kontaktní informace, vyhledávání DV, administrativní podpora ohlášení, 

posouzení, návrh ochrany

manažer TT na fakultě 0,7 Manažer TT – FCH – kontaktní informace, vyhledávání DV, administrativní podpora ohlášení, 

posouzení, návrh ochrany

manažer TT na fakultě 0,7 Manažer TT – FSI – kontaktní informace, vyhledávání DV, administrativní podpora ohlášení, 

posouzení, návrh ochrany

p
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jE

k
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p
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C
o

v
Iš

Tě

manažer projektu rko 1 Vedení projektu, spolupráce v rámci RKO ČR v rámci RP.7 

manažer projektu vav 1 Vedení projektu, spolupráce s ostatními partnery, spolupráce s ISP a FPVŠ 

administrátor projektu 2 Administrativa projektu, spolupráce s ostatními partnery

+++ 

dEsET lET nEní dlouhá doBa, v žIvoTě 

oddělEní To už alE znamEná pEvné začlE-

nění do sTrukTury organIzaCE. nEjInak 

jE Tomu v případě úTvaru TransfEru TECh-

nologIí vuT v Brně. 

+++

Útvar vznikl v roce 2002, v té době měl tři za-

městnance – administrativní pracovnici, spe-

cialistu a lektora. Již od počátku se Útvar stal 

koordinátorem projektu Regionální kontaktní 

organizace (RKO). Až doposud jsou prostřed-

nictvím navazujících projektů RKO poskyto-

vány v rámci Jihomoravského kraje informace 

o aktuálních výzvách a možnostech zapojení 

do Rámcových programů EU, dále jsou pořádá-

ny semináře, workshopy a pracovní setkání.

V prvních letech byla činnost specialistů za-

měřena na vzdělávací aktivity a spolupráci 

s fakultami prostřednictvím dobrovolných 

skautů, začala se připravovat první rámcová 

pravidla pro ohlašování zaměstnaneckých 

poznatků a ochranu duševního vlastnictví. 

Od roku 2006 se stal Útvar řešitelem Rozvojo-

vých projektů, zaměřených na posílení činnos-

ti v oblasti vzdělávání a organizování setkání 

se zástupci průmyslu. V čele Útvaru v té době 

stanul prof. Jan Vrbka a díky jeho vstřícnému 

přístupu se pracoviště zapojilo do několika 

projektů OP VK, a to nejen jako partner, ale 

rovněž jako řešitel projektů.

Především díky projektu TT Point VUT v Brně 

mohlo dojít od roku 2010 k personálnímu po-

sílení pracoviště na současný počet 15 zaměst-

nanců. Projekt umožnil Útvaru rozšířit svoji 

činnost o služby patentového zástupce, právní 

služby v oblasti duševního vlastnictví a profes-

ní manažery transferu technologií na technolo-

gických fakultách VUT v Brně. Projekt rovněž 

zprostředkoval začínajícím manažerům přístup 

k mezinárodním vzdělávacím kurzům, přispěl 

k posílení profesního přístupu systematickým 

vzděláváním celého týmu v oblasti vyjednáva-

cích a prezentačních dovedností. Týmu, zod-

povědnému za ochranu duševního vlastnictví 

na univerzitě, umožnil specilizované vzdělávání 

na Úřadu průmyslového vlastnictví. Od roku 

2010 byla přijata nová organizační struktura 

pracoviště, byly zmapovány a popsány všechny 

procesy transferu technologií a začal se postup-

ně budovat komplexní systém komercializace 

VUT v Brně.  A jaké je tedy dnešní personální 

složení ÚTT? V základních rysech si ho může-

me představit v tabulce.

S rostoucími zkušenostmi týmu pracovníků 

Útvaru transferu technologií a především perso-

nálním posílením v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví se daří výrazně zkracovat proces 

ohlašování zaměstnaneckých poznatků. Z hle-

diska organizace se ukázalo prospěšné působení 

manažerů transferu technologií přímo na fakul-

tách. Dobrá zkušenost je také s možností přímé 

konzultace všech zaměstnanců VUT s paten-

tovým zástupcem a právním specialistou. Tyto 

služby a konzultace jsou tak snadno dostupné 

všem pracovníkům univerzity a vzájemná ko-

munikace usnadňuje i vědeckým pracovníkům 

rozhodování, jak nejlépe postupovat v přípa-

dech, kdy na pracovištích vznikají nové vědecké 

poznatky. 

V rámci regionu Útvar transferu technologií 

zprostředkovává spolupráci v projektech inovač-

ních voucherů. Tradiční je i činnost pracoviště 

jako prvního kontaktního bodu, kdy se na nás 

obracejí zájemci z průmyslu o zprostředkování 

kontaktů a spolupráce v rámci celé univerzity. 

V současné době je na úrovni vedení univerzity 

a fakult diskutována budoucí úloha a poslání 

ÚTT ve vazbě na dlouhodobé záměry univer-

zity, a tak si na konečné závěry budeme muset 

počkat. Věřme však, že současná osvědčená 

struktura s přímým propojením na fakulty 

bude zachována a budou nastaveny dlouhodobé 

podmínky pro samostatné fungování pracoviš-

tě bez závislosti na dotačních titulech.

text Ing. Dagmar Vávrová, Útvar transferu technologií VUT v Brně
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sTudEnTI dokTorského sTudIjního programu favu vuT v Brně a oBoru TEorIE InTErakTIvníCh 

médIí přI úsTavu hudEBní vědy mu v Brně uskuTEční v rámCI programu TýdnE výTvarné kulTu-

ry pořádaného kaTEdrou výTvarné výChovy pEdagogICké fakulTy mu v Brně workshop vě-

novaný kulTurním sTErEoTypům vázaným k posTavě umělCE. Cyklus přEdnášEk a prEzEnTaCí 

řEší způsoBy zTvárňování (výTvarného) umělCE v doBové lITEraTuřE a fIlmu I sEBErEflExIvní 

přísTupy umělCů vůčI vlasTní profEsní IdEnTITě. na řadu přIjdE Také prEzEnTaCE výTvar-

nýCh děl vyBranýCh umělCů zaBývajíCíCh sE proBlEmaTIkou BIografIsmu.  

+++

text Mgr. Markéta Žáčková, FAVU VUT v Brně 
foto archiv Tomáše Hodbodě

umělEC 
jE vyvolEný

Uchopení tohoto tématu se díky pitoreskní 

povaze jednotlivých filmových a literárních děl 

zaměřených na osudy aktérů umělecké scény 

vzniklých za období minulého režimu nevyhne 

ironii, jak lze soudit už z reakcí potenciálních po-

sluchačů na předběžný výběr ukázek a zaměření 

jednotlivých prezentací. Jako protipól lze vnímat 

vystoupení výtvarných teoretiků věnovaná iden-

titě umělců v současném společenském kontextu.

Program workshopu je koncipován do dvou blo-

ků. V rámci prvního bloku přednese svůj příspě-

vek ke konceptu romantické krajiny a poutníka 

odborná pracovnice Národního památkového 

ústavu v Brně, kunsthistorička Lenka Kalábová. 

Dále bude následovat prezentace doktorandů 

FaVU Zuzany Janečkové, Jany Písaříkové a To-

máše Hodbodě. Zuzana Janečková se ve svém 

příspěvku – stejně jako ve své disertační prá-

ci – zabývá rozkrýváním principu anonymity 

v současném výtvarném umění. Jana Písaříková 

ve své prezentaci s názvem Chorobopis zapsán! 

aneb Stručný průvodce literární typologií sle-

duje pojetí postavy umělce ve světové literatuře 

20. století. Tomáš Hodboď se ve svém vstupu 

Umělecké mimikry věnuje vybraným strategiím 

performerů v rámci site specific instalací. Peda-

gog FaVU, kurátor a teoretik umění Jan Zálešák 

posluchačům představí problematiku spojenou 

s identitou umělce v současném institucionálním 

a společenském kontextu. Martina Ivičičová, 

doktorandka z oboru Teorie a dějiny vědy Kated-

ry filozofie FF MU, přednese příspěvek Deratizá-

cia, v němž se zabývá fenoménem klišé v rámci 

symbiózy umění a vědy. 

Večerní blok workshopu bude věnován filmo-

vým projekcím s lektorským úvodem kurátor-

ky Galerií TIC města Brna Mariky Kupkové, 

přednášející na oboru Teorie interaktivních 

médií Ústavu hudební vědy MU v Brně, a Jany 

Kořínkové, studentky doktorandského studia 

na FaVU VUT v Brně. Ukázky zaměřené na bio-

grafické filmové portréty emblematických po-

stav českých dějin umění budou obsahovat sek-

vence ze snímků různých režisérských kvalit, 

pojetí i stopáže, mezi nimi např. Krtek malířem, 

Mikoláš Aleš, Paleta lásky, Nezlob, Kristýno, 

Perličky na dně, Homolka a tobolka a další. 

Přednáškové a projekční výstupy doplňuje také 

tematicky související výstavní program v pro-

storách Galerie Aula, který budou kurátorsky 

spravovat doktorandi FaVU VUT v Brně Jana 

Písaříková a Tomáš Hodboď.  

 

Kdy: čtvrtek 16. 3. 2012, 12:30–14:00 a 18:00–19:30  

Kde: Galerie Aula, FaVU VUT v Brně, Údolní 19a

Summary: 

As part of the Week of Arts, on 16th March 2012, 

doctoral students from the BUT Faculty of Fine 

Arts together with Masaryk University students 

studying the theory of interactive media at the 

Institute of Music Science will hold a workshop 

on cultural stereotypes related to an artist. A se-

ries of lectures and presentations will deal with 

the ways artists have been portrayed in the peri-

od literature and film as well as with self-reflexive 

approaches of artists to their own professional 

identities. Also works will be presented of selec-

ted artists reflecting biographism-related issues. 

Tomáš Hodboď: BOVER ART / BOVER COLA, 2006, akce
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vIla TugEndhaT 
sE oTEvírá svěTu

dokumenty o stavbě, architektovi i stavební-

cích vily a zpřístupnit je odborné veřejnosti. 

Centrum se rovněž zaměří na studium širších 

historických souvislostí s důrazem na brněnskou 

architekturu od počátku 20. století až po sou-

časnost a dílo architekta Ludwiga Miese van der 

Rohe. Oblast činnosti se nebude omezovat pouze 

na tradiční badatelský režim pro odbornou ve-

řejnost, centrum nabídne i populárně-odborné 

tematické okruhy pro další zájemce. Činnost 

SDC bude provozně i obsahově garantována 

Muzeem města Brna, které se může opřít o jednu 

z nejkvalitnějších sbírek moderní architektury 

u nás a disponuje kvalifikovanými odborníky.

Při obnově došlo k faktické rekonstrukci tří-

podlažní vily, tedy prvního podlaží – suterénu 

s technickým zázemím, druhého podlaží – pří-

zemí, jež tvoří především hlavní obytná a spo-

lečenská část domu a zimní zahrada, a třetího 

podlaží – patra s hlavním vstupem z ulice 

a průchodem na terasu a s pokoji rodičů, dětí 

a vychovatelky. Rekonstrukce se týkala i kana-

lizace a statiky zahradní terasy a revitalizací 

prošla rovněž zahrada a zimní zahrada včetně 

jezírka s vodními rostlinami.

Na obnovu vily dohlížel Mezinárodní poradní 

sbor expertů pro odborný dohled na prová-

dění obnovy vily Tugendhat v Brně THICOM 

(Tugendhat House International Committee) 

pod vedením Iva Hammera. Celkové náklady 

na obnovu vily včetně rekonstrukce kanali-

zace a obnovy zahrady činí 173,6 mil. Kč. Tato 

částka zahrnuje dotaci ve výši 154,6 mil. Kč, 

přičemž 85 procent šlo z fondu EU a 15 procent 

z Ministerstva kultury ČR. 

Vedle dosavadní funkce vily Tugendhat jako 

památky moderní architektury a již zmíněné 

badatelny Studijního a dokumentačního centra 

bude vila disponovat také prodejnou odborné 

literatury. 

+++ 

v únoru 2012 Byla dokončEna a vEřEj-

nosTI zpřísTupněna náročná pamáTko-

vá oBnova vIly TugEndhaT arChITEkTa 

mIEsE van dEr rohE v Brně-čErnýCh 

políCh, kTErá jE svěTovou pamáTkou 

Chráněnou unEsCo. oBnova funkCIo-

nalIsTICké vIly, kTErou slavný arChITEkT 

navrhl v roCE 1928 pro grETu a frITzE 

TugEndhaTovy, začala v lEdnu 2010 

a Trvala zhruBa dva roky.  

+++ 

Nositelem projektu bylo statutární město 

Brno, partnery projektu Muzeum města Brna 

a Fakulta architektury VUT v Brně, s níž pode-

psalo statutární město Brno Smlouvu o part-

nerství a vzájemné spolupráci za účelem reali-

zace projektu Vila Tugendhat již v roce 2009. 

Jedním z výsledků rekonstrukce je také vytvo-

ření Studijního a dokumentačního centra při 

vile Tugendhat, jehož úkolem je shromažďovat 

Summary: 

After a major reconstruction, Brno‘s Tugendhat villa reopened for the public on 29th February. Las-

ting two years, this reconstruction was to give this unique example of interwar functionalist archi-

tecture the look it had in the 1930’s when lived in by the Tugendhat family. One of the results of the 

reconstruction is the establishment of a Study and Documentation Centre in which the BUT Faculty 

of Architecture participated. Already in 2009 this faculty signed a partnership and cooperation agre-

ement with the Brno authority to implement the reconstruction project. 

text (red) 
foto Marie Schmerková
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projEkT 
supmaT 
na fasT

materiálů na odborných mezinárodních konfe-

rencích v České republice i v zahraničí. Výstupy 

budou také publikovány v odborných impakto-

vaných i neimpaktovaných časopisech.

Pod pátou klíčovou aktivitu spadá pořádání 

odborných seminářů pro studenty a výzkumné 

pracovníky a pořádání letních škol materi-

álového inženýrství. V této klíčové aktivitě 

byly uspořádány již dva odborné, vzdělávací 

semináře. První seminář „Vývoj netradičních 

stavebních materiálů v rámci projektu SUP-

MAT“ proběhl 25. ledna, druhý seminář „Vývoj 

izolačních materiálů z alternativních surovino-

vých zdrojů“ proběhl 1. února. Další vzdělávací 

akcí je seminář „Metakaolin 2012“, který se 

bude konat 29. 3. 2012.

Projekt SUPMAT má dvě cílové skupiny – za-

městnance a studenty. Zásadním přínosem pro 

cílovou skupinu zaměstnanců bude rozšíření 

odborných znalostí, dovedností, navázání no-

vých a prohloubení dosavadních profesních 

a osobních kontaktů a vazeb se zahraničními 

výzkumnými organizacemi. Přínosem pro 

cílovou skupinu studentů bude zvýšení jejich 

odborné způsobilosti a zvýšení konkurence-

schopnosti na trhu práce. Veškeré informace 

o řešeném projektu a o pořádaných akcích jsou 

k dispozici na webových stránkách projektu 

www.supmat.cz.

Ústav technologie stavebních hmot a dílců FAST 

VUT se dále podílí na řešení několika dalších 

projektů OPVK. Významnou skupinu tvoří pro-

jekty, jejichž cílem je inovace stávajících studij-

ních programů. Jedná se o tři projekty, každý je 

zaměřen na jednu úroveň studijních programů. 

Projekt INOMA – Inovace předmětů navazující-

ho magisterského studijního programu Stavební 

inženýrství (CZ.1.07/2.2.00/07.0410), INOBA – Po-

sílení kvality bakalářského studijního programu 

Stavební inženýrství (CZ.1.07/2.2.00/15.0426) 

a projekt INODO – Rozvoj a modernizace doktor-

ského studijního programu Stavební inženýrství 

(CZ.1.07./2.2.00/15.0428). Další projekt, na jehož 

řešení a řízení se podílejí zaměstnanci THD, je 

projekt CEPRI – Středoevropské centrum pro vy-

tváření inovovaných technicko-ekonomických 

studijních programů (CZ.1.07/2.2.00/28.0301) 

a zatím posledním projektem OPVK, který bude 

řešen napříč Fakultou stavební a jehož realizace 

odstartuje 1. června 2012, je dvouletý projekt 

OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví 

(CZ.1.07/2.4.00/31.0012).

Co říci závěrem? Fakulta stavební, potažmo 

Ústav technologie stavebních hmot a dílců, se 

aktivně zapojuje do čerpání dotací z Evropských 

strukturálních fondů a neustále pracuje na zvy-

šování úrovně výuky, zvyšování a rozšiřování 

kvalifikace akademických pracovníků i pracov-

níků ve VaV a zvyšování konkurenceschopnosti 

absolventů pomocí zahraničních i tuzemských 

stáží. Je však potřeba dodat, že čerpání těchto 

dotací není vůbec jednoduché, pravidla jsou 

každým rokem přísnější a administrativa dosa-

huje nebývalých rozměrů. Popřejme tedy projek-

tům OPVK hodně úspěchů a jejich řešitelům co 

nejvíce schválených monitorovacích zpráv a co 

nejméně neuznatelných nákladů.

Summary: 

The Institute of Technology of Building Materi-

als and Components at the BUT Faculty of Civil 

Engineering owns the OP EC SUPMAT project, 

Support for the Staff of Centres of Advanced 

Building Materials, launched on 1st September 

2011 to be finished on 30th June 2014. The project 

will provide the members of the  BUT Faculty of 

Civil Engineering research team, the Master’s 

and doctoral students, and students participat-

ing in the studio of young researchers with new 

insights. This should mainly enhance the excel-

lence of the scientific team researching the micro-

structure of and developing new, progressive and 

environment-friendly building materials.

Příspěvek vznikl za podpory projektu SUPMAT – Podpora 
pracovníků center pokročilých stavebních materiálů 
(CZ.1.07./2.3.00/20.0111).

Projekty OPVK se zaměřují na oblast rozvoje 

lidských zdrojů. Jedná se o vzdělávání ve všech 

jeho rozmanitých formách s důrazem na ucele-

ný systém celoživotního vzdělávání, utváření 

vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové 

a inovační aktivity a podporu spolupráce všech 

participujících subjektů. V Operačním progra-

mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je již 

vyčerpáno 63,8 % prostředků alokovaných pro 

tento program.

Ústav technologie stavebních hmot a díl-

ců FAST VUT je nositelem projektu OPVK, 

projektu SUPMAT – Podpora pracovníků 

center pokročilých stavebních materiálů 

(CZ.1.07./2.3.00/20.0111). Činnost projektu SUP-

MAT byla zahájena 1. 9. 2011, předpokládané da-

tum ukončení projektu je 30. 6. 2014. Garantem 

projektu je prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.

Projekt je zaměřen především na zvyšování 

odborné kvality výzkumného týmu působícího 

na VUT FAST v Brně a na vzdělávání studentů 

magisterského a Ph.D. studia a mladých pracov-

níků VaV. Hlavním cílem projektu je posílení 

excelence vědeckého týmu, který se zabývá 

mikrostrukturou a vývojem nových, progresiv-

ních, ekologických stavebních hmot. Všechny 

aktivity projektu vedou k vytvoření silného 

text Ing. Lenka Nevřivová, Ph. D. 
SUPMAT, FAST VUT v Brně

týmu s mezinárodními vazbami, který je scho-

pen prosadit se v domácí i zahraniční konku-

renci. Takto podpořený tým bude připraven 

na práci v centru AdMaS, které je na FAST VUT 

v Brně budováno v rámci projektu VaVpl.

Pracovníci týmu SUPMAT se rekrutují z Ústa-

vu technologie stavebních hmot a dílců (THD), 

Ústavu fyziky a Ústavu chemie uvedené fa-

kulty. Kvalita týmu je podpořena přítomností 

zahraničních profesorů (prof. Pavlo Kryvenko, 

vedoucí Vědecko-výzkumného ústavu pro pojiva 

a materiály při Národní univerzitě stavitelství 

a architektury v Kyjevě, a prof. Ulrich Diederichs 

z odboru stavebního inženýrství Univerzity Ros-

tock), příjezdy expertů ze zahraničních univerzit, 

výjezdy pracovníků VaV a studentů do zahraničí 

a proškolením členů týmu v oblasti projektového 

managementu, řízení výzkumných týmů, ochra-

ny duševního vlastnictví a komunikace. 

Projekt je zaměřen na pět hlavních bodů tzv. 

klíčových aktivit (KA). Klíčová aktivita 1 je 

zaměřena na členy výzkumného týmu, částečně 

na ostatní pracovníky VaV z ústavů THD, che-

mie a fyziky. V rámci aktivity je naplánováno 

pořádání specializovaných kurzů za účelem 

zvýšení znalostí a kompetencí týmu. V rámci 

KA01 proběhlo v Hustopečích v termínu 

2.–4. listopadu 2011 Školení projektového man-

agementu a komunikačních dovedností. 

Klíčová aktivita 2 (KA02) je zaměřena na stu-

denty magisterského a doktorského studijní-

ho programu. Studentům se nabízí možnost 

zahraničních stáží především na domovských 

výzkumných pracovištích spolupracujících 

zahraničních odborníků (Německo, Rakousko, 

Portugalsko, Švýcarsko…). 

V rámci aktivity 3 (KA03) bude podáno několik 

mezinárodních projektů, převážně do 7. rám-

cového programu. První mezinárodní projekt 

byl týmem SUPMAT podán v prosinci loňského 

roku, jednalo se o projekt „COSARS – Composite 

System from Alternative Raw Material Sources 

for Sustainable Constructions“. Cílem projektu 

COSARS je vyvinout nový stavební systém, kte-

rý bude kombinovat tradiční cementovou mat-

rici s plnivem z obnovitelných přírodních zdrojů 

(dřevní odpad, technické konopí, juta, lněná 

vlákna atd.). Výhodou navrženého materiálu je 

nízká cena, minimální zatížení životního pro-

středí při výrobě, přičemž si uchovává pozitivní 

vlastnosti z hlediska konstrukčních požadavků.

Součástí KA04 je prezentace výsledků výzku-

mu a vývoje týmu v oblasti nových stavebních 

+++ 

Evropský sTrukTurální fond značně přIspívá kE zkvalITnění výuky na vysokýCh 

školáCh v čr. Také fakulTa sTavEBní vysokého učEní TEChnICkého v Brně sE zapojIla 

do podávání a náslEdně do řEšEní projEkTů opEračního programu vzdělávání pro 

konkurEnCEsChopnosT (opvk). 

+++
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jE BřEzEn, a TEdy nEjvyšší čas přIhlásIT 

sE do někTErého z lETníCh kurzů, kTEré 

každoročně naBízí BEsT Brno. lETní kur-

zy skýTají sTudEnTům nEjEn možnosT 

CEsTovaT a přITom sE naučIT něCo nové-

ho, alE Také sEznámIT sE s novýmI lIdmI 

a jEšTě sE poBavIT. 

+++

Tyto kurzy pořádají v průběhu letních měsí-

ců lokální pobočky mezinárodní studentské 

organizace Board of European Students of 

Technology (BEST). Chcete-li tedy vyjet ihned 

po zkouškách někam do tepla, nabízí se kurz 

Ride the Change, Ride the Green! v Istanbu-

lu. Nemáte rádi teplo, ale zajímá vás roboti-

ka? Můžete se přihlásit na kurz ve finském 

BEsT
lETní kurzy

Tampere. A pokud jste se vždy chtěli podívat 

do Říma, tamní besťáci pro vás připravili kurz 

o architektuře. Tohle je jen malý výčet z cel-

kových 47 kurzů ve 22 zemích Evropy. Vybrat 

ten, který vás nejvíc zajímá, můžete na 
www.best.eu.org/courses. 

Co je potřeba udělat dále? Ještě před přihláše-

ním na kurz je nutné se zaregistrovat na výše 

uvedených stránkách. Poté si necháte potvrdit 

registraci u brněnské BEST skupiny. Po výběru 

kurzu se stačí řídit pokyny na stránkách a ze-

jména zaujmout organizátory krátkým moti-

vačním dopisem v angličtině a zodpovězením 

jednoduchých otázek. Pak už jen počkáte, zda 

vyberou právě vás. Pokud ano, můžete se těšit 

na nezapomenutelný zážitek. 

Více informací naleznete na stránkách 
www.best.vutbr.cz nebo www.best.eu.org. 

Termín pro přihlášení je 25. března 2012, ale 

není na co čekat, přihlaste se ještě dnes!

 

 

Summary: 

Despite the winter scenery outdoors, it is high 

time you registered for the BEST summer course. 

Here, BEST stands for the Board of European 

Students of Technology, an international stu-

dent organisation. After registering at www.

best.eu.org/courses, you can choose from 47 

courses in 22 countries of Europe at this web-

site. Then you can visit the Brno BEST group to 

have the registration verified. 

+++ 

v loňském prázdnInovém číslE časopIsu 

událosTI (4/2011, s. 12) jsTE sE mohlI 

dočísT o začínajíCí spolupráCI čEskýCh 

unIvErzIT sdružEnýCh v organIzaCI 

CzECh nuClEar EduCaTIon nETwork 

(CEnEn) s amErICkou unIvErzITou TExas 

a&m unIvErsITy v oBlasTI jadErného 

InžEnýrsTví. začáTEk roku 2012 Byl 

vE znamEní pokračování úspěšné spolu-

práCE, konkréTně mEzI TExas a&m unIvEr-

sITy a vuT v Brně, kTEré jE rovněž člEnEm 

organIzaCE CEnEn. 

+++

V půli ledna se vydala skupina českých 

akademiků do Texasu za účelem dát navázané 

spolupráci jasnější obrysy a nabídnout spolu-

práci na projektech ve svých specializacích. 

Česká skupina sestávala celkem ze sedmi 

odborníků, z nichž čtyři byli ze Západočeské 

univerzity v Plzni, dva z Českého vysokého 

učení technického v Praze a jeden z Vysokého 

učení technického v Brně. Skupina odborníků 

z Plzně se věnuje teorii a vývoji rychlých 

paralelních iteračních metod pro difúzní 

model transportu neutronů, pražští odborníci 

vývojem speciálního detektoru neutronů, 

tzv. neutronové kamery a simulací procesů 

čEšTí jadErní 
InžEnýřI v TExasu

text Ing. Štěpán Foral, Ing. Karel Katovský, Ph. D., FEKT VUT v Brně

v tomto detektoru metodou Monte Carlo, 

a Ing. Štěpán Foral, student doktorského 

studijního programu Fakulty elektrotechniky 

a komunikačních technologií, který v týmu 

reprezentoval VUT v Brně, se ve své disertační 

práci zabývá zvyšováním bezpečnostních 

a provozních parametrů jaderných paliv.

Mezi úkoly, které se podařilo splnit, patří 

zcela jistě započatá spolupráce plzeňských 

a pražských odborníků v oblasti modelování 

transportu neutronů. Jedná se o spolupráci 

v rámci právě započatého tříletého projektu Of-

fice of Naval Research Global N62909-11-1-7032. 

Cílem tohoto projektu je vytvoření efektivních 

algoritmů pro difúzní předpodmiňovač a imple-

mentace algoritmů využívajících výpočetní 

výkon moderních grafických procesorů. 

Z VUT v Brně byl vznesen návrh ohledně bu-

doucích stáží studentů FEKT na Texas A&M 

University, který se setkal s kladným ohlasem 

a o němž se dále povedou podrobnější jednání.

Kromě pracovních povinností přišly 

samozřejmě na řadu zajímavé exkurze 

do zařízení místní univerzity. Čeští odborníci 

měli možnost prohlédnout si laboratoř jader- 

ných paliv, urychlovače iontů a také jaderný 

reaktor TRIGA, který slouží materiálovému 

výzkumu. Velkým překvapením pro českou 

skupinu bylo zjištění, že provoz tohoto reaktoru 

je z velké části zajišťován studenty jaderného 

inženýrství, kteří mají za povinnost během 

svého studia získat operátorské zkoušky a mají 

zde jedinečnou příležitost získat první cenné 

zkušenosti s provozem reaktoru.

Spolupráce s univerzitou z amerického města 

College Station v Texasu pokračuje březnovou 

návštěvou tříčlenné skupiny pedagogů z Texas 

A&M University System na Fakultě elektrotech-

niky a komunikačních technologií.

 

Summary: 

Begun last year, cooperation in nuclear enginee-

ring between the Czech universities, members of 

the Czech Nuclear Education Network (CENEN), 

and Texas A&M University successfully continu-

es. Štěpán Foral, a doctoral student at the BUT 

Faculty of Electrical Engineering and Commu-

nication, was a member of the team of Czech 

academics staying at Texas A&M University to 

give this cooperation a clearer outline offering his 

participation in projects of his field of research.

text Vojtěch Solnický, BEST Brno 
foto archiv BEST
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+++ 

unIvErzITa naTIonal ChEng kung unI-

vErsITy naCházEjíCí sE vE měsTě TaInan 

na jIhu TChaj-wanu Byla CílEm praCovní 

CEsTy, kTEré sE vE dnECh 5.–10. února 

2012 zúčasTnIlI zásTupCI vuT v Brně – 

prof. rndr. mIroslav doupovEC, CsC., 

děkan fakulTy sTrojního InžEnýrsTví, 

mgr. josEf jIrkal, vEdouCí úTvaru 

vnějšíCh vzTahů, prof. Ing. drahomír 

novák, drsC., proděkan pro vědu a vý-

zkum fasT, a Ing. pErEgrIna šTípová, 

řEdITElka nETmE. 

+++

Když se člověk zamyslí nad tím, kde vlastně 

Tchaj-wan leží, resp. jakou vzdálenost je třeba 

překonat, zdá se to až neuvěřitelné. Nicméně 

dvanáct hodin strávených cestováním z Frank-

furtu do Taipei uběhlo celkem rychle a v klidu. 

Tchaj-wan je rozvinutá země, což mj. dokládá 

fakt, že cesta rychlovlakem z Taipei do Tainanu 

trvá přibližně hodinu a dvacet minut. Tainan je 

nejstarší a současně čtvrté největší tchajwanské 

město a my jsme ocenili, že jsme mohli zemi 

poznat tak trochu z jiné strany, když jsme s je-

jím objevováním začali právě u města Tainan, 

a nikoliv u hlavního města. 

S místní univerzitou National Cheng Kung 

University (NCKU) spolupracuje VUT v Brně 

od roku 2009, kdy byla uzavřena rámcová 

smlouva o spolupráci (Memorandum of Under-

standing). Zástupci NCKU navštívili VUT 

v Brně na podzim minulého roku a projevili zá-

jem o úzkou spolupráci, z níž vzápětí vyplynulo 

pozvání k návštěvě Tchaj-wanu, resp. místní 

univerzity. Univerzita má celkem devět fakult, 

včetně například fakulty medicíny, a svou veli-

kostí je zhruba srovnatelná s VUT v Brně. 

Hlavním partnerem naší návštěvy byla zejména 

jedna z fakult – College of Engineering (Fakulta 

inženýrství). NCKU patří mezi přední vzděláva-

cí a výzkumné instituce na Tchaj-wanu a řadí se 

mezi elitní tchajwanské univerzity. Univerzita 

byla založena v roce 1931 a v roce 2011 oslavi-

la 80. výročí od svého vzniku. Převážná část 

rozsáhlého univerzitního kampusu se nachází 

na jednom místě, což je pro studenty velmi 

pohodlné, protože mají vše na dosah ruky. 

Delegace byla během návštěvy rozdělena 

do několika skupin podle odborného zaměření. 

Všichni ocenili velmi dobré technické vybave-

ní univerzity a také péči, s níž se nám jednot-

liví profesoři a zástupci fakulty a univerzity 

věnovali. Představitelé NCKU, resp. College 

of Engineering, znovu jasně deklarovali znač-

ný zájem o zintenzivnění spolupráce s VUT 

v Brně. Představili hned několik konkrétních 

oblastí, v nichž by měli zájem s VUT v Brně 

spolupracovat – vzájemnou výměnu post-

doktorandů, společné workshopy a přípravu 

společného studijního programu na bázi dou-

ble-degree, případně joint-degree. Co se týká 

výměny postdoktorandů, NCKU nabídlo VUT 

v Brně několik placených stáží pro mladé věd-

ce, které by měly být zahájeny již na jaře toho-

to roku. Financování je možné díky zvláštním 

finančním prostředkům, které univerzita 

získala na základě jejího zařazení do vládního 

programu špičkových tchajwanských univer-

zit, což jen dokládá kredit této instituce. 

Celá návštěva byla ze strany tchajwanských 

kolegů skvěle zorganizována a její průběh svěd-

čil o tom, jak je pro ně návštěva zástupců VUT 

v Brně významná. Lze konstatovat, že NCKU 

představuje pro VUT v Brně perspektivního 

a kvalitního partnera s vědecko-výzkumným 

potenciálem. Na řadě je teď jednání na přísluš-

ných fakultách VUT v Brně o tom, jak nejlépe 

nabízené formy spolupráce realizovat. 

Summary: 

From 5th to 10th February 2012, National Cheng 

Kung University in the city of Tainan situated in 

the south of Taiwan, was visited by a BUT team 

consisting of prof. RNDr. Miroslav Doupovec, 

CSc., dean of the Faculty of Mechanical Engineer-

ing, Mgr. Josef Jirkal, head of the External Rela-

tions Office, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., 

vice-dean for science and research of the Faculty 

of Civil Engineering, and Ing. Peregrina Štípová, 

director of NETME. National Cheng Kung Univer-

sity is BUT’s quality partner with good prospects 

for the future and research potential.

TChajwanská unIvErzITa 
jE pro vuT pErspEkTIvním 
parTnErEmtext Mgr. Josef Jirkal, vedoucí Útvaru vnějších vztahů VUT v Brně 

foto Miroslav Doupovec
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možná jsTE už o značCE morrows slyšE-

lI a možná jI TEprvE oBjEvíTE. Tým mladé 

fIrmy Tvoří aBsolvEnTI fakulTy výTvar-

nýCh umění vuT v Brně, přEdEvším dvě 

sympaTICké dEsIgnérky – BarBara slEzá-

ková a vEronIka klímová. oBě vysTu-

dovaly aTElIér papír a knIha u doCEnTa 

koCmana, kdE sE sETkaly sE zajímavýmI 

maTErIály. přEdEvším pak jEdEn – plsť, 

známá Také jako fIlC – jE zaujal naTo-

lIk, žE sI s ním začaly víCE hráT. o pár lET 

pozdějI Tak vznIkla dEsIgnová značka 

morrows, jEjímž základEm jsou právě 

výroBky z fIlCu.  

+++

morrows nEjsou 
žádní morousové
text Kateřina Tušarová, ÚVV VUT v Brně 
foto archiv Morrows 

„Ateliér na FaVU byl v podstatě konceptový 

ateliér, kde jsme se setkaly se spoustou jmen, 

s lidmi, kteří filc používali ke svým instalacím 

a uměleckým projektům,“ vysvětluje Veronika. 

Málokdo totiž ví, že se plsť používá i při výrobě 

papíru. A protože jsou Veronika s Barbarou 

kreativní, nezůstaly u jejího využití jen pro tyto 

účely a začaly s filcem více experimentovat. 

Inspirovaly se přitom Josephem Beuysem, ně-

meckým konceptuálním umělcem, pro kterého 

byla plsť oblíbeným materiálem. Od nápadu až 

k založení vlastní značky Morrows uplynuly 

tři roky. Během této doby designérky testovaly 

a vyvíjely filc, který by nejvíce vyhovoval jejich 

potřebám. V listopadu loňského roku se nako-

nec podařilo rozjet ostrý provoz. V aktuální 

kolekci tak najdete tašky, kabelky, náhrdelníky, 

interiérové doplňky, nově také brože a na Vá-

noce jste si mohli koupit i originální ozdoby 

na stromeček. Převažují především univerzální 

barvy, jako je černá a šedá. „Tyto dvě elegantní 

barvy však potřebují k sobě něco výrazného, 

co by upoutalo pozornost. Výběr první kon-

trastní barvy byl proto jednoduchý. Limetková 

je téměř vždy zaručená. Do budoucna budeme 

ale rozhodně barevnou škálu rozšiřovat podle 

potřeb našich zákazníků a aktuálních trendů,“ 

prozrazuje Barbara.

A jak se s neobvyklým materiálem pracuje? 

„Využíváme samotné podstaty materiálu, 

jeho vlastností – tuhosti a pevnosti,“ popisuje 

Barbara. Plsť je tedy vhodná především tam, 

kde se vyžaduje pevnost, což kolekce produktů 

Morrows respektuje. Jednotlivé díly se vyse-

kávají a následně kompletují. Přitom je třeba 

dbát, aby odpad byl co nejmenší, protože plsť je 

materiál poměrně nákladný.

Designérky materiál dlouho testovaly a nechaly 

si vyvinout svůj vlastní filc přímo na míru. Teď 

navíc testují různé přípravky, které by byly pro 

ošetření nejvhodnější. „Ačkoliv náš filc hned 

zcela nepromokne, vůči dešti sám o sobě odolný 

není,“ podotýká Barbara a Veronika ji doplňuje: 

„Údržba je důležitá, protože plstění je základní 

vlastností tohoto materiálu, tudíž doporučuje-

me různé odžmolkovávače a čisticí kartáče.“ 

Plstěné výrobky Morrows je možné prát v prač-

ce a žehlit podobně jako ostatní oblečení.

Přestože Barbara i Veronika mají každá své za-

městnání – Barbara má grafické studio a Vero-

nika nakladatelství – věnují se značce Morrows 

naplno. Přes Vánoce vyzkoušely pár fashion 

marketů, kde jejich výrobky měly ohlas. Spolu-

pracují také s brněnskou restaurací Leporelo+ 

a do budoucna se nebrání ani spolupráci s dal-

šími firmami, které by rády využily filc ke své 

prezentaci či interiérovým řešením.

Summary: 

Morrows is a company of young people with 

a team of graduates from the BUT Faculty of 

Fine Arts including Barbara Slezáková and 

Veronika Klímová, two charming designers. 

They both studied at the Paper and Book studio 

headed by doc. Kocman where they became 

familiar with interesting materials. They came 

to be enthralled by felt starting to use it in their 

work. This was the beginning of a Morrows de-

sign mark appearing a few years later and using 

mostly felt products.
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opožděný násTup „ladovské zImy“ sICE 

poTrápIl řIdIčE I sIlnIčářE, alE na vuT 

v Brně Byl nETrpělIvě očEkávaný. příval 

sněhu, kTErý na Brno dopadl v polovI-

ně února, ToTIž umožnIl pokračování 

markETIngovýCh akTIvIT směrEm k uCha-

zEčům, TEnTokráT sněhovou guErIllou. 

sTudEnTI sEdmnáCTI BrněnskýCh sTřEd-

níCh škol Tak mohlI 17. února ráno 

najíT okolo škol „BáBovIčky“ vE Tvaru 

nápIsu jdI.navuTBr.Cz. několIk mla-

dýCh nadšEnCů - sTudEnTů vuT v Brně - sI 

Toho dnE přIvsTalo a na rozdělEnýCh 

„rajónECh“ sE školamI napěChovalo 

formu s nápIsEm jdI.navuTBr.Cz sněhEm 

a vyTvořEné „BáBovIčky“ pak umIsťovalI 

kE vChodu škol. „sTudEnTI BylI ospalí, alE 

poBavEní a hlavně zaujaTí, zasTavovalI 

sE, vraCElI a čETlI. To jsmE mělI radosT!“ 

++++

sněhová 
guErIlla 
text Eva Kneblová, ÚVV VUT v Brně
foto Kateřina Tušarová

vuTnEws

SHARE na FAVU

Ve dnech 19. – 20. ledna 2012 hostila Fakulta 

výtvarných umění VUT v Brně dvoudenní 

konferenci skupiny SHARE, která je součást 

organizace ELIA. Setkání reprezentantů z aka-

demií a fakult výtvarných umění z Evropy – 

mimo jiné z Estonska, Holandska, Irska, Kypru, 

Litvy, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska 

či Slovinska – mělo na programu řešení otázek 

spojených s problematikou doktorandských 

studií na uměleckých školách. 

Ve dnech 28. 3. – 28. 4. 2012 probíhá v galerii 

Aula FaVU VUT v Brně na Údolní ulici 19 

výstava pedagogů partnerské akademie vý-

tvarných umění z estonského Tartu (Tartu Art 

College). V téže době, od 3. 4. do 22. 4. 2012, 

vystavuje na Tartu Art College svou sérii 

obrazů vedoucí Ateliéru malířství 1 FaVU VUT 

v Brně, akademický malíř Tomáš Lahoda. 

text a foto Tomáš Hodboď, FaVu VUT v Brně

Absolventi VUT v Brně mají svůj web

Po internetové prezentaci zaměřené na uchazeče 

o studium www.jdi.na.vutbr.cz spustil Útvar 

vnějších vztahů další miniweb – tentokráte 

směřovaný na absolventy. Stránka www.vutbr.
cz/absolventi  byla koncipována tak, aby zde ab-

solventi našli všechny informace a odkazy, které 

by je mohly zajímat, a nemuseli tak prohledávat 

hned několik webů. Portál informuje o nových 

pracovních nabídkách, připravovaných semi-

nářích a workshopech nebo přináší pozvánky 

na aktuální výstavy. Kromě toho si zde absolven-

ti mohou přečíst příběhy o spolužácích ze studií, 

ambicí je představit i mediálně doposud méně 

známé absolventy, kteří se však věnují zajímavým 

činnostem – příkladem může být nejnověji zveřej-

něný rozhovor s designérkami ze studia Morrows.

Webová platforma se tak stala po průzkumu 

uplatnění absolventů, který se realizuje každé dva 

roky, druhou centrálně koordinovanou aktivitou 

VUT směrem k absolventům. Právě v něm absol-

venti vyjádřili svoje přání být informováni o dění 

na VUT prostřednictvím absolventského portálu. 

V budoucnu by k webu měl přibýt ještě absolvent-

ský newsletter, který by se zájemcům zasílal něko-

likrát ročně na jimi zadané emailové adresy.

text Mgr. Eva Kneblová, ÚVV VUT v Brně

Za PhDr. Janem Strnadem

Letos by se dožil 90. let jeden ze zakladatelů 

a později dlouholetý vedoucí katedry jazyků 

VUT v Brně PhDr. Jan Strnad.

PhDr. Jan Strnad  byl  u vzniku  katedry jazyků 

s celoškolskou působnosti  v roce 1952 , v letech 

1956–1976 byl jejím vedoucím. Na katedře působil 

do r. 1980, potom musel z důvodu vážné nemoci 

do předčasného důchodu.

Dr. Strnad byl spoluautorem rozsáhlého Rusko-

-českého stavebního slovníku, přispíval do Sbor-

níku a Knižnic VUT v Brně, napsal několik 

jazykových odborných textů. Budoval katedru 

jazyků zejména po jejím rozšíření o neslovanské 

jazyky. Pod jeho vedením vznikly na katedře dvě 

z prvních jazykových laboratoří vybavené primi-

tivním počítačovým testovacím strojem, za jeho 

působnosti byl na katedře natočen krátký film 

o nových metodách výuky jazyků. Dr. Strnad se 

také zasloužil o vznik souboru ruských, němec-

kých a anglických nástěnných obrazů pro výuku 

cizích jazyků. Na katedře každoročně probíhaly 

studentské soutěže v přednesu cizojazyčných 

referátů. Ve výuce byly průkopnicky používány 

filmové smyčky i magnetické tabule, promítaly 

se i celovečerní anglické filmy. Členové katedry 

začali vyjíždět na zahraniční pracovní cesty 

do Libye, Francie, Italie…

Aspirantské zkoušky u dr. Jana Strnada dělaly 

desítky, možná i stovky našich absolventů… 

každý student „musel projít“ katedrou jazyků, ať 

už studoval na kterékoliv fakultě VUT.

PhDr. Jan Strnad se tak nejen svými znalostmi, 

ale i svou nekonfliktní a kolegiální povahou 

zapsal do povědomí a paměti studentů a zaměst-

nanců VUT a také širší technické veřejnosti.

text doc. PhDr. Dušan Josef, CSc., bývalý zaměstnanec FAST 
VUT v Brně



Jana Musilová a Pavla Musilová
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/2Tato kniha je pokračováním stejnojmenného prvního dílu. Názorně, přístupně, přitažlivě před-

stavuje další, již poněkud pokročilejší vysokoškolské partie lineární algebry a matematické
analýzy s ohledem na prakticky orientovaného čtenáře, který, ač nechce být profesionálním
matematikem, má zájem o proniknutí do podstaty základních pojmů a tvrzení. Metodou je
„výuka na příkladech“, určených nejen k motivaci a k pochopení vlastností matematických
objektů, ale i k procvičení a odhalení možných úskalí při jejich praktickém používání. Pojmy jsou
korektně vybudovány a definovány, tvrzení jsou odvozována, dokazována, či přinejmenším
vysvětlována. Čtenář se přesvědčí, že matematika nemusí být jen suchopárná věda, za jakou
je často považována. Může být velmi dobře pochopitelná a někdy dokonce zábavná. I když je
kniha určena zejména studentům přírodovědných a technických oborů, může být užitečná
i ostatním zájemcům o hlubší vhled do problematiky. Proto může zaujmout i nadané středo-
školáky či jejich učitele.

Z ohlasů čtenářů prvního dílu:
,,Už dlouho se snažím přijít na to, jak co nejrychleji, nejlépe a nejzábavněji se naučit teorii

v matematice a ve fyzice. Přišel jsem na to, že nejlepší je učit se postupem od konkrétních
příkladů k obecné teorii. Tomu nejlépe vyhovuje Vaše učebnice. Je to snad nejlepší učebnice,
kterou jsem kdy četl.”

,,Škoda, že něco takového neexistovalo za mých studií v šedesátých letech – i když jsem
s matematikou neměl problémy, s podobnou učebnicí by to určitě bylo lepší. Myslím si, že by
vám (nejen) studenti za tuto knihu měli být vděční.”

,,Díky knihám tohoto typu se vracím k matematice, kterou jsem s nezájmem absolvoval ve
škole před třiceti lety.“

,,Veľmi sa mi páčila publikácia Musilová, J. – Musilová, P.: Matematika I pro porozumění
i praxi. Na druhý diel sa neviem dočkať.”

Jana Musilová je profesorkou matematické fyziky na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se moderními metodami diferenciální
geometrie a variačního počtu ve fyzikálních teoriích a věnuje se i otázkám fyzikálního vzdě-
lávání. Přednáší zejména v základních kurzech matematiky a fyziky pro studenty přírodo-
vědných oborů.

Pavla Musilová je lektorkou téhož ústavu. Její odborná činnost je orientována na proble-
matiku přirozených operátorů na varietách. Intenzivně se věnuje pedagogické činnosti, před-
náší a vede semináře zejména v základních kurzech matematické analýzy a lineární algebry
a geometrie a v pokročilých kurzech z oblasti diferenciálního a integrálního počtu na varietách.

M
AT

EM
AT

IK
A

pr
o

po
ro

zu
m

ěn
íi

pr
ax

i
/2

MATEMATIKA II/2

ISBN 978-80-214-4071-5

ob. matika:Sestava 1 30.1.2012 11:49 Str nka 1

VUTIUM právě vydává 
učebnici

MaTeMaTIka  II. 
pro porozumění i praxi

II. díl (2 svazky) 
cena 699 kč

U
d

á
lo

sT
I n

a
 V

U
T 

V
 B

r
n

ě
M

ěs
íč

ní
k 

VU
T 

v 
Br

ně
, v

yd
áv

á 
Vy

so
ké

 u
če

ní
 te

ch
ni

ck
é 

v 
Br

ně
, I

Č
O

 0
02

16
30

5,
 n

ak
la

da
te

lst
ví

 V
U

TI
U

M
. Č

ísl
o 

3/
20

12
/X

XI
I. 

ro
čn

ík
, v

yc
há

zí
 1

5.
 3

. 2
01

2.
 Š

éf
re

da
kt

or
ka

: P
hD

r. 
Jit

ka
 V

an
ýs

ko
vá

, t
el

.: 
54

1 
14

5 
50

3,
 v

an
ys

ko
-

va
@

ro
.v

ut
br

.c
z.

 V
yd

án
í p

řip
ra

vi
la

: P
hD

r. 
Ja

na
 N

ov
ot

ná
, t

el
.: 

54
1 

14
5 

34
5,

 n
ov

ot
na

@
ro

.v
ut

br
.c

z.
 R

ed
ak

čn
í r

ad
a:

 P
hD

r. 
Ka

re
l B

la
že

k 
(ře

di
te

l n
ak

la
da

te
lst

ví
 V

U
TI

U
M

), 
M

gA
. P

et
r D

ub
, D

iS
., 

Bc
. K

ar
el

 K
or

an
da

 (S
KA

S)
, d

oc
. 

M
gA

. P
et

r K
ví

ča
la

 (p
ro

re
kt

or
), 

do
c.

 In
g.

 E
va

 M
ün

ste
ro

vá
, C

Sc
. (

FS
I V

U
T)

, p
ro

f. 
In

g.
 a

rc
h.

 A
lo

is 
N

ov
ý,

 C
Sc

., 
do

c.
 R

N
D

r. 
M

ilo
sla

v 
Šv

ec
, C

Sc
. (

pr
or

ek
to

r),
 P

hD
r. 

Jit
ka

 V
an

ýs
ko

vá
 (š

éf
re

da
kt

or
ka

). 
A

dr
es

a 
re

da
kc

e:
 V

U
T 

v 
Br

ně
, A

nt
on

ín
sk

á 
1,

 6
01

 9
0 

Br
no

, r
ed

ak
ce

@
ro

.v
ut

br
.c

z,
 w

w
w

.v
ut

br
.c

z.
 G

ra
fic

ká
 ú

pr
av

a:
 K

ris
tý

na
 G

re
pl

ov
á 

(F
aV

U
 V

U
T 

v 
Br

ně
), 

M
ar

ek
 P

rz
yb

yl
a 

(V
U

TI
U

M
). 

Ti
sk

: H
el

bi
ch

, a
. s

., 
Br

no
Fo

to
 n

a 
ob

ál
ce

: P
av

el
 N

es
va

db
a

Re
g.

 č
. M

K 
Č

R 
E 

75
21

, I
SS

N
 1

21
1–

44
21


	CEITEC se představuje v Evropě 	2
	Syntetická sklovina 	4
	Na VUT se sportuje dobrovolně	6
	VUT rozhovor: Tomáš Weiser	8
	Archiv VUT v Brně slaví dvacetiny	10
	Děkan FSI získal v Iževsku čestný doktorát	12
	Ceny Bohuslava Fuchse	14
	Výstava Design My Love v Indii 	16
	Kam kráčíš, ÚTT?	18
	Umělec je vyvolený	20
	Vila Tugendhat se otevírá světu	22
	Projekty OPVK na ÚTSHD FAST	24
	Letní kurzy BEST	26
	Čeští jaderní inženýři v Texasu	27
	Tchajwanská univerzita je perspektivním partnerem	28
	Morrows nejsou žádní morousové	30
	Sněhová guerilla 	32
	VUT News	33

