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Mezinárodní projekt 
QUeSte-Si na VUt

+++ 

Ve dnech 10.–11. října 2012 pobýVali na VySokéM Učení technickéM V brně eVropští aUditoři, 

aby zde V ráMci Mezinárodního projektU QUeSte-Si poSoUdili kValitU StUdia a dalších 

činnoStí. při jejich práci šlo předeVšíM o pilotní oVěřoVání Metodiky zahrnUjící noVé 

aSpekty kVality VySoké školy, kterýMi je UdržitelnoSt a odpoVědnoSt.  

+++

Již na sklonku léta 2011 obdržel rektor VUT 

v Brně výzvu od hlavního garanta projektu 

prof. Mulgrew Bernarda z ENQHEEI (The Euro-

pean Network for Quality in Higher Engineering 

Education for Industry), aby se VUT zúčastnilo 

uvedeného projektu jako pilotní škola. V dubnu 

až květnu 2012 pak byly na jednotlivých fakul-

tách VUT vypracovány sebehodnotící zprávy, 

které byly v červnu zaslány vedení projektu 

do Bruselu. Z fakult VUT se zúčastnily Fakulta 

architektury, Fakulta elektrotechniky a komu-

nikačních technologií, Fakulta informačních 

technologií, Fakulta podnikatel-

ská a Fakulta strojního inženýr-

ství. Poté byli stanoveni čtyři 

zahraniční auditoři, kteří v říjnu 

2012 přijeli provést hodnocení 

na VUT v Brně.

Projekt QUESTE-SI sledoval čtyři hlavní oblasti: 

1. vzdělávání, 2. výzkum, vývoj a inovace, 3. spo-

lupráci se společenskou sférou a 4. zaměření uni-

verzity na tyto aspekty ve strategickém výhledu, 

včetně zapojení studentů. „Je vhodné zdůraznit, 

že VUT se projektu zúčastnilo spolu s dalšími 11 

univerzitami z Evropy,“ řekla doc. Eva Münste-

rová, která projekt v rámci Útvaru kvality VUT 

v Brně vedla spolu s Ing. Lenkou Smolíkovou, 

Ph.D. „Příprava na tuto akci trvala dlouhou dobu, 

a proto doufáme, že dopadne dobře a příznivě po-

sune mezinárodní vnímání VUT v Brně,“ prohlási-

la doc. Münsterová v předvečer hodnocení.

Během dvou říjnových dní se auditoři sešli s před-

staviteli vedení univerzity, jednotlivých fakult 

i jejich studentů, aby důkladně zmapovali úroveň 

vzdělávacích procesů a seznámili se s výsledky 

vědy, výzkumu a vnější spolupráce, na kterých se 

studenti na jednotlivých 

fakultách podíleli. 

Celý projekt byl zakon-

čen ve dnech 28.–29. led- 

na 2013 seminářem 

na Technické univerzitě 

ve Vídni, v rámci kterého proběhl i slavnostní 

ceremoniál s hodnocením výsledků projektu. 

Za VUT v Brně se akce zúčastnily obě za projekt 

na VUT odpovědné pracovnice, které převzaly 

plaketu pro VUT a certifikáty pro jednotlivé 

fakulty. Celkově lze konstatovat, že Vysoké 

učení technické v Brně dosáhlo dopracováním 

sebehodnotících zpráv po mezinárodním auditu 

značně příznivého hodnocení a zanechalo velmi 

dobrý dojem. VUT bylo navíc jedinou institucí, 

na níž proběhla pilotáž ve více směrech, a tedy 

i jedinou institucí s více než jedním uděleným 

certifikátem – celkem získalo šest certifikátů. 

Stupeň hodnocení jednotlivých fakult, mezi 

nimiž dopadla jednoznačně nejlépe Fakulta 

architektury, lze z certifikátů vyčíst podle počtu 

vybarvených polí v jednotlivých oblastech (di-

menzích) hodnocení, jak ukazuje legenda.

Summary:

EU auditors stayed at BUT on 10th and 11th 

October 2013 to judge the quality of teaching and 

other activities as part of a QUESTE-SI interna-

tional project. Their work here involved mostly 

pilot verification of a methodology with new 

aspects of university education such as sustaina-

bility and responsibility. By finishing its self-eva-

luating reports after an international audit, BUT 

has received a rather favourable rating leaving 

a very good impression. In addition to that, it 

is the only institution to have pilot verifications 

conducted in several directions with more than 

one certificate awarded - winning six of them.

+++ 

UdržitelnoSt a odpoVědnoSt jako 

noVá kritéria kVality poSoUdili 

na VUt V brně eVropští aUditoři 

+++

Strategy – The institution demonstrates commitment in this dimension, but must increase its efforts and progress further 
Education & Curriculum – The institution demonstrates reasonable achievement in this dimension 
Students´ Involvement – The institution demonstrates a highly quality level in this dimension 
Research & Innovation – The institution demonstrates outstanding quality in this dimension and can be considered as a model of excellence

FA FEKT FSI FP FIT

text (jan)
foto archiv QUESTE-SI

Zleva na fotografii Anders Flödstrom, prezident QUESTE-SI Awarding Body, Eva Münsterová, Lenka Smolíková a Peter Skalicky, člen Awarding Body a zástupce TU Wien.
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Vědci na VUt V brně teStUjí 
fotoVoltaické panely

mínek jsou testery rozčleněny do tříd kvality. 

Přístroj nainstalovaný na VUT v Brně má tak 

v současnosti vůbec nejlepší možné parametry, 

jaké lze vykázat. 

Po získání potřebné akreditace pro zahrani-

čí brněnští vědci počítají také s tím, že jejich 

fotovoltaickou laboratoř bude využívat hodně 

zákazníků z Německa, kde je srovnatelných 

zařízení nedostatek. „Pro srovnání, v Německu 

je nainstalováno zhruba osmkrát více panelů než 

v České republice,“ podotkl Vaněk. 

Summary:

Researchers and students from the BUT Faculty 

of Electrical Engineering and Communication 

can now use a new photovoltaic laboratory. This 

makes their faculty unique – there being only two 

domestic laboratories with such state-of-the-art 

testers. Apart from research at the Centre for Re-

search and Utilisation of Renewable Energy, the 

tester will also be used for commercial purposes. 

Brněnští odborníci budou zařízení využívat 

nejen k vědecké práci v rámci Centra výzkumu 

a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVO-

ZE), které jako nové pracoviště fakulty vzniklo 

za podpory Operačního programu „Výzkum 

a vývoj pro inovace“, ale tester bude sloužit 

i ke komerčnímu využití. 

Nainstalovaný tester měří vlastnosti fotovoltaic-

kých panelů tzv. flashovou metodou, kdy během 

záblesku trvajícího 10 milisekund proměří 

elektrické vlastnosti, z nichž se spočítají poža-

dované parametry, jako je okamžitý dodávaný 

maximální výkon a s tím související účinnost 

přeměny světelné energie na elektrickou. „Podle 

odhadu je nyní v České republice nainstalováno 

nejméně sedm milionů fotovoltaických panelů. 

Jejich chybovost je srovnatelná s chybovostí 

elektronických součástek a je závislá na výrobci, 

dodavateli a montáži. Lze však předpokládat, 

že s přibývajícím časem, který uplyne od jejich 

instalace, bude vadných panelů spíše přibývat,“ 

odhaduje zástupce vedoucího Ústavu elektro-

technologie VUT v Brně Jiří Vaněk. 

Prověření, zda je, nebo není fotovoltaický panel 

dostatečně funkční, případně co by mohlo 

být příčinou jeho nedostatečného výkonu, 

trvá v laboratoři asi šest hodin. „Při začlenění 

do automatizované linky by zařízení stejné 

jako naše mohlo měřit až dva panely za minu-

tu. My potřebujeme více času, protože jsme 

testovací pracoviště těsně před akreditací 

a z hlediska přesnosti je před měřením potřeba 

panely temperovat na definovanou teplotu, 

manipulace s panely je ruční a také všech-

na nastavení se dělají pro nový typ panelu 

poprvé,“ upřesnil Vaněk. Testování probíhá při 

standardních podmínkách definovaných nor-

mou, která určuje teplotu, intenzitu a stejnost 

osvětlení v prostoru i čase a světelné spektrum 

odpovídající barevnosti slunečního světla v po-

ledne v zeměpisných souřadnicích Evropy nebo 

Severní Ameriky. Podle splnění těchto pod-

text Jitka Vanýsková
foto Ing. Michal Nicak

+++ 

fotoVoltaickoU laboratoř Mají nyní noVě k diSpozici Vědci a StUdenti 

fakUlty elektrotechniky a koMUnikačních technologií VUt V brně. 

díky špičkoVéMU VybaVení jde o ojedinělé pracoViště – laboratoře 

S teStery podobných paraMetrů jSoU V tUzeMSkU zatíM jen dVě.  

+++
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text Kristýna Ulrichová, BEST Brno
foto Lenka Jaskowiecová

ebec 2013
zná SVé Vítěze

+++ 

již pátý ročník Mezinárodní SoUtěže ebec, 

Ve které Si StUdenti každoročně poMěřUjí 

SVé SchopnoSti a doVednoSti při řešení 

různých technicky zaMěřených úkolů, 

Se na VUt V brně USkUtečnil Ve dnech 

18.–28. února 2013. SoUtěž pořádá StU-

dentSká organizace beSt Ve SpolUpráci 

S VUt a partnerSkýMi firMaMi, které Se 

příMo podílejí na SoUtěžních zadáních. 

+++ 

Letos se do soutěže přihlásilo celkem 134 týmů, 

tzn. 536 studentů z osmi různých fakult VUT 

v Brně, což je v porovnání s loňským ročníkem 

dvojnásobek.

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 se ti nejlepší, kteří zdolali 

úskalí jak internetového předkola, tak fakultních 

kol na FAST, FIT, FSI a FEKT, dočkali finále sou-

těže EBEC Brno na Fakultě podnikatelské VUT 

v Brně. V každé kategorii se utkalo osm týmů, 

po dvou z každé ze zmíněných fakult VUT. 

Soutěžící v kategorii Case Study se poprali se za-

dáním, které vytvořila OSN na míru studentům 

techniky. Úkolem bylo vydat se do budoucnosti 

a pomoci předejít riziku další havárie jaderné 

elektrárny, konkrétně v Japonsku. Soutěžící se 

snažili vytvořit koncept prototypu města energe-

ticky a funkčně nezávislého na okolním světě. 

Všechny týmy se s tématem statečně vyrovnaly. 

Nejlepší ohlas poroty si získal tým „Džon Demi-

žon“, složený ze studentů Fakulty elektrotech-

niky a komunikačních technologií. Odměnou 

za prvenství v soutěži EBEC byly mimo jiné věc-

né ceny v podobě meteostanice, pevných disků 

a jednorázové stipendium v hodnotě 5 000 Kč, 

ale hlavně možnost reprezentovat svoji domácí 

univerzitu ve středoevropském kole EBEC ve slo-

venských Košicích. Tohoto kola se zúčastní týmy 

z České republiky, Slovenska a Maďarska. 

V závěsu za studenty FEKT se držel tým „SDDK“, 

zastoupený studenty Fakulty stavební, na třetím 

místě skončil tým se jménem „ISC“, reprezentují-

cí Fakultu strojního inženýrství. 

Po prezentacích sofistikovaných řešení energe-

ticky samostatných měst přišly na řadu ukázky 

výsledku kategorie Team Design. Zadání této 

kategorie bylo vyvinuto samotnými organi-

zátory soutěže, týmem BEST Brno. Úkolem 

soutěžících bylo za čas 5 minut přemístit co 

největší množství písku na vzdálenost 1,2 m. 

Jako prostředek k transportu měli soutěžící 

vyrobit zařízení, fungující na dálkové ovládání 

z dostupného materiálu. Tím byla stavebnice 

Merkur, lepicí páska, karton, dva elektromotor-

ky a zdroj elektrické energie. 

Více než polovina týmů narazila při prezen-

taci svého zařízení na problém malého výko-

nu. Přístroje často neměly dostatečnou sílu 

na přemístění materiálu, který byl ve srovnání 

se samotným zařízením příliš těžký. Bezkonku-

renčně nejelegantněji se s úlohou vyrovnal tým 

stavařů s názvem „Over The Limit“. Jejich bagřík 

bez problémů popojížděl vpřed i vzad, nabíral 

písek a sypal do krabice. S objemem 1 000 ml 

přemístěného písku si tým lehce zajistil první 

místo. Druhý skončil tým „RADIANTE“ z Fakulty 

informačních technologií, ovšem pouze se 130 ml 

písku v krabici. V závěsu za nimi se umístila 

„Hej-rup! Parta“ z Fakulty elektrotechniky a ko-

munikačních technologií s 95 ml. 

Finálového dne se účastnily nejen soutěžící 

týmy, ale i partneři soutěže, kteří po celý soutěž-

ní den zajišťovali doprovodný program. Akce se 

těšila velké pozornosti jak fanoušků a fanynek 

soutěže, tak studentů trávících v prostorách FP 

běžný školní den. Fandíme vítězům a doufáme 

v jejich další úspěchy ve středoevropském kole. 

Všichni zúčastnění mají náš obdiv za odvahu 

a výsledky, které předvedli v průběhu soutěže. 

Děkujeme všem, kteří se na soutěži EBEC Brno 

podíleli, a těšíme se na další EBEC zase za rok!

Summary:

A fifth annual EBEC international event took 

place at BUT from 18th to 28th February 2013. 

Students were competing in solving tasks of 

technical nature. The test problems to solve were 

provided by BEST, a student organization, in co-

operation with BUT and partner companies. This 

year’s competition was attended by 536 students 

in 134 teams from eight BUT faculties, which is 

twice as many as last year.
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+++ 

VySoké Učení technické V brně již po-

drUhé Udělí jednorázoVé StipendiUM 

Ve Výši 6 tiSíc korUn pěti StůM nejlepších 

abSolVentů Středních škol zapSaných 

do prVních ročníků bakalářSkých 

StUdijních prograMů. VUt V brně Se tak 

Snaží podpořit zájeM talentoVaných 

StUdentů Středních škol o obory StUdo-

Vané na této UniVerzitě. 

+++ 

Pět set studentů bude vybráno na základě výsled-

ků společné části maturitních zkoušek vykona-

ných v roce 2013. VUT bude preferovat a bonifika-

cí hodnotit ty maturanty, kteří si zvolí ve společné 

části matematiku a angličtinu. Žebříček bude 

vyhotoven po ukončení zápisů v první polovině 

listopadu na základě dat poskytnutých studenty.

„Věříme, že peníze, které jsme věnovali na stipen-

dia, se nám mnohonásobně vrátí ve vyšší kvalitě 

vzdělávacího procesu. Tím, že motivujeme 

schopné studenty ke studiu na našich fakultách, 

máme možnost jim předat větší kvantum vědo-

mostí a získáme tím do budoucna možnost spo-

lupracovat s kvalitnějšími absolventy na našich 

vědeckovýzkumných projektech,“ uvedl jeden 

z organizátorů projektu prorektor Petr Štěpánek.

Pět set nejlepších maturantů, kteří nastoupili 

ke studiu na VUT v Brně v akademickém roce 

2012/2013, pochází celkem ze 187 středních 

škol, odborných učilišť a gymnázií. Z nich pak 

byl sestaven seznam středních škol s největším 

počtem úspěšných maturantů, kteří obdrželi 

stipendium. Ředitelé těchto škol byli pozvá-

ni na setkání s vedením VUT v Brně, které 

se uskutečnilo 21. února 2013 v Centru VUT 

v Brně na Antonínské 1.

Ředitelé škol byli potěšeni a v žádném případě 

nebrali pozvání jako formální záležitost. Dali 

najevo, že kooperaci vítají a své studenty ve vý-

běru technických oborů podporují. Na výzvu 

rektora VUT v Brně Karla Raise se rozhovořili 

o tom, co by ze strany VUT uvítali. Zaznělo zde, 

že ředitelé by chtěli mít přehled, jak jsou ab-

solventi jejich škol úspěšní při studiu na VUT 

v Brně a kolik absolventů konkrétních škol 

skutečně dostuduje. Z tohoto požadavku vyply-

nul dotaz na CVIS, zda je tento údaj v současné 

době zjistitelný, a pokud není, zda by to šlo 

do budoucna zařídit.

Dále projevili ředitelé škol zájem o uskutečnění 

schůzky svých výchovných poradců s před-

staviteli VUT. Útvar vnějších vztahů přislíbil 

zrealizovat prezentaci VUT na podzim, v lukra-

tivním termínu před veletrhem Gaudeamus. 

Ředitelé se dotazovali také na možnost konání 

workshopů na dané téma přímo v laboratořích 

a prohlídek jednotlivých pracovišť. Tyto akce 

bude možné v krátké budoucnosti propojit 

i s projektem popularizace vědy vypsaným 

Jihomoravským krajem, který je dotován Ev-

ropskou unií a umožní vedení škol objednat si 

na podobné akce dopravu.

 

Summary:

For a second time, BUT will pay 6000 CZK 

to each of the five hundred best high-school 

graduates registered for the first years of 

Bachelor‘s programmes in one-off scholarships 

trying to arouse interest  in BUT programmes 

of talented students. Those five hundred will be 

shortlisted based on their results achieved of the 

general part of school-leaving examinations in 

2013. Those high-school graduates who selected 

mathematics and English for the general part of 

their school-leaving exams will receive a bonus 

from BUT. The headmasters of the most success- 

ful secondary schools were invited to meet the 

BUT management at the BUT Centre in Anto-

nínská Street on 21st February 2013.

VUt podpoří nejlepší 
Středoškoláky text (van) a (jan)

a univerzit z několika států Evropy. Jednání 

na konferenci bylo již tradičně rozděleno do 

23 tematických sekcí. 

Konference byla zahájena v ranních hodinách 

v aule Fakulty stavební úvodním slovem, které 

přednesli prorektor pro strategický rozvoj 

VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, 

CSc., a proděkan pro vnější vztahy a marketing 

Fakulty stavební doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Poté se 

všichni účastníci konference rozešli do jednot-

livých místností, kde probíhalo jednání často až 

do pozdních odpoledních hodin. V 18 hodin pak 

v aule fakulty proběhlo oficiální zakončení 

15. ročníku konference, na němž závěrečné slovo 

pronesl děkan Fakulty stavební VUT v Brně 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Poté násle-

dovalo předání cen a diplomů autorům nejlep-

ších příspěvků z každé sekce proděkanem pro 

vnější vztahy a marketing a odborným garantem 

konference JUNIORSTAV 2013. Autorem s nej-

lepším příspěvkem konference se stal Ing. David 

+++ 

jak Už je na fakUltě StaVební VySokého 

Učení technického V brně tradicí, pro-

běhl 7. února 2013 V jejích proStorách 

již 15. ročník konference doktorSkého 

StUdia S Mezinárodní účaStí jUnior-

StaV 2013. pořadatelStVí konference 

bylo letoS SVěřeno do rUkoU StUdentů 

doktorSkého StUdia úStaVU technolo-

gie, Mechanizace a řízení StaVeb, jehož 

VedoUcíM je doc. ing. Vít Motyčka, který 

Se proto Stal odbornýM garanteM celé 

akce. záštitU nad 15. ročníkeM přeVzal 

děkan fakUlty StaVební VUt V brně 

prof. ing. roStiSlaV drochytka, cSc. 

+++

JUNIORSTAV je určen pro studenty dok-

torských studijních programů v prezenční 

i distanční formě studia. Na konferenci se letos 

přihlásilo 385 studentů převážně ze stavebních 

fakult z Brna, Prahy, Ostravy, Bratislavy, Košic, 

Žiliny, Krakova, ale i dalších vysokých škol 

text Ing. David Čech, předseda organizačního 
výboru konference JUNIORSTAV 2013

jUniorStaV 
2013

Kolouch z ČVUT v Praze s příspěvkem „Radono-

vý průzkum základní a mateřské školy“. 

Konference byla zakončena společenským 

večerem v reprezentačních prostorách fakulty, 

při němž měli studenti příležitost navázat na své 

formální rozhovory s kolegy. Společenský večer 

zpestřilo skvělé občerstvení a cimbálová muzika 

Litava. Věřím, že se minimálně v takovém počtu 

jako letos sejdeme na půdě Fakulty stavební 

i příští rok na 16. ročníku odborné doktorské 

konference JUNIORSTAV 2014.

Summary:

The 15th annual JUNIORSTAV 2013, an internatio-

nal conference of doctoral students took place at 

the BUT Faculty of Civil Engineering in February 

2013. This year’s event was attended by 385 full-

-time and distant doctoral students from the civil-

-engineering faculties from Brno, Prague, Ostrava, 

Bratislava, Košice, Žilina, Krakow, and other 

universities from several European countries.
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text doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc., ředitel US-mba studií, FP VUT v Brně
foto archiv US-mba studií, FP VUT v Brně

+++ 

dne 8. února 2013 proběhly V aUle na VySokéM Učení technickéM V brně proMoce a iMatrikUlace našich 

US-Mba StUdií, které na fakUltě podnikatelSké organizUjeMe Společně S doMinican UniVerSity in chicago, 

USa, již od rokU 2003. za toto deSetiletí bylo proMoVáno 217 abSolVentů, a to i z řady dalších eVropSkých 

i MiMoeVropSkých zeMí, např. z norSka, belgie, itálie, polSka, SloVenSka, rUSka, rakoUSka, jeMenU atp.  

+++

Náš US-MBA program je realizován na zákla-

dě mezinárodně respektovaných standardů 

s téměř čtyřicetiprocentní účastí přednášejí-

cích z USA, kteří reprezentují nejen uvedenou 

americkou univerzitu, ale zároveň jsou i plně 

aktivními manažery v rámci široké sféry 

byznysu v USA. Při této výuce jsou využívány 

kvalitní americké učebnice s množstvím přípa-

dových studií a her. Studium je akreditováno 

americkými akreditačními asociacemi ACA-

-CASI (North Central Association-Commission 

on Accreditation and School Improvement) 

a asociací manažerských škol a programů 

AACBSP (Acredited Association of Collegiate 

Business Schools and Programs).

Studium probíhá v jazyce českém a anglickém. 

S vědomím praktické nezbytnosti znalosti 

anglického jazyka byl jako přímá součást studia 

zařazen hned v úvodu intenzivní padesátihodi-

nový kurz Business English, který tvoří základ 

pro další rozvoj praktického uplatnění anglické-

ho jazyka v průběhu studia. Znalost angličtiny je 

důležitou podmínkou pro vstup do studia. 

Záměru realizovat špičkové nadstandardní stu-

dium s širokou mezinárodní účastí je podřízena 

pečlivě sestavená obsahová skladba i metody vý-

uky. Studium probíhá víkendovou formou (zhru-

ba jeden víkend za měsíc po 10 měsíců za rok) 

a trvá dva roky, tedy méně, než je obvyklé u ji-

deSetiletí US-Mba StUdií 
na VUt V brně

ných srovnatelných programů MBA. Zdůrazněn 

je zejména mezinárodní a interkulturální aspekt 

studia. Kromě teoretických znalostí je studium 

zaměřeno především na řešení praktických pro-

blémů a rozvoj manažerských dovedností.

Výbornou nabídkou i doplňkem celého studia 

je možnost krátkodobých studijních pobytů 

v Chicagu, Číně, Indii a Argentině, které bývají 

pro zájemce organizovány společně s posluchači 

MBA z Dominikánské univerzity. Tyto pobyty 

jsou obsahově vždy zaměřeny na jeden z modu-

lů, který probíhá jak na vybrané tamější univer-

zitě, tak i v oborově vhodných podnicích. Jedná 

se o bezprostřední aplikaci získaných poznatků 

v prostředí zahraničního podniku. 

Nabídka MBA programu plně zapadá do ak-

tivit Fakulty podnikatelské v oblasti vzdě-

lávání (podrobněji viz www.fbm.vutbr.cz), 

kdy strategickým cílem je dosáhnout pozice 

rovnocenného partnera renomovaným evrop-

ským univerzitám, které poskytují prestižní 

manažerská studia. Nutnou podmínkou pro 

dosažení tohoto cíle je pak těsná spolupráce 

s těmito univerzitami v dané oblasti. Jsem 

rád, že naše škola má v oblasti ekonomického 

a manažerského vzdělávání v současné době 

více než třicet aktivních kontaktů s předními 

vzdělávacími institucemi nejen v rámci Evropy, 

ale celého světa. 

Studium probíhá v České republice a absolvent 

po jeho úspěšném ukončení získá mezinárodně 

uznávaný diplom a titul MBA udělené Domini-

kánskou univerzitou v Chicagu. Účastník studia 

se po přijetí stává nejen posluchačem VUT v Brně, 

jedné z největších technických univerzit v ČR, ale 

je současně i studentem Dominikánské univerzity 

v Chicagu. V průběhu studia i po jeho ukončení je 

posluchačům a absolventům umožněna návštěva 

Dominikánské univerzity včetně návštěv a poby-

tů v prestižních firmách a institucích v USA.

Na podzim tohoto roku, 13. září 2013, hodláme 

zahájit již 11. běh studia www.us-mba.cz s po-

sluchači nejen z ČR, ale i ze Slovenska, Polska 

a Jordánska.

Summary:

Graduation and matriculation ceremonies took 

place at the BUT Great Hall on 8th February 2013 

of US-MBA studies organized by the Faculty of 

Business and Management in cooperation with 

Dominican University in Chicago, USA, since 2003. 

A total of 217 students have graduated from these 

studies over this decade both domestic and from 

countries such as Norway, Belgium, Italy, Poland, 

Slovakia, Russia, Austria, Yemen, etc. The US-MBA 

programme is based on internationally recognised 

standards with almost 40-percent participation 

of US lecturers. On 13th September 2013, the 11th 

year of the studies will start.
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+++ Jste držitelem ocenění Podnikatel roku 

2004 a o rok později se firma ANECT umístila 

na 7. místě v anketě Zaměstnavatel roku. Jak se 

z člověka s technickým vzděláním stane úspěšný 

manažer? Vlastnosti manažera zdaleka nesou-

visejí pouze se vzděláním. Nikde není psáno, že 

se technicky vzdělaný člověk, expert ve svém 

oboru, nemůže stát dobrým manažerem. Nicméně 

k tomu, aby se dobrým manažerem stal, potřebuje 

schopnosti, díky kterým dokáže roli manažera 

zvládat. Důležitá je především schopnost rozumět 

lidem, lidi motivovat a hodnotit. Schopnost sná-

šet stres a velkou zátěž. Je to však takový vstupní 

předpoklad, se kterým se musí dále pracovat. 

Nejdůležitější je, že musíte z vlastní vůle chtít 

hýbat věcmi kupředu, plánovat projekty, řídit 

jejich vývoj, komunikovat s podřízenými a stále 

o sobě pochybovat, stále na sobě pracovat, stále 

se zlepšovat. Když to nebudete dělat, nikdy z vás 

úspěšný manažer nebude. 

+++ V roce 2005 jste byl zvolen Osobností české 

informatiky a telekomunikací. Jak se lze držet 

na špici v oboru, který se tak prudce rozvíjí? 

Stavebním kamenem je kompaktní a dobře 

fungující tým. Je nutné si do týmu vybírat ty lidi, 

kteří nedělají věci jen proto, že se to tak na jejich 

pozici dělat má, ale je nutné mít lidi, kteří jsou 

hnáni touhou pracovat ve skvělé firmě s dlou-

MiroSlaV řihák 
hodobou perspektivou a kteří tomuto směru 

podřídí i své osobní zájmy. Vybudovali jsme 

společnost, která je jako ICT poskytovatel dobře 

zavedenou značkou. Právě fakt, že firma vždy 

hledala nové příležitosti a stále prosazuje ino-

vativní řešení, nám pomáhá zůstat o krok před 

konkurencí. Mě osobně technologie a možnosti, 

které přináší, stále zajímají, takže jsem neztratil 

přehled a své znalosti neustále doplňuji.

+++ +Jak by měl vypadat ideální uchazeč o za-

městnání ve vaší firmě? Je takovým uchazečem 

absolvent dnešní Fakulty elektrotechniky a ko-

munikačních technologií VUT v Brně? S hoto-

vým uchazečem se v běžném výběrovém řízení 

potkáme jen zřídka. Nechceme-li se spoléhat 

víceméně na náhodu, musíme jít uchazeči napro-

ti. Ideální je vytipovat ambiciózního studenta, 

otevřeného, zvídavého, který chce na sobě tvrdě 

pracovat, a dát mu příležitost, aby  prokázal svo-

je kvality. Kdo zvládne náročné výběrové řízení, 

dostane šanci, aby ve firemní praxi potvrdil, že 

je mezi dobrými nejlepší. Seznámí se s chodem 

firmy, zapracuje se a pozná nejen běžný provoz 

jednotlivých oddělení, ale zapojí se i do speciali-

zovaných projektů. 

Pokud mezi vašimi studenty či absolventy takoví 

jsou, rádi jim v naší firmě dáme šanci.

+++ Dovedete odpočívat bez počítače a dneš-

ních vymožeností komunikačních a informač-

ních technologií? Jak dlouho? Bez prohlížení 

webu, mailu apod. odpočívat dovedu, a dokonce 

takový odpočinek velmi rád vyhledávám. Jezdit 

například na lyžích a u toho něco dělat na po-

čítači nelze. Podobně jste na tom s běháním, 

MTB, plaváním a dalšími sporty, které mám rád. 

Na druhé straně ale technologie docela inten-

zivně využívám. Potápěčský počítač mi konro-

luje parametry ponoru, hodinky s GPS a tlako-

měrem mi pomáhají zorientovat se v neznámém 

prostředí. Člověk tak může posunout hranice 

poznání, přitom šetří čas a neriskuje zdraví. Na-

příklad telefon – tedy počítač, fotoaparát, GPS 

navigátor a komunikátor v jednom – s sebou 

nosím skoro všude. Umožňuje mi tak například 

zaznamenat si různá místa a jejich atmosféru, 

abych si následně doma s rodinou mohl vše 

v klidu připomenout a vrátit se v myšlenkách 

na krátký okamžik zpět. 

Někdy technika selže. Na Kubě jsem se týden 

potápěl jen podle dekompresních tabulek a s me-

chanickými měřáky. Na Filipínách mi ukradli 

telefon, a tak jsem s sebou 14 dní všude nosil 

velký fotoaparát. Musím říct, že takové chvíle mi 

umožní hlouběji se zamyslet nad opravdovým 

přínosem těchto technologií pro nás pro lidi. 

ing. Miroslav řihák (1963) získal titul 

na elektrotechnické fakultě Vysoké-

ho učení technického v brně v oboru 

technická kybernetika. po studiích 

nastoupil jako programátor/analytik 

do tehdejší české státní pojišťovny, 

poté spoluzaložil společnost netic, 

kde pracoval jako architekt oddělení 

počítačových sítí a později jako jeho 

vedoucí. V roce 1993 se jako jeden ze 

zakládajících společníků ujal vedení fir-

my bgS partners cS, která se po třech 

letech přetransformovala v akciovou 

společnost anect a Miroslav řihák se 

stal jejím generálním ředitelem a před-

sedou představenstva. V roce 2009 

opustil řihák pozici generálního ředi-

tele a nadále zastává pozici předsedy 

představenstva společnosti anect.

ptala se Jana Novotná
foto archiv Anect, a. s.
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+++ 

StředoeVropSký technologický 

inStitUt VUt V brně, znáMý také jako 

Vědecké centrUM ceitec, organizUje 

na VUt MezioboroVý doktorSký StU-

dijní prograM „pokročilé Materiály 

a nanoVědy“ a V toMto roce oteVírá 

jeho prVní běh. StUdijní prograM 

je akreditoVaný SoUčaSně na VySo-

kéM Učení technickéM V brně, MaSa-

rykoVě UniVerzitě a úStaVU fyziky 

Materiálů aV čr. StUdenti tak bUdoU 

od nadcházejícího akadeMického 

rokU čerpat znaloSti a zkUšenoSti 

od odborníků ze Všech tří inStitUcí 

SoUčaSně. zároVeň zíSkají jedineč-

noU příležitoSt VyUžíVat nejModer-

nější příStrojoVé a technologické 

VybaVení, které již je nebo V průběhU 

náSledUjících dVoU let bUde poříze-

no V ráMci řešení projektU ceitec.  

+++

Studijní program nabízí dva obory: „Pokro-

čilé nanotechnologie a mikrotechnologie“ 

a „Pokročilé materiály“. Tyto studijní obory 

plně korespondují s výzkumnými progra-

my projektu CEITEC, které jsou zaměřeny 

na materiálové vědy. 

Obor „Pokročilé nanotechnologie a mikrotechno-

logie“ poskytne studentům znalosti a dovednosti 

zaměřené zejména na vědní oblast nanotechno-

logií materiálů a struktur, obecně vhodných pro 

nanoelektroniku a nanofotoniku. Tato oblast 

zahrnuje přípravu i charakterizaci nanostruktur. 

Součástí oboru jsou také biologické a medicínské 

aplikace uvedených materiálů a produktů, např. 

biosenzory a nanotečky.

Oproti tomu v oboru „Pokročilé materiály“ se 

studenti budou zabývat pokročilými keramický-

mi materiály, polymery, kovy a kompozity. Sou-

částí nabídky tohoto vědního oboru jsou také 

aplikace pokročilých materiálů v lékařství, strojí-

renství, elektrotechnice, energetice a chemii.

Již nyní se mohou zájemci o studium hlásit 

do prvního přijímacího řízení. Studium je 

čtyřleté a bude nabízeno zejména v anglickém 

jazyce. V budoucnu budou v rámci celého centra 

CEITEC otevřeny ještě další dva mezioboro-

vé doktorské studijní programy. První bude 

zaměřen pouze na vědy o živé přírodě a druhý 

bude koncipován jako multioborový program 

na pomezí mezi vědami o živé a neživé přírodě. 

Ten využije přirozenou součinnost všech sedmi 

výzkumných programů v projektu CEITEC. 

Nově otevírané doktorské studijní programy 

nabízejí svým studentům zázemí centra exce-

lentní vědy a nejmodernější výzkumné infra-

struktury, studijní pobyty a stáže na špičkových 

zahraničních pracovištích, práci v uznávaných 

vědeckých týmech a autorských kolektivech 

publikujících v respektovaných mezinárodních 

vědeckých časopisech. 

Bližší informace ke studiu, případně přijímacímu 

řízení, naleznete na webové stránce 

http://www.ceitec.vutbr.cz/.

Summary:

The Central European Institute of Technolo-

gy (CEITEC) starts it’s graduate school’s first 

year – fall semester, in September 2013. CEITEC 

offers very stimulating environment to do spe-

cific research and get a Ph.D. degree in selected 

programs. The state-of-the-art facilities and 

available expertise guarantee high-quality and 

international environment for the studies and re-

search. Talented and strong-minded students are 

offered the opportunity to earn a doctorate under 

unique research conditions and high-level leader-

ship. Currently, students can apply in following 

areas of study: “Advanced Nanotechnologies and 

Microtechnologies” and “Advanced Materials”.

ceitec Má 
prVní doktorSký 
StUdijní prograM

text a foto Mgr. Kateřina Kotulanová, CEITEC VUT
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+++ 

celoStátní finále fyzikální olyMpiády Se V letošníM roce konalo V brně. jeho hlaVníM organizátoreM 

bylo gyMnáziUM na třídě kapitána jaroše 14, kde také probíhalo řešení teoretických úloh. experiMentální 

úlohU naVrhli a zajiStili pracoVníci a StUdenti úStaVU fyzikálního inženýrStVí fSi VUt V brně. 

+++

nejlepší fyzici ze 
Středních škol na fSi

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola 

54. ročníku Fyzikální olympiády se uskutečnilo 

1. března 2013 v Centru VUT v Brně. Byl příto-

men i Mgr. Martin Klacián, specialista pro lidské 

zdroje Skupiny ČEZ, která hrála spolu s VUT 

v Brně v této prestižní soutěži důležitou roli.

Fyzikální olympiáda existuje již 54 let a je určena 

studentům středních a základních škol. Od roku 

1967 je akcí mezinárodní. Letošní celosvětové 

finále proběhne v červenci v Dánsku a Českou 

republiku bude reprezentovat pět úspěšných ře-

šitelů celostátního kola, které se konalo v Brně. 

Konečné pořadí účastníků a zadání úloh lze 

nalézt na internetových stránkách FO 

(http://fyzikalniolympiada.cz).

Věnujme se nyní podrobněji experimentální části 

FO, která proběhla na FSI VUT v Brně ve čtvrtek 

28. února 2013. Návrh a realizace experimentál-

ních úloh, stejně jako organizace, byly plně v režii 

fakulty. Kromě hlavních garantů doc. Ing. Stanisla-

va Průši, Ph.D., a Mgr. Jitky Strouhalové se na jeho 

zajištění podílelo osm studentů oboru fyzikální in-

ženýrství a nanotechnologie. Velký počet asistentů 

byl nezbytný vzhledem k množství soutěžících 

(50 účastníků), pro které bylo nutno zajistit odpo-

vídající počet identických experimentálních sestav.

Pro experimentální úlohu jsme si vybrali téma 

z oblasti kalorimetrie, které se v posledních roč-

nících FO nevyskytovalo. Hlavní novinkou však 

nebylo samotné téma, ale filozofie celého zadání, 

které poskytovalo soutěžícím neobvyklou vol-

nost při řešení experimentálních úloh.

Při formulaci zadání jsme využili zpětnou vazbu 

od úspěšných absolventů naší fakulty, působí-

cích ve vývojových a konstrukčních odděleních 

významných firem. V technické praxi nejde 

zpravidla o hledání dokonalého řešení problému, 

ale o nalezení uspokojivého řešení v poměrně 

krátkém čase. V duchu tohoto „technického 

pragmatismu“ jsme navrhli zadání tří experi-

mentálních úloh.

Své experimenty si museli soutěžící dobře 

naplánovat a posoudit, které fyzikální jevy jsou 

pro jimi zvolený způsob řešení rozhodující, které 

mohou eliminovat, případně které se rozhodnou 

zanedbat. Řešení experimentálních úloh vyžado-

valo tedy nejen znalosti, ale také intuici a odhad.

Byli jsme si vědomi toho, že volnost v řešení 

úkolů, kterou soutěžícím v zadání poskytuje-

me, si vybere daň v podobě náročného opra-

vování a hodnocení jejich závěrečných zpráv. 

Opravování a porovnávání všech padesáti 

rukopisů se protáhlo do pozdních večerních 

hodin. Po spojení bodových zisků z experi-

mentální úlohy s výsledky řešení teoretických 

úloh mohla ústřední komise FO vedená jejím 

předsedou prof. RNDr. Ivo Volfem, CSc., stano-

vit konečné pořadí. Výsledky celostátního kola 

FO byly slavnostně vyhlášeny v pátek 1. března 

2013 v aule rektorátu VUT v Brně. Vyhlášení se 

účastnili významní hosté: poslankyně Parla-

mentu ČR doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., 

MBA, senátor Ing. Stanislav Juránek, pomocný 

biskup českobudějovické diecéze Pavel Posád 

a rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., 

text doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.
foto Mgr. Kateřina Kotulanová

MBA, dr. h. c., který nad akcí převzal záštitu. 

Generálním partnerem celostátního kola FO 

byla Skupina ČEZ zastoupená Mgr. Martinem 

Klaciánem a Ing. Petrou Lázničkovou, kteří 

každému ze tří nejlepších soutěžících předali 

šek v hodnotě 10 000 Kč.

Celostátní kolo FO 2013 je úspěšně zakončeno. 

Poděkování patří vedení FSI VUT v Brně za po-

skytnutí vhodných učeben a asistentům reali-

začního týmu z řad studentů oboru fyzikální 

inženýrství FSI VUT v Brně za jejich nasazení: 

T. Novákovi, L. Flajšmanovi, D. Kalasové, 

Z. Jakubovi, A. Cahlíkovi, J. Kubovi, T. Pikálkovi 

a T. Musálkovi.

FSI a STI VUT v Brně (CEITEC) využily příleži-

tosti a prezentovaly v doprovodném programu 

soutěžícím své moderní výukové a vědecké 

laboratoře. Fakulta zároveň navázala úzké kon-

takty s prestižním Gymnáziem na třídě Kapitána 

Jaroše zastoupeným jeho ředitelem RNDr. Jiřím 

Hermanem, Ph.D. Nezbývá než popřát nejlepším 

soutěžícím hodně štěstí do mezistátního kola. 

 

Summary:

Solving various problems in R&D departments en-

gineers has to combine knowledge from different 

fields of mechanical engineering and physics with 

intuition, projection and experience. We have 

defined three experimental tasks for a national 

round of Physical Olympic reflecting these prin-

ciples. The contest took part at FME BUT on the 

very last day of February.
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úSpěšný haSič 
StUdenteM VUt

text Jana Novotná
foto archiv Petra Svobody

petr Svoboda (na fotgrafii vpravo) je příslušníkem hasičského záchranného 

sboru čr na požární stanici v židlochovicích a ve volném čase si doplňuje 

vzdělání na ústavu soudního inženýrství VUt v brně. V souvislosti se zása-

hem u dopravní nehody, který zaznamenala česká televize, byl vedením 

krajského ředitelství hzS jMk nominován na ocenění Velitele roku. 

+++Kdy jste se rozhodl pro povolání hasiče 

– byl to splněný klukovský sen? K hasičům 

jsem se dostal ve svých 11 letech, kdy jsem 

začal navštěvovat kroužek Mladých hasičů, 

a to díky svým kamarádům – spolužákům, kteří 

o hasičích básnili ve škole. V té době šlo spíše 

o požární sport (požární útok, požární štafeta, 

uzlování, branné závody, setkání s kamarády), 

nicméně jsme se scházeli v prostorách požární 

stanice a mohli tak sledovat dění u profesionál-

ních hasičů. Pochopil jsem, že je to práce, kte-

rou chci dělat – práce, která není jednotvárná, 

zbytečná, ale má smysl, napětí a kredit, i když 

je vykoupená rizikem, stresem, náročností a od-

povědností. Po základní škole jsem nastoupil 

na Střední odbornou školu požární ochrany 

ve Frýdku-Místku, do tehdy nově otevřeného 

studijního oboru požární ochrana. Maturoval 

jsem v roce 1996 a hned po škole jsem se dostal 

k Hasičskému záchrannému sboru ČR a začal 

jsem sloužit na stanici, kde jsem jako mladý 

hasič začínal. Na dobrovolné hasiče jsem ale 

nezanevřel, jsem u nich dosud. Takže ano – být 

hasičem byl můj klukovský sen a neměnil bych. 

+++ V současné době studujete na Ústavu 

soudního inženýrství – jak se dá skloubit 

studium s prací, a také s péčí o dobrou fyzičku, 

kterou při své profesi potřebujete? U Hasič-

ského záchranného sboru ČR jsem zařazen 

na funkci velitele družstva. To znamená, že jsem 

přímo konfrontován s mimořádnými událostmi, 

ke kterým je má jednotka vyslána, a ve většině 

případů je mou pracovní náplní rozhodnutí o po-

stupu a organizaci zásahu, velení celého zásahu 

a přijmutí odpovědnosti za všechny zúčastněné 

– oběti, zasahující hasiče i přihlížející – a samo-

zřejmě zdárné zvládnutí události. Má služba 

trvá 24 hodin a následně mám 48 hodin na 

zotavenou, v týdnu tedy vystřídám dvě až 

tři služby. V mezisměnovém volnu tedy svůj 

čas věnuji závazkům a radostem, které mám. 

Věnuji se škole, která mi bere asi nejvíc energie 

a času a opravdu ji zvládám s vypětím všech 

sil. Zvládám ji díky úžasným lidem, které jsem 

poznal jak při svém předešlém studiu na Fakultě 

chemické VUT v Brně – v bakalářském oboru 

krizové řízení a ochrana obyvatelstva, tak při 

studiu současného oboru expertní inženýrství 

v dopravě. Moc rád bych touto cestou poděkoval 

Terezce Rybkové, Lucii Ševčíkové, Jirkovi Fialovi 

a Barborce Kalábové, kterým jsem za mnohé 

vděčný a doufám, že budu mít příležitost jim 

vše jednou vrátit. Kromě školy se dál věnuji 

dobrovolným hasičům – jsem velitelem Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice – 

a má práce u HZS vyžaduje i zapojení ve volném 

čase (lektorská činnost, odborné komise, porady 

apod.). A když zbude trocha času, rád se projedu 

na kole nebo si zaběhám, což mi poslední dobou 

pomáhá právě k vyplavení všech těch stresů 

a napětí. V rámci pracovní směny máme naříze-

ny dvě hodiny fyzické přípravy, takže právě tam 

je prostor k udržení kondice. 

+++ Jako velitel družstva jste nominován 

na ocenění Velitel roku – kdo vás přihlásil 

a kdy se dozvíme, jak to dopadlo? V roce 2010 

vznikla u příležitosti 10 let od založení HZS ČR 

soutěž Hasič roku, která v několika kategoriích 

oceňuje činy předchozího roku. Soutěž se koná 

pod záštitou Ministerstva vnitra ČR a zahrnuje 

kategorie Hasič roku, Kolektiv roku, Čin roku, 

Občanský zaměstnanec roku, Projekt roku, Ga-

lerie osobností HZS ČR a Velitel roku, ve které 

mne za Jihomoravský kraj nominovalo Krajské 

ředitelství HZS ČR. Byl jsem nominován za své 

pracovní výsledky a za jeden konkrétní zásah, 

který jsem řešil v září loňského roku (dopravní 

nehoda v katastru obce Rajhrad). Nominace 

z celé republiky bude následně hodnotit odbor-

ná komise a verdikt by měl být znám v květnu. 

+++ Letos své studium na ÚSI zakončíte – co to 

pro vás bude znamenat? Jak si představujete 

svou další kariéru? Doufám, že studium zakon-

čím, a tím si splním své předsevzetí. Určitě by to 

potěšilo mé blízké, a asi nejvíc mého otce, který 

už nežije. Získaný titul mi na pozici velitele druž-

stva moc nepomůže, neboť předepsané vzdělání 

na tuto funkci je úplné střední vzdělání s matu-

ritou a vyšší se nezohledňuje, ale do budoucna 

mi otvírá spoustu možností. Svou práci mám 

opravdu rád, takže bych se jí jen nerad zříkal, ale 

na výjezdu se moc dlouho vydržet nedá. Člověk 

zde vidí spoustu lidského neštěstí a utrpení, 

je také fyzicky hodně opotřebováván, vysta-

ven spoustě škodlivin (zplodin hoření, úniků 

nebezpečných látek) a navíc neustále pod tlakem 

a vystaven dalším rizikům. Nabyté vzdělání mě 

tedy může později posunout výše v kariérním 

žebříčku. Můžu pak pracovat v rámci organizace 

jako velitel požární stanice, operační důstojník 

nebo na některém odboru Krajského ředitelství 

HZS JMK, a být tak i dále prospěšný a užitečný.

Summary: 

Serving as a squad commander, Petr Svoboda 

is a member of Fire Rescue Service of the Czech 

Republic at the Židlochovice fire station. In his free 

time, he is hard at work completing his educati-

on at the BUT Institute of Forensic Engineering 

studying a Forensic Engineering in Transport pro-

gramme. His taking part in a rescue after a road 

accident filmed by the Czech TV earned him a no-

mination by the FRS South Moravian Regional 

Directorate for a Commander of the Year award.
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Pružný 
beton

text (jih) 
foto archiv CMV, FCH VUT v Brně 

+++ 

nabeton. oblíbené StVrzení peVnoSti Sli-

bU Už Možná brzy přeStane platit. Vědci 

z centra MateriáloVého VýzkUMU VUt 

V brně totiž nabízejí beton, který prUží. 

VyUžít by Se V bUdoUcnoSti Mohl třeba 

při StaVbách V oblaStech ohrožených ze-

MětřeSeníM. základy bUdoV z takoVého 

MateriálU by otřeSy půdy přinejMenšíM 

čáStečně, ne-li zcela, eliMinoValy. 

+++

Nové technologie, nové materiály – pokrok 

nelze zastavit. Přesto přední světoví odbor-

níci odhadují, že cement a beton je i pro naše 

milénium nadále potřeba považovat za základní 

stavební materiály. Jejich podoba a charakter 

se však přece jen může proměňovat. „Označení 

pružný beton, jak se někdy přezdívá materiá-

lům oficiálně nazývaným MDF kompozity, je 

samozřejmě trochu zavádějící. Nepředstavujte 

si pružinku, ani něco, co péruje jako trampolí-

na. Výhodou pružného betonu je jeho pevnost 

v tahu ohybem,“ vysvětluje jeden z členů vý-

zkumného týmu Centra materiálového výzku-

mu Tomáš Opravil.

Ačkoli se již mnoho studií zabývalo zlepšením 

mechanických vlastností betonu, výsledky dlou-

ho vedly pouze ke zlepšení jeho pevnosti v tlaku. 

Průlom v této oblasti byl způsoben až netradič-

ním přístupem ke zpracování cementových past, 

které dovoluje dosažení téměř bezdefektní struk-

tury, tedy materiálu bez pórovitosti limitující 

pevnost. Laicky popsáno, směs cementu a vody 

se ve speciálním mixéru složeném ze dvou různě 

velikých válců se stejnou rychlostí za vysoce 

smykového míchání spojí s vodou rozpustným 

polymerem obvykle na bázi polyvinylalkoho-

lu. Jeho obsah ve směsi se pohybuje sice jen 

kolem pěti procent, ale to stačí, aby se výsledná 

hmota pyšnila až desetkrát vyšší pevností v tahu 

za ohybu. V praxi to znamená například to, že 

panel se stejnou nosností z pružného betonu 

bude několikrát tenčí než panel z klasického be-

tonu. Na rozdíl od něj se „nelije“ do připravených 

forem, ale zpracovává se podobně jako plasty 

lisováním nebo vytláčením. 

Stavební materiál s těmito extrémními mecha-

nickými vlastnostmi by bylo možné využít nejen 

třeba pro stavbu již zmíněných budov v seismic-

ky neklidných oblastech. „Nepředpokládáme, že 

by celé základy byly z pružného betonu. Upřes-

nit, jaké konkrétní stavební prvky a v kterých 

místech nejvíce ohrožených vibracemi je umístit, 

by museli statici,“ upřesňuje František Šoukal 

z Centra materiálového výzkumu, který se vývoji 

pružného betonu věnuje již několik let. Návrhy 

na to, kde by se MDF kompozity mohly apliko-

vat, jsou poměrně široké – ohnivzdorné dveře, 

tepelné izolace, pancéřování, kryogenní nádoby.

Jako nepřekonatelná se dlouho jevila malá odol-

nost pružného betonu vůči vlhkosti. Právě to se 

brněnským odborníkům podařilo dořešit, zatímco 

zřejmě z téhož důvodu od vývoje pružného 

betonu po boomu v devadesátých letech mnohá 

zahraniční pracoviště ustoupila. „Podařilo se nám 

upravit polymer tak, že si MDF kompozit zacho-

vává více než 90 procent původní pevnosti i při 

dlouhodobém uložení ve vodě,“ specifikuje největ-

ší přínos brněnského centra František Šoukal. 

Summary:

Scientists of the BUT Centre of Materials Re-

search offer concrete that is elastic. In the future, 

it could, for example, be used for construction in 

earthquake-endangered regions. Elastic concrete 

is the name given to materials defined as medium-

density fibre or MDF composites, which are sought 

for their good tensile bending strength. Ground-

breaking was the non-traditional approach to 

processing cement pastes making it possible to 

achieve an almost defect free structure, that is, 

material without strength-limiting porosity. 

Článek vznikl za podpory Projektu OP VK  
č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004 – Popularizace VaV  VUT v Brně 
a podpora systematické práce se studenty.
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+++ 

deVět StUdentů fakUlty architektUry 

VUt V brně pod VedeníM ing. arch. jana 

foretníka, ph.d., předStaVilo SVé SeMeSt-

rální práce VeřejnoSti. jejich prezentace 

za účaSti Všech aUtorů a odborného 

konzUltanta, experta na odStraňoVání 

bariér Ve MěStě, našeho kolegy joSefa 

konečného, proběhla 8. ledna 2013 V br-

něnSkéM tyflocentrU.  

+++

Zadání znělo: Zpracování architektonického 

projektu části území města Brna, ulice České 

a blízkého okolí za podmínky, aby výsledek byl 

„blind-friendly“, tedy aby přihlížel k potřebám 

lidí se zrakovým znevýhodněním. Samotnému 

vypracování projektů předcházela osobní zkuše-

nost jednotlivých studentů s pohybem po měs-

tě bez zrakové kontroly. S klapkami na očích 

a bílou holí procházeli ulicemi, aby získali co 

nejživější představu o způsobu pohybu a orie- 

ntace lidí s těžkým postižením zraku. Už tuto 

zkušenost hodnotí studenti jako velmi cennou – 

po sejmutí tmavých brýlí s překvapením zjišťo-

vali, kolik věcí v běžném životě vlastně nevidí, 

přestože mohou, kolika překážkám nevěnují 

pozornost, protože o ně nemusí zakopávat…

Snaha nevyčleňovat skupinu lidí se zrakovým 

postižením, a neposilovat tak bariéry mezi lid-

mi s handicapem a běžnou populací se praktic-

ky promítala do tvůrčího i pracovního postu-

pu všech budoucích architektů. Všem třem 

představeným nápadům bylo společné heslo: 

design for all. Účelnost, využitelná pro všechny 

skupiny obyvatel či návštěvníků města, se tak 

promítla jak do projektu Hmatových mode-

lů architektonicky či historicky zajímavých 

objektů, tak do nápadu Odpočinkové mobilní 

lavičky, a také návrh Informačního panelu pro 

cestující MHD byl vytvořen tak, aby usnadnil 

orientaci jak vidícím, tak lidem se zrakovým 

znevýhodněním.

Každý návrh byl představen dvojím způsobem: 

pro ty z návštěvníků brněnského TyfloCentra, 

kteří vidí dobře, obrazovou prezentací, a aby si 

je mohli prohlédnout i lidé s handicapem, byly 

jednotlivé návrhy k dispozici ve hmatových 

3D modelech. A právě postřehy handicapova-

ných – jejich způsob prohlížení si modelů prsty, 

logika intuitivní orientace, nápady a návrhy 

na zpřesnění dílčích detailů – byly pro studenty 

nejpřínosnější.

Představily se nám tak tři velmi odlišné projekty, 

jejichž realizace si umím představit a považovala 

bych je za velmi přínosné, a to nejen pro zrakově 

postižené. Studenti prokázali citlivý přístup 

k problematice světa a života lidí s handicapem. 

Jejich společné krédo – dělat věci pro všechny – 

tak není jen prázdnou módní frází, ale prožitým 

vědomým postojem. Blahopřeji!

Summary:

Led by Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., nine 

students of the BUT Faculty of Architecture 

presented their semestral projects to the public in 

the Brno TyfloCentrum in January 2013. The pro-

jects were concerned with architectural designs 

of a part of the Brno centre around Česká Street 

expected to be blind-friendly taking into account 

the needs of the blind. If the projects presented 

here were implemented, they would help a lot not 

only people with sight disability.

text a foto Irena Kocí, TyfloCentrum Brno, o. p. s. all for all 
aneb bUdoUcí architekti 
UMí neStaVět bariéry

23



+++ 

zajíMaVoU oSobnoStí brněnSké techni-

ky byl i adolf štyS, profeSor MoStního 

StaVitelStVí. narodil Se na konci rokU 

1865 V řeVničoVě. Vyšší reálkU abSol-

VoVal V nedalekéM rakoVníkU. úSpěšně 

zakončil i SVá VySokoškolSká StUdia 

(1885–1890) na odborU inženýrSkého Sta-

VitelStVí čVšt V praze. V roce 1902 zíSkal 

jako jeden z prVních titUl doktora tech-

nických Věd. technické VySoké školy zíS-

kaly toto práVo totiž práVě až od škol-

ního rokU 1901/1902. V této době Už Měl 

za SeboU Skoro deSet let praxe V oborU. 

několik let běheM StUdií půSobil V praze 

jako aSiStent při Stolici StaVitelStVí MoSt-

ního, železničního a Silničního. Více než 

rok SoUčaSně pracoVal V ringhofferoVě 

Strojírně. od rokU 1894 byl zaMěStnán 

jako SaMoStatný konStrUktér železnič-

ních MoStů Ve SlaVné „rUStonce“.  

+++

Od počátku letního semestru školního roku 

1902/1903 začíná jeho mnohaleté brněnské 

působení. Stává se správcem nově vzniklého 

ústavu stavitelství mostního a v březnu 1903 je 

jmenován mimořádným profesorem mostního 

stavitelství (v roce 1907 řádným). V památníku 

vydaném u příležitosti otevření nové budovy čes-

ké techniky na ulici Veveří z roku 1911 se můžeme 

dočíst, že ústav disponoval v této době poslu-

prof. štyS – neúnaVný 
organizátor exkUrzí

chárnou pro 57 posluchačů a rýsovnou pro 43 

studentů. Patřila k němu i dílna, „kde za vedení 

příslušného profesora byla zhotovena řada mode-

lů – většinou v přirozené velikosti – jež znázorňují 

při vyučování nejpotřebnější detaily styčníků 

mostů příhradových – železných i dřevěných – 

dále různá spojení a připojení součástí mostních, 

ložiska mostů trámových aj.“. Ještě v polovině 

20. let 20. století se jednalo o jeden z menších 

ústavů, neboť prof. Štys měl k dispozici pou-

ze jednoho asistenta-konstruktéra a jednoho 

zřízence. V památníku z roku 1924 Štys smutně 

píše o době po odchodu jeho asistenta Dr. Haase 

(od školního roku 1924/1925): „Po odchodu Dra 

Haase na dovolenou zůstalo místo konstruktér-

ské z nedostatku vhodných kandidátů po několik 

měsíců vůbec neobsazeno a nastala pro přednostu 

ústavu v době největší práce (zahájení přednášek, 

zkoušek, malování a čištění všech místností ústa-

vu) nejhorší dosud doba z celého jeho učitelského 

působení, kdy byl nucen vykonávati sám veškeré 

vedlejší – i písařské a administrativní – práce 

a kdy muselo býti odloženo i zahájení konstruktiv-

ních prací posluchačů v rýsovnách.“ 

I přes výše zmíněné obtíže stihl profesor Štys se 

svými posluchači vykonat mnoho zahraničních 

exkurzí. V roce 1904 navštívil se studenty Prahu, 

Mělník, Linec, Vídeň, stavbu velkých alpských 

tunelů (Karavanského a Bochyňského) a nakonec 

i město Terst. V roce 1906 naplánoval cestu přes 

Vídeň ke stavbě velkého tunelu u Badgasteinu 

a do Švýcarska. O dva roky později si s posluchači 

prohlížel Vídeň, Salcburk, Mnichov, Porýní, Duis-

burg, Elberfeld a Plavno. V roce 1912 organizoval 

exkurzi po východním a severním Německu. 

Za války ovšem velké evropské exkurze končí. 

Aby byl výčet zásluh profesora Štyse úplnější, 

doplňme, že byl opakovaně zvolen děkanem 

odboru stavebního inženýrství (1906/1907, 

1913/1914, 1920/1921 a 1934/1935) a ve studijním 

roce 1914/1915 byl dokonce rektorem školy. 

Na přelomu roku 1935 a 1936 čteme v mnohých 

dopisech bývalému rektorátnímu radovi Pavel-

kovi neveselé řádky. Profesor Karel Čupr formu-

loval smutnou událost takto: „Ale máme na škole 

smutek. Štys jednoho dne – tuším asi 17. 12. – dožil 

se sedmdesátky, den nato byla v Besedě jeho osla-

va, druhý den přišel ráno do školy a po návratu 

domů ranila ho mrtvice. Nemluvil, nechodil – nyní 

se to trochu zlepšilo, ale nějaké naděje na trva-

lé a dokonalé zlepšení není. Je nám ho líto, že 

v nejmenším neužil pense.“ Zdravotní stav Adolfa 

Štyse se nakonec přeci jen trochu zlepšil, ovšem 

pravidelný korespondent Karel Čupr v roce 

1938 sděluje další nepříjemnou novinu. „Víte, že 

zemřela pí. Štysová? Štys se z mrtvice probral 

a potichu žije v Žabovřeskách ve svém domku.“ 

Profesor Štys přežil svoji paní o pár let. Zemřel 

29. března 1942 v Brně.

Summary:

The list of remarkable persons 

at BUT also includes Adolf Štys, 

professor of bridge construction. As 

one of the first, he became a doc-

tor of technical sciences in 1902 as 

technical universities only became 

authorised to award such degrees 

in the academic year 1901/1902. At 

this time, he had already worked 

for almost 10 years in this industry. 

Beginning in the spring semester 

of the academic year 1902/1903, he 

would stay in Brno for many years. 

Being appointed manager of a new 

institute of bridge construction, he 

went to a large number of excursions 

abroad with his students despite 

many an obstacle.

text Mgr. Alžběta Skákalová
foto Archiv VUT v Brně
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text (red)
foto archiv ÚVV VUT v Brně

+++ 

poté co byl 19. února 2013 SpUštěn noVý 

„náboroVý“ klip VySokého Učení tech-

nického V brně, doSloVa boří poMySlné 

žebříčky hitparád. do data redakční Uzá-

Věrky čaSopiSU Si připSal jen na yoUtUbe 

půl MilionU zhlédnUtí a na SerVerU 

StreaM.cz překročil počet zhlédnUtí 

za jeden den Více než 30 tiSíc. 

+++ 

MeSSage: 
jSeM Speciální, 
proto patříM 
na VUt!

Vznik spotu inicioval Útvar vnějších vztahů 

VUT v Brně. „Spot nám připravili profesioná-

lové, netočili jsme ho sami. Klipem míříme 

zejména na skupinu uchazečů o studium. Chtěli 

jsme ukázat, že naší cílové skupině rozumíme 

a víme, co členy této skupiny baví a zajímá,“ 

vysvětlila marketingová specialistka ÚVV 

Mgr. Pavla Ondrušková. 

V klipu jsou s nadsázkou použity odkazy na ob-

jekty zájmu dnešních technicky zaměřených 

studentů – budova FSI je stavěna v počítačové 

hře Minecraft (kanál Minecraftu patří na českém 

Youtube k nejnavštěvovanějším kanálům), obje-

vuje se v něm „český Moss“ (podle postavy z ob-

líbeného britského sitcomu IT Crowd), i parodie 

na slavnou fotku kolující po sítích již několik let 

pod názvem „Pařba na FEKTu“. Účinkující virál-

ního spotu však nejsou skuteční studenti VUT 

v Brně. Hlavní postavu jedince vydělujícího se 

z kolektivu školky stejně jako základní a střední 

školy, který se najde až na VUT, ztvárnil herec 

Městského divadla Brno Vojtěch Blahuta. Nový 

spot se natáčel v lokacích VUT v Brně, např. 

na Fakultě strojního inženýrství, v prostorách 

Kolejí a menz nebo ve sportovní hale VUT 

v Brně. Akademici, kteří se v klipu objevují a zpí-

vají refrén, jsou však reálné osobnosti – v záběru 

z režie jsou vidět rektor VUT v Brně Karel Rais, 

prorektor Petr Kvíčala, děkani fakult nebo třeba 

architekt Petr Pelčák, profesor Fakulty architek-

tury VUT v Brně. 

Muzikálová forma propagačního spotu je 

netradiční. Zatímco jiné univerzity točí klipy 

k již existující populární hudbě, VUT v Brně 

vsadilo na původní tvorbu a nechalo si složit 

vlastní píseň. „Natáčení předcházela několi-

kaměsíční příprava a výzkum cílové skupiny. 

O to více nás těší zájem, který klip vzbudil, 

i to, že se také velmi líbí našim studentům,“ 

uvedl prorektor pro vnější vztahy Petr Kvíčala. 

Studenti už také navrhli písničku jako novou 

hymnu VUT v Brně a prokázali tak, že mají 

smysl pro nadsázku i pro humor. Netradiční 

počin naplnil i další přání svých zadavatelů: 

zviditelnit VUT v Brně. Často se totiž stává, že 

brněnské Vysoké učení technické v Brně bývá 

zaměňováno za pražskou techniku. 

Diskuse, které se rozvíjejí nejen na kanálu 

Youtube, ukazují, že klip přesvědčuje neroz-

hodnuté uchazeče. Snaha tvůrčího týmu se tak 

pravděpodobně naplnila. „Chtěli jsme ukázat, 

že VUT v Brně umí zacházet s nadsázkou, že 

na VUT rozumíme tomu, co je pro dnešní mladé 

lidi ,in‘, a že s nimi umíme komunikovat jejich 

jazykem,“ uvedl rektor VUT v Brně Karel Rais. 

I ohlasy médií jsou až překvapivě pozitivní. Server 

lidovky.cz například uvedl: „Message: Jsem jinej, 

jsem speciální, jsem geek, jsem nerd, proto patřím 

na VUT. A proto budu i úspěšný, boháč a Někdo. 

Tak tohle je první místo ve všech ohledech. Profi 

prácička. Bezchybný casting. Skvělá message. 

Nabité referencemi. Je tam všechno. Maurice 

Moss, postava z legendárního seriálu IT Crowd, 

tam hraje, tedy, jasně, jeho dvojník. Z Brna – ale 

dokonalý!“ 

Summary:

After being posted on 19th February 2013, a new 

BUT recruitment clip has swept the charts. To da-

te, it has scored 500 000 views at YouTube alone 

with the number of views exceeding 30 thousand 

a day at stream.cz. Initiated by the BUT External 

Relations Office, the professionally made spot tar-

gets the BUT study applicants but also the pre-

sent students who, given the area of their study, 

have interests similar to those of the applicants.
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Nejúspěšnější závodnicí se stala Zuzana Kohouto-

vá, která skončila ve snowboardcrossu i paralelním 

slalomu na druhém místě a získala tak pod vlajkou 

VUT dvě stříbrné medaile. Úspěšná byla i druhá 

z děvčat, Klára Valdová, která ve snowboardcrossu 

vybojovala krásné třetí místo a bronzovou medaili.

Ani muži nezůstali za děvčaty pozadu a v tvrdé 

konkurenci se nejlépe prosadil Vít Pořízek, kte-

rý vybojoval skvělá 8. místa v obou disciplínách. 

Výborně si vedli i ostatní muži. Martin Kuljov-

ský skončil ve snowboardcrossu na 13. místě. 

V paralelním slalomu si dobře vedli Daniel 

Tyksa, který obsadil 9. příčku, a Martin Dohnal, 

který skončil na 12. místě.

Celkem získalo VUT v Brně dvě stříbrné a jednu 

bronzovou medaili a stalo se tak společně 

s Ostravskou univerzitou, která získala také tři 

medaile, nejúspěšnější vysokou školou na akade-

mickém mistrovství ve snowboardingu 2013. 

 

Summary:

This year‘s snowboarding academic champion-

ship held in the Větrný vrch na Dolní Moravě 

ski resort was fourth in succession. On 21st and 

22nd February 2013, 31 skiers from ten universi-

ties came to compete in two disciplines - snow-

board cross and parallel slalom. BUT students 

having won two silver and one bronze medals.

VUt bodoValo 
na akadeMickéM 
MiStroVStVí Ve 
SnowboardingU

+++ 

již počtVrté Se letoS V lyžařSkéM areálU 

Větrný Vrch na dolní MoraVě USkUtečni-

lo akadeMické MiStroVStVí Ve Snowboar-

dingU. terMín akce letoS připadl na 

21.–22. února. naVzdory toMU, že kliMa-

tické podMínky nebyly zcela ideální, trať 

byla SkVěle připraVená a zazáVodit Si 

na ní přijelo celkeM 31 účaStníků a účaSt-

nic z deSeti VySokých škol. záVodilo Se 

Ve dVoU diSciplínách – SnowboardcroS-

SU a paralelníM SlaloMU. StUdenti VUt 

V brně, kteří Se doStaVili V počtU 4 MUži 

a 2 ženy, dokázali, že Se V konkUrenci 

neztratí, a doSáhli SVýMi Výkony V oboU 

diSciplínách na StUpně Vítězů. 

+++

text Bc. Zuzana Kohoutová, ARC FAST VUT v Brně
foto archiv Událostí na VUT



+++ 

VUt V brně je V SoUčaSné době příjeMceM 

dotací na podporU StUdentů Se Speciál- 

níMi VzděláVacíMi potřebaMi (SVp) 

a UplatňUje V praxi podMínky dané 

MetodickýMi pokyny MšMt čr V oblaS-

ti podpory StUdentů Se SpecifickýMi 

potřebaMi, a to proStřednictVíM cent-

ra integ, na jehož chodU Se priMárně 

podílejí pracoVníci centra SportoVních 

aktiVit a inStitUtU celožiVotního Vzdě-

láVání. centrUM integ poSkytUje SlUžby 

StUdentůM Se SVp, akadeMickýM a oStat-

níM pracoVníkůM VUt V brně a Uchaze-

čůM o StUdiUM na této UniVerzitě. 

+++ 

Cílem celouniverzitního projektu InTeg – Inte-

grační centrum podpory a poradenství na VUT 

v Brně je vytvořit systematickou koncepci 

podpory a poradenství ve vztahu k potřebám 

studentů se SVP napříč všemi strukturami 

VUT v Brně. Myšlenka jednotného centra InTeg 

vychází z celorepublikového trendu, jehož cílem 

je zajistit přibližně stejný rozsah a kvalitu služeb 

studentům se SVP na všech vysokých školách. 

Služby centra InTeg mohou využívat studenti se 

zdravotním postižením (s tělesným, zrakovým 

a sluchovým postižením, s duševními porucha-

mi, vadami řeči, poruchami učení nebo chování) 

a studenti se zdravotním znevýhodněním (ast-

matici, diabetici, epileptici, jedinci s funkčním 

oslabením pohybového aparátu aj.). Centrum 

InTeg poskytuje také služby akademickým 

a ostatním pracovníkům VUT v Brně i uchaze-

čům o studium na této univerzitě.

Stěžejní činnosti centra InTeg spočívají v realizaci 

vzdělávacích a poradenských aktivit z oblasti pod-

pory při studiu a péče o zdraví včetně ergonomie.

Služba poradenství při studiu poskytuje studen-

tům se SVP zpřístupnění standardních studijních 

podmínek, a to cestou poskytování podpůrných 

služeb a servisních opatření, jako je zajištění 

asistenčních služeb nebo navýšení časové dotace 

na semestrální zkoušky. Akademickým pracov-

níkům podává centrum InTeg informace o tom, 

že student se SVP navštěvuje jejich výuku a jaká 

specifika ve vzdělávání znevýhodnění studenta 

vyžaduje. Pracovníci centra dojednají asistenční 

služby a s akademickými pracovníky řeší případ-

né organizační komplikace. Kvalita a rozsah po-

skytovaných služeb se řídí metodickými materiály 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Činnosti z oblasti ergonomie a péče o zdraví jsou 

poskytovány všem cílovým skupinám. Posky-

tujeme ergonomické poradenství, které se týká 

nejen pracovních činností člověka, ale i běžných 

denních činností a sportu. Nyní máme otevřené 

teoretické i praktické lekce z oblasti pohybových 

aktivit (O výživě, Power yoga, Core, Zdravá záda).

Veškeré informace týkající se centra InTeg 

budou zpřístupněny a aktualizovány z webu 

projektu www.integ.vutbr.cz.

kontakty 

Podpora při studiu – Mgr. Naďa Botková 

botkova@lli.vutbr.cz 
Ergonomické poradenství – Mgr. Jana Šopíková 

sopikova@cesa.vutbr.cz 
Vzdělávací akce z oblasti pohybových aktivit – 

PaedDr. Marta Muchová, 

muchova@cesa.vutbr.cz 
 

 
Poskytované služby jsou hrazeny z evropského projektu OP 
VK InTeg – Integrační centrum podpory a poradenství na VUT 
v Brně (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0018).

Summary:

At present, BUT receives funding to provide supp-

ort for students with special educational needs 

applying in practice the conditions laid down by 

the methodical guidelines of the Ministry of Edu-

cation, Youth, and Sports through an InTeg centre 

primarily run by the staff of the BUT Centre of 

Sports Activities and the Lifelong Learning Insti-

tute. All information on InTeg will be available and 

updated at the project website, www.integ.vutbr.cz.

celoUniVerzitní 
projekt integ 

od 1. 3. na 
Gorkého 3 

VAZBY
DIPLOMOVÝCH PRACÍ

www.diplomka24.cz

slevenka na � sk a vazbu

diplomky pro VUT
vazba prací na počkání
neomezený počet řádků
on-line objednávka

www.diplomka24.cz

S touto slevenkou máš nárok na:
20% slevu na černobílý tisk, 30% slevu na barevný tisk, zařazení do sloso-
vání o netbook, vyřešení případné reklamace do 60 minut, záruku 100% 
vyhotovení vazby v termínu.

Tento slevový kód zadejte v průběhu objednávky desek Vaší práce na 
www.diplomka24.cz nebo odevzdejte na prodejně v případě osobní ob-
jednávky. Tento kód je přenosný.

Více informací najdete na www.diplomka24.cz

Váš kód slevy je:   3722B03BR1116

20% sleva černobílý � sk
30% sleva barevný � sk

slosování o netbook
vyřešení reklamace do 20 min.
100% záruka vyhotovení

slevový kód pro VásVáš kód slevy je:  3913B03VU1117

nejlevněji
VUtnewS

Studentská cena ENVIROS 2012

Společnost ENVIROS, s. r. o., vyhlašuje nový roč-

ník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, 

zvyšování energetické účinnosti a užití obnovi-

telných zdrojů energie. Organizátorem soutěže 

je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž se vyhlašuje 

vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 

2013, se vypisuje jubilejní 10. ročník Studentské 

ceny ENVIROS v rámci Českého energetického 

a ekologického projektu roku 2012.

Cílem soutěže je propagování principů pasivní 

výstavby budov mezi budoucími architekty 

a projektanty, dále zvyšování znalostí energetic-

ké efektivnosti, využívání materiálů a technolo-

gií podporujících trend úspor energie, využívání 

obnovitelných zdrojů energie a zachování a zlep-

šení životního prostředí pro budoucí generace.

Uzávěrka přihlášek je 28. 6. 2013, podrobnosti 

najdete na 

http://www.enviros.cz/studentska-cena/.

(red)

text Mgr. Lucie Brůžková, PaedDr. Marta Muchová, Mgr. Jana Šopíková, Ph.D., CESA VUT v Brně, 
a Mgr. Naďa Botková, ICV VUT v Brně
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Nostalgie 1900–1939

V budově Archivu VUT v Brně v Klatovské ulici 

18a je v současné době k vidění další výstava, 

tentokrát nazvaná Nostalgie 1900–1939.  Stejně 

jako předchozí Archivstory prezentuje zajímavé 

ukázky z bohatých archivních pokladů.

Fotografická dokumentace je dílem archivářky 

a fotografky Gabriely Pavlišové. Výstava Nostalgie 

je veřejnosti přístupná do28. března 2013, od 

pondělí do čtvrtka vždy od 9 do 15 hodin.

(red)

Nový bakalářský program na FAST

„Městské inženýrství“ představuje mezioborový 

okruh poznatků a metod pro řešení všech zá-

kladních technických, technicko-ekonomických 

a technicko-kologických problémů spojených se 

zajištěním provozu měst a obcí.

Strukturované studium oboru „Městské inženýr-

ství“ je založeno na multidisciplinárním systé-

movém přístupu. Obor je zaměřen na problema-

tiku urbanismu a územního plánování, veřejné 

infrastruktury, městských staveb pro bydlení, 

občanské vybavenosti, průmyslového stavitel-

ství, stavební ekonomiky, moderního řízení.

Nabyté znalosti a dovednosti absolvent uplatní 

při administraci a provádění řízení v přípravných 

fázích investičního procesu a inženýrské činnos-

ti, při pořizování územně plánovacích podkladů, 

v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, 

údržby a zajištění provozu měst a obcí, ve funk-

cích vyžadujících schopnost plnění odborných 

úkolů v aparátu veřejné správy, ve sféře dodava-

telské – ve firmách zabývajících se investorskou, 

inženýrskou a projektovou činností, u vlastníků 

a správců nemovitostí. 

Předpokládáme, že navazující magisterský studij-

ní program „Městské inženýrství“ na FAST VUT 

v Brně bude akreditován v průběhu 3 let, tak aby 

absolventi tohoto bakalářského studijního pro-

gramu mohli na něj plynule navázat. V současné 

době může absolvent tohoto programu studovat 

a získat vzdělání v navazujícím magisterském 

studijním programu „Městské stavitelství a inže-

nýrství“ na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava.

(red)

Pojďte dělat vědu na FIT

Akce Pojďte dělat vědu na FIT a Den otevřených 

dveří pro zájemce o doktorské studium se budou 

konat ve středu 10. dubna 2013 od 12 hodin v po-

sluchárenském komplexu E na FIT VUT v Brně. 

Akce je pořádána se záměrem uskutečnit setkání 

studentů s významnými výzkumnými a vědecký-

mi pracovníky Fakulty informačních technologií. 

Každoročně jsou osloveni vědečtí pracovníci 

z jednotlivých výzkumných skupin, pracujících 

na FIT, aby formou krátké prezentace přiblížili 

zájemcům formu, obsah a výsledky práce svého 

týmu (přehled výzkumných skupin a podrobnější 

informace o jejich činnosti lze nalézt na 

http://www.fit.vutbr.cz/research/). 

Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské 

studium má ctižádost oslovit nadané a úspěšné 

studenty magisterských studijních programů, 

kteří mají předpoklady pro získání dalšího aka-

demického vzdělání a titulu Ph.D. 

Fakulta informačních technologií VUT v Brně 

nabízí velmi dobré a flexibilní podmínky pro 

další vzdělání a výchovu elitních odborníků 

v oblasti IT v rámci postgraduálního doktorské-

ho studia. Úspěšné ukončení studia umožňuje 

uplatnění na špičkových vědeckých, vývojových 

a vzdělávacích pracovištích doma i v zahraničí, 

a také ve vedoucích pozicích v průmyslu. 

Všichni zájemci o doktorské studium na FIT jsou 

srdečně zváni!

(red)

Přednášky nastupující vědy a technologie

V následujícím období je možné navštívit volný 

cyklus přednášek nastupující vědy a technolo-

gie, které se konají vždy od 14 hodin v zasedací 

místnosti Ústavu konstruování Fakulty strojního 

inženýrství VUT v Brně na Technické ulici 2.

NANO 
2. 4. 2013 Energetické materiály (RNDr. Antonín 

Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR)

BIO 
26. 3. 2013 Využití biopaliv a jiných druhů ener-

gií získaných biologickými postupy (prof. Ing. 

Jan Káš, DrSc., Ústav biochemie a mikrobiologie, 

Fakulta potravinářské a biochemické technolo-

gie VŠCHT v Praze)

COGNO 
19. 3. 2013 Úvod do kognitivní vědy (Mgr. Michal 

Vavrečka, Ph.D., Katedra kybernetiky, Fakulta 

elektrotechnická ČVUT)

9. 4. 2013 Aplikovaná neuroekonomie a neuro-

marketing, využití metod biofeedbacku v řízení 

organizací (Ing. Petr Houdek, Katedra institu-

cionální ekonomie, Národohospodářská fakulta 

VŠE v Praze)

INFO 
16. 4. 2013 3D technologie v umění (prof. akad. 

soch. Michal Gabriel, FaVU VUT v Brně)

23. 4. 2013 Vizualizace magnetických polí adap-

tivními filtry (prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, 

CSc., Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

(red)

Český jachtař hledá sponzora

V Událostech č. 1/2012 jsme vás seznámili 

s úspěšným jachtařem Milanem Koláčkem, 

absolventem FSI VUT v Brně. Přestože je dnes 

už jeho jméno v jachtařském světě známým 

pojmem, se sponzory má letos potíže. 

Milan Koláček, který se účastní extrémních 

zaoceánských závodů Transat 6,5, a je vítězem 

regaty Pornichet Select nebo La Trinité–Ply-

mouth, dokázal v loňském roce získat vítězství v 

šampionátu Francie v sólovém jachtingu a je také 

Českým jachtařem roku 2012 v kategorii mužů.

V minulých sezónách vozil Koláček na své jachtě 

loga a jména firem především ze západních zemí. 

Letos vypadl hlavní sponzor, a tak hrozí, že Čes-

ká republika o svého nejlepšího sólového jach-

taře přijde. Přitom rozpočet není nijak závratný. 

„Celá sezóna ukousne se všemi náklady na pojiš-

tění, výrobu plachet, platbu startovného zhruba 

120 000 eur, což odpovídá ceně jednoho inzerátu 

v nejčtenějším francouzském sportovním deníku 

L’Equipe,“ dokládá na číslech Koláček.

www.milankolacek.com

(red)

Fakulta architektury má novou aulu

Dne 1. března 2013 byla po rekonstrukci 

slavnostně otevřena aula Fakulty architektury 

Vysokého učení technického v Brně na Poříčí 5. 

Zahajovací projev pronesl děkan fakulty doc. Ing. 

Josef Chybík, CSc., který prostřednictvím krátké 

přednášky o historii rekonstrukce demonstroval 

veškeré technické vymoženosti nové auly.

(red) 
foto Jiří Palacký
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Kvůli logistickým problémům se vrací 
polární výprava ve dvou skupinách. 
Zatímco členové první skupiny by již 

měli být v ČR, druhá skupina, ve které 
jsem i já, dorazí až v průběhu čtvrtka.

Z Patagonie srdečně zdraví

Lukáš Krmíček, 
polární výzkumník 

VUT v Brně

11. 3. 2013 
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