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Laudatio pro  

prof. dr. tech. ScienceS ing. BoriSe ana-

toLjeviče jakimoviče, prof. dr. tech. Sc. 

Milí kolegové, vážení hosté, dámy a pánové, je mi 

velkým potěšením seznámit vás s vynikajícími 

výsledky prof. Borise Anatoljeviče Jakimoviče. 

Byl doporučen pro udělení čestného doktorátu 

několika děkany naší univerzity. Mnoho z nás se 

s ním po celá léta vídalo při jeho zapojení do me-

zinárodní akademické mobility, studentských 

výměn mezi našimi univerzitami a při společné 

účasti na konferencích a setkáních. 

Začněme však od samého začátku. Boris 

Jakimovič se narodil v roce 1952 v Bělorus-

ku. Vystudoval Iževský strojní institut (ISI, 

nyní Kalašnikovova iževská státní technická 

univerzita ISTU) obor strojírenská technologie, 

kovoobráběcí stroje a nástroje a získal kvalifi-

kaci strojního inženýra. Od roku 1974 pracoval 

jako asistent, později odborný asistent a poté se 

stal vedoucím katedry vyšší matematiky, fyziky 

a chemie. Obhájil kandidátskou práci v tech-

nických vědách (1981) a v roce 1994 získal titul 

doktora technických věd. Od roku 1997 působil 

na ISTU jako prorektor pro inovace. Od roku 

2007 je rektorem Kalašnikovovy iževské státní 

technické univerzity (dále jen ISTU).

V době, kdy působil jako výzkumný pracov-

ník a pedagog na ISTU, prof. Boris Jakimovič 

připravil a prezentoval přednášky v základních 

inženýrských oborech. Zmiňme například obory: 

vut uděLiLo čeStné doktoráty

systémy CAD, systémová analýza a řízení, 

matematické modelování a konstrukční základy 

technických systémů atd. Je spoluautorem 11 

učebnic a studijních materiálů doporučených 

Ministerstvem školství a vědy Ruské federace, 

které se používají při výuce na ruských vysokých 

školách. Profesor, doktor technických věd Boris 

Jakimovič je rovněž spoluautorem sedmi vědec-

kých monografií. Bylo publikováno celkem více 

než 200 jeho vědeckých článků v mezinárodních 

a ruských odborných časopisech a periodicích 

a získal 15 vynálezů a patentů. Ve své funkci 

prorektora pro inovace prof. Boris Jakimovič 

umožnil akreditaci ISTU jakožto výzkumné 

instituce Ministerstvem průmyslu a vědy Ruské 

federace mezi prvními v Rusku. 

Prof. Boris Jakimovič je vědeckým poradcem 

v oboru „teorie složitosti“, která je aktivně rozví-

jena na ISTU, je vedoucím výzkumného a peda-

gogického týmu registrovaného u Ministerstva 

školství a vědy Ruské federace. Jako předseda 

disertační komise pro obhajoby kandidátských 

prací a místopředseda a člen tří komisí pro obha-

jobu doktorských prací se prof. Boris Jakimovič 

velmi zasloužil o zachování a rozvoj lidských 

zdrojů vědeckého systému ISTU a Udmurtské 

republiky. V posledních letech obhájilo osm 

studentů doktorské disertace a dva doktorandi 

připravili své disertace k obhajobě.

Ve funkci vědeckého redaktora periodik vědecko-

-teoretického časopisu Bulletin ISTU a vědecko-

-praktického časopisu Inteligentní systémy ve vý-

robě přispívá prof. Boris Jakimovič k propagaci 

výsledků nejnovějších výzkumných prací vědců 

na ISTU a na dalších vedoucích ruských a mezi-

národních výzkumných institucích. V letech 2010 

a 2012 získala vědecká škola prof. Borise Jakimo-

viče „Modelování složitých technických systémů“ 

granty prezidenta Ruské federace na podporu 

jedné z vedoucích vědeckých škol na ISTU. Za ak-

tivitu na poli výzkumu, plodnou práci při rozvoji 

a zkvalitňování výuky a významný příspěvek 

k výchově vysoce vzdělaných odborníků byly pro-

fesoru Borisi Jakimoviči uděleny čestné tituly.

Pod vedením prof. Borise Jakimoviče rozvíjí 

ISTU aktivně mezinárodní spolupráci. Univerzita 

získala partnery na poli akademické mobility 

společného výzkumu a výuky na více než pade-

sáti univerzitách v Evropě, Asii a na Středním 

východě. Prof. Boris Jakimovič vyvinul značné 

úsilí, aby univerzita získala mezinárodní akredi-

taci u Centrální evaluační a akreditační agentury 

v německém Hannoveru (ZEvA) a nyní má ISTU 

akreditováno šest bakalářských a jeden magis- 

terský studijní program. 

První rámcová smlouva mezi ISTU a VUT v Brně 

podepsaná v únoru 2002 se stala výchozím 

text (red)
foto Jan Symon

+++ 

na vySokém učení technickém v Brně ByLi SLavnoStně prohLášeni čeStnými doktory věd dva 

významní vědci, profeSor BoriS anatoLjevič jakimovič, rektor kaLašnikovovy Státní technické 

univerzity v iževSku, a profeSor vLadimír mařík, vedoucí katedry kyBernetiky – centra exceLence 

eu čvut v praze. tituL dr. h. c. převzaLi z rukou rektora vut v Brně karLa raiSe 20. května 2013. 

+++
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bodem dlouhodobých vzájemně prospěšných 

a přátelských vztahů. Následné dohody v le-

tech 2007 a 2012, které jsem podepsal spolu 

s prof. Borisem Jakimovičem, pak byly dalšími 

důležitými kroky při rozvoji spolupráce mezi 

našimi univerzitami. Díky podpoře prof. Borise 

Jakimoviče byly podepsány bilaterální dohody 

mezi devíti fakultami a jedním oborem ISTU 

a sedmi fakultami VUT v Brně. To umožňuje, 

aby se učitelé, výzkumní pracovníci i studen-

ti obou univerzit mohli účastnit společných 

výzkumných projektů, přednášek a konferencí 

organizovaných univerzitami a jejich fakultami. 

Důsledkem toho je také zvýšená akademická 

mobilita – v letech 2007 až 2012 asi sto studen-

tů, absolventů a zástupců ISTU studovalo, vyko-

návalo praxe a účastnilo se konferencí na VUT 

v Brně a téměř stejný počet studentů a zástupců 

VUT v Brně v tomto období studoval, vykonával 

praxe a zúčastnil se konferencí na ISTU. 

Prof. Boris Jakimovič podporoval myšlenku ote-

vření Centra pro český jazyk a kulturu na univer-

zitě s cílem rozšiřovat český jazyk a kulturu mezi 

studenty ISTU a přál si navštívit Brno a dozvě-

dět se více o tomto městě a o České republice. 

Centrum rovněž pomáhá studentům z VUT lépe 

se adaptovat na život v Iževsku. Oficiálně bylo 

centrum otevřeno v dubnu 2010 prof. Borisem 

Jakimovičem a generálním konzulem České re-

publiky v Jekatěrinburgu Miroslavem Ramesem. 

Každoročně studuje češtinu v centru více než 50 

studentů ISTU. 

Dámy a pánové, věřím, že se mnou souhlasíte, 

že prof. Boris Jakimovič jednoznačně splňuje 

kritéria pro udělení čestného doktorátu naší 

univerzitou a že bude úctyhodným nositelem 

tohoto čestného titulu. Jeho činnost a osobní 

nasazení přispěly k posílení naší vzájemné plod-

né spolupráce.

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., 
rektor VUT v Brně

Laudatio pro  

prof. ing. vLadimíra maříka, drSc.

Vaše Magnificence, vážený pane rektore, Spec-

tabiles, Honorabiles, dámy a pánové, milí hosté, 

je mi nejen velkou ctí, ale i mimořádným po-

těšením, že Vám mohu na tomto slavnostním 

shromáždění představit osobnost pana profesora 

Vladimíra Maříka, kterého FEKT navrhla panu 

rektorovi k udělení čestného titulu doktor hono-

ris causa VUT v Brně.

Kdybych se měla podrobněji zabývat významný-

mi aktivitami profesora Maříka, změnilo by se 

toto laudatio bezpochyby v několikahodinovou 

přednášku. Pokusím se zde proto připomenout 

alespoň ty nejdůležitější životopisné momenty.

Profesor Mařík se narodil v Praze 25. června 

1952. Start jeho odborné vědecké kariéry lze 

označit za raketový, a to nejen podle součas-

ných měřítek. Po získání vysokoškolského 

titulu Ing. na fakultě elektrotechniky ČVUT 

zahájil jako interní aspirant vědeckou přípravu, 

kterou zakončil úspěšnou obhajobou po i tehdy 

nezvykle krátké době tří let. Po čtyřech letech 

se habilitoval, v roce 1989 obhájil tzv. velký 

doktorát (DrSc.) a v roce 1990, tedy ve věku 

necelých 38 let, byl jmenován profesorem pro 

obor technická kybernetika. Po celou dobu své 

odborné činnosti byl a je řádným zaměstnan-

cem ČVUT. Od roku 1997 vedl Katedru řídící 

techniky. Od roku 1999, kdy vznikla na FE 

ČVUT Katedra kybernetiky, je jejím vedoucím. 

V letech 1992 až 2009 věnoval velkou část svých 

aktivit budování spin-off firmy, nejprve jako 

generální ředitel Výzkumné laboratoře Rockwell 

Automation, po vzniku samostatné firmy Certi-

con, s. r. o., je jejím ředitelem. 

Za svoji vědeckou práci obdržel profesor Mařík 

celou řadu ocenění a vyznamenání. Výběrem si 

připomeňme nejvýznamnější z nich: v roce 1989 

to byla Československá státní cena za výzkum 

systémů na bázi umělé inteligence, v roce 2003 

mu byl prezidentem Rakouské republiky udělen 

Rakouský čestný kříž za vědu a umění a v roce 

2010 získal Cenu Invence České hlavy.

Tento strohý výčet životopisných dat by asi byl 

vhodný a nutný pro získání obvyklých akade-

mických či odborně vědeckých gradů a hodnos-

tí. Udělení čestného titulu doktor honoris causa 

však obvykle chápeme jako mimořádné ocenění 

vlastností a schopností v širším slova smyslu, 

tedy jako uznání význačné osobnosti, která 

nejen svou prací na ryze odborném poli, ale 

zejména svými názory, činy a postoji prokázala 

také zcela mimořádné vlastnosti lidské, morální 

a společenské. Tuto charakteristiku lze v přípa-

dě profesora Maříka doložit zejména následu-

jícími činy: prakticky od začátku své odborné 

činnosti profesor Mařík hledal nové směry, 

otevíral nové pohledy a možnosti praktického 

využití výsledků výzkumu. Stál u zrodu nového 

odvětví kybernetiky – totiž umělé inteligence, 

zejména multiagentních systémů.

Jako člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace 

usiluje zejména o rozvoj technického vysokého 

školství a propojení akademické sféry s průmys-

lem. Je předsedou Výzkumné Rady technologické 

agentury ČR, kde významně přispívá ke zlepšení 

rozhodovacích procesů při realizaci státní pod-

pory aplikovanému výzkumu v České republice. 

Spolu se čtyřmi dalšími odborníky z ČVUT a prů-

myslových podniků založil Nadaci ČVUT Media 

Lab, která poskytuje finanční podporu projektům 

studentů na českých vysokých školách. Ústřed-

ním heslem této nadace je „Dáváme věci do pohy-

bu“, což myslím nejlépe charakterizuje její cíl.

Profesor Mařík je nejen vynikající vědec a peda-

gog, ale v pravém slova smyslu manažer. Jednou 

z nepostradatelných vlastností manažera – tak 

to ostatně učíme i na Fakultě podnikatelské VUT 

– je být vizionář, čili mít jasnou představu, co 

a jak je třeba řešit a vykonat, jakým směrem se 

má ubírat svěřený podnik či ústav. 

V této souvislosti je třeba zmínit nejnovější 

událost ve věci projektu Centra kybernetiky 

ČVUT Antonína Svobody. Na tomto projektu 

pracuje profesor Mařík se svým týmem již 

skoro osm let. Jeho cílem je vybudovat v Praze-

-Dejvicích, v centrální lokalitě ČVUT, centrum 

intenzivního výzkumu kybernetiky, robotiky, 

automatizace a souvisejících věd, přístupné 

nejen studentům ČVUT, ale i doktorandům ze 

spřátelených kateder a ústavů vysokých škol 

v Brně, Plzni, Liberci a Ostravě. V závěru měsí-

ce dubna 2013 tento plán schválil Akademický 

senát ČVUT, čímž se realizace tohoto význam-

ného projektu přiblížila. S radostí k tomu všem 

zúčastněným v čele s profesorem Maříkem 

blahopřejeme a spolu s nimi doufáme v úspěš-

né zakončení výstavby této instituce. 

Není pochyb o tom, že profesor Mařík je význam-

nou odbornou i společenskou osobností ve světo-

vém měřítku. Udělení titulu doktor honoris causa 

má dvě stránky. V prvé řadě je vyjádřením uznání 

profesoru Maříkovi za jeho práci, ale současně je 

i výzvou ke vzájemné spolupráci, kterou složením 

slavnostního slibu laureát přijímá. 

Na závěr bych ráda profesoru Maříkovi jménem 

naší fakulty poblahopřála k čestnému titulu 

dr. h. c., popřála mu pevné zdraví a neutuchající 

pracovní elán.

prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., 
děkanka FEKT VUT v Brně

Summary:

Two distinguished scientists were given honorary 

doctorates by Brno University of Technology at 

a ceremony held on 20th May 2013. BUT rector 

Karel Rais conferred Dr. h. c. degrees on Professor 

Boris Anatolyevich Yakimovich, rector of Ka-

lashnikov State Technical University in Izhevsk, 

Russia, and Professor Vladimír Mařík, head of 

the Department of Computer Science of the EU 

Centre of Excellence at the Czech Technical Uni-

versity in Prague.
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prváci jSou Se 
Studiem na vut 
v Brně Spokojeni, 
ukázaL průzkum

text Mgr. Eva Kneblová

+++ 

kdo jSou Studenti prvních ročníků vut 

v Brně? ByLi přijati také na jiné vySoké 

škoLy? ByLo pro ně vut v Brně první 

voLBou, neBo naopak aLternativou 

po nepřijetí na preferovanou vySokou 

škoLu? Studují, neBo pracují SouBěžně Se 

Studiem? na všechny tyto otázky přineSL 

odpovědi průzkum, který na konci prv-

ního SemeStru již podruhé reaLizovaL 

Útvar vnějších vztahů.  

+++

v prvním ročníku pomýšlí na titul Ph.D. Nejčas-

těji se jedná o studenty Fakulty architektury 

a Fakulty chemické (u obou 18 %), u druhé 

zmíněné tento podíl opravdu koresponduje 

s procentem doktorských studentů.

vut – preStižní univerzita 

Se zajímavými oBory

Zajímalo nás proto samozřejmě také to, proč se 

studenti rozhodli pro VUT v Brně a jestli měli 

jinou volbu. Ačkoliv je mezi studenty prvních roč-

níků 15  % těch, kteří se hlásili také na jiné vysoké 

školy, ale nebyli na ně přijati, z výzkumu vyply-

nulo, že téměř polovina (48 %) dala naopak VUT 

v Brně přednost, přestože uspěli i v jiném přijíma-

cím řízení – a to i na další prestižní české univerzi-

ty, jakými jsou Masarykova univerzita v Brně nebo 

Studium jako příLežitoSt

Rozšířím si rozhled a setkám se se zajímavými 

lidmi. Vystudování vysoké školy mi dá více mož-

ností, co mohu dělat. Najdu si snáze zaměstnání. 

Tak znějí nejčastější motivace ke studiu vysoké 

školy, kterých jsme studentům ke zhodnocení 

předložili čtrnáct. Výroky byly záměrně zvoleny 

tak, aby zahrnovaly jak pozitivní (studium VŠ 

jako příležitost), tak spíše negativní (studium VŠ 

jako nutnost, tlak rodiny aj.) motivy, pozitivní 

však výrazně převyšovaly.

Vysokou motivovanost studentů prvních roč-

níků potvrzuje i odpověď na další otázku – jaké 

jsou jejich studijní ambice z hlediska dosaže-

ného stupně vzdělání. Osm z deseti studentů 

plánuje získat magisterské vzdělání, 8 % již 

České vysoké učení technické. V tomto ohledu 

naprosto vyniká Fakulta informačních technologií, 

ze které bylo zároveň na jiné vysoké školy přijato 

dokonce 69 % prváků. Ti kromě prestiže a zajíma-

vého oboru, což byly nejčastější dva důvody volby 

VUT v Brně za celou univerzitu, zmiňují také 

dobrou zaměstnatelnost jeho absolventů (63 %). 

SpokojenoSt, aLe i oBavy z náročnoSti

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že prváci jsou 

se studiem ve všech aspektech, které hodnotili, 

spíše spokojeni (hodnocení nabývalo na škále 1–5 

průměrných hodnot 1,8–2,4). Největší spoko-

jenost (1,8) je s technickým vybavením studo-

ven/laboratoří/ateliérů. Přesto téměř čtvrtina 

studentů již někdy zvažovala zanechání studia. 

Důvodem je pro prezenční studenty zejména 

jeho obtížnost, u kombinovaných studentů, kteří 

jsou k odchodu náchylnější, je to pak spíše časo-

vá náročnost (skloubení studia, rodiny, práce). 

Mezi oběma skupinami jsou i další rozdíly, a to 

zejména v předchozí zkušenosti s vysokoškol-

ským studiem (mezi kombinovanými je vyšší 

procento předchozích neúspěšných studentů) 

a v podílu pracujících na plný úvazek (77 % kom-

binovaní vs. 1,3 % prezenční studenti). Odlišný 

socioekonomický statut se projevuje v samotné 

motivaci jít studovat – pro většinu kombinova-

ných studentů nástup na vysokou školu není 

prodloužením studentského života ani tak výraz-

ně prostředkem k osamostatnění se.

Zjištění tohoto průzkumu navazují na pravidelně 

realizovaný výzkum mezi uchazeči o studium 

na VUT v Brně. Útvar vnějších vztahů díky nim 

získává cenné informace pro svoje marketingové 

aktivity, zároveň by však měl průzkum pomoci 

také zástupcům fakult v identifikování riziko-

vých oblastí, a tím snížení neúspěšnosti studia.

Summary:

The BUT first-year students are satisfied with 

their studies according to an inquiry conducted 

for the second time by the BUT Department of 

External Relations at the end of the first semes-

ter. The information from this enquiry extends 

that provided by an enquiry carried out regularly 

among applicants for study at BUT. These valua-

ble data are used by the Department of External 

Relations for its marketing activities as well as 

by representatives from faculties in identifying 

possible risks to reduce the number of dropouts.

48 %

40 % 57 %

36 % 16 %

3 %

ByL/a jSte přijat/a také na jiné vš?

podLe formy Studia

ano

ne, aLe ani jSem Si přihLášku na jiné vš nedávaL/a

ne, aLe  hLáSiL/a jSem Se také na jiné vš

prezenční Studium

komBinované Studium
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+++ 

mLadí vědci z ceitec vut a ÚStavu fy- 

zikáLního inženýrStví fSi vut v Brně 

oBjeviLi nové způSoBy ovLádání mag- 

netických vírů, které mohou mít vy- 

užití napříkLad jako zceLa nový druh 

počítačové paměti. na ověření teorie 

SpoLupracovaLi Brněnští vědci S koLegy 

z kaLifornSké univerzity v San diegu 

a Synchrotronové LaBoratoře v Ber-

keLey. výSLedky výzkumu jSou natoLik 

zajímavé a průLomové, že je v květno-

vém vydání puBLikovaL preStižní vědecký 

čaSopiS nature nanotechnoLogy.  

+++

Dva mladí vědci, Vojtěch Uhlíř a Michal Urbánek 

z brněnského CEITEC VUT a ÚFI FSI VUT, sledo-

vali ve svém výzkumu vlastnosti a chování magne-

tických vírů. Víry jsou fyzikální fenomén vyskytují-

cí se v mnoha podobách a velikostech, od tornád či 

vodních vírů až po víry nanometrových rozměrů, 

které je možné nalézt například v supravodivých 

materiálech nebo nanomagnetech. 

„Dokázali jsme velmi rychle a kontrolovaně měnit 

směr stáčení magnetického víru, což je objev 

otevírající nebývalé možnosti využití především 

v oblasti informačních technologií. Paměťová 

buňka tvořená magnetickým vírem umožní 

uchovat dvojnásobek informací, může pracovat 

několikanásobně rychleji a oproti současným pa-

měťovým buňkám operační paměti při odpojení 

ze sítě neztratí uloženou informaci,“ popisuje 

unikátní objev jeho spoluautor Michal Urbánek, 

člen výzkumné skupiny Příprava a charakterizace 

nanostruktur z CEITEC VUT. „Už si sice nestihne-

te vypít ranní kávu, než vám naběhne počítač, ale 

ani nepřijdete o neuložená data, pokud vám náhle 

vypnou proud,“ dodává s úsměvem Urbánek.

Brněnští vědci ze skupiny prof. Tomáše Šikoly 

na výzkumu spolupracovali s kolegy z prestiž-

ních pracovišť na University of California v San 

Diegu a Lawrence Berkeley National Laboratory. 

Pro ověření teoretických předpokladů bylo zapo-

třebí náročných experimentů, které se usku-

tečnily na unikátním synchrotronu Advanced 

Light Source (ALS) v americkém Berkeley. „Již 

samotná příprava vzorků s magnetickými nano-

disky je velmi náročná. Připravit jeden vzorek 

trvá přibližně dvacet hodin, úspěšnost přípravy 

je kolem deseti procent. Vlastní experimenty 

na synchrotronu pak probíhají několik dní 

ve směnném provozu nonstop, neboť experi-

mentální čas je tam velmi vzácný,“ konstatuje 

Urbánek. Další měsíce po skončení experimentů 

patřily vyhodnocování výsledků. „Spousty hodin 

jsme trávili dlouhými diskusemi přes Skype 

mezi Brnem a San Diegem. Mimořádný význam 

našeho výzkumu byl nyní potvrzen publikací 

výsledků v prestižním časopise Nature Nano-

technology,“ vysvětluje Urbánek. 

Zkoumání fenoménu magnetických vírů se br-

něnští vědci věnují od roku 2010, od června 2011 

působí vedle ÚFI FSI VUT i pod Středoevrop-

ským technologickým institutem CEITEC. Pod 

jeho hlavičkou budou ve výzkumu pokračovat 

i nadále. Díky evropské dotaci, kterou projekt 

CEITEC získal svým schválením v červnu 2011, 

získávají finanční a materiální podporu a v roce 

2014 se přestěhují do nově vybudovaných mo-

derních laboratoří CEITEC.

Summary:

Young scientists from the BUT CEITEC and 

Institute of Physical Engineering have discov-

ered new ways of controlling magnetic vortices 

that could, for example, serve as an entirely new 

type of computer memory. To verify this theory, 

the Brno scientists cooperate with researchers 

from University of California in San Diego, and 

a synchrotron laboratory in Berkeley, USA. Based 

on this invention, one can change the direction 

of magnetic vortex spin, which opens up new 

possibilities mostly for information technologies. 

If implemented by a magnetic vortex, a memory 

cell may hold twice as much information with the 

retrieval time cut down significantly and no loss 

of information after power shut down.

CEITEC přIspívá k vývojI nového 
Typu počíTačové paměTI 
text Jakub Ondroušek, tiskový mluvčí CEITEC
foto archiv CEITEC
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StudentSká Mini 
PoSter SeSSion 
+++ 

zkouškové oBdoBí Se Snadno pozná výrazným Snížením pohyBu Studentů v širokých chodBách 

vySokého učení technického v Brně. práce jSou odevzdány, zkoušení Se chýLí ke konci, Studenti 

opouštějí Brno. StudentSká mini poSter SeSSion o fyzice však poSLední Středu v květnu dokázaLa 

prázdné chodBy opět zapLnit a vdechnout do nich atmoSféru mezinárodních konferencí.  

+++

Studentská Mini Poster Session byla záměrně 

naplánovaná na středu 29. května 2013 při-

cházející po pátku, kdy studenti odevzdávali 

bakalářské a diplomové práce. Na základě svých 

výsledků pak vytvořili postery – vědecké plakáty 

– prezentující jejich vlastní vědeckou činnost 

nejen ostatním studentům, ale i zástupcům 

vědeckých týmů a laboratoří na VUT v Brně 

a CEITECu, který akci spoluorganizoval. 

Na přehlídce bylo vystaveno 40 plakátů, které 

často vznikly spoluprací mezi studenty jednotli-

vých fakult VUT v Brně nebo i univerzit, převážně 

z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

„Objevily se i plakáty doktorandů, kteří využili 

příležitosti prezentovat práci svých výzkumných 

skupin, nabídnout tak konkrétní vědecká témata 

a nalákat studenty do svých řad,“ zdůraznil hlavní 

organizátor akce Ing. Petr Dvořák. „Senior vědci si 

uvědomují, že se vyplatí sehnat si studenta, který 

s nimi pracuje. Sice to obnáší zaučení, ale inves-

tovaný čas do studenta se rychle vrací a velmi se 

vyplácí,“ doplnil Dvořák, který zároveň vyjádřil 

přání, aby se z celé akce stala tradice a v příštím 

roce se v přehlídce objevilo více posterů i z dal-

ších univerzit, a to nejen těch brněnských. 

Součástí poster session byla také soutěž o nej-

lepší plakát. Odborná komise, složená z orga-

nizátorů akce, profesora Šandery a docentky 

Horníkové z Fakulty strojního inženýrství VUT 

v Brně, hodnotila vědecký přínos, samotné 

grafické zpracování posteru a diskutovala a do-

ptávala se tvůrců na detaily jejich prezentací. 

Na pomyslné stupně vítězů se postavili: 

marek vaňatka (FSI VUT) 

poster o spintronice 

matěj horáček (FSI VUT) 

konstrukční poster na efuzní celu 

andrea konečná (FSI VUT) 

poster o plazmonice 

Lukáš kormoš (FSI VUT) 

ovlivňování mikroskopie atomárních 

sil vlhkostí vzduchu 

petr zeLina (PřF MU) 

poster feromagnetické nanočástice

Výherci získali věcné ceny, mezi kterými se 

například objevily i lístky na koncert kapely Blue 

Effect, které poskytl profesor Spousta z CEITEC, 

hlavní moderátor akce.

O úspěšnosti akce svědčí, že i po vyhlášení vý-

sledků soutěže a oficiálním ukončení přehlídky 

se kolem posterů nadále sdružovaly skupinky 

nadšených debatérů, kteří až do pozdního 

večera mezi sebou navazovali další spoluprá-

ce. Jak řekl Ing. Petr Dvořák, „výhodou poster 

session je osobní kontakt s člověkem, který 

na určitém vědeckém tématu pracuje. Klasic-

ké prezentace umožňují posluchačům dotazy 

až na konci, čas je omezený. Poster session je 

ideální forma debaty přímo během prezentace, 

kontakt s vědcem je osobnější a méně formální. 

Tento styl prezentací je typický pro mezinárod-

ní konference, které jsme se studentům pomocí 

naší akce pokusili přiblížit. K tomu patří i vy-

hlašování nejlepšího posteru nebo organizační 

zajištění včetně občerstvení.“ 

O správném nakročení k atmosféře mezinárod-

ních konferencí svědčí i přítomnost několika 

zahraničních studentů a celkově více než 100 

studentů, vědeckých pracovníků i zájemců 

o studium na VUT v Brně, kteří přijeli z různých 

koutů republiky. Zapojení do příštího ročníku 

studentské Mini Poster Session o fyzice přislíbili 

studenti z technických univerzit v Pardubicích, 

Praze, Liberci a Olomouci. 

Velký dík patří organizátorům akce z Fakulty 

strojního inženýrství VUT v Brně, Středoevrop-

skému technologickému institutu VUT v Brně 

(CEITEC) a projektu Popularizace výsledků VaV 

VUT v Brně a podpora systematické práce se 

studenty OPVK, reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/35.0004.

Summary:

A student Mini Poster Session at BUT was held 

on 29th May 2013, a day on which students 

were to hand in Bachelor’s and Master’s degree 

projects. Using the results achieved, they put up 

posters presenting their own research to other 

students and representatives of research teams 

and laboratories of BUT and CEITEC, co-organ-

isers of this event. A total of 40 posters were put 

up competing for the best one with students from 

the BUT Faculty of Mechanical Engineering car-

rying off the first four prizes. 

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické 
práce se studenty OP VK PO 2.3 reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004text a foto Kateřina Kotulanová, CEITEC VUT
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Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního 

inženýrství letos přihlásila do soutěže tři práce 

studentů oboru matematické inženýrství. Všichni 

dosáhli mimořádných výsledků, a tak jsme všem 

položili jednoduchou otázku: Proč si zvolili téma 

své práce a zda se mu hodlají nadále věnovat. 

Bc. Tomáš Grísa získal s prací Normalizace 

hyperspektrálních obrazových dat (vedoucí 

doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.) 2. místo 

v sekci S8 Aplikovaná informatika.

„Už v bakalářské práci jsem se zabýval tématem 

z oblasti zpracování digitálního obrazu, neboť 

mě zajímalo praktické využití matematiky 

v tomto odvětví. Navíc mě velmi bavily předmě-

ty docenta Martiška zabývající se počítačovou 

grafikou a předmět profesora Druckmüllera 

o numerických metodách analýzy obrazu. Když 

se tedy naskytla možnost spolupráce s CVGZ 

AV ČR právě v oblasti zpracování digitálních 

obrazových dat, rád jsem tuto nabídku při-

+++ 

Soutěž Svoč o nejLepší StudentSkou 

vědeckou práci v matematice ByLa po 

deSetiLeté přeStávce oBnovena v roce 

2000 péčí čeSké matematické SpoLečnoSti 

jednoty čeSkých matematiků a fyziků. 

od té doBy Se koná Střídavě dvakrát 

v čeSku a jednou na SLovenSku. Letošní 

již 14. ročník Soutěže zorganizovaL 

ve dnech 21.–23. května 2013 matematický 

ÚStav SLezSké univerzity v opavě.  

+++

Protože matematika je značně rozsáhlý obor, 

soutěží se v deseti sekcích, přičemž při nižším 

počtu prací se sousední dvě sekce slučují. Sou-

těžní práce studentů bakalářského a magist- 

erského stupně studia hodnotí tří- až pětičlenné 

poroty učitelů z českých a slovenských vyso-

kých škol. Letos se do soutěže přihlásilo 61 prací 

studentů z devíti českých a čtyř slovenských 

univerzit. Soutěžilo se v sedmi sekcích (první 

tři páry sekcí byly sloučeny). 

text prof. RNDr. Jan Franců, CSc., FSI VUT v Brně, a (red)
foto archiv autora

jal. Problematika, kterou jsem se ve své práci 

zabýval, je velice rozsáhlá a není v žádném 

případě uzavřena. Ačkoli v této práci již nebudu 

nadále pokračovat, jsou její výsledky využitelné 

v praxi. Pracovníci CVGZ AV ČR je tak mohou 

využívat a nadále rozvíjet.“

Bc. Jaroslav Bajko s prací Meshfree methods 

for computational aeroacoustics (vedoucí 

doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.) zvítězil v sekci 

S9 Aplikovaná matematika – Numerická analýza. 

„V průběhu bakalářského studia oboru mate-

matické inženýrství mě velmi bavilo programo-

vání, numerické metody a modelování pomocí 

diferenciálních rovnic. Při výběru diplomové 

práce, resp. budoucí SVOČ práce, jsem navštívil 

několik ústavů FSI, rozmlouval s vedoucími vy-

psaných témat a hledal kombinaci výše uvede-

ných partií aplikované matematiky a možnosti 

vyrazit ještě během studia na stáž k nějaké fir-

mě. Takové téma jsem nakonec nalezl na ústavu 

mimořádný ÚSpěch Studentů 
vut ve Svoč v matematice

matematiky pod vedením pana doc. Libora 

Čermáka. V budoucnu bych rád navázal na svoji 

diplomovou práci v doktorském studiu.“

Bc. Jan Dražka s prací Modely matematického 

programování pro úlohy optimálního řízení (ve-

doucí RNDr. Pavel Popela, Ph.D.) zvítězil v sekci 

S10 Aplikovaná matematika – Matematické 

modely dynamiky. 

„Práce se zabývá pohybem vozidla a jeho op-

timální regulací. K automobilům mám blízko 

již odmalička, a když mě ve 4. ročníku oslovil 

Ing. Petr Porteš, Dr., z Ústavu automobilového 

a dopravního inženýrství na FSI s nabídkou 

zpracování tohoto tématu a zároveň zapojení 

do specifického výzkumu, připadlo mi to jako 

zajímavá výzva. Mým cílem a motivací bylo ma-

tematicky modelovat pohyb vozidla a nalézt op-

timální regulaci – jak se z bodu A dostat do bodu 

B za co nejkratší čas. A protože RNDr. Pavel Po-

pela, Ph.D., z Ústavu matematiky na FSI vyhověl 

mé žádosti o vedení této práce po matematické 

stránce, neváhal jsem a mohl začít toto téma 

zpracovávat. Vzhledem k tomu, že právě do-

končuji závěrečný ročník studia, musím se ještě 

dobře rozmyslet, kam investuji svou pozornost. 

Každopádně ale vím, že práce je dobře popsána 

a připravena k případnému rozšíření.“

Všem oceněným blahopřejeme!

http://conferences.math.slu.cz/SVOC2013/ 
http://cms.jcmf.cz/svoc/

Summary:

From 21st to 23rd May 2013, the Institute of 

Mathematics at the Silesian University in Opava 

organized the 14th annual student competition for 

the best mathematical paper. Three mathemati-

cal engineering students of the BUT Faculty of 

Mechanical Engineering participated – Bc. Jaro-

slav Bajko, Bc. Jan Dražka, and Bc. Tomáš Brísa. 

All of them achieved excellent results.
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nová LaBoratoř

netme 
+++ 

veLkému zájmu záStupců firem a výzkum-

ných organizací Se těšiL mezinárodní 

Seminář technoLogie eLektronového 

paprSku, který Se uSkutečniL u příLežitoS-

ti otevření nové LaBoratoře, věnované 

této technoLogii. na 16. květen 2013 akci 

SpoLečně připraviLy ÚStav materiáLových 

věd a inženýrStví fSi vut v Brně (Úmvi) 

a divize progreSivních kovových ma-

teriáLů netme centre (amm). přednášky 

domácích i zahraničních hoStů Si zde 

vySLechLo více než 80 ÚčaStníků. 

+++

Úvodní přednáška prof. Ing. Iva Dlouhého, CSc. 

(ÚMVI) byla věnována historii, současným 

aktivitám a plánům obou zainteresovaných 

fakultních složek, tj. ÚMVI a divize AMM. Poslu-

chači byli seznámeni se zázemím pro výukové, 

výzkumné i komerční účely a byly nastíněny 

oblasti možné spolupráce jak s průmyslovými 

partnery, tak s akademickou sférou.

Jako druhý vystoupil dr. Dietrich von Dobeneck 

s přednáškou „Historie elektronového paprsku“. 

Dr. von Dobeneck jako přímý účastník vývoje 

prvních zařízení pro svařování elektronovým pa-

prskem velmi zasvěceně hovořil o historii oboru, 

o genezi myšlenek, které ke konstrukci zařízení 

vedly, i o problémech, s nimiž se vědci a technici 

při vývoji museli potýkat. 

Přednáška Dipl.-Ing. Eberharda Wagnera, zástup-

ce firmy pro-beam, dodavatele technologie, byla 

nazvána „Nejnovější metody využívající elek-

tronový paprsek“. Ing. Wagner se v ní zaměřil 

na obory, kde se lze s využitím technologie elekt-

ronového paprsku setkat, od leteckého a kosmic-

kého průmyslu přes aplikace v chemickém a pe-

trochemickém průmyslu až po využití v oborech 

medicínských. Zmínil se o jednotlivých typech 

zařízení, o možnostech řízení a monitorování 

procesů, probíhajících při aplikaci elektronové-

ho paprsku, hovořil i o kontrole kvality přímo 

v průběhu procesu, např. svařování.

„Aplikace elektronového paprsku pro povrchové 

zpracování“ byl název přednášky Dr.-Ing. Anji 

Buchwalderové z TU Bergakademie, Freiberg 

(spoluautor prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Zenker, 

TU Bergakademie, Freiberg). Přednáška byla 

zaměřena na aplikace související s ovlivňová-

ním vlastností povrchových vrstev materiálů. 

Dr. Buchwalderová o problematice související 

s výzkumem v oblasti povrchového zpracování 

elektronovým paprskem hovořila jak v teoretic-

ké rovině, tak na řadě příkladů z praxe demon-

strovala jeho konkrétní využití. Řeč byla o povr-

chovém kalení, legování, přetavování a celé řadě 

dalších technologií, které je možné realizovat 

právě jen díky využití elektronového paprsku.

Poslední přednáškou celého cyklu byla prezentace 

„Elektronové svařování v Ústavu přístrojové tech-

niky AV ČR“, jejímž autorem byl Ing. Martin Zobač, 

Ph.D. (ÚPT AV ČR). Úvod přednášky byl věno-

ván historii počátků výzkumu v oblasti svařování 

elektronovým paprskem, spadajících do 60. let 

minulého století a odehrávajících se právě na půdě 

ÚPT. Druhá část přednášky byla věnována prezen-

taci současného stavu výzkumu v Ústavu přístro-

jové techniky na tomto poli a technologickým 

možnostem využití elektronového paprsku obecně.

Velký zájem byl o „živou“ demonstraci zaříze-

ní, která proběhla přímo v nové laboratoři EB 

technologie v budově D5 Netme Centre. Zde 

byla pro účastníky semináře přichystána řada 

ukázek. Kromě přípravy a nastavování stroje 

mohli zhlédnout ukázku svařování, gravírování 

a povrchového tavení. 

Summary:

An international seminar on the electron 

beam technology held on the occasion of 

opening a new laboratory for research of 

this technology attracted the attention 

of a number of companies and research 

institutes. Held on 16th May 2013, the 

seminar was co-organized by the Institute 

of Materials Science and Engineering of the 

BUT Faculty of Mechanical Engineering and 

the Division of Progressive Metal Materials 

of the Netme Centre (AMM). Lectures given 

were attended by an audience of more than 

80 from the Czech Republic and abroad.

text Ing. Libor Válka, CSc., FSI VUT v Brně
foto Mgr. Eva Janů, FSI VUT v Brně
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Mezinárodní soutěž 
na návrh MonuMentu 

v MiaMi text Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková
foto archiv FA VUT v Brně

+++ 

Studenti z ateLiéru ing. arch. jana mLéč-

ky fakuLty architektury vut v Brně ja-

kuB froLík a vojtěch koLář uSpěLi v mezi-

národní Soutěži na návrh monumentu 

v miami S návrhem great Spirit WoodS. 

měSto miami na fLoridě vyhLáSiLo již 

potřetí v řadě otevřenou mezinárodní 

ideovou Soutěž Landmark miami. tento-

krát měLi ÚčaStníci za ÚkoL navrhnout 

monument – ikonu miami, pod kterou By 

Si měL každý měSto vyBavit.  

+++

Do soutěže bylo korektně odevzdáno více než 

sto prací z celého světa: Francie, USA, Kanady, 

El Salvadoru, Kuby, Íránu, Filipín a mnoha dalších. 

Porota nakonec udělila čtyři ocenění – tři z nich 

pro tvůrce na prvních třech místech a jedno čest-

né uznání, které jako jediný tým z České republi-

ky získali právě studenti brněnské architektury.

Srdečně blahopřejeme!

Jako motto svého návrhu si studenti z VUT 

v Brně zvolili citaci A. A. Milneho: „You can’t stay 

in your corner of the forest waiting for others to 

come to you. You have to go to them sometimes.“ 

Great Spirit Woods se nachází v jižní části Bay- 

front Parku, který byl dodnes místem odpočin-

ku a klidu. Návrh se snaží tyto hodnoty zachovat 

a obohatit o přidanou hodnotu. Procházka 

umělým lesem, vytvořeným ocelovými sloupy 

kruhového průřezu neobvyklé výšky, hustotou 

osázení a celkovým tvarem nabídne kromě 

ochlazení aerosolem, který zahalí horizont 

mlhou svěžesti, také iracionální pocit ovládnutí 

prostorem, svobody a radosti. Vnášením svých 

příběhů a problémů do Great Spirit Woods 

od návštěvníků z každé části světa je vytvářen 

nový příběh Miami.

Monument vrcholí v pěti stech stopách sesku-

pením nejvyšších sloupů, které zastávají v noci 

zároveň funkci majáku, viditelného z daleké-

ho moře, čímž podporuje polohu nedalekého 

přístavu, jako symbolu cíle a domova všech 

námořníků. Uměle vytvořený les se nestydí 

stát se spolu s proslulou Miami Beach jedním 

z nejnavštěvovanějších cílů v Miami.

Čerpaná mořská voda projde nejprve přes sadu 

filtrů, kde dojde k chemickému a bakteriální-

mu očištění vody a v poslední řadě k odsolení. 

Čerpadlo dále vytlačí chladnou vodu potrubím 

do nádrží, odkud je voda rozvedena do vstři-

kovacího systému, kde dojde k natlakování 

vody a případnému dochlazení. Studená voda 

je následně vytlačena do trubic a přes hnací 

textury se dostává do trysek, odkud je v podobě 

aerosolu vytvářena mlha. Rozptýlené částice 

mají velikost od 10 nm do 10 µm.

Výsledky soutěže najdete na: 

dawntown.org/2013/05/08/

 

Summary:

Jakub Frolík a Vojtěch Kolář, BUT architecture 

students from Ing. arch. Jana Mléčka’s studio, 

received an award in an international competiti-

on for their design of a GREAT SPIRIT WOODS 

monument in Miami, USA. Such a monument is 

supposed to become an icon of Miami reminding 

everybody of this city. Out of more than a hundred 

designs participating in this competition from all 

over the world, the jury selected four. In addition 

to the first three prize winners, the Czech team of 

BUT Faculty of Architecture students was the only 

one to be given a certificate of merit.
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kurz BeSt na fSi 
národním vítězem 

v preStižní 
evropSké 

Soutěži

text Lenka Bokišová, BEST Brno, VUT v Brně
foto Lenka Jaskowiecová, Marek Miklíček  

+++ 

BeSt Brno, StudentSká Skupina půSoBící 

pod vut v Brně jako poBočka meziná-

rodní organizace BeSt, oBdržeLa za pro-

jekt akademického kurzu „deSing your 

oWn comfort zone“, který proBíhaL 

v LoňSkém roce na fakuLtě Strojního 

inženýrStví, preStižní ocenění od nada-

ce ceny karLa veLikého. akademická čáSt 

kurzu, kterého Se zÚčaStniLo 22 mLa-

dých Lidí z různých evropSkých univer-

zit, ByLa připravena pracovištěm odBoru 

termomechaniky a techniky proStředí 

pod záštitou vedoucího odBoru profe-

Sora miroSLava jíchy. 

+++

Akademické kurzy pořádané BESTem Brno 

na VUT jsou doplňkovou vzdělávací aktivi-

tou pro studenty technických univerzit. Kurz 

každoročně navštíví 22 vybraných mladých lidí 

z některých z 95 evropských vzdělávacích in-

stitucí, na kterých BEST působí. „My v Brně se 

snažíme vždy vymyslet pro kurz takové téma, 

které by ukázalo, v čem je naše univerzita dobrá 

– s oblibou říkám ,v čem je best‘ – a to tak, 

aby to bylo zajímavé pro zahraniční studenty. 

Většinou jde o oblasti výzkumu, ve kterých VUT 

dlouhodobě vykazuje úspěchy.“ S touto myšlen-

kou hlavního organizátora Bc. Pavla Koudelky 

začala před více než rokem příprava akce.

Loni bylo pro kurz vybráno téma tepelného 

komfortu, jeho teoretické určení a ukázky 

způsobů, jak tepelného komfortu dosáhnout 

například v kabině letadla nebo v autě a jak ho 

posléze měřit. Společně s pracovníky Energetic-

kého ústavu, Odboru termomechaniky a techni-

ky prostředí, bylo pro účastníky připraveno šest 

tematických přednášek, stejný počet laborator-

ních experimentů a odborná exkurze. Výuku 

pro loňský kurz zajistila skupina doktorandů 

a pracovníků ústavu: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D., 

Ing. Jaroslav Volavý, Ing. Pavel Charvát, Ph.D., 

Ing. Martin Pešek, Ing. Ondřej Pech, Ing. Jan 

Fišer, Ph.D., a Ing. Lubomír Klimeš. Garantem 

kurzu byl doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc., ředitel 

Energetického ústavu.

O organizační stránku kurzu stejně tak jako 

o další kulturní a zábavní program se po-

starali členové organizace BEST Brno. Díky 

doprovodnému programu poznali účastníci 

život a památky ve studentském městě Brně 

a tradiční moravské zvyky, ale především 

sdíleli kulturu a zkušenosti 13 zemí a 18 měst, 

ze kterých na kurz přijeli. Program byl volen 

tak, aby se zahraniční studenti s těmi místní-

mi dobře poznali při nejrůznějších aktivitách. 

To vytvořilo prostředí pro splnění podmínek 

soutěže European Charlemagne Youth Prize. 

Projekt kurzu uspěl v České republice jako 

národní výherce a byl prezentován mezi 

nejlepšími 27 projekty realizovanými mladými 

lidmi do 30 let ze všech států EU na slavnost-

ním předávání v německých Cáchách 7. 5. 2013 

v aule RWTH AACHEN UNIVERSITY za účasti 

prezidenta Evropského parlamentu Martina 

Schulze a předsedy Ceny Karla Velikého 

Michaela Jansena.

Cena se uděluje projektům, které realizují mladí 

lidé a jež prohlubují vzájemné pochopení, pod-

porují rozvoj společného smyslu pro evropskou 

identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů 

žijících v jednom společenství. „Náš kurz byl 

unikátní tím, že propojil kvalitní interaktivní 

výuku na aktuální téma a specifickou skupinu 

mladých lidí – budoucí inženýry, kteří mají 

zájem se ve svém volném čase dále vzdělávat 

a rozšiřovat si obzory, zejména v mezinárodním 

prostředí. Získání této ceny si velmi vážíme, 

protože vypovídá o kvalitě akcí, které naše 

organizace pořádá. Nikdy bychom to ovšem 

nezvládli bez podpory ze strany VUT, fakulty 

a usilovné práce celého kolektivu naší organiza-

ce,“ říká prezidentka BESTu Brno Lenka Bokišo-

vá, která cenu za BEST Brno převzala.

Summary:

BEST Brno, a student group operating at Brno 

University of Technology as a branch of Board of 

European Students of Technology, has received 

a prestigious award from the Charles the Great 

foundation for their Design Your Own Comfort 

Zone course. The academic part of the course 

attended by 22 people from different European 

universities was prepared by a team from the 

department of thermodynamics and environmen-

tal engineering at the BUT Faculty of Mechanical 

Engineering with support from the department 

head Professor Miroslav Jícha.
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+++ 

poSLední květnový víkend Se v novém 

měStě na moravě uSkutečniL Svátek 

cykLiStiky v podoBě Světového poháru 

horSkých koL v croSS-country. jako do-

provodná akce Se konaLy akademické hry 

v diScipLíně Bikemaratonu. za vut Se závo-

du zÚčaStniLi Studentka fakuLty podni-

kateLSké anna šmídová a Student fakuLty 

Strojního inženýrStví roman koLeSár. 

+++

Pro ženy byl závod vypsán na jeden čtyřiceti-

kilometrový okruh a pro muže na osmdesát 

kilometrů, tedy dva okruhy. Start se odehrál 

přímo ve Vysočina aréně před Ski hotelem, cíl 

pak na sjezdovce na Harusově kopci. Okruh 

vedl převážně po zpevněných lesních cestách, 

místy zpestřených o kořenová stoupání a sjezdy 

a závodnice zavedl na turisticky známá, malebná 

místa, jako je Fryšava, Devět skal či Tři Studně. 

V posledním týdnu před závodem počasí příliš 

nepřálo, bylo chladno a deštivo a i v den závodu 

byly předpovídány srážky a nízké teploty. Černý 

scénář v podobě lijáku na startu a rozbahněné 

tratě, jak tomu bylo při loňském ročníku, se však 

nakonec nenaplnil, v den závodu již nepršelo, 

a tak bylo bláto jen na několika málo místech. 

Pouze teplota se pohybovala kolem ne příliš 

příjemných sedmi až osmi stupňů Celsia.

Startovní výstřel zazněl v 8.55. Ihned po něm se 

na čele ženského závodu usadila naše reprezen-

tantka Anna Šmídová, spolu s Denisou Stodůl-

kovou (Univerzita Palackého, Olomouc), Radkou 

Pospíšilovou (Univerzita Palackého, Olomouc) 

a Juditou Lorencovou (Masarykova univerzita, 

Brno). První kilometry absolvovaly závodnice 

společně. Asi ve čtvrtině tratě se začalo již více 

závodit. Jako první začala ztrácet Radka. Denisa 

stupňovaným tempem v jednom z kopců nejdříve 

poodjela, vypracovala si tak malý náskok, který 

po zaváhání pronásledovatelek v následujícím 

sjezdu ještě zvýšila. Zatímco v tuto chvíli začala 

odpadat i Judita, Anna se vydala stíhat Denisu. 

Zbývající dvě třetiny tratě Anna objela osamoce-

na, místy na dohled za vedoucí závodnicí, přiblížit 

se jí však nedokázala. Ke konci, když už jí začaly 

docházet síly, se zaměřila především na udržení 

své pozice. Do cíle tak dojela s dvouminutovou 

ztrátou na druhém místě a zopakovala tak své 

výborné umístění z loňského Akademického 

mistrovství v cross-country horských kol v Brně. 

Roman Kolesár odstoupil ze závodu na 60. km pro 

technické potíže a závod nedokončil.

1. místo 

deniSa StodůLková (upoL)1:53:17 

2. místo 

anna šmídová (vut v Brně, fp)+ 02:23 

3. místo 

radka poSpíšiLová (upoL)+ 05:01

Summary:

The last weekend in May was seen as a feast by 

bikers because of a mountain-bike cross-country 

world cup taking place in Nové Město na Mora-

vě. As an accompanying event, academic games 

in bike marathon were held. Representing Brno 

University of Technology, two students took part, 

Anna Šmídová from the Faculty of Business and 

Management and Roman Kolesár from the Facul-

ty of Mechanical Engineering. While Roman had 

to withdraw from the race for technical problems, 

Anna came in second confirming her excellent 

placing of last year‘s race in Brno.

akademické miStrovStví 
čr v Bikemaratonu
text Daniela Chlíbková, CESA VUT v Brně
foto Milan Ferov

+++ 

čaSto, nejen ve vědě a výzkumu, Býváme 

Svědky různých prokLamací o SpoLu-

pracích, aLe něco jiného je uvéSt tato 

prokLamativní prohLášení do života. 

uveďme jeden z pozitivních příBěhů, 

na jehož konci Bude SpoLečná puBLikace 

v impaktovaném mezinárodním čaSopi-

Se. tedy přeSněji – jedná Se o jeden z vý-

SLedků. aLe pěkně po pořádku… 

+++

Začátkem tohoto roku navštívil Vysoké učení 

technické v Brně, a zejména NETME Centre 

na Fakultě strojního inženýrství, rektor Národní 

ukrajinské univerzity (Charkovského polytech-

nického institutu – KPU / National University 

of Kharkov) profesor Leonid L. Tovažnjanskij. 

Jedná se o předního ukrajinského a meziná-

rodně uznávaného vědce a zároveň schopného 

manažera nejen v oblasti výzkumu a vývoje, ale 

také v oblasti řízení renomované technické uni-

verzity, se kterou jsou spojena jména držitelů 

Nobelovy ceny. Jmenujme alespoň nejznámější 

z nich. Lev Davidovič Landau obdržel Nobelovu 

cenu v oboru fyziky v roce 1962 za průkopnický 

výzkum kondenzovaných stavů hmoty, zejména 

tekutého hélia. Další slavnou osobností byl 

Aleksandr Michajlovič Ljapunov. Charkovská 

univerzita byla vybudována jako druhá nejstarší 

rektor ukrajinSké univerzity 
na vut v Brně

v ruském impériu (po univerzitě v Petrohradu) 

podle programu pro vzdělávání v technických 

oborech vytvořeného Dmitrijem Mendělejevem.

Profesor Tovažnjanskij je držitelem celé řady 

prestižních cen a v odborné oblasti se věnuje pře-

nosu tepla a hmoty s aplikací na výměníky tepla 

a autotermní katalytické reaktory. Doprovázel ho 

profesor Petro O. Kapustěnko, který je zástupcem 

ředitele Centra pro úspory energie a integraci 

procesů (jehož je právě L. Tovažnjanskij ředite-

lem) a zároveň ředitelem úspěšné průmyslové 

společnosti vyvíjející a dodávající moderní typy 

výměníků tepla. Z toho je patrné, že se jednalo 

o navázání bližší spolupráce jak s VUT v Brně, 

tak s NETME Centrem. 

Během návštěvy Brna se profesoři Tovažnjanskij 

a Kapustěnko setkali s rektorem VUT v Brně Kar-

lem Raisem, prorektorem Michalem Kotoulem, 

děkanem FSI Miroslavem Doupovcem a vědec-

kým ředitelem NETME Centra Petrem Stehlíkem.

Nezapomeňme zdůraznit, že Brno a Charkov 

jsou partnerská města – dohoda o spolupráci 

byla podepsána v roce 2008. Tato skutečnost 

zcela přirozeně podpořila vznik a podpis doho-

dy o spolupráci mezi VUT a KPU. Spolupráce 

se týká oblasti vzdělávání, výzkumu, výměny 

studentů, učitelů a vědeckovýzkumných pra-

covníků a v neposlední řadě sociální a kulturní 

sféry. Speciální zájem o spolupráci je mezi 

NETME Centrem a Centrem pro úspory energie 

a integraci procesů v oblasti přenosu tepla a vý-

měníků tepla, integrace procesů, úspor energie 

a redukce škodlivých emisí. A právě tohoto 

tématu se bude týkat výše zmíněná společná 

publikace. Spolupráce mezi protagonisty těchto 

center má již dlouhodobou historii, ovšem 

vznik a existence center tyto společné aktivity 

nepochybně velmi podpoří. Dohodu podepsali 

vedle obou rektorů – Tovažnjanského a Raise – 

také profesoři Kapustěnko a Stehlík.

Summary:

Rector of National University of Kharkov Profes-

sor Leonid L. Tovazhnyanskyy visited BUT, more 

specifically, the NETME Centre at the Faculty 

of Mechanical Engineering early this year. Being 

a leading Ukrainian scientist with world renown, 

Professor Tovazhnyanskyy is also very good at 

managing research and development as well as 

a renowned university. The purpose of his visit was 

to establish close cooperation with Brno Univer-

sity of Technology and the NETME centre, which 

resulted in an agreement being signed on coopera-

tion in education, research, student and teacher 

mobility as well as in the social and cultural sphere.

text prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., FSI VUT v Brně
foto archiv autora
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Špičková věda 
v centrech Fekt

+++ 

pracovníci fekt podíLející Se na řešení 

projektu „popuLarizace výSLedků vav 

vut v Brně a podpora SyStematické 

práce Se Studenty“ uSpořádaLi pro 

mLadé zájemce o vědeckou činnoSt 

WorkShop Se SLiBným názvem „špičková 

věda ve výzkumných centrech fekt vut 

v Brně – upLatnění mLadých vědců ve vav 

centrech Six a cvvoze“. akce Se ukuSteč-

niLa pod eLegantní kopuLí auLy nového 

vzděLávacího kompLexu fakuLty eLektro-

techniky a komunikačních technoLogií 

vut v Brně na technické 12, kde zaSedLi 

především Studenti magiSterSkých a dok-

torSkých Studijních programů fakuLty.  

+++

Také za řečnickým pultem stanuli většinou mladí 

lidé, doktorandi nebo čerství postdoktorandi. 

Hlavním cílem workshopu totiž bylo, aby začína-

jící vědci na vlastních příkladech představili svým 

mladším kolegům možnosti uplatnění ve výzkum-

ných centrech. Na úvod prof. Aubrecht a prof. Pro-

keš krátce seznámili účastníky s celým spektrem 

činností Centra výzkumu a využití obnovitelných 

zdrojů energie CVVOZE a Centra senzorických, 

informačních a komunikačních systémů SIX. Pak 

již následovala pestrá série prezentací. 

Ing. Hajný seznámil posluchače s činností labora-

toře bezpečnostních technologií centra SIX, která 

se zabývá jak teoretickou kryptografií, tak i prak-

tickými službami, např. testováním systémů vůči 

extrémní zátěži a útokům typu DDoS podobným 

těm, jež byly nedávno vedeny na česká média, 

banky a operátory. Ing. Poliak představil práci 

týmu zabývajícího se optickými bezkabelovými 

spoji a pohovořil zejména o problematice přeno-

su dat prostřednictvím LED osvětlení (Li-Fi) jako 

alternativě k Wi-Fi např. v prostorách se zvýše-

nými nároky na přenosové rychlosti a tam, kde 

je použití Wi-Fi z důvodu bezpečnosti omezeno 

(letadla, nemocnice). Ing. Pekárek se „pochlu-

bil“ novými přístroji v laboratoři mikrosenzorů 

a nanotechnologií a v laboratoři návrhu integro-

vaných obvodů centra SIX, které umožňují stu-

dovat, navrhovat a realizovat moderní senzorické 

systémy pro nejrůznější účely, např. pro monito-

rování zdraví osob, detekci pesticidů atp. 

Výzkumné téma Ing. Čecha, totiž studium 

elektrodových hmot pro Li-ion baterie, se opírá 

o moderní laboratorní vybavení centra CVVOZE 

a směřuje k velmi užitečným výsledkům, jako 

jsou nové nanokompozitní katodové materiá- 

ly nebo optimalizace vlastností konvenčně 

používaných katodových a anodových hmot. 

Ing. Vágner prezentoval výsledky modelování 

a laboratorních testů MEMS inerciálních sníma-

čů. Ing. Dostál referoval o využití moderních nu-

merických metod při návrhu spínacích přístrojů. 

Výkonný výpočetní server, pokročilé simulační 

programy i zkratová laboratoř CVVOZE poskytu-

jí pro tento výzkum vynikající podmínky.

Přednášející i organizátory velice potěšil zájem 

účastníků. Výzkumná centra, která po několika 

letech intenzivních příprav a budování laborato-

ří právě postupně zahajují svoji plnohodnotnou 

činnost, totiž nejsou uzavřené celky, v nichž 

pracují jen starší renomovaní vědci, ale živé, 

dynamicky se rozvíjející ústavy, které chtějí při-

táhnout mladé odborníky, poskytnout jim pod-

mínky pro další profesní růst a nabídnout jim 

perspektivu práce s často unikátním zařízením 

na zajímavých problémech. Je třeba, aby zvláště 

studenti, kteří uvažují o své budoucí kariéře, byli 

o těchto atraktivních příležitostech informováni. 

Summary:

Teachers and researchers from the BUT Faculty 

of Electrical Engineering and Communication 

participating in the project, „Popularization of 

R&D results achieved at BUT and support for sys-

tematic work with students“, organized a work-

shop for young people interested in research with 

a promising title, „Advanced research conducted 

at the BUT Faculty of Electrical Engineering and 

Communication – young scientists working at the 

SIX and CVVOZE R&D centres“. Attended mostly 

by Master’s and doctoral students, it was held on 

17th April 2013 under the elegant cupola of a fac-

ulty educational complex at Technická 12. 

text Ing. Ivana Jakubová, FEKT VUT v Brně
foto archiv autorky
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text Mgr. Alžběta Blatná, Archiv VUT v Brně
foto Archiv VUT v Brně

+++ 

profeSor jan caha ByL vášnivým 

miLovníkem turiStiky. ve Svých 

pamětech Se o něm zmiňuje i Lékař 

prof. jan vanýSek. popiSuje profe-

Sora cahu jako Starého mLádence, 

který ByL vždy veLmi nerad, když 

na pěší výLety doraziLy i manžeLky 

oStatních SpoLečníků. taktéž prý 

neměL v LáSce pSy a řeči o tom, že 

Bude váLka. počítaL S tím, že Se 

přinejhorším vrátí na venkov 

do rodných rozSoch u ByStřice 

nad pernštejnem. k tomu aLe nikdy 

nedošLo, protože profeSor caha 

zemřeL již na začátku Ledna 1937.  

+++

zamýšLím jeti 
do karLových 

varů trochu Se
propLáchnout

O jeho aktivním způsobu trávení dovolené svěd-

čí i dopisy rektorátnímu radovi Pavelkovi. V tom 

z roku 1932 píše: „Jsem rád, že tímto měsícem 

mých jmenin končíme činnost, která při nynější 

mentalitě naší mládeže je opravdu vysilující, 

a těším se, že si alespoň po dobu prázdnin od-

počinu. Zamýšlím jeti do Karlových Varů trochu 

se ,propláchnout‘ a potom se dám do vandru 

po kopcích (Tatry nebo Alpy). Myslím, že v lázních 

ztratím nějaké to kilo a že mi to v horách, třebaže 

již bude šedesátka, ještě půjde. Už ale také začí-

nám mysliti na pensi. Přednášky by mi nečinily 

žádných obtíží, ale jak je Vám zajisté velmi dobře 

známo – ty zkoušky nyní při nedbalosti našich 

studentů zaviněné politikou a novinářskou dema-

gogií jsou něčím přímo hrůzným.“

O dva roky později v červnu 1934 píše Caha opět 

o svém pracovním vytížení a o prázdninových 

plánech: „Pro samé zkoušky bych býval málem 

zapomněl na to, že mám svátek. Děkuji Vám 

proto velmi srdečně, že svým mně milým dopisem 

vysvobodil jste mne na okamžik z oné překrásné 

činnosti. Ještě je dobře, že vrchnost zavedla konec 

školního roku a k tomu prázdniny. Není jich 

mnoho, stačí tak tak na zotavenou, ale jsou přece 

dobré. Zamýšlím použíti jich na cesty do kopečků, 

ne sice do Alp, ale do našich kopečků. Podívám se 

poněkud blíže na Beskydy a Tatry, bude-li ovšem 

pěknější počasí, než je zrovna dnes v Brně.“ 

Jan Caha nebyl technik, jak by se podle jeho 

působení na škole technického zaměření mohlo 

zdát. Caha byl vystudovaný právník věnující se 

hlavně finančnímu právu. Po vzniku samostatné-

ho Československa byl povolán ministrem financí 

Rašínem do Prahy na ministerstvo. Od roku 1921 

už ale působil v Brně na technice, kde vybudoval 

ústav právních věd. Velice se zasazoval o to, aby 

byly právní disciplíny vyučovány až ve vyšších 

ročnících studia, neboť se domníval, že je k jejich 

pochopení nutná i jistá životní zkušenost. V po-

lovině dvacátých let 20. století zajišťoval Cahův 

ústav výuku těchto předmětů: Základy práva 

soukromého, Právo patentní, Zákony stavební, 

Zákony železniční, Právo vodní a zákony melio-

rační, Zákony o knihách pozemkových a právní 

nauka o katastru, Právo dělnické, Právo známkové 

a vzorkové a Právo autorské. Ve studijním roce 

1925/1926 byl Caha děkanem odboru architek-

tury a pozemního stavitelství a o pár let později 

(1928/1929) byl zvolen rektorem techniky. Byl 

uznáván i v zahraničí, o čemž svědčí jeho jmeno-

vání členem „Institut international de la philoso-

phie du droit et de la sociologie juridique“ v Paříži.

Summary:

Jan Caha is another professor of the Techni-

cal University of Brno, the predecessor of Brno 

University of Technology, of whom mentions 

have been found in the BUT archives. According 

to them, Professor Caha was a passionate hiker. 

There are also mentions of him in the memoirs of 

surgeon  Jan Vanýsek describing him as a bache-

lor who disliked his friends bringing their wives 

to their common hiking tours. For some reason, 

he also hated dogs and talks about a war being 

inevitable. He hoped that, if worst came to worst, 

he would find a refuge in the country in Rozsochy 

u Bystřice nad Pernštejnem, a village where he 

was born. However, this had never happened as 

Professor Caha died in early January 1937.
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informační modeLování 
Budov ve veLké Británii 

+++ 

na fakuLtě StaveBní vut v Brně měLi tu čeSt 

přivítat profeSora Stephena LockLeyho, 

který přijeL na pozvání čLenů výzkumné 

Skupiny egar z centra admaS. v rámci 

návštěvy 26. duBna 2013 proBěhLa na fa-

kuLtě přednáška o informačním modeLo-

vání Budov (Bim), které Se v SoučaSnoSti 

ve veLké Británii rychLe rozvíjí. BritSká 

vLáda je totiž identifikovaLa jako hLavní 

kLíč k tranSformaci StaveBnictví.  

+++

Profesor Stephen Lockley je profesorem infor-

mačního modelování, výzkumným ředitelem BIM 

Academy na Northumbria University a zároveň 

profesorem informatiky v architektuře na Newca-

stle University ve Velké Británii. Již přes třicet let 

se zabývá problematikou IT ve stavebnictví, výzku-

mu a vývoji. V současnosti se zaměřuje především 

na oblast BIM a souvisejících otevřených standar-

dů. Aktivně spolupracuje se zástupci stavebního 

průmyslu a zabývá se modelováním procesů 

a pracovních postupů v prostředí BIM. V minulosti 

zastával také funkci výkonného ředitele Britské 

královské komory architektů (RIBA) pro výzkum 

a inovace. Přijetí BIM by mělo přinést podstatné 

úspory a vyšší kvalitu staveb. Díky tomu je v sou-

časnosti Velká Británie hlavním centrem pro rozvoj 

a implementaci BIM na světě a profesor Lockley se 

na tomto procesu klíčovým způsobem podílí. 

Přednášky se zúčastnilo více než šedesát 

posluchačů z řad studentů, Ph.D. studentů 

i odborné veřejnosti. Přednáška byla uvedena 

krátkým příspěvkem Dipl. Ing. Marca Schmid-

ta z TU Berlín, který je specialistou na zelené 

technologie ve stavebnictví, především ve spo-

jitosti s využitím vody a evaporačních procesů. 

Na tento úvod navázala samotná přednáška 

o informačním modelování budov. 

Profesor Lockley v přednášce představil BIM 

Academy, jejímž hlavním cílem je spolupráce se 

stavebním průmyslem, podpora vyšší úrovně 

spolupráce a podpora vzdělávání v oblasti BIM. 

Jedním z nejdůležitějších projektů, na kterých 

BIM Academy pracuje, je National BIM Library 

(NBL). Ta je zaštítěna organizací National Buil-

ding Specification (NBS) a je jedním z důležitých 

kroků na podporu obecné adaptace BIM do brit-

ského stavebního prostředí. O vysoké kvalitě BIM 

Academy svědčí dvojnásobné vítězství v soutě-

žích Build Qatar Live 2012 a Build London Live 

2012. BIM Academy v obou případech vyhrála 

kategorii „Za nejlepší spolupráci“, protože dokáza-

la maximálně využít možností, jež BIM nabízí pro 

mezioborovou spolupráci, a za 48 hodin vytvořila 

návrh, který se tradičně vytváří měsíce. 

Zahraniční hosté absolvovali během pátku a so-

boty řadu jednání se zástupci výzkumné skupiny 

EGAR z centra AdMaS i zástupci magistrátu 

města Brna. Na Nové radnici přivítal zahraniční 

návštěvníky náměstek primátora pan Ing. Oliver 

Pospíšil. Jednání povedou k dlouhodobé spolu-

práci nejen v akademické rovině a k progresiv-

nímu rozvoji a implementaci BIM. Výzkumná 

skupina EGAR tím chce zároveň zahájit sérii 

přednášek kvalitních zahraničních odborníků 

z moderních oblastí stavebnictví.

Prezentace z přednášky jsou dostupné na 

http://egar.admas.eu/prednaska/

Summary:

The BUT Faculty of Civil Engineering, had the ho-

nour to welcome Professor Stephen Lockley invited 

by the EGAR research group at the AdMaS centre. 

On 26th April, Professor Lockley gave a lecture on 

building information modelling (BIM), which is 

currently a new, fast growing avenue of research 

in Great Britain. The reason is that the British 

government has identified it as a major key to 

transforming the building industry. 

text Ing. Martin Černý, AdMaS, FAST VUT v Brně
foto archiv AdMaS, VUT v Brně 

+++ 

jedním z hitů dnešní doBy v oBLaSti vý-

zkumu a vývoje je pLazmonika. v ceitec 

na vut Se pod vedením profeSora tomáše 

šikoLy formuje mLadá Skupina, která Si 

právě pLazmoniku vzaLa za hLavní cíL 

Své vědecké ceSty.  

+++

Plazmonika studuje vzájemné silové působení 

elektromagnetické vlny, nejčastěji světla, a elekt-

ronového plynu v kovech. Každý kovový materiál, 

např. zlato, stříbro, hliník, obsahuje elektrony, 

které se chovají jako volné. Elektrické napětí může 

těmito volnými elektrony ve vodiči pohybovat 

a dát tak vzniknout elektrickému proudu. Obdob-

ně může elektromagnetická vlna rozkmitat tyto 

volné elektrony, které se pak šíří jako vlna na po-

vrchu kovu, tzv. povrchový plazmon. Přestože 

první využití plazmoniky pochází již ze starověku, 

praktické využití přišlo až s rozvojem nanotechno-

logií. Ty umožňují vytvářet struktury a objekty na-

tolik malé, že mohou ovlivňovat optické vlastnosti 

zkoumaného vzorku. Skupina patnácti vědeckých 

pracovníků z CEITEC VUT zaměřuje své síly 

zejména do oblasti přenosu informace pomocí 

plazmonu a biosenzoriky. Snaží se vytvořit takové 

biosenzory, které budou okamžitě schopny reago-

vat na hledanou látku. Technicky je to provedeno 

tak, že se na povrch kultivačních nádobek připraví 

zlaté obdélníkové anténky s rozměry pod 100 nm, 

které rezonují v optické oblasti viditelného světla. 

To se projeví v optickém spektru jako rezonanční 

pLazmonika, moderní oBor, 
který hýBe Světem

špička odpovídající tzv. lokalizovaným plazmo-

nům. Uchytí-li se však hledaná biologická látka 

(DNA, biotin…) na tyto anténky, způsobí změnu 

rezonanční frekvence a tím posuv spektrálního 

píku, tj. je tak detekována přítomnost látky.

Velmi zajímavou částí výzkumu je vytváření 

prakticky libovolných vzorů elektromagnetic-

kého pole blízko nad povrchem vzorku, které 

vzniknou interferencí povrchových plazmonů. 

Výsledky tohoto výzkumu byly aktuálně zveřej-

něny v mezi odborníky z oblasti nanotechnologií 

vysoce hodnoceném časopise NANOLetters pod 

názvem: Control and Near-Field Detection of 

Surface Plasmon Interference Patterns.

Pro laiky je možné výzkum přiblížit vlněním 

na vodní hladině. Když hodíme kámen do vody, 

vzniknou kruhové vlny šířící se po hladině. 

V případě, že tam hodíme tyč, vzniknout obdobné 

rovinné vlny. Obou těchto jevů je možné v na-

notechnologiích dosáhnout pomocí otvoru nebo 

drážky vyrobené pomocí fokusovaného iontové-

ho svazku FIB. Hodíme-li do vody dva objekty, 

začnou se šířit vlny proti sobě. Jakmile se setkají, 

mohou se sečíst a tím zesílit, anebo odečíst. Při 

zaznamenání tohoto jevu fotoaparátem mohou 

vzniknout zajímavé obrazce. Stejný jev probíhá 

i v případě kmitajících elektronů, tedy plazmo-

nů. Rozdíl je v tom, že nevznikají vodní obrazce, 

ale obrazce elektromagnetického pole (světla). 

Ty jsou viditelné jen velmi blízko nad povrchem 

(do 50 nm) a měřitelné pouze tzv. rastrovacím 

optickým mikroskopem v blízkém poli (SNOM 

Scanning Near-field Optical Microscopy).

Můžeme si vymyslet prakticky jakýkoli obrá-

zek blízkého elektromagnetického pole a díky 

výsledkům skupiny profesora Tomáše Šikoly 

získáme přesný návod, jak obrázek vytvořit. 

Tento výzkum má široké využití v oblasti in-

formačních technologií a výzkumníci z CEITEC 

v něm budou nadále pokračovat a prohlubovat 

ho. I skupina profesora Šikoly bude jednou 

z těch, které se v relativně krátké době nastěhují 

do nově rostoucího komplexu laboratoří CEI-

TEC. Ten nelze přehlédnout v kampusu VUT Pod 

Palackého vrchem, kousek od konečné stanice 

tramvaje. Díky CEITEC získá úspěšná vědecká 

skupina nová zařízení, která by si za běžných 

podmínek nemohla dovolit koupit. 

Summary:

Plasmonics is a new field of research field at-

tracting much attention nowadays. Headed by 

Professor Tomáš Šikola, a group of young scientists 

is being formed at the BUT CEITEC  with plas-

monics as their major research field. Plasmonics 

studies the action of force between an electromag-

netic wave, mostly light, and electron gas in metals. 

The research has broad applications in information 

technology and the CEITEC researchers will carry 

on investigations to enhance today‘s knowledge.

text Jana Šilarová
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text (red)
foto Martin Vlček 

CeNA

BF
+++ 

tradiční Soutěž StudentSkých projektů 

cena BohuSLava fuchSe za Letní SemeStr 

2012/2013 naBídLa ateLiérové práce Stu-

dentů pro zhodnocení odBornou poro-

tou. StaLo Se tak 23. května 2013 na fa-

kuLtě architektury vut v Brně. porota, 

v jejímž čeLe StanuL uznávaný tvůrce 

ing. arch. vLado miLunić, pracovaLa 

ve SLožení: ing. arch. yvette vašourko-

vá, ing. arch. roman čerBák a za Stu-

denty – Laureáty minuLého koLa – Své 

názory projeviLi Bc. darina Bartková, 

Bc. zdeněk chmeL a Bc. paveL koLář.  

+++

Vítězné práce byly vyhlášeny téhož dne bě-

hem slavnostního večera v prostoru kreslírny 

na Fakultě architektury VUT v Brně, na Poříčí 5. 

Práce byly vystaveny od 25. do 29. května 2013 

v Kontejneru na Kolišti, v září proběhne výstava 

v Minigalerii na FA VUT v Brně.

Summary:

Headed by a reputable author, Ing. arch. Vlado 

Milunić, a jury judged student studio projects of 

the spring semester 2012/2013 competing for the 

traditional Bohuslav Fuchs Prize. This happened 

at the BUT Faculty of Fine Arts on 23rd May 

2013. Other jury members were Ing. arch. Yvette 

Vašourková, Ing. arch. Roman Čerbák and, 

representing last year's student prize winners, 

Bc. Darina Bartková, Bc. Zdeněk Chmel, and 

Bc. Pavel Kolář.

oceněné práce 

Jaroslav Matoušek + Norbert Obršál (3. ročník) 

5+5 oBnova měSt – Stadterneuerung 

(doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej 

Chybík, Ing. arch. Michal Krištof)

Lea Koncerová + Kateřina Baťková (3. ročník) 

5+5 oBnova měSt – Stadterneuerung 

(doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej 

Chybík, Ing. arch. Michal Krištof)

Oliver Kažimír (2. ročník) 

Loděnice v podzámecké zahradě 

(doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.)

Marek Jakubík (1. ročník) 

infinity 

(Ing. arch. Jan Mléčka)

Bc. Miloš Trenz (5. ročník) 

reS puBLica iii – škoLa zákLad života 

– zuš kopřivnice 

(prof. Ing. arch. Ivan Ruller)

Bc. Kamila Petráková (5. ročník) 

reS puBLica iii – škoLa zákLad života 

– zuš kopřivnice 

(Ing. arch. Jan Sochor)

vítězné projekty 

Kryštof Foltýn + Daniel Struhařík (3. ročník) 

5+5 oBnova měSt 

(doc. Ing. arch. Karel Havliš, 

Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof)

Veronika Tvrdá (2. ročník) 

dům nad jezerem pod petrovem 

(doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr., Ing. arch. 

Milan Šuška, Ing. arch. Jan Šárka)

Veronika Ehlová (5. ročník) 

inventura Stavění v mpr Brno 

– míSto ve Středu měSta? 

(prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Nicol Gale, 

Ing. arch. Bohumila Hybská)
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+++ 

čeSká eLektrotechnická SpoLečnoSt a fa-

kuLta eLektrotechniky a komunikačních 

technoLogií vut v Brně ByLy opět hLavní-

mi pořadateLi mezinárodní konference 

nekonvenční zdroje eLektrické ener-

gie, kterou SpoLu Se SpoLečnoStmi cvvi 

a energokLaStr uSpořádaLy LetoS již 

po čtyřiatřicáté. hLavními partnery kon-

ference, která Se konaLa ve dnech 29. 5. 

až 31. 5. 2013 v BLanSku, ByLy SpoLečnoSti 

čez, e.on, a také agentura czechinveSt.  

+++

Konference se zúčastnilo více než 90 odborníků 

z ČR a zahraničí. Celkem v devíti přednáško-

vých blocích se představili odborníci se svými 

tématy. Letos bylo hlavním tématem využívání 

nekonvenčních zdrojů elektrické energie a další 

alternativní řešení. Velký důraz byl kladen také 

na likvidaci fotovoltaických panelů po konci 

životnosti nebo porovnávání technického řešení 

se sociálními aspekty obnovitelných zdrojů. 

Příspěvky se soustředily také na regionální 

využívání obnovitelných zdrojů energií v JMK.

Konferenci, která se uskutečnila v prostorách 

hotelu Panorama v Blansku, zahájil prodě-

kan pro tvůrčí činnost FEKT VUT v Brně 

prof. Aubrecht společně se zástupcem hlavní-

ho partnera konference, vedoucím výzkumu 

a vývoje ČEZ, a. s., Mgr. Laciokem. Po přednáš-

kových blocích následovalo neformální setkání 

všech účastníků a společný program. V něm 

byla zahrnuta exkurze do Františčiny huti v Jo-

sefově a návštěva Kateřinské jeskyně.

„Konference měla dobrý spád. Letos se nám sice 

nevyhnulo několik nepříjemností, jako napří-

klad odřeknutí příspěvku na poslední chvíli, ale 

vzhledem k účasti považuji konferenci za jednu 

z nejúspěšnějších v její historii,“ dodává předseda 

organizačního výboru doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

Konference se již tradičně účastnili odborníci 

z České a Slovenské republiky, velký ohlas měla 

účastnice z Německa dr. Stehlik s problemati-

kou vysokoteplotní elektrolýzy. Velké množství 

příspěvků bylo věnováno fotovoltaice, zazněly 

příspěvky primárního výstupu od kolegů ze 

Slovenské akademie věd i českých výzkumných 

organizací, stejně jako výsledky z aplikované-

ho výzkumu a výroby. Značná pozornost byla 

věnována problematice ukládání energie, byl 

představen nový systém na principu lithium-síra, 

do kterého se v současné době vkládají značné 

naděje. Zpestřením konference se stala sekce 

elektromobility, kde se účastníci nejen seznámili 

s osobními zkušenostmi uživatelů elektroaut, ale 

také mohli absolvovat projížďku v elektromobilu.

Závěry konference ukázaly, že trendem současné 

doby se stávají kombinované systémy a do ži-

vota běžných domácností se pomalu začínají 

prosazovat dříve experimentální drahé techno-

logie, jako je například využití palivových článků.

Další ročník konference se bude konat v květnu 

2014. Více informací, náhledy příspěvků, sborník 

a fotografie můžete najít na www.nzee.cz.

Summary:

Together with the CVVI and Energoklastr compa-

nies, the Czech Society of Electrical Engineering 

and the BUT Faculty of Electrical Engineering and 

Communication were the main co-organizers of an 

international conference on non-conventional sour-

ces of electric energy held this year for the twenty-

-fourth time. The main partners of the conference 

taking place in Blansko from 29th to 31st May 2013 

were the ČEZ and E.ON companies and the Cze-

chInvest agency. The main topic of the conference 

attended by over 90 domestic and international 

experts from was use of non-conventional electric 

energy resources and other alternative solutions.

nekonvenční zdroje 
eLektrické energietext Ing. Jiří Wagner 

Úspěch pneumobilu VUT

Šestý ročník mezinárodních závodů studentských 

vozítek na pneumatický pohon uspořádala 

v květnu letošního roku firma Bosch Rexroth 

v maďarském Egeru. Do závodů se přihlásilo 

48 týmů z Maďarska, Rumunska, Německa, 

Polska a České republiky. Během prvního dne 

prezentovali studenti svá vozítka odborné porotě.  

Nejdůležitějším kritériem při jejich hodnocení 

byly technické vlastnosti pneumobilů, především 

originalita technického řešení a technická úroveň 

realizace. Následující den pak probíhaly samotné 

závody. Tým Dragonfly složený ze čtyř studentů 

Ústavu konstruování FSI VUT v Brně navázal 

na úspěšné umístění v minulém roce, kdy se závo-

dů účastnil poprvé. Skvělého umístění letos dosáhl 

hned ve dvou kategoriích. S celkovou délkou 5 683 

ujetých metrů obsadil 4. místo v soutěži Long Di-

stance (Dojezd) a na 5. příčku s časem 1:35 dosáhl 

v soutěži Arcade race (Jízda zručnosti). V soutěži 

Acceleration race (Akcelerace) se umístili s max. 

rychlostí 32,6 na 12. místě.

Studentům z týmu Dragonfly blahopřejeme 

k jejich skvělým výsledkům!

Kateřina Růžičková, FSI VUT v Brně

Ocenění pro Zdeňka Makovského

V soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2012, 

která byla součástí Mezinárodního stavebního 

veletrhu IBF 2013, získal jedno z ocenění i Zde-

něk Makovský. Jeho ateliér Architekti Makovský 

& partneři, s. r. o., uspěl se svou výrobní halou 

SK Technik, s níž v kategorii průmyslových 

a technologických staveb získal 1. cenu. Hala 

byla realizována na ulici Jarní v Brně.

(red)

FAST nabízí humanitární pomoc

Fakulta stavební VUT v Brně nabízí – stejně 

jako v minulosti při podobných příležitostech 

– humanitární pomoc v povodní postižených 

oblastech. 

Jedná se o bezplatné prohlídky objektů v těch-

to oblastech za účelem vyloučení nebezpečí 

havarijního stavu objektů, a tedy i případných 

tragických následků na lidské životy. Tyto pro-

hlídky za minulých povodní v mnoha případech 

eliminovaly či výrazně snížily celkový ekonomic-

ký dopad povodní v postižených oblastech.  Au-

torizovaní inženýři z Fakulty stavební nabízejí 

odborné posudky staveb i mostů a komunikací.

Tyto práce lze samozřejmě zahájit až po opad-

nutí vody. Zájemci (zástupci municipality) se mo-

hou informovat na sekretariátu ústavu Betono-

vých a zděných konstrukcí, telefon 541 147 846.

(van)

vutneWS vutneWS
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Kurz BEST Brno 

V pořadí již sedmý akademický kurz BEST Brno 

na VUT proběhne ve dnech 14.–25. června 2013 

na Ústavu materiálů na Fakultě strojního inže-

nýrství a Fakultě chemické. Garantem kurzu je 

doc. Ing. Vít Jan, Ph.D., hlavním organizátorem 

Bc. Ladislav Pařízek, který zve na kurz těmito 

slovy: „Letos bude téma zaměřeno primárně 

na materiály a analýzu. Akademická část je 

přístupná také studentům z VUT, informace 

k přihlášení jsou na webu www.best.vutbr.cz. Bu-

deme se snažit, aby byli spokojeni jak účastníci, 

tak vyučující a kvalita kurzu dosáhla minimálně 

loňské úrovně.“ 

(red)

vutneWS

Města bez smogu

Obří svítící listy aloe vera vyrůstající z ostrůvku, 

který dělí čtyřproudou ulici napůl, vyrobené ze 

speciálního betonu, který vstřebává smog a čistí 

tak ovzduší – to je jeden z vítězných projektů 

architektonické soutěže Města bez smogu. Cenu 

veřejnosti v ní vyhrál student Fakulty archi-

tektury VUT v Brně Jakub Frolík právě za svůj 

návrh netradičního osvětlení.

Architekti do soutěže posílali stavební projek-

ty, jejichž společným jmenovatelem je právě 

materiál: beton, který čistí vzduch. Vyrábí ho 

společnost Českomoravský cement, která soutěž 

vyhlásila. „Beton ze speciálního cementu dokáže 

s pomocí slunečního světla rozkládat škodlivé 

látky v ovzduší,“ uvedl marketingový ředitel 

firmy Miroslav Příkopa. Jestli projekty někdo 

využije, však zatím není jasné. 

(red)

Beton a architektura 2013

Dne 22. 5. 2013 proběhla v Galerii MINI na Fa-

kultě architektury VUT v Brně vernisáž k soutěži 

Beton a architektura 2013. 

V kategorii Mobiliář a drobná městská architek-

tura nebyla udělena cena první. Druhou cenu zís-

kali studenti Jaroslav Matoušek (34 %), Norbert 

Obršál (33 %) a Lukáš Kvaššay (33 %). Porota oce-

nila především kreativní přístup autorů a jejich 

koncept skládaných elementů, který umožňuje 

bohatou tvarovou variabilitu při opakovatelnosti 

prvků. Na třetím místě se umístil Ing. Tomáš Chu-

děj, odměnu získal student Ondřej Bělica. 

V kategorii Architektura – volné téma si první 

cenu odnesla Kateřina Krkošková, která porotu 

přesvědčila kreativním využitím vlastností betonu 

jako primárního výrazu architektonického díla.  

Druhou cenu získala Veronika Hudečková, třetí 

Daniel Struhařík. Dále byly odměněny Mária 

Mušková, Marie Brabcová a Iveta Kokolia Křížová.

Všem oceněným gratulujeme!

Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, Ph.D., 
FA VUT v Brně

Seminář Otevřené repozitáře 2013

Ve dnech 29. až 30. května 2013 proběhl v aule 

rektorátu VUT v Brně seminář Otevřené 

repozitáře 2013. Zabýval se žhavým tématem 

v oblasti vědeckého publikování – Open Access 

přístupem a navazující problematikou vzniku 

a správy institucionálních repozitářů. Seminář se 

konal ve spolupráci Asociace knihoven vysokých 

škol České republiky a Ústřední knihovny VUT. 

Příležitost vyslechnout si přednášky, zkušenosti 

a praktické rady od mnoha odborníků mělo 

více než 60 účastníků. Hlavním tématem byly 

repozitáře vznikající na institucích v ČR i za-

hraničí, v případě VUT je to Digitální knihovna 

VUT (dspace.vutbr.cz).  Seminář se však dotkl 

i takových palčivých otázek, jako je hodnocení 

vědy v ČR, predátorští nakladatelé, autorská 

práva a další. Všechny prezentace, které zazněly 

na semináři, jsou vystaveny na adrese http://
dspace.vsb.cz/handle/10084/96354/browse?ty-
pe=dateissued. 

Bližší informace k celé problematice samozřejmě 

najdete na Portále knihoven VUT: www.vutbr.
cz/knihovny/podpora-publikovani/open-access

Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT v Brně

Národní cena za studentský design

Design Cabinet CZ společně s dalšími profesio-

nálními institucemi vyhlašuje 23. ročník soutěže 

o Národní cenu za studentský design. Soutěžit 

mohou všechny studentské práce z roku 2013, 

2012 i 2011, které se nezúčastnily některého 

z předchozích ročníků.

Nejzazší termín pro podání přihlášek je 

25. 6. 2013, a to na adrese 

www.studentskydesign.cz 

(ve zcela výjimečných případech a po dohodě se 

školou může být posunut o několik dní). 

 

Propozice soutěže jsou zveřejněny na stránkách 

www.studentskydesign.cz 

a www.designcabinet.cz. 

 

Hodnocení probíhá na internetu podle předem 

daných kritérií na bodové škále od 0 do 12 bodů. 

Z výsledků hodnocení těmito dvěma porotami 

se vyčlení práce s nadprůměrným počtem bodů 

do nominací na národní cenu. Nominace se 

budou předávat k hodnocení národní porotě 

v prvním zářijovém týdnu.

(red)

vutneWS

Vítejte v krajině

Oživení prostor Masarykova onkologického 

ústavu v Brně přináší do tamní galerie fotograf-

ka Irena Armutidisová z Vysokého učení technic-

kého v Brně. Fotografie ze série nazvané Vítejte 

v krajině si mohou nejen pacienti, ale i ostatní 

návštěvníci centra prohlédnout v Galerii Žlutý 

kopec do 10. 7. 2013.

(red)
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