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Dne 11. února 2000 se v aule
Centra Vysokého uèení technického
v Brnì uskuteènila slavnostní inaugurace 50. rektora této technické vysoké
koly, která v loòském roce oslavila
100. výroèí od svého zaloení. Pedelové pøivedli za zvukù slavnostních
varhanních fanfár koly rektory dalích èeských vysokých kol a univerzit, dìkany fakult VUT a poté
pøedsedu Akademického senátu Doc.
Ing. Frantika Zboøila, CSc., odstupujícího rektora Prof. Ing. Petra Vavøína, DrSc. i novì zvoleného rektora
Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbku, DrSc.
Na horním snímku pøivádí pedel dìkany
fakult VUT. Slavnostní inauguraci byli pøítomni také (v první øadì zleva) brnìnský
primátor RNDr. Petr Duchoò, pracovnice
politického odboru Kanceláøe prezidenta
republiky PhDr. Lenka tìtinová, poradce
ministra kolství RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. a paní Jana Vrbková a Irina
Vavøínová.
Mezi dìkany fakult (foto vlevo) byly nové
tváøe, pøedstavujeme je na jiném místì
tohoto èísla.
Spodní snímek  odstupující rektor Prof.
Ing. Petr Vavøín, DrSc. a novì nastupující
rektor Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
V pozadí vlevo Doc. RNDr. Petr Dub, CSc.
a Prof. RNDr. Josef Janèáø, CSc.
Foto: A. Pecková
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Vysoké uèení technické v Brnì má nového rektora Jana Vrbku, mnoho úspìchù mu
pøeje emeritní rektor Petr Vavøín. Ten poté
pøevzal Zlatou medaili Masarykovy univerzity v Brnì z rukou jejího rektora Jiøího
Zlatuky.
S tajemnicí Èeské konference rektorù
RNDr. Marií Fojtíkovou si mìl nový rektor
jistì co øíci, stejnì jako s emeritním rektorem Petrem Vavøínem a primátorem mìsta
Brna Petrem Duchonìm pøi neformálním
setkání po slavnostním aktu inaugurace.
Foto: A. Pecková
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PADESÁTÝM REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ JE

Jan Vrbka se narodil v roce 1942 v Jevíèku. Po absolvování støední
koly vystudoval Fakultu strojní VUT v Brnì v oboru tepelnì energetická zaøízení. Studium ukonèil v roce 1964. Poté pracoval do roku
1969 jako pevnostní výpoètáø v oddìlení spalovacích turbín První brnìnské strojírny. Od roku 1967 studoval pøi zamìstnání Fakultu pøírodovìdeckou UJEP v Brnì, obor fyzika. V lednu 1969 pøeel na Fakultu strojní VUT v Brnì, kde pùsobil do roku 1983 jako odborný asistent,
v období 19831993 jako docent a od roku 1993 jako profesor.
Ve kolním roce 1972/73 absolvoval stipendijní pobyt na Technické univerzitì v Hannoveru. Vìdeckou hodnost CSc. obdrel v roce
1977 ve vìdním oboru mechanika tuhých a poddajných tìles a prostøedí. V roce 1978 mu byl udìlen titul RNDr. na základì rigorózní práce
v oboru aplikovaná fyzika. V roce 1991 se habilitoval pro obor mechanika a v roce 1992 získal po obhájení doktorské disertaèní práce vìdeckou hodnost DrSc. ve vìdním oboru mechanika tuhých a poddajných tìles a prostøedí. V roce 1993 byl jmenován profesorem pro obor
mechanika. V letech 199094 vedl Ústav mechaniky tìles Fakulty strojní a od roku 1994 byl po dvì funkèní období dìkanem této fakulty.
Profesor Vrbka byl také zapojen v mezinárodních projektech
v oblasti vzdìlávání. V letech 19971999 byl koordinátorem projektu
CEEPUS a koordinátorem rozsáhlého projektu TEMPUS Euro-UniCredit pro VUT, ve kterém spolupracovalo 16 evropských univerzit.
V prùbìhu let pùsobení na VUT vedl profesor Vrbka cvièení
a pøednáky z celé øady pøedmìtù technické mechaniky, prunosti

a pevnosti. V poslední dobì pøednáí pøedmìty Prunost a pevnost,
Aplikovaná mechanika a Mechanika kompozitù. Je èlenem komise pro
státní závìreèné zkouky v oborech Aplikovaná mechanika a Hydraulické stroje a zaøízení. Pùsobí jako èlen oborové rady doktorského
studijního programu Inenýrská mechanika. Je spoluautorem esti titulù skript a uèebních textù.
Ve své vìdecké práci se profesor Vrbka vìnuje mechanice tìles,
prunosti a pevnosti, mezním stavùm materiálù a rozvoji metody koneèných prvkù. V období od roku 1994 byl øeitelem nebo spoluøeitelem pìti projektù GA ÈR. V aplikaèní oblasti dlouhá léta spolupracoval s podnikem PRAMET umperk na pevnostním návrhu a pevnostní
optimalizaci vysokotlakých nádob pouívaných pro výrobu a slinování syntetických diamantù a kubického nitridu bóru. Poté lo napø.
o výpoètové modelování tepelného zpracování eleznièních kol vèetnì výpoètu zbytkových napìtí pro DB Bohumín.
Výsledky své vìdecké práce publikoval v mezinárodních vìdeckých a odborných èasopisech (24), v domácích vìdeckých a odborných èasopisech (16), v pøíspìvcích ve sbornících z mezinárodních
konferencí (33), pøíspìvcích ve sbornících z domácích konferencí (30).
Byl vedoucím autorem resp. spoluautorem 50 výzkumných zpráv, které v nìkolika pøípadech pøispìly ke vzniku významných inenýrských
dìl. Absolvoval více ne 40 pøednáek v zahranièí pøi rùzných pøíleitostech (mezinárodní vìdecké konference, prezentace fakulty a koly
atd.). V roce 1992 byl pozván k mìsíènímu pøednákovému pobytu
v Brazílii, poté k pøednákovému pobytu v Èínì.
Profesor Vrbka byl a je èlenem øady prestiních domácích a zahranièních organizací a výborù. Jmenujme alespoò èlenství ve vìdeckých
radách fakult (FSI VUT, FS VB-TU Ostrava, SjF TU Koice) a vysokých kol (VUT, VA v Brnì) a Ústavu fyziky materiálù AV ÈR. Byl
pøedsedou organizaèního výboru mezinárodní konference European
High Pressure Research Group v Brnì (1994). Z dalích ocenìní je
moné uvést èlenství v redakcích vìdeckých zahranièních èasopisù
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Engineering
Review, Strojnícky èasopis a domácího èasopisu Inenýrská mechanika a èlenství ve dvou výborech pro udìlení evropské ceny European
High Pressure Research Group v letech 1993 a 1994. Je èlenem národních a mezinárodních vìdeckých organizací: Èeské spoleènosti pro
mechaniku, European High Pressure Group  po dvì funkèní období
byl èlenem výboru, International Association for the Advancement of
High Pressure and Technology, Gesselschaft fuer Angewandte Mathematik und Mechanik (GAAM).
Dne 25. ledna 2000 byl Prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc.
prezidentem Èeské republiky Václavem Havlem jmenován rektorem
Vysokého uèení technického v Brnì pro funkèní období od 1. února
2000.
Redakce èasopisu Události poloila panu rektoru Vrbkovi nìkolik
otázek.
Jste 50. rektorem VUT a pod Vaím vedením vstoupí Vysoké
uèení technické nejen do druhého století své existence, ale také do
21. století a tøetího tisíciletí. Vnímáte tato èísla jako historicky
významná?
Co se týká uvedených okrouhlých èísel, domnívám se, e jde o jev
náhodný. Vývoj ve vìtinì oblastí lidské èinnosti má pøevánì spojitý
charakter, obèas pøeruený pøevratnými vìdeckými objevy èi vynálezy
anebo krutými politickými událostmi èi pøírodními katastrofami. Význam onìch èísel tedy nepøeceòuji, ale uvìdomuji si dìjinný význam
souèasného období, kdy se stáváme nedílnou souèástí evropské komunity, co mimo jiné znamená i transformaci naeho vysokého kolství
tak, aby bylo kompatibilní s evropskými normami. Jednu skokovou
zmìnu na pøelomu tisíciletí vak zaijeme, a tou je vznik samostatné
UTB (Univerzity Tomáe Bati) ve Zlínì. Vzhledem k dlouhodobé pøí-

Foto: A. Pecková

(pokraèování na str. 6)
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(dokonèení ze str. 5)
pravì poèítáme s úspìným rozvojem obou vysokých kol bez váných otøesù.
Ve svém programovém prohláení jste uvedl, e Vás èeká úkol
zavést hodnocení kvality do ivota VUT, formulovat a zvládnout
zpùsoby a metody tohoto hodnocení. Mohl byste pøiblíit Vai pøedstavu o naplnìní tohoto úkolu?
Zavedení systémového hodnocení kvality na VUT je úkol komplexní a dlouhodobý a je uveden jako dùleitý úkol v Dlouhodobém
zámìru VUT. V oblasti výroby je prùbìná kontrola kvality v celém
procesu základním pøedpokladem úspìchu na trhu a je podloena mezinárodnì uznávanými standardy, jako jsou ISO normy v nejrùznìjích
variantách, certifikaèní procedury atd. Tyto principy, známé obecnìji
pod anglickým názvem Total quality management (TQM), mohou být
pro oblast vysokých kol inspirativní. Pøi zavádìní systému øízení kvality je vak nutné respektovat specifika vysoké koly v oblasti vzdìlávání a bádání. Zde se kvalita zatím kontroluje zvnìjku na základì
spíe kvantitativních znakù v rámci akreditací studijních programù
(napø. dle poètu profesorù, struktury pøedmìtù, poètu publikací
v impaktovaných èasopisech, èi poètu citací). Kvalita vzdìlávání se
ale pozná se znaèným odstupem podle uplatnìní naich absolventù
v povolání. Z tohoto pohledu povauji za velice uiteènou anketu mezi
absolventy vìtiny naich fakult. V této praxi hodláme pokraèovat.
K prùbìnému hodnocení kvality slouí klasické hodnocení uèitelù
studenty, náslechy u zaèínajících pedagogù èi kontrola ze strany vedoucích ústavù. Tyto postupy hodláme koordinovat a døíve ne pøistoupíme k dalím systémovým krokùm, budeme analyzovat zkuenosti z postupù pouívaných na evropských univerzitách. Hlavním
úkolem sledování kvality není sestavování ebøíèkù, nesmí se stát cizorodým nechtìným elementem. Dobrý systém sledování kvality musí
být pomocníkem pøi poznávání sama sebe a pøi výbìru nejvhodnìjích
cest rozvoje.
Zmínil jste se  rovnì ve svém programovém prohláení 
o nutnosti systematické spolupráce se støedními kolami a o popularizaci vìdy a techniky mezi mládeí a irokou veøejností. Jak by
mìla vypadat spolupráce se støedními kolami a jakými zpùsoby
by se mìla popularizovat vìda a technika na veøejnosti a mezi
mládeí?
Èasto si stìujeme na nezájem støedokolských studentù vìnovat
se technickým oborùm. Tato skuteènost mnohdy pramení
z nedostateèných informací, které mají studenti a støedokoltí uèitelé
o charakteru tohoto vzdìlávání a zejména monostech absolventù. Vím,
e fakulty mají úzké kontakty na vybrané støední koly, kde nai uèitelé provádìjí prezentace, koncentrované zejména v období pøed podáváním pøihláek na vysoké koly. Za dobrou propagaci studia na naí
kole povauji dny otevøených dveøí pravidelnì organizované fakultami. Dobrou tradicí, u jejího zrodu jsme stáli, se stal veletrh vzdìlávání GAUDEAMUS, který hodláme v pøítích letech dále rozvíjet.
V prùbìhu tohoto roku pøipravíme na úrovni VUT setkání s øediteli
støedních kol a uèiteli s moností exkurzí na vybraných fakultách èi
pracovitích. Tím zaèneme naplòovat dùleitý bod Dlouhodobého zámìru naí koly organizovat semináøe a pøípadnì letní koly pro uèitele støedních kol, kde hodláme prezentovat trendy v nových technologiích a v inenýrství. Vhodnou formou jsou rovnì popularizaèní
èlánky v èasopisech, které by mìly být patøiènì ocenìny pøi hodnocení
aktivit akademických pracovníkù.
Zájem o techniku a pøírodní vìdy je nutné probouzet od útlého
vìku. O to jsme se pokusili, a mohu øíci s dobrým ohlasem, expozicí
nazvanou Technika hrou, která byla souèástí loòské výstavy kola pro
Moravu. Èást exponátù bude pøenesena do Centra VUT na Antonínské
a vznikne tak trvalá expozice urèená mládei.
Vidìl byste rád urèitou preferenci nìkterého ze tøí studijních programù, tedy bakaláøského, magisterského a doktorského? A proè?
Poèítáme s rozvojem vech tøí typù studijních programù, tj. bakaláøského, magisterského a doktorského v proporcích, které budou záleet na úrovni a zamìøení jednotlivých oborù, na zájmu studentù,
kapacitních a finanèních aspektech, poadavcích odbìratelù, situaci na

6

trhu práce, národní vzdìlávací politice i trendech ve vyspìlých evropských zemích. Uváíme-li pestrou strukturu naí alma mater, potom je
moné oèekávat rozdílné proporce na jednotlivých fakultách. U bakaláøského studia bude akcent kladen na profesnì orientovaný typ
s prostupností na úroveò magisterskou. Chceme-li udret krok v oblasti
vìdecko výzkumné èi íøeji tvùrèích aktivit, potom je nezbytný dùraz
na doktorské studium, které by mìlo mít uí sepìtí s prùmyslovou
praxí vude tam, kde je to moné. Omezujícím prvkem se zde vak
stává nedostatek uèitelských a vìdeckých osobnostní na postech inspirujících kolitelù.
Vnímáte informaèní dálnici, jak bývá nazýván Internet, jako
významnou monost studentù pro získávání informací potøebných
a uiteèných ke studiu?
Plnì si uvìdomuji monosti, které poskytuje Internet pro oblast
výchovy a vzdìlávání. Vdy toto období je právem nazýváno poèátkem informaèní spoleènosti. Prostøednictvím webových stránek mohou studenti získat vìtinu informací nezbytných ke studiu, jako jsou
charakteristiky studijních programù, anotace a èasových plány pøedmìtù apod. Pohled na obrazovku nám vak ukáe znaèné rozdíly
v úrovni poskytovaných informací a jejich struktury uvnitø koly. Situaci hodláme v dohledné dobì zlepit. Jedním z prvních úkolù novì
konstituované Rady pro informaèní technologie bude návrh struktury
informaèního systému VUT jako celku, vèetnì webových stránek na
úrovni celé koly i fakult a dalích souèástí. Kromì informací o studiu
musí informaèní systém obsahovat dùleité údaje o øeených grantových projektech, výzkumných zámìrech, významnìjích publikacích,
experimentálních zaøízeních, nabídce spolupráce pro prùmysl, vytvoøených dílech a vùbec vech aktivitách. Domnívám se, e v souèasné
dobì plnì tìchto moností nevyuíváme, pøièem se ji nemùeme
vymlouvat na technická omezení. Do budoucna poèítáme
i s vytváøením a irím vyuíváním studijních materiálù v elektronické
podobì.
Na závìr mi dovolte vyslovit mùj osobní názor, e spojení zprostøedkované informaèní dálnicí nemùe plnì nahradit bezprostøední
kontakt studenta s uèitelem ani jiné zpùsoby poznávání, kam patøí
napø. objevné zkoumání pøírody prostøednictvím reálného experimentu, okouzlení umìleckým dílem èi pocit doteku s klasickou knihou.
Asi jako kadý èlovìk, zodpovìdný za chod a rozvoj velké organizace, máte jistì nìjakou prioritu, nìjaký cíl, kterého chcete za
svého pùsobení dosáhnout. Mùete o nìm nìco øíci?
Priorit je více a jsou obsaeny v Dlouhodobém zámìru rozvoje
VUT do roku 2005, na jeho pøípravì jsem mìl monost se jako døívìjí dìkan FSI podílet, i v mém programovém prohláení, pøedloeném pøed rektorskými volbami. Zastavím se alespoò u jedné, která je
slovy matematiky podmínkou nutnou, ale nikoliv postaèující. O úrovni kadé instituce, a pro vysokou kolu to platí dvojnásob, rozhoduje
pøedevím kvalita lidí, kteøí v ní pùsobí, a jejich ochota vyuít vech
svých znalostí, schopností a vazeb pro její rozvoj. Tato identita zájmù
jednotlivce a instituce není samozøejmá, vztah se vytváøí v prùbìhu
dlouhých let. Celou svou aktivitou i pracovním stylem chci pøispìt
k vytvoøení takových podmínek, které by vedly ke stabilizaci kvalitních akademických pracovníkù, vytvoøení tvùrèí pracovní atmosféry
i dobrých mezilidských vztahù. Vytvoøit takové prostøedí na univerzitì není samozøejmì moné bez motivovaných, aktivních a zvídavých
studentù. Rád bych, aby ti nejlepí absolventi doktorského studia nalezli na kole svoji ivotní perspektivu.
Dovolte mi závìrem moná ponìkud osobnìjí otázku: vnímáte své
postavení rektora jedné z nejvýznamnìjích èeských vysokých kol
jako jisté vyvrcholení své práce na VUT nebo jen jako jednu etapu
ve svém ivotì a ve své práci?
Postavení rektora VUT v Brnì povauji za vyvrcholení své dráhy.
S ivotem naí alma mater jsem spojen ji více ne 30 let a je samozøejmì vìcí i mé osobní prestie, aby se dobøe rozvíjela na pøelomu
století jako významná instituce vzdìlávání, vìdy a umìní v národním
i mezinárodním mìøítku. Jak jsem slíbil na slavnostní inauguraci, vyuiji vech svých znalostí, ivotních zkueností spolu s pracovním
nasazením, aby tomu tak bylo.

Zdravice RNDr. Vladimíra Roskovce, CSc., poradce ministra školství
Vae Magnificence, Spectabiles, Honorabiles, cives academici, váení hosté,
byl jsem povìøen panem ministrem Zemanem a panem námìstkem Prùou, abych
jejich jménem pozdravil toto shromádìní,
podìkoval za pozvání na tuto akademickou
slavnost a omluvil jejich nepøítomnost povinností úèastnit se osobnì jistých klíèových jednání.
Pøi inauguraci rektora VUT profesora
Vavøína pøed esti roky rozebíral tehdejí
ministr kolství profesor Piha pojem Rector Magnificus. Dovodil, e z více moných

interpretací je nejpøimìøenìjím posláním
rektora univerzitu vést, a to po dobré cestì
a k urèitému cíli. Jako pravý a jedinì vhodný význam pøívlastku magnificus, oznaèil
èeské slovo výborný. Svùj projev zakonèil
pøáním, aby nový rektor pro tuto kolu
mnoho vykonal a byl do jejích dìjin, a tím
pochopitelnì i do dìjin èeské vzdìlanosti,
provdy zapsán jako Rector Magnificus.
Jsem pøesvìdèen, e nemluvím jen za sebe,
øeknu-li, e se toto pøání vyplnilo, pøesnìji,
e je pan profesor Vavøín vyplnil.
Ve své èinnosti mohl v mnohém navá-

Foto: A. Pecková

zat na to, co vykonal jeho pøedchùdce profesor Ondráèek. Musel se vak po est let
potýkat s mnoha novými problémy, odpovídat na nové výzvy. Z Karmelitské ulice
v Praze jsou nejzøetelnìji patrné velké investièní akce, jako byla výstavba Fakulty
chemické nebo tohoto impozantního Centra. Ménì u je vidìt soustavné úsilí o rozvoj vìdecké práce, pøístrojového vybavení,
o modernizaci výuky a její efektivnost. Za
to ve a mnohé dalí, co bìhem jeho funkèního období pod jeho vedením bylo na
VUT vykonáno, náleí odstupujícímu rektorovi profesoru Vavøínovi ná hluboký
a upøímný dík. Rád bych vak pøipojil dík
a uznání i za to, èemu dokázal èelit a zabránit. A mohu-li si dovolit i osobní tón, té
vdìènost za pøátelské vztahy.
Akademický obøad pøedávání univerzitních insignií novému rektorovi symbolizuje kontinuitu univerzitní ideje, je i koncentrovaným zhmotnìním tradice pøísluné
vysoké koly, nebo tradice je pøedávání.
Pøeji jménem vedení ministerstva kolství,
mládee a tìlovýchovy, jménem jeho pøítomných i nepøítomných pracovníkù novému rektorovi, jeho Magnificenci profesoru
Vrbkovi, aby pevnì zakotven v této stoleté
tradici ji dále úspìnì a osobitì rozvíjel.
Aby se i na nìm vyplnilo pøání, adresované
pøed esti lety jeho pøedchùdci. A pod jeho
výborným vedením ije, roste a vzkvétá
Vysoké uèení technické v Brnì.

Poděkování emeritního rektora Prof. Ing. Petra Vavřína, DrSc.
Je obvyklé, e odstupující rektor podává
výèet dùleitých událostí, které se v prùbìhu
jeho funkèního období staly. Kdybych to
chtìl udìlat za tìch est let, po která jsem
úøad rektora zastával, byl by to velmi dlouhý a unavující seznam. To není zásluha, taková prostì byla doba a situace nejen na
VUT, ale na vech èeských vysokých kolách. Pokud bych pro sebe a své spolupracovníky chtìl nárokovat nìjakou zásluhu,
pak to, e jsme problémy, které kadodenní
ivot pøináel, nepodceòovali, nenechávali
jsme je vyznít do ztracena èi zapadnout, ale
snaili jsme se je øeit a prosazovat taková
rozhodnutí, která podle naeho nejlepího
vìdomí a svìdomí pøináela kole nejvìtí
uitek. Moná, e jsme tak nìkdy èinili a
pøíli energicky a razantnì, co mnohdy pøináelo konflikty, kterých je mi upøímnì líto.
V situaci, ve které se vak nae spoleènost
a vysoké kolství v této dobì nacházelo
a nachází, jsem to povaoval za mení zlo,
ne posléze s mnohem vìtími ztrátami napravovat ji rozvinutý vývoj nevhodným
smìrem. Co bylo dobøe a co ne, co se nám
povedlo více a co ménì, posoudí lépe
s odstupem èasu nai následovníci.

Rád bych podìkoval vem, kteøí mnì
v tomto èasto sloitém úkolu pomáhali.
Bylo jich velmi mnoho a vechny jmenovat
nelze. Dovolte mi proto jmenovitì podìkovat mým nejbliím spolupracovníkùm:
svému zástupci panu prof. Kadrnokovi,
paní prof. Zemánkové, pánùm docentùm
Sáhovi, Hobstovi a Dubovi, panu kvestorovi Èernému a panu Ing. Zmrzlému, dlouholetému pøedsedovi AS VUT. Mé zvlátní
podìkování patøí paní Kaluové a paní Kocichové, které mi perfektním servisem sekretariátu rektora uetøily mnoho práce
a uchránily mne pøed mnoha omyly
a nepøíjemnostmi.
Úloha rektora na èeské vysoké kole je
specifická v mnoha smìrech. Je nejen spoleèenským, ale i názorovým reprezentantem koly, èím se ponìkud lií od anglického pojetí chancelora. I kdy v novém
vysokokolském zákonì se ji nemluví
o tom, e rektor kolu øídí (pouze je
v podstatì za vechno zodpovìdný), ve
skuteènosti tomu stále tak je, protoe
v mnoha vìcech rozhodovat musí a je to
od nìj stále oèekáváno. Musí tedy být
manaerem, i kdy v tomto smyslu je vìt-

inou amatér. Spektrum úloh, kterými se
spolu se svými spolupracovníky musí kadý den zabývat, je nesmírnì iroké a rùznorodé a jedno z tajemství úspìného výkonu této funkce spoèívá v nalézání
správné míry rovnováhy mezi èasto i nìkolika protichùdnými silami èi tendencemi. Dovolte, abych se alespoò o tìch nejpodstatnìjích problémech ve chvíli
odchodu z funkce zmínil.
Fakultní struktura èeských vysokých
kol je tradièní a nemyslím, e ji lze
v dohledné dobì zmìnit. Z pohledu souèasného stavu vìd, zejména technických, je to
vak uspoøádání neoptimální. Vdy perspektivy nových objevù a technologií se
vyskytují zejména na hranicích souèasných
tradièních oborù a prùøezové studijní programy zavádìjí vechny pièkové koly.
Dùslednì jsme aplikovali kreditní systém,
ale mám pocit, e jeho výhod a pøedností
zatím vyuíváme spíe výjimeènì. Fakultní
isolacionismus na jedné stranì a snahy
o jednotnost celé koly na druhé stranì jsou
tìmi protichùdnými silami, ve kterých rektor musí hledat správné vyváení.
(pokraèování na str. 8)
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(dokonèení ze str. 7)
S tím úzce souvisí i systémová úloha,
toti najít pro øeení kadého jednotlivého
problému takovou úroveò, ze které mùe
být optimálnì øeen. To ostatnì není jen
úloha rektora, ve stejné situaci je i dìkan,
protoe nìkterá rozhodnutí je dobré dìlat
z pozice vedoucích ústavù, jiná z úrovnì
dìkana a opìt jiná v rámci celé koly. Potí
je v tom, e toto není jen úloha z oblasti
deterministických systémù. Ve høe jsou toti jednotliví lidé, kteøí tu èi onu funkci
zastávají, a jejich osobní vlastnosti, schopnosti èi nedostatky jsou jedním z parametrù,
který výraznì ovlivòuje koneèné øeení.
Za podstatnou povauji i tøetí oblast
pùsobení rektora, a to je nalezení správné
rovnováhy mezi nezpochybnitelnými
a v zákonì zakotvenými akademickými
svobodami a nutnou mírou disciplíny vysokokolských pracovníkù i celých útvarù.
Moderní vysoká kola  zejména technického smìru  mùe být úspìná jedinì tehdy, chová-li se jako manaersky dokonale
vedený subjekt. Za souèasných ekonomických podmínek, které v naem vysokém
kolství a vìdeckém bádání panují, to je
jediný zpùsob pøeití.
Teï by se mohlo zdát, e ivot rektora
je jediný souvislý øetìz problémù, støetù,
potíí a tìkostí. To by byl omyl. Stát v èele

vysoké koly, a zvlátì takové vysoké koly jako je VUT v Brnì, je v prvé øadì velká
èest a dost èasto i radost. Tìch chvil, kdy
èlovìk mùe být právem hrdý na pøíslunost k této kole, není málo. Dìkuji osudu

a vem okolnostem, e jsem mohl
v uplynulých esti létech této kole slouit
a tyto pocity proívat. Pøeji svému nástupci, aby tìch radostných chvil proil ve svém
funkèním období co nejvíce.

K nejvìtím investièním akcím VUT v dobì rektorování profesora Vavøína patøila vedle
Fakulty chemické a FEI také rekonstrukce a dostavba novobarokní budovy na Antonínské,
z ní se tak stalo reprezentativní Centrum VUT v Brnì.
Foto: Pøemysl Janíèek

INAUGURAÈNÍ PROJEV REKTORA VUT PROF. RNDr. ING. JANA VRBKY, DrSc.

DŮSTOJNOST DO NAŠICH MYŠLENEK I ČINŮ
Magnificie, Spectabiles, Honorabiles,
vzácní hosté, kolegynì a kolegové, dámy
a pánové,
pøedstupuji pøed Vás dekorován rektorským øetìzem, který svojí tíhou jakoby pøedstavuje závazek, který ke své kole, Vysokému uèení technickému v Brnì,
mám a budu mít. Je pro mne velikou ctí,
e jsem byl zvolen rektorem koly, která
v prùbìhu století své existence mnohokrát prokázala svoji ivotaschopnost
v nejrùznìjích okrajových podmínkách
a která byla vdy vázána na moravský
region, jeho hranice svým významem
pøesahuje.
Nejprve je na místì podìkování tìm,
kteøí vedli kolu v uplynulých dvou
funkèních obdobích pod vedením odstupujícího rektora pana Prof. Ing. Petra
Vavøína, DrSc. Úspìný rozvoj koly by
bylo moné prokázat statisticky na mnoha ukazatelích od poètu studentù, formování nových oborù, vzniku nových fakult, rozvoje v oblasti vìdy a výzkumu,
tvùrèích aktivit, unikátního výpoètového
a experimentálního vybavení a po ros-
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toucí rozpoèet. Hmatatelným dùkazem je
i tato budova Centra VUT.
V nastávajícím období pùjde pøedevím o to, abychom dokázali úèelnì
zhodnotit ve, co bylo vytvoøeno.
Kadý vedoucí pracovník, a tedy
i rektor, promítá do svých krokù ivotní
zkuenosti i znalosti, které v prùbìhu let
vstøebal. Dovolte mi nyní, abych se zastavil u nìkolika ivotních období, které
pro mne byly dobrou ivotní kolou
a které mne profilovaly.
Po absolvování fakulty strojní VUT
v Brnì jsem nastoupil na umístìnku
v První brnìnské strojírnì, kde jsem pùsobil jako pevnostní výpoètáø v oddìlení
spalovacích turbín. Od poèátku jsem
musel samostatnì øeit problémy spojené
s napjatostní analýzou a pevnostním návrhem exponovaných èástí energetických
zaøízení. Závaná chyba mohla vést ke
katastrofálním následkùm, ze kterých se
nebylo moné vylhat. Zde jsem se nauèil
poctivému a dùslednému pøístupu
k øeení praktických úloh i komplexnímu
pohledu na øeenou problematiku. O spo-

lehlivosti zaøízení toti mnohdy nerozhodují výpoètové reimy, ale stavy mimoøádné, které je nutné pøedvídat. V tu
dobu jsem pocítil nedostatky mnohých
klasických inenýrských výpoètových
metod, èasto zaloených na empirických
vztazích získaných na základì vnìjích
projevù. Proto jsem se snail získat poznatky exaktnìjí, vycházející z obecných fyzikálních principù. Chtìl jsem
blíe proniknout do tajù skuteèné stavby
materiálù a vlastních pøíèin degradace
materiálových vlastností. To mì pøivedlo
ke studiu odborné fyziky na pøírodovìdecké fakultì Masarykovy univerzity.
Poznal jsem celou øadu krásných teorií,
které determinovaly mechanické vlastnosti ideálních materiálových struktur,
a to zejména monokrystalù. Mechanické
a zejména pevnostní vlastnosti reálných
materiálù jsou vak daleko více urèovány poruchami, které v kadém tìlese ji
od zaèátku jsou nebo které se v prùbìhu
zatìování mohou v materiálu generovat.
Vzhledem k tomu, e pøi øeení praktických inenýrských úloh neznáme jejich

mnoství, jejich polohu ani jejich smìrovou orientaci, jsou nae monosti teoretické predikce znaènì omezeny a pøi øeení tìchto problémù radìji saháme
k vhodným experimentùm, realizovaným
za podmínek, které se blíí podmínkám
skuteèným. Na úlohu experimentu nezapomínejme i nyní, kdy obrovské
monosti poèítaèové techniky umoòují
komplexní modelování a simulaci nejsloitìjích procesù.
Léta pùsobení na vysoké kole byla
provázena úzkou spoluprací s prùmyslovými podniky, která mi byla vynikající
inspirací pro vìdecko-výzkumnou práci
i práci uèitele. Byla to zejména spolupráce s PRAMET umperk na vývoji vysokotlakých zaøízení pro výrobu tzv. supertvrdých materiálù, jako jsou syntetický
diamant èi kubický nitrid bóru, za extrémnì vysokých tlakù a teplot. Zmínìné
vysokotlaké technologie v mnoha pøípadech modelují pochody v zemské kùøe,
které vedly k formování pøírodních drahokamù, jako je napø. diamant èi rubín.
Navíc ale umoòují výrobu nových materiálù, které v pøírodì kolem nás nemají
obdobu a kde vysoký tlak pøispívá
k mimoøádnì tìsným vazbám vedoucím
k výjimeèným fyzikálním vlastnostem.
Pøíkladem je kubický nitrid boru (CBN)
èi fulereny C 60. I to je dùvodem rozvoje
vysokotlaké vìdy a techniky v poslední
dobì. Otázkou zùstává, do jaké míry jsme
oprávnìni mìnit pøírodu, èi jaké nebezpeèí mùe z podobných postupù vzniknout. Do jisté míry je to i problém etický.
V rozvoji vìdních oborù jsou milníky, které zásadnì zmìní monosti a tradièní zpùsoby øeení. Domnívám se, e
v oblasti materiálových vìd a mechaniky
tìles byl tímto milníkem zaèátek pouívání kompozitních materiálù sestávajících z více sloek, z nich kadá má jiné
materiálové vlastnosti a souèasnì jinou
funkci. Mùeme je komponovat
z rùzných prvkù, které jsou definovanì
prostorovì orientovány a které odpovídají zpùsobu namáhání tìles, a nemusíme napøíklad plýtvat vysoce pevným a
drahým materiálem i v místech, kde napjatost je malá. Tyto výhodné vlastnosti
jsou vak na druhé stranì vykoupeny silnì anizotropickým chováním, co mùe
být nebezpeèné pøi mimoøádných a nepøedvídaných zpùsobech zatìování.
I z tohoto pøíkladu je zøejmé, e neexistuje ideální øeení a e zde  a koneènì i
v ivotì  vdy platí nìco za nìco.
Tím nejcennìjím na vysoké kole je
monost sdìlit své mnohdy tìce nabyté

vìdomosti a zkuenosti studentùm, kteøí
jsou naimi pokraèovateli a v nich uèitel dál ije. Pøi svém více ne tøicetiletém
pedagogickém pùsobení na VUT jsem se
snail probouzet ve studentech touhu po
poznání, inspirovat je a pøivádìt je
k vlastní tvùrèí práci a rozvíjet jejich
schopnosti nápady realizovat.
V posledním období se tìitì mých
aktivit pøeneslo do oblasti øídící, nejprve
na úrovni ústavu mechaniky tìles Fakulty strojního inenýrství a posléze est let
na postu jejího dìkana. Mìl jsem monost se seznámit s významnými evropskými vysokými kolami i fakultami.
Jsem rád, e v oblasti vìdy, tvùrèích aktivit i vzdìlávání se mùeme plnì podílet
na øeení evropských projektù a jsem na

kého uvnitø, a navenek s vysokými kolami doma i v zahranièí, a v neposlední
øadì i s ústavy akademie vìd. Bez aplikace vìdeckých poznatkù nebude moné
v budoucnu vyrobit moderní prùmyslový
výrobek, který by mìl anci na trhu. Dalím nezbytným pøedpokladem je ekonomie výroby i dokonalá znalost trhu a aktuální poptávky.
Na závìr inauguraèního projevu mi dovolte vyslovit nìkolik pøání. Rád bych,
aby nás provázelo ménì dramatických
událostí, kterými muselo nae vysoké uèení v kontextu s dìjinnými událostmi projít. Stali jsme se souèástí demokratického
svìta, kde kadý z nás pøejímá zodpovìdnost za svùj osud i rozvoj instituce, ve
které pùsobí. Pokud projevíme stejného

Foto: A. Pecková

základì vlastních zkueností plnì pøesvìdèen, e budeme v rámci evropského
spoleèenství prospìnými partnery.
Domnívám se, e základním pøedpokladem úspìchu v mnoha oborech lidské
èinnosti je dobrá týmová práce lidí, kteøí
si navzájem dùvìøují a jejich cílem je
úspìch celku a nikoliv prosazování partikulárních zájmù. Doby objevù a pøevratných poznatkù, které zrály v individuálním lidském mozku a ke kterým
napøíklad patøila Einsteinova obecná teorie relativity, jsou z vìtí èásti asi za
námi. Moná i z toho dùvodu, e pozornost vìdcù a badatelù je soustøedìna do
hranièních oborù, kde se uplatòuje interdisciplinární pøístup a kde je úzká
spolupráce odborníkù z rùzných oblastí
nezbytností. I z tohoto dùvodu pøedpokládám do budoucna uí spolupráci
mezi fakultami Vysokého uèení technic-

ducha, vytrvalost, cílevìdomost a pracovitost jako ti, kteøí stáli na zaèátku budování naí alma mater, potom máme ty nejlepí vyhlídky. Dále pøeji kole dostatek
motivovaných a zvídavých studentù a fundovaných vysokokolských uèitelù, kteøí
prosadí dobré jméno Vysokého uèení technického v otevøené celosvìtové soutìi.
Za sebe i za nové vedení koly zde chci
slíbit, e vykonáme ve pro to, abychom
spoleènì naplòovali staletími provìøenou
ideu univerzity  onu jednotu uèení a bádání, spoleèné dílo uèitelù a studentù.
Vìøím rovnì, e úzkou spoluprací s prùmyslovými podniky, mìstem Brnem
i s dalími institucemi pøispìjeme svým dílem k rozvoji regionu i celé republiky.
A mým dnes úplnì posledním pøáním
bude, aby vzneenost a dùstojnost tìchto
prostor pronikla do naich mylenek
a zejména do naich èinù.
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Noví prorektoři Vysokého učení technického v Brně
Dne 1. 2. 2000 rektor VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. jmenoval podle § 10, odst. 4, zákona è. 111/98 Sb. o vysokých
kolách, a po souhlasném vyjádøení AS VUT prorektory a podle èlánku 18, odst. 1, písm. a) Statutu VUT vydal rozhodnutí vymezující
jejich pùsobnost.

Doc. RNDr. Petr Dub, CSc.,

prorektor pro vzdìlávací èinnost
(druhé funkèní období)

a) je odpovìdný za:
plnìní bodù vnitøních pøepisù VUT v Brnì a Dlouhodobého zámìru
VUT v Brnì na léta 1999-2005 týkající se vzdìlávací èinnosti zejména
v bakaláøských a magisterských studijních programech, koordinaci a metodiku pøijímání ke studiu a studia ve studijních programech fakult,
pøípravu projektù ve vzdìlávací èinnosti na úrovni VUT v Brnì, zabezpeèování tuzemské a mezinárodní spolupráce se vzdìlávacími institucemi v oblasti vzdìlávání na úrovni VUT v Brnì, edièní èinnost, zpracování vnitøních pøepisù a norem a jejich aktualizaci v rámci vzdìlávací
èinnosti;
b) je povìøen zastupováním rektora v øízení Ústøední knihovny a nakladatelství VUTIUM.

Prof. RNDr. Josef Janèáø, CSc.,
prorektor pro tvùrèí èinnost
(první funkèní období)

a) je odpovìdný za:
plnìní bodù vnitøních pøepisù VUT v Brnì a Dlouhodobého zámìru
VUT v Brnì na léta 1999-2005 týkající se tvùrèí èinnosti vèetnì doktorského studia; koordinaci tvùrèích aktivit fakult zejména se zamìøím na
výzkumné zámìry; vznik mezifakultních vìdeckých týmù; systém informací v pøipravovaných a øeených projektech, metodiku a pøípravu projektù v tvùrèí èinnosti na úrovni VUT v Brnì zejména v oblasti transferu
technologií, poradenství a podpory pøi pøípravì projektù; zabezpeèování
tuzemské a mezinárodní spolupráce se vzdìlávacími a vìdeckými institucemi v oblasti tvùrèí èinnosti na úrovni VUT v Brnì; péèi o vydávání
vìdeckých spisù VUT; zpracování vnitøních pøepisù a norem a jejich
aktualizaci v rámci tvùrèí èinnosti;
b) je povìøen zastupováním rektora v øízení Ústavu soudního inenýrství.

Prof. Ing. Jiøí Kazelle, CSc.,

prorektor pro vnìjí vztahy, statutární zástupce
rektora
(první funkèní období)

a) je odpovìdný za:
koordinaci èinností ve spolupráci s domácí a zahranièní realizaèní hospodáøskou sférou; komunikaci a vzájemnou informovanost s orgány státní
správy, orgány mìst v regionu, firmami a institucemi v oblasti zájmu
VUT v Brnì; plnìní bodù vnitøních pøepisù VUT v Brnì a Dlouhodobého zámìru VUT v Brnì na léta 1999-2005 týkající vnìjích vazeb
a oblasti informaèních technologií a projektu CEVAPO; koordinaci celoivotního vzdìlávání; vnìjí prezentaci VUT v Brnì; pøípravu rozvojových projektù VUT v Brnì; koordinaci èinností v oblasti hodnocení
a akreditací;
b) je povìøen zastupováním rektora v øízení Centra distanèního vzdìlávání a referátu prorektorù.
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Doc. Ing. Petr Sáha, CSc.,

prorektor pro záleitosti souèástí ve Zlínì a jejich
vztahù k VUT v Brnì
(druhé funkèní období)

a) je oprávnìn ve vztahu k UTB (Univerzita Tomáe Bati ve Zlínì):
projednávat vechny otázky spojené se zøízením UTB s MMT a jeho
orgány, s ostatními ministerstvy, poslanci, senátory a výbory Parlamentu
ÈR, zástupci státní správy a orgánù mìst a obcí v regionu, zástupci
samosprávných orgánù, zástupci firem a institucí; koordinovat èinnost
vech souèástí ve Zlínì VUT ve vztahu ke zøízení UTB; kontrolovat
a koordinovat realizaci Dlouhodobého zámìru VUT v bodech týkajících
se zøízení UTB vèetnì odpovìdnosti za aktualizaci DZ; projednávat
návrhy øeení postupù pøípravy zøízení UTB a zøízení Centra VUT ve
Zlínì (déle jen CeVUTZ) ve spoleèném poradním sboru akademických senátù FT a FaME (bude-li po dohodì AS FT a AS FaME vytvoøen); øídit a organizovat zpracování podkladù pro návrh zákona o zøízení
UTB a pøípravu vnitøních pøedpisù UTB;
b) je oprávnìn ve vztahu k VUT:
koordinovat èinnosti dìkanù FT a FaME, øeditele KaMZ v záleitostech
dotýkajících se souèástí ve Zlínì vèetnì pøípravy zøízení CeVUTZ;
v operativních záleitostech (kde není vyadováno osobní stanovisko
dìkana) zastupovat dìkany FT a FaME na jednání poradních sborù
a pracovních skupin, pøípadnì dalích jednání na základì jejich povìøení; jednat pøímo s ostatními prorektory, kvestorem a kancléøem o vìcech
týkajících se souèástí ve Zlínì; po pøedchozí dohodì s rektorem zastupovat rektora na jednáních AS VUT v záleitostech souèástí ve Zlínì;
c) je povìøen:
øídit pøípravný výbor pro vznik UTB, rozhodovat o poètu èlenù výboru
ze souèástí ve Zlínì a rozsahu jejich pùsobnosti a o zastupování v jednotlivých pøípadech; v zastoupení rektora øízením KaMZ;
d) je odpovìdný za:
kontrolu hospodaøení s pøidìlenými prostøedky a zabezpeèení správy majetku svìøeného do uívání KaMZ v souladu s pravidly dohodnutými
s kvestorem; tímto vak není dotèena pøísluná odpovìdnost kvestora VUT;
e) je povinen:
konzultovat s rektorem postup a návrh zásadních opatøení týkajících se
zøízení UTB a èinností souèástí ve Zlínì, které koordinuje v rámci stanoveného rozsahu pùsobnosti; informovat bezodkladnì rektora o vech
dùleitých záleitostech týkajících se VUT a jeho souèástí; informovat
prùbìnì orgány VUT o postupu pøípravy zøízení UTB; informovat dìkany FT a FaME o výsledcích jednání, na kterých je zastupoval; dbát na
dobrou vzájemnou komunikaci mezi dotèenými orgány VUT, souèástmi
VUT a odpovìdnými pracovníky ve vech vìcech v rámci stanoveného
rozsahu pùsobnosti;
f) pøedkládá:
návrh na jmenování a odvolání øeditele KaMZ; návrh na urèení zamìstnance KaMZ oprávnìného k finanèním operacím a podpisovým vzorùm.

Doc. Ing. Ladislav tìpánek, CSc.,
prorektor pro výstavbu a rozvoj
(první funkèní období)

je odpovìdný za:
plnìní bodù vnitøních pøepisù VUT v Brnì a Dlouhodobého zámìru
VUT v Brnì na léta 1999-2005 týkajících se dislokace a stavební èinnosti; optimalizaci vyuívání nemovitého majetku VUT v Brnì; koncepci rozvoje VUT v Brnì v oblasti investièní výstavby, oprav a rekonstrukcí; zpracování vnitøních norem a jejich aktualizaci v rámci dislokace
a stavební èinnosti; za koordinaci zpracování vnitøních pøedpisù a norem
a jejich aktualizaci v rámci VUT.

Představujeme prorektory
v prvním funkčním období
Prof. RNDr. Josef Janèáø, CSc.

Josef Janèáø se narodil v Kyjovì (1957). Titul RNDr.
získal v roce 1983 v oboru Fyzika pevné fáze na Fakultì
pøírodovìdecké tehdejí UJEP v Brnì. V roce 1988 získal v oboru Fyzikální chemie makromolekul v Ústavu
makromolekulární chemie ÈAV v Praze vìdeckou hodnost CSc. V letech 19831985 pracoval ve Výzkumném

Foto: Pøemysl Janíèek

ústavu makromolekulární chemie v Brnì, v letech
19851987 byl interním aspirantem ÚMCH ÈAV
v Praze. Od roku 1987 do roku 1990 byl samostatný
vìdecký pracovník v ÚMCH v Brnì. Od roku 1990 pracoval na Institute of Materials Science, University of
Connecticut, USA, prvního pùl roku jako Visiting
Professor, v letech 1990 a 1993 jako Assistant Professor a v letech 19931994 jako Associate Professor. Od

roku 1994 do roku 1997 pracoval jako docent pro obor
Materiálové inenýrství v Ústavu chemie materiálù Fakulty chemické VUT v Brnì. Od roku 1997 potom pracuje jako profesor makromolekulární chemie FCH VUT
v Brnì a od roku 1998 jako øeditel ÚCHM FCH VUT
v Brnì. Od roku 1999 je také Adjunct Profesor, Graduate School, University of Connecticut, USA.
Profesor Janèáø je autorem 66 pùvodních sdìlení
v zahranièních èasopisech, 23 pøednáek na mezinárodních konferencích, 4 plenárních zvaných pøednáek na
mezinárodních konferencích, 1 monografie, 3 rozsáhlých kapitol v monografiích, 6 patentù. Oborem jeho
vìdecké èinnosti jsou heterogenní polymerní struktury
(HPS) v tuhé fázi  vztahy mezi morfologií a mechanickou odezvou HPS, syntéza, depozice, struktura
a mechanická odezva tenkých polymerních vrstev a mezifází v HPS, mezní stavy HPS, termomechanická analýza, modelování mechanismù pøenosu napìtí pøes mezivrstvy v HPS  pøedevím vláknových kompozitech,
hydrolytická stabilita a interakce HPS s ivými tkánìmi.
Redakce èasopisu Události poloila vem novì jmenovaným prorektorùm ètyøi otázky. Zde jsou odpovìdi:
Stáváte se novým prorektorem, který sice bude pokraèovat v èinnosti svých pøedchùdcù, jako první vak
bude ovlivòovat osud koly ve tøetím tisíciletí. Jaké
zmìny chystáte v v dohledné dobì?
V první øadì se nedomnívám, e by skuteènost, e
pøítí rok vstoupíme do tøetího tisíciletí, mìla nìjakým
významným zpùsobem ovlivnit rozvoj tvùrèí èinnosti na
VUT. Domnívám se, e mnohem podstatnìjím datem je
datum vstupu Èeské republiky do EU, a proto vidím velkou odpovìdnost nového vedení VUT v pøípravì koly,
a tedy i úrovnì tvùrèí èinnosti jejích pracovníkù, na zvýenou konkurenci po vstupu do EU. Z toho vyplývají
i vechny koncepèní úvahy a plány, se kterými jsem do
funkce prorektora pro tvùrèí èinnost el.
Období nejbliích týdnù nebude ve znamení pøevratných zmìn, ale budeme se spolu s celým vedením VUT
zabývat pøedevím analýzou stavu tvùrèí èinnosti na
VUT jak z hlediska kvantity, tak pøedevím z hlediska
kvality. Pøed nìkolika mìsíci jsem èetl materiál, ve kterém autor pøirovnával VUT ke koatému stromu. Toto
pøirovnání je velmi trefné, avak na rozdíl od autora
tohoto výroku se nedomnívám, e by se mìly vechny
vìtve koatého stromu opatrovat a podporovat. Vedení
VUT v ádném pøípadì nechce pøipravovat kolu ke vstupu do EU jako okrasný strom, ale jako organismus
silný, zdravý a plodný, schopný konkurovat tìm nejvýznamnìjím univerzitám v EU, USA i Asii. Z tohoto
dùvodu dojde v blízké budoucnosti k nutnosti posoudit
objektivnì, které vìtve svùj potenciál u vyèerpaly
nebo které ádný do budoucna neslibují, a ty odstranit.
Domnívám se, e se tyto kroky promítnou do vytvoøení
jasného tvùrèího profilu VUT a pøispìjí i do dalího
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zprùhlednìní financování vìdy a výzkumu na VUT. Ponìkud komplikovanìjí bude situace u humanitních
a umìleckých tvùrèích aktivit, kde lze jen velmi omezenì aplikovat hodnotitelská kritéria bìná u pøírodovìdných èi inenýrských oborù. Avak i zde budeme muset
pøikroèit k neformální kvalitativní evaluaci tvùrèích aktivit a k jejich pøesnìjí profilaci.
Prvním konkrétním krokem k dosaení tìchto cílù
bude práce na pøípravì jasných a prùhledných pravidel
pro tvorbu rozpoètu z prostøedkù na vìdu a výzkum
pro rok 2000. Vzhledem k velmi dobrým výsledkùm
grantové aktivity pracovníkù VUT dolo k navýení
prostøedkù na VaV pro rok 2000  ve srovnání s rokem
1999. Bude tedy mojí snahou, aby se takto získané
prostøedky dostaly k tìm, kteøí je svou aktivitou pro
kolu získali.
Druhým krokem je koordinace prací na pøípravì podkladù pro podání pøihláek do programu Rady vlády Národní výzkumná centra. Zde probíhají velmi intenzivní
pøípravné práce a my chápeme tuto èinnost jako zkouku
schopnosti pièkových pracovi VUT z rùzných fakult
spolupracovat a postupnì se integrovat kolem jasnì definované vìdecké problematiky.
Èeho byste chtìl v èinnosti, která je vám svìøená, dosáhnout?
Hlavním krátkodobým cílem, který si kladu, je zavedení jasných pravidel prùhledného financování tvùrèích
aktivit a pøesunutí rozhodovacích procesù o pouití prostøedkù na nespecifikovaný výzkum maximálnì do
pravomoci jednotlivých øeitelù tak, jak je tomu v USA
i v mnohých dalích vyspìlých zemích. Støednìdobým
cílem je jasnìjí definice nosných oblastí tvùrèích aktivit
VUT. V této oblasti se domnívám, e máme nejvíce rezerv pøedevím v roztøítìnosti malých subkritických
týmù zabývajících se podobnou problematikou
na rùzných fakultách, ve patné komunikaci mezi tvùrèími pracovníky uvnitø VUT a v pøíli silné fakultizaci
tìchto aktivit. Pokud se chceme dobøe pøipravit na vstup
do EU tak, abychom byli dùstojnými spolupracovníky
významných západoevropských univerzit èi jejich silnými protivníky v soutìi o prostøedky z rozpoètu EU na
vìdu, musíme nalézt oblasti, ve kterých jsme silní, kde
máme tradici a prùmyslové zázemí, èi které jsou nové,
prozatím bez vìtího zázemí, ale perspektivní z hlediska
nastupujících prùmyslových aplikací významných pro
ná region.
Které výsledky práce vaeho pøedchùdce nejvíc oceòujete?
Mùj pøedchùdce prof. Kadrnoka pùsobil v pomìrnì
komplikovaném období ekonomických balíèkù, stìhování rektorátu a navíc jako statutární zástupce rektora
mìl kromì péèe o rozvoj vìdy i mnoho dalích organizaèních povinností. Domnívám se, e pøes vechny nepøíznivé vnìjí vlivy se mu podaøilo upevnit to, co
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v organizaci tvùrèích aktivit na VUT zaèal jeho pøedchùdce prof. Cihláø, a pøipravil tak dobré zázemí pro
rychlejí rozvoj tvùrèích aktivit v nadcházejícím období.
Zvlátì bych v tomto ohledu zmínil jeho pøínos k úspìném zahájení programu financování nespecifikovaného
výzkumu Výzkumné zámìry. Z èistì osobního hlediska rovnì velmi oceòuji i fakt, e dokonèil vechny úkoly pøed ukonèením svého funkèního období a zanechal
mi tedy èistý stùl.
Jak by mìla kola typu VUT v Brnì ve tøetím tisíciletí vypadat? Máte nìjaké pøání, které bude tìko realizovatelné, ale pøesto moné?
Vzhledem ke stále se urychlujícímu vývoji nových
prùmyslových a informaèních technologií na jedné stranì a rostoucích ekologických problémù na stranì druhé
je velmi tìké pøedpovìdìt, kam se bude ubírat lidská
spoleènost. K tomu pøibývají nové, málo pøedvídatelné
spoleèensko ekonomické aspekty, související se vstupem ÈR do EU. Uvìdomme si, e VUT existuje teprve
100 let, co je desetina délky celého tisíciletí. Pokud
budu trochu spekulovat, domnívám se, e VUT k tomu,
aby mìlo oprávnìní existovat jetì dalí stovky let, musí
být technickou univerzitou produkující absolventy
s hlubokými znalostmi základních pøírodovìdných a aplikovaných technických disciplin, schopných pouívat tyto
znalosti pøi øeení technických a inenýrských problémù, absolventy s velkou adaptabilitou, a lidi, uvìdomující si i ekologické aspekty své èinnosti. Vzhledem ke
zkuenostem z EU, USA èi Japonska lze pøedpokládat
stále vìtí význam podílu tvùrèí èinnosti na tvorbì finanèních zdrojù koly. Jeliko na nai èinnost pøispívají
daòoví poplatníci, domnívám se, e by se technická univerzita jako VUT mìla mnohem razantnìji angaovat
i v oblasti transferu výsledkù vìdy a výzkumu do prùmyslové praxe. Je to jeden ze zpùsobù, jak tento pøíspìvek vrátit ve formì vzniku prosperujících hi-tech firem
s novì vytvoøenými vysoce kvalifikovanými pracovními
pøíleitostmi. V oblasti transferu technologií a podpoøe
regionu vidíme velký potenciál ve spolupráci s Èeským
technologickým parkem a Magistrátem mìsta Brna pøi
tvorbì podnikatelských inkubátorù.
Jako vìdecký pracovník vìøím v nekoneèné monosti
vìdeckého poznání pøi øeení problémù lidské existence
a rozvoje spoleènosti. Mým pøáním je, abychom byli
schopni pøekonat osobní èi úzce fakultní zájmy a postupnì kolu alespoò v oblasti tvùrèí více integrovali
a dovedli tak mnohem efektivnìji vyuívat nae omezené prostøedky finanèní i lidské.

Prof. Ing. Jiøí Kazelle, CSc.

Narodil se v Èerné Hoøe (1946). Po absolvování SVV
ve Velkém Meziøíèí (1963) nastoupil na studium Fakulty elektrotechnické VUT v Brnì v oboru Technická ky-

bernetika, specializace samoèinné poèítaèe. Po absolvování a získání titulu Ing. zaèal pracovat na fakultì, kterou vystudoval (nyní Fakulta elektrotechniky a informatiky). Vìdeckou hodnost CSc. získal v roce 1980 v oboru
Elektrotechnologie. V téme oboru byl v roce 1986 jmenován docentem a v roce 1993 habilitován docentem.
Profesorem v oboru Elektrotechnická a elektronická technologie byl jmenován v roce 1998.
V letech 19901991 byl prodìkanem FE VUT v Brnì
pro zahranièní styky a dálkové studium, 19911994 dìkanem této fakulty a v letech 19941997, po zmìnì názvu fakulty, byl dìkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brnì. Od roku 1997 byl prodìkanem
FEI VUT pro vìdu, výzkum a tvùrèí èinnosti a doktorské studium a vedoucí Ústavu elektrotechnologie FEI
VUT.

ka v magisterském studijním programu na Fakultì elektrotechniky a informatiky Západoèeské univerzity
v Plzni.
V pedagogické oblasti pracoval od nástupu na katedru
elektrotechnologie FE VUT v Brnì v roce 1968. Zamìøoval se zejména na oblasti materiálù a technologií, fyziky elektrotechnických materiálù, zejména keramických
materiálù s vysokou permitivitou a materiálù pro piezoelektrické aplikace, dále technologie souèástek a obvodù
a v poslední dobì zejména na oblast výrobních procesù
a nekonvenèních technologií.
Je autorem a spoluautorem 8 titulù skript. Je rovnì
spoluautorem nových studijních oborù Elektrotechnická výroba a management v magisterském i bakaláøském
studijním programu.
Ve vìdeckovýzkumné oblasti se nejdøíve zamìøoval
na otázky automatizace mìøení, elektroizolaèní materiály, piezoelektøinu a piezoelektrické rezonátory. Oblast
piezoelektrických rezonátorù a stabilizace rezonanèního
kmitoètu byla pøedmìtem jeho disertaèní práce. Po roce
1980 se jeho vìdeckovýzkumná èinnost pøesunula do
oblasti elektrochemických zdrojù elektrické energie.
V poslední dobì se zabývá otázkami aplikací akumulátorù v trakci, elektromobily, obnovitelnými zdroji elektrické energie, optimalizací provozu akumulátorù a zejména elektronikou v oblasti monitorování èinnosti
elektrochemických zdrojù elektrické energie. Spolupracuje na projektu Ministerstva dopravy na období 1997
a 2000 Provoz a vyuití elektromobilù. Je øeitelem
výzkumného zámìru na FEI VUT  CEZ Výzkum zdrojù, akumulace a optimalizace vyuití elektrické energie
v ekologických aplikacích, který je plánován na léta
19992003.
Je spoluautorem 6 prací prezentovaných na významných konferencích v Japonsku, ÈSFR a v Nìmecku,
spoluautorem 7 prací prezentovaných na International
Power Sources Symposium v letech 1988, 1991 a 1993.
Tyto práce byly pozdìji publikovány v kniní formì. Je
spoluautorem dalích asi 40 prací z oblasti elektrochemických zdrojù elektrické energie a elektroniky, pøednesených na konferencích v Èeské republice a v zahranièí,
a také spoluautorem 4 patentù a 1 prùmyslového vzoru
v Èeské republice.
Odpovìdi na otázky redakce:

Foto: Pøemysl Janíèek

Profesor Kazelle je èlenem nìkolika vìdeckých rad,
pøedsedou oborových rad, pøedsedou komise pro státní
závìreèné zkouky z oboru Elektronické souèástky
a systémy v bakaláøském studijním programu a Elektrotechnická výroba a management v magisterském studijním programu na FEI VUT, pøedsedou komise pro
státní závìreèné zkouky v oboru Komerèní elektroni-

Stáváte se novým prorektorem, který sice bude pokraèovat v èinnosti svých pøedchùdcù, jako první
vak bude ovlivòovat osud koly ve tøetím tisíciletí.
Jaké zmìny chystáte v dohledné dobì?
Jsou rùzné okamiky a rùzná data, kdy se lidé zamýlejí nad tím, co by mìli uèinit, nebo co by mìli
uèinit ti druzí. Nástup do tak zodpovìdné funkce takovým okamikem jistì je a konstatování, e budu ovlivòovat osudy koly ve tøetím tisíciletí  to zavazuje, to
je výzva.
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Resort, který mi byl svìøen, nemá pøímé pokraèování
z pøedchozího období. Základem je resort zahranièních
stykù, ale dochází nejen ke zmìnì názvu z útvaru Zahranièní styky na Vnìjí vztahy, ale co je dùleitìjí, dochází k rozíøení obsahu i rozsahu èinností. Mým
úkolem bude koordinace spolupráce se zahranièními
univerzitami a institucemi, zejména s vazbou na Evropskou Unii a jí vyhlaované projekty, s domácí a zahranièní realizaèní hospodáøskou sférou, komunikace
s orgány státní správy, orgány mìst v regionu, firmami
a institucemi v oblasti zájmu VUT, vnìjí prezentace
VUT, pøíprava rozvojových projektù VUT, koordinace
èinností v oblasti hodnocení a akreditací, vnìjích vazeb, informaèních technologií a v neposlední øadì
i v oblasti celoivotního vzdìlávání. Z naznaèených
úkolù plyne, e øada oblastí zasahuje i do resortù mých
kolegù a pùjde tedy o koordinovanou èinnost celého
týmu vedení VUT.
Takto pojatá èinnost útvaru vnìjích vztahù nutnì vyvolá i zmìny ve struktuøe a organizaci nìkterých sloek
rektorátu VUT. Nechci tím øíci, e se uvedené aktivity
døíve nerealizovaly, ale nyní by se mìly koncentrovat do
definovaného útvaru s jasnými vazbami na funkcionáøe
a dalí sloky rektorátu, a co povauji za velmi dùleité,
samozøejmì na fakulty, kterým by poskytoval pøísluný
servis. Vlastní organizaèní zmìny jsou sice dùleité, ale
nejsou rozhodující. Z tohoto dùvodu se snad jen zmíním
o zámìru vytvoøit Útvar vnìjích vztahù s oddìlením
zahranièních stykù (International Office). Toto oddìlení
by mìlo být vedeno vysokokolským pracovníkem
s aprobací na cizí jazyky a zajiovalo by vekeré èinnosti smìrem do zahranièí, s výrazným akcentem na projekty a legislativu EU. Je tøeba si uvìdomit, e dle optimistických úvah se v závìru funkèního období tohoto
vedení VUT oèekává ná vstup do EU, a tedy práce
v této oblasti musí sledovat a realizovat zdatný profesionální tým. Není tøeba mít obavy, e dojde k výrazným
personálním zmìnám a k výraznému nárùstu pracovníkù. Útvar vnìjích vztahù bude kooperovat v oblasti
propagace mj. s nakladatelstvím VUTIUM, v oblasti informaèních technologií s útvarem CVIS, v oblasti vzdìlávání s Centrem distanèního vzdìlávání a v souladu
s dlouhodobým zámìrem VUT se bude podílet na pøípravì projektu zøízení Centra vzdìlávání a poradenství
(CEVAPO) s následným zaèlenìním Centra distanèního
vzdìlávání.
Èeho byste chtìl v èinnosti, která je vám svìøena,
dosáhnout?
Domnívám se, e kadý, kdo pøebírá jakoukoliv funkci, má své pøedstavy o èinnostech, metodách a zejména
cílech, kterých hodlá dosáhnout. Z pøedchozích informací vyplývají úkoly, které jsou mnì svìøeny. Rád bych
splnil to, co je ode mne oèekáváno, rád bych pøispìl
k dosaení cílù, které nové vedení VUT proklamovalo
v pøedvolebním období. Mám sice na starosti oblast vnìj-
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ích vztahù, ale za neménì dùleité povauji i øeení
vnitøních vztahù, vztahu fakult k rektorátu, mezifakultních vztahù atp. V neposlední øadì bych chtìl pøispìt ke
skuteèné, nikoliv jen proklamované integraci fakult VUT
v uznávanou technickou univerzitu.
Které výsledky práce vaeho pøedchùdce nejvíc oceòujete?
Je asi v pøirozenosti lidské obdivovat to, co èlovìk
sám neumí, nebo to, co jiní dìlají lépe. Záleí potom ji
jen na povaze jedince, zda se k tomu veøejnì dozná, ocení schopnosti druhého, nebo bude jen tie závidìt a navenek se tváøit bohorovnì èi alespoò lhostejnì. Paní profesorka Zemánková peèovala o resort zahranièních stykù,
ale její èinnost byla irí a zasahovala i do oblasti prezentace VUT na veøejnosti. Oceòuji její èinnost v oblasti
navazování kontaktù se zahranièím, zejména s tak významnou zemí jako je Francie. Oceòuji její podíl na realizovaných nových stavbách VUT, které reprezentují nai
kolu navenek, ale co je dùleitìjí, umoòují zamìstnancùm a studentùm VUT pracovat v krásném a funkèním prostøedí. Oceòuji její aktivity v kulturních akcích,
poøádání výstav atp., které mají pro VUT význam nejen
propagaèní, ale i ducha povznáející. A to se domnívám,
e je na technické univerzitì velmi dùleité.
Jak jsem ji uvedl ve výètu nìkterých èinností novì
koncipovaného útvaru vnìjích vztahù, budu navazovat
na práci nejen resortu zahranièních stykù, ale i dalích
prorektorù. Zatím se s minulou èinností rektorátu intenzivnì seznamuji a jistì èasem budu mít dùvody rozíøit
oblasti práce mých pøedchùdcù, které jsou hodny ocenìní, které nejsou vidìt na první pohled, ale bez kterých by
VUT nebylo tím, èím je.
Jak by mìla kola typu VUT v Brnì ve tøetím tisíciletí vypadat? Máte nìjaké pøání, které bude tìko realizovatelné, ale pøesto moné?
Domnívám se, e minulá vedení VUT vykonala mnoho dobré práce ve smìru koncepce vývoje naí koly.
Tento smìr nebude zásadnì mìnìn ani na prahu tøetího
tisíciletí. Hovoøíme-li o tøetím tisíciletí, lze asi reálnì
spíe chápat formování VUT v nìkolika následujících
letech nebo snad desetiletí. Úvahy v oblasti vzdálenìjího horizontu v dobì tak rychle se mìnících moností
a podmínek technických, politických, sociologických
a øady dalích by byly asi jen velmi odváným námìtem
pro science fiction.
Nae univerzita se bude muset vypoøádat s øadou problémù. V oblasti pedagogické má nae kolství velmi
dobrou tradici a dobrý zvuk ve svìtì. To vak nestaèí.
Technická univerzita musí mít velice silné zázemí
v prùmyslu a vazby na nìj. Technická univerzita nesmí
být prosebníkem o pøíspìvek z prùmyslu, ale musí hrát
aktivní roli. Podniky a jejich vývojové útvary musí cítit
potøebu spolupráce s vysokou kolou, a to nejen z dùvodù
prestiních, ale ze samotné podstaty potøeby vyuití ob-

rovského intelektuálního potenciálu univerzity. Není
únosné poøizovat na kole nákladná zaøízení, èasto rychle morálnì zastarávající, jen pro potøebu výuky a nevyuít je pro potøeby prùmyslu. Není vak také moné realizovat výuku na zastaralých zaøízeních, se kterými se
absolvent v praxi ji nesetká. Technická univerzita by
mìla mít pøístup k tìm nejmodernìjím zaøízením a technologiím. Spoleèná vývojová pracovitì, úèast pracovníkù koly ve vývojových programech podnikù a naopak
pøedávání aktuálních nových poznatkù z prùmyslu studentùm by mìlo být normální a nikoliv výjimeèné. Iv této
oblasti by mìl resort, který mám na starosti, ve spolupráci s prorektorem pro tvùrèí èinnosti a s fakultami, sehrát
významnou roli.
Nae Vysoké uèení technické  to nejsou jen ryze
technicky zamìøené fakulty. Jsou zde i dvì fakulty zamìøené na ekonomiku. Z hlediska skladby technické univerzity to povauji za ideální kombinaci. Technická díla
vytváøená bez ekonomických souvislostí, výroba bez
znalostí zákonù trhu, marketingu atp. není myslitelná,
a tedy není myslitelná ani moderní technická univerzita
bez takto zamìøených fakult. A celou tu pestrou paletu
doplòuje jedna fakulta zamìøená technicko-umìlecky
a jedna vyslovenì umìlecky. Domnívám se, e paleta je
pøipravena se vemi potøebnými barvami  mùeme tedy
pokraèovat v tvorbì obrazu moderní technické univerzity pro tøetí tisíciletí, který zapoèali nai pøedchùdci.
Pøi sestavování struktury by VUT mìlo navázat na
nae tradice. I s pøihlédnutím k výrazné rozmanitosti
v zamìøení jednotlivých fakult bych upøednostòoval
model s výrazným postavením jednotlivých fakult, kde
rektorát plní velmi dùleitou úlohu integrujícího prvku,
úlohu úøadu, který fakulty potøebují, který jim pomáhá,
který je osvobozuje od èinností, které je více èi ménì
odpoutávají od jejich hlavního poslání, tj. od tvùrèích
èinností a výchovy studentù. Cílem je model, kde fakulty budou cítit potøebu rozsáhle kooperovat, kdy nebude podstatné, zda dané významné dílo vzniklo na té
èi oné fakultì, ale e vùbec vzniklo a tvùrci díla budou
se samozøejmostí sdìlovat, e vzniklo na Vysokém uèení technickém. Moná cítíte, e asi hovoøím o nìjakém
svém pøání tìko realizovatelném, ale pøesto moném.
A mohu-li vyslovit jetì jedno pøání z této oblasti, tak
by se týkalo prestie VUT. Pøál bych si, aby se nae
kola zaøadila mezi ty technické univerzity, které budou vyhledávány studenty ze zemí na západ od naich
hranic, aby zde studovali v rámci mobility obvyklé mezi
tamními univerzitami, aby absolvent naeho Vysokého
uèení byl akceptován nejen kvùli svým znalostem, ale
i kvùli jménu univerzity, kterou absolvoval. V tomto
smìru hodlám z titulu svého úøadu vnìjích vztahù udìlat maximum, ale to dalí a podstatnì dùleitìjí pro
dosaení takového stavu budeme muset svojí èinností
vykonat my vichni.

Doc. Ing. Ladislav tìpánek, CSc.

Ladislav tìpánek se narodil v Brnì (1943). Po maturitì na jedenáctileté støední kole v roce 1960, v dùsledku
nepøijetí ke studium na FAPS VUT, pracoval rok jako
pomocný dìlník ve stavební dílnì n. p. Závody Jana
vermy (Zbrojovka) Brno.
V letech 19611966 studoval na Fakultì stavební Vysokého uèení technického v Brnì, obor Pozemní stavby.
Absolvoval ve smìru Architektura a pozemní stavitelství, ve studijním oboru Pozemní stavby a konstrukce.
Diplomovou práci na téma Hotel (lùková èást) obhájil a státní závìreènou zkouku sloil v roce1966 a získal
titul Ing.

Foto: Pøemysl Janíèek

V letech 19661968 pracoval v Prùmyslových stavbách Gottwaldov. Po základní vojenské slubì (1968)
nastoupil do projekce Pozemních staveb Brno a poté
(1969) na VAAZ  VSP Brno do výzkumu. Ve vývoji
Pozemních staveb Brno pracoval jetì od roku 1972
a od roku 1973 ji a do svého jmenování prorektorem
pracoval na Fakultì stavební VUT v Brnì.
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Pøednáí pøedmìt Pozemní stavitelství od roku 1977
dosud. Vedl diplomové práce od roku 1982 dosud, celkem 90 diplomových prací. V roce 1984 obhájil disertaèní práci a byla mu udìlena vìdecká hodnost CSc.
v oboru Teorie a konstrukce pozemních staveb. V roce
1988 byl na základì rozhodnutí VR FAST jmenován
docentem v oboru Pozemní stavby. V roce 1980 byl jmenován èlenem komise pro státní zkouky na FAST VUT,
od roku 1990 jmenován pøedsedou komise. Dìkany stavebních fakult ÈVUT Praha, SVT (STU) Bratislava
a TU Koice jmenován pøedsedou komisí pro státní
zkouky od roku 1990 dosud.
Od roku 1990 do roku 1994 jmenován prodìkanem
Fakulty stavební VUT v Brnì pro obor Pozemní stavby.
V letech 19941997 jmenován statutárním zástupcem
dìkana a prodìkanem Fakulty stavební pro vzdìlávací
èinnost. V roce 1997 byl Akademickým senátem Fakulty stavební VUT zvolen dìkanem.
Byl a je èlenem nìkolika vìdeckých rad. Od roku
1997 je autorizovaný inenýr pro obor Pozemní stavby
od roku 1997. Èlen výboru oblastní poboèky ÈKAIT od
roku 1998 do roku 2000. V roce 1998 byl ministrem
spravedlnosti jmenován znalcem v oboru stavebnictví,
odvìtví stavby obytné a odvìtví stavby prùmyslové.
Odpovìdi na otázky redakce:
Stáváte se novým prorektorem, který sice bude pokraèovat v èinnosti svých pøedchùdcù, jako první
vak bude ovlivòovat osud koly ve tøetím tisíciletí.
Jaké zmìny chystáte v dohledné dobì?
Tøetí tisíciletí je sice významným dìjinným mezníkem, ale tato skuteènost není sama o sobì oproti jiným
letopoètùm zase a tolik výjimeèná. Kadá doba v historii
pøináela nové podmínky, na nì bylo vdy potøebné
rychle adekvátnì reagovat, a ani toto období nebude jistì jiné.
Nebylo by na místì bezprostøednì po nástupu do funkce pøicházet s návrhy více èi ménì podstatných zmìn,
ani by byl jejich dopad dùkladnì uváen. Domnívám
se, e nejprve je zapotøebí se dokonale se situací ve
svìøené oblasti seznámit, analyzovat souèasný stav i reálné monosti postupného zlepování prostøedí, v nìm
fakulty pùsobí. S urèitými námìty v tomto smìru jsem
funkci prorektora pøijímal, nìkteré zmìny zøejmì nastanou, ale jejich konkretizaci a uskuteènìní bude potøeba
nejprve uváit v celé íøi vzájemných souvislostí.
V kadém pøípadì se budu snait o to, aby kadá navrená zmìna vedla ke zlepení stávající situace a pøispìla
k pozitivnímu rozvoji naí vysoké koly.
Èeho byste chtìl v èinnosti, která je Vám svìøena,
dosáhnout?
Posláním vysoké koly je optimální skloubení vzdìlávací a tvùrèí èinnosti, rozvoj poznání, jako nezbytné
podmínky a záruky kvalitnì vysokokolsky vzdìlaných
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odborníkù. K tomu nepostaèí jen obìtaví, pro vìc zanícení pedagogové a schopní studenti, ale i vytvoøení
vyhovujícího zázemí a prostøedí, které vykonávání této
èinnosti na vysoké úrovni podpoøí a umoní v areálech
i v budovách, svìøených Zákonem è. 111/98 Sb. kole
do majetku. Ne ve je v tomto smìru ideální
a v naprostém poøádku. Nìkteré budovy a areály jsou
relativnì nové, nìkteré jsou èásteènì rekonstruované
a modernizované. Øada budov, vzhledem ke svému stáøí
a stavebnímu stavu, vak pro pøizpùsobení souèasným
i budoucím poadavkùm úpravy a modernizaci vyaduje. K tomu vemu neopomenutelnì pøistupuje potøeba systematicky zajiované nezbytné údrby vech objektù bez rozdílu jejich stáøí. Není to jen otázka potøeby
a mnoství finanèních prostøedkù, které jsou a budou
k tìmto úèelùm k dispozici, ale i jejich úèelného postupného vynakládání podle stupnì naléhavosti. Jsem
pøesvìdèen o tom, e spoleèným úsilím vedení VUT,
kompetentních oddìlení rektorátu a jmenované stavební komise se podaøí uèinit dalí kroky k úspìnému
rozvoji fakult i koly jako celku.
Které výsledky práce Vaeho pøedchùdce nejvíc oceòujete?
Bìhem své stoleté historie bylo VUT postaveno pøed
øeení øady dislokaèních problémù. Cesta, která byla po
roce 1990 nastoupena, byla úspìná, lze ji hodnotit pozitivnì právì proto, e bylo dosaeno øady významných
výsledkù. Moji pøedchùdci ve funkci prorektorù se o to
svojí usilovnou prací velmi zaslouili a zapsali se jí do
dìjin naí vysoké koly. Bylo by znaènì rozsáhlé pøipomenout a vyjmenovat beze zbytku ve, èím se o rozvoj
a výstavbu VUT zaslouili moji nedávní pøedchùdci 
Doc. Lukaík, Doc. Mencl a Doc. Hobst. Je pro mì zavazující v jejich práci a nastoupené cestì pokraèovat tak,
aby VUT a vechny jeho fakulty mìly co nejlepí podmínky ke své èinnosti.
Jak by mìla kola typu VUT v Brnì ve tøetím tisíciletí vypadat? Máte nìjaké pøání, které bude tìko realizovatelné, ale pøesto moné?
Ji pøítí rok vstoupíme do tøetího tisíciletí, doby, která bude jetì intenzivnìji provázena explozí vìdy, techniky, výrobních i informaèních technologií, které se projeví do vech èinností lidstva. Na tyto nové podmínky
musí i nae kola v potøebném pøedstihu reagovat. Stejnì jako nae republika, bude i nae vysoké kolství zaèlenìno do mezinárodní integrace a bude v ní chtít úspìnì obstát. V duchu své stoleté tradice nemùe VUT zùstat
stranou a mìlo by vdy patøit ke kolám, jejich jméno
bude kadým vyslovováno s uznáním a úctou. Vìøím, e
toto je pøáním celé akademické obce i vech zamìstnancù VUT. K tomu, aby se naplnilo, musí pøispìt svým
podílem kadý z nás.

Jmenování děkanů Vysokého učení technického v Brně
Dne 31. ledna 2000 jmenoval rektor Vysokého uèení technického v Brnì Prof. Ing. Petr Vavøín, DrSc. po pøedcházející dohodì s Prof. RNDr.
Ing. Janem Vrbkou, DrSc. podle § 28 odst. 2 zákona è. 111/98 Sb. o vysokých kolách a na návrh akademických senátù fakult jejich dìkany na
tøíleté funkèní období od 1. února 2000. Jsou jimi:

Doc. RNDr. Jiøí Dostál, CSc.,
dìkan Fakulty technologické VUT Zlín (2. funkèní období)
Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc.,
dìkan Fakulty chemické VUT (1. funkèní období)
Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.,
dìkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT (2. funkèní
období)
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,
dìkan Fakulty architektury VUT (1. funkèní období)
Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.,
dìkan Fakulty stavební VUT (1. funkèní období)
Doc. Ing. Josef Vaèkáø, CSc.,
dìkan Fakulty strojního inenýrství VUT (1. funkèní období)
Podìkoval vem prorektorùm a dìkanùm za jejich práci a vzájemnou spolupráci v uplynulém funkèním období.

Rektor Petr Vavøín ocenil práci dìkana Prof. Ing. Lubomíra Lapèíka, DrSc. pøi znovuzaloení a rozvoji Fakulty chemické a pøedal mu
pamìtní medaili ke 100. výroèí zaloení VUT.

Pøedstavujeme vám novì jmenované dìkany fakult chemické, architektury, stavební a strojního inenýrství. Redakce èasopisu Události na VUT poloila vem ètyøi otázky a odpovìdi spolu se struènou
vizitkou nových dìkanù nyní uvádíme.

Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc.,
DÌKAN FAKULTY CHEMICKÉ

Milan Drdák je narozen ve Vsetínì (1949). Poté, co v roce
1968 absolvoval Støední prùmyslovou kolu chemickou
v Bratislavì v oboru Konzervace potravin, vystudoval Fakultu chemicko-technologickou SVT v Bratislavì v oboru
Konzervace potravin a technologie masa a v roce 1973 získal
titul inenýra. Na tée fakultì získal v roce 1973 v oboru Chemie a technologie poivatin vìdeckou hodnost CSc. za disertaèní práci na téma Objektivizace hodnocení barevnosti nìkterých potravináøských produktù. Titul docenta získal v roce
1984 a za doktorskou disertaci na téma Barevnost a barviva
vybraných potravináøských produktù mu byla v roce 1990
udìlena vìdecká hodnost DrSc. Titul docenta obhájil v roce
1994 za pøíspìvek k hodnocení a zvyování kvality potravin.
Titul profesora získal v roce 1997 na Fakultì chemické Vysokého uèení technického v Brnì.
Zaèal pracovat jako technik Støedoslovenského masného
prùmyslu v Dubnici nad Váhom (197374), v letech 1974 a
1977 pracoval jako interní aspirant na Chemicko-technologické fakultì SVT v Bratislavì. Poté rok pracoval jako samostatný referent ekonomiky práce  SSRS, Bratislava. Od roku
1978 do roku 1995 byl odborným asistentem a docentem Chemicko-technologické fakulty SVT Bratislava, v letech 1988
a 1990 vedoucí Katedry potravin, 1987/88 prodìkan CHTF
SVT Bratislava. Od roku 1995 pracuje jako docent a potom
profesor Fakulty chemické VUT v Brnì.
Profesor Drdák je autorem 2 vysokokolských uèebnic,
4 monografií, 9 skript (z toho 4 pro PGS), 122 pùvodních
prací v èasopisech (50 v zahranièních), 31 odborných èlánkù,
7 patentù a 9 pøihláek patentù. Vedl 60 diplomových prací,
vypracoval 58 posudkù na diplomové práce, vedl a vede 15 as-
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pirantù a doktorandù (ètyøi úspìnì obhájili disertaèní práce
 1 z Mexika). Pùsobil jako pøedseda Potravináøské sekce
SCHS (198795), od roku 1993 je èlenem Working Party of
Food Chemistry FECS.

poèin pro následující období. Knihovna se ji stala nepostradatelnou slokou vzdìlávacího systému s vyuitím Internetu.
Uvìdomujeme si také její pøítí roli zejména v oblasti celoivotního vzdìlávání a sebevzdìlávání.

Odpovìdi na otázky redakce:

Co bude hlavní prioritou Vaí práce, èeho byste chtìl za
svého pùsobení ve funkci dìkana dosáhnout?
Jak jsem ji uvedl, nae fakulta byla obnovena v roce 1992.
Prudký nárùst studentù, vytvoøení pracovního kolektivu, nesmírné úsilí pøi zajitìní nezbytného materiálního zabezpeèení a bìného chodu fakulty, vèetnì stìhování do nových prostor, pochopitelnì poznaèily fungování fakulty navenek
i uvnitø. Po této hektické dobì bude pøirozené, e se musí
posoudit organizaèní struktura fakulty, vytíení vìdecko-pedagogických pracovníkù, funkènost dìkanátu a hledání monosti pro to, aby kadý pracovník plnil úkoly tak, aby byly
zajitìny vechny základní prvky fungování vysokokolské
instituce, s dùrazem na výuku studentù, nezatìování uèitelù
jinými èinnostmi, které nesouvisejí s jejich pùsobením pedagogickým, vìdeckým a výchovným, a tím také vytvoøení podmínek pro jejich osobnostní rùst. Proto není jednoduché øíct,
co je hlavní prioritou. Chci vak volnì navázat na pøedchozí
otázku. Na fakultì si plnì uvìdomujeme, e zákonem o vysokých kolách nám byla svìøena také odpovìdnost za celoivotní vzdìlávání, které se zcela urèitì stane nejvýraznìjím
rysem vzdìlávání v informaèní spoleènosti. Z tohoto pohledu
se musí také posuzovat priority fakulty, a to zejména v oblasti
vzdìlávání naich vìdecko-pedagogických pracovníkù. Nejen
pro zvládnutí informaèních a komunikaèních technologií na
nezbytné úrovni, ale také pro posun v kvalitì výuky, tj. postupné pojetí výuky jako jednostranného procesu posunout
do oblasti spolupráce se studenty a následnì v podpoøe jejich
samostatné a tvùrèí práce. Pokud mé okolí zaznamená posun
v tìchto vybraných oblastech, budu mít vnitøní pocit, e mé
pùsobení ve funkci nebylo marné.

Co si myslíte o poètu studentù na Vaí fakultì, je pøimìøený, je jich mnoho, èi málo? Je zájem o studium právì na
Vaí fakultì?
Východiskem pro odpovìï je skuteènost, e èinnost fakulty byla obnovena v roce 1992. Ukázalo se, e vypracovaný
návrh na obnovení fakulty vycházel z hlubokých znalostí potøeb regionu. Proto souèasný poèet studentù se jeví jako pøimìøený a je rámcovì v souladu s pøedpoklady z let 1992 a
1993. Pøedpokládáme, e perspektiva nárùstu poètu studentù
o 1020 % bude souviset s oivením hospodáøské sféry regionu.
Pøi tvorbì koncepce rozvoje fakulty se vycházelo z nezbytné
potøeby vytvoøit studijní programy co nejvíce iroce profilované, které umoòují uplatnìní absolventù v rùzných specializacích. Myslíme si, e ná absolvent je pøipravován na rychlou adaptaci v prùmyslové sféøe, ve výzkumu, vývoji,
kontrolních institucích státní správy, v marketingových a poradenských firmách, ale také pro vlastní podnikání. Zájem
o studium se dá zjednoduenì vyjádøit pomìrem poètu pøihláek a moností fakulty pøijmout urèitý poèet studentù. Zájem
je zpravidla 23krát vìtí, ale byl také 45krát vìtí. Tøeba
poznamenat, e pøi souèasném zpùsobu financování podle
poètu studentù oèekáváme v pøítím kolním roce znaèné problémy pøi zabezpeèování alespoò základní výuky. Chemické
fakulty patøí k typu kol nároèných na materiálové zabezpeèení. Mnohé støední koly, ze kterých k nám pøicházejí uchazeèi
o studium, nemají maturitní roèníky, a tak pro nás vzniká
znaèný problém zabezpeèit normální chod fakulty.
Vidìl byste rád nárùst poètu studentù nìkterého ze tøí
typù studijních programù? A proè?
Èásteènì jsem ji odpovìdìl v první otázce. Na fakultì
povaujeme za pomìrnì ustálený magisterský a bakaláøský
studijní program. Pokusíme se vytvoøit podmínky pro stabilizaci doktorských studijních programù s cílem zvýení poètu
studentù a splnìní podmínky minimálnì zachování nároènosti
tohoto typu studia. Kvalitní vìdecká výchova je zárukou nejen pro budoucnost fakulty, ale vidím v ní také nezastupitelnou úlohu vysokých kol pøi výchovì tìchto absolventù pro
potøeby spoleènosti a zabezpeèení jejího rozvoje.
Vnímáte Internet jako velmi významnou monost studentù pro získání informací potøebných a uiteèných ke studiu?
Vedení fakulty v souladu s koncepcí státní informaèní politiky ve vzdìlávání povauje tuto oblast za prioritu ve své
èinnosti. V nejblií dobì máme v plánu své práce právì øeení uvedené problematiky s cílem postupnì pøipravit uèitele
na výchovu k funkèní gramotnosti a následnì na ivot
v informaèní spoleènosti. Budeme se i ve vztahu k této nesmírnì závané otázce také více zabývat nutností vytvoøit rámec celoivotního vzdìlávání. Èeká nás také øeení problému
uplatnìní informaèních a komunikaèních technologií ve studijních materiálech, vèetnì distanèního vzdìlávání a sebevzdìlávání. Vytvoøení areálové knihovny povaujeme za závaný
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Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,

DÌKAN FAKULTY ARCHITEKTURY

Josef Chybík se narodil v Krnovì (1952). Absolvoval SP
stavební v Opavì a v roce 1977 vystudoval obor Pozemní
stavby na Fakultì stavební VUT v Brnì. V roce 1984 na SVT
v Bratislavì absolvoval postgraduální studium stavební fyziky. Vìdeckou výchovu na Fakultì stavební fakultì VUT ukonèil v roce 1989. V roce 1997 se v oboru Konstrukce v architektuøe habilitoval na Fakultì architektury VUT v Brnì.
Po absolvování vysoké koly a do roku 1994 pracoval
v Obchodním projektu. V letech 1979 a 1984 externì pùsobil
na Fakultì stavební VUT. Na základì konkurzního øízení mu
bylo v roce 1994 umonìno nastoupit na místo pedagogicko
vìdeckého pracovníka FA VUT. Od roku 1999 je vedoucím
Ústavu stavitelství. V prosinci 1999 byl zvolen dìkanem.
V oboru Pozemních staveb je autorizovaným inenýrem
a v oboru Energetického auditorství je autorizovaným auditorem.
Jako zodpovìdný projektant pracoval na více ne tøiceti
stavebních projektech. Pøednáel na øadì národních a 9 mezinárodních konferencích, je autorem nebo spoluautorem
1 monografie, 5 uèebních textù, 4 oponovaných výzkumných
zpráv, 2 uèebnic, 62 odborných èlánkù a 4 publikací vyda-

ných ve firemní edici. Souèasnì pùsobí v redakèních radách
3 èeských odborných èasopisù.
Odpovìdi na otázky redakce:
Co si myslíte o poètu studentù na Vaí fakultì? Je pøimìøený, je jich mnoho, èi málo? Je zájem o studium právì
na Vaí fakultì?
Zájem o studium na Fakultì architektury VUT byl vdy
velký a ani v souvislosti s populaènì slabími roèníky nelze
hovoøit o tom, e by ochabl. Napøíklad letos se o studium
uchází pøiblinì pìtkrát více zájemcù, ne lze pøijmout
(v pøedelých letech byl pøevis zájmu a osminásobný). Jsme
tedy kolou, která mùe organizovat nároèné pøijímací øízení.
Pouze nejschopnìjí uchazeèi se mohou stát naimi studenty.
Zájem o studovaný obor se potom zákonitì odráí v pøístupu
ke studiu a ve studijních výsledcích.
Vidìl byste rád nárùst poètu studentù nìkterého ze tøí
typù studijních programù? Proè?
Pøedpokládaný roèní nárùst, regulovaný Ministerstvem
kolství mládee a tìlovýchovy, se pro nai fakultu uvauje
3 %. Jestlie dnes máme ve tøech studijních programech
530 studentù, mùe zvýení èinit 16 osob.
V ádném pøípadì bychom v celém rozsahu tuto monost
nevyuili jen v prvním stupni. Pøiklonil bych se k tomu, abychom v novém kolním roce do prvního roèníku místo dosa-
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vadních 70 pøijali 80 studentù. Zbývající moný nárùst potom
mùe pøipadnout na posílení doktorského studijního
programu.
Je vak moný jetì druhý pohled na vìc. Jeho zastánci
soudí, e by se poèet studentù na FA, alespoò v bakaláøském
a magisterském stupni, v ádném pøípadì zvyovat nemìl. Mìl
by spíe reflektovat aktuální demografickou situaci a hospodáøské podmínky charakterizované ekonomickou recesí. Také
se objektivnì argumentuje tím, e by zvýení stavu mohlo
ohrozit kvalitu výuky. V prizmatu tohoto názoru by stávající
poèet studentù mìl být zachován, pøípadnì se sníit.
Jedná se o sloitý a s ohledem na probíhající pøijímací øízení také aktuální problém.
Vnímáte Internet jako velmi významnou monost studentù pro získávání informací potøebných a uiteèných ke
studiu?
Jetì pøed nìkolika málo desetiletími nebylo mono dohlédnout, jaké úrovnì dosáhne technický rozvoj na pøelomu
tisíciletí. Konzervativní èlovìk se jen obtínì smiøuje
s ukrutnou rychlostí a nìkdy i bezohledností globalizujícího
se svìta. Technický pokrok chápe jako prostøedek jediné
civilizace, která ty ostatní poírá a odosobòujícím zpùsobem
naruuje vztahy mezi lidmi. Naopak progresivisté  technokrati jsou nadeni. Nové technologie povaují za nástroj,
který je osvobozuje od veho pøeilého èi staromilského
a umoòuje jim snadný kontakt a komunikaci s nejirím svìtem.
Jsme atakováni a prosycováni nekoneèným tokem informací. Stáváme se nebo se mùeme stát høíèkou elektronických
médií. Èasto napøíklad sklouzáváme na úroveò pouhých konzumentù, kteøí pasivnì od èasného rána do pozdních noèních
hodin sledují blikající svìtlo televizní obrazovky. Jsme na
prahu civilizaèní tragédie  pøestáváme èíst.
V tomto prostøedí se u nás objevuje pomìrnì nový komunikaèní prostøedek  Internet. Svìt se v celé své pestré, pøíjemné, ale i nejsyrovìjí podobì dokonale zmenil na velikost obrazovky poèítaèového monitoru. Proto ten, kdo
v Internetu hledá zábavu, nachází v surfování neotøelou
formu trávení volného èasu. Pro uèitele a vnímavého, zvídavého studenta se vak Internet stává významným didaktickým pomocníkem.
Co bude hlavní prioritou Vaí práce, èeho byste chtìl za
svého pùsobení ve funkci dìkana dosáhnout?
Jedná se o koatou problematiku, ze které nelze dílèí èásti
separovat a prohlásit za prioritu. Ve je potøebné vnímat
v souvislostech a interakcích probíhajících ve více rovinách.
O dvou se zmíním.
V rámci první úrovnì udìlám ve pro to, aby studenti byli
svobodní lidé, kteøí ve svobodné zemi mohou svobodnì duchovnì a odbornì rùst. Je mým úkolem vytvoøit takové studijní podmínky, aby nai absolventi fakultu opoutìli jako sebevìdomí a svìdomití lidé, kteøí na vysoké profesní úrovni
zvládli zákonitosti svého oboru. Nesmí jim chybìt kritiènost
a sebekritiènost. Budu rád, kdy jim studium poskytne základ,
na kterém v praxi mohou rozvíjet své tvùrèí pøedstavy.
Ve druhé rovinì se odvíjí ná vztah k mìstu, regionu, zemi.
Pøál bych si, aby fakulta byla pøijímána jako nezávislá autorita, která svým duchovním potenciálem, reprezentovaným uèiteli a studenty, mùe pøispìt k øeení sloitých úloh.
V minulosti jsme tuto erudovanost ji vícekrát osvìdèili.
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Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.,
DÌKAN FAKULTY STAVEBNÍ

Jaroslav Puchrík je narozen v Brnì (1950). Po maturitì na
SVV, zamìøené na programování a obsluhu poèítacích strojù
(1968), vystudoval na Fakultì stavební VUT v Brnì obor
Konstrukce a dopravní stavby (1973). Ihned po studiu nastoupil jako asistent na Katedøe dopravních staveb. V roce 1983
získal hodnost kandidáta technických vìd, roku 1992 se habilitoval a byl jmenován docentem v oboru Dopravní stavby.
V letech 1993  1994 byl vedoucím Ústavu eleznièních konstrukcí a staveb. Od roku 1994 do roku 1999 byl prodìkanem.
Bìhem své pedagogické èinnosti proel vemi druhy výuky
od cvièení, pøednáek, vedení diplomových prací (50), a po
vedení doktorandù (3 ji úspìnì ukonèili svá studia).
V souèasnosti se zamìøuje zejména na automatizaci projektování liniových staveb, GIS a geodézii v dopravì. Je autorem
nebo spoluautorem 6 titulù skript a preferuje elektronickou
podobu uèebních textù.
V oblasti vìdeckovýzkumné se docent Puchrík zabývá teorií geometrické polohy kolejové jízdní dráhy a automatizací
sbìru dat pro potøeby projektování a GIS.
Je neúnavným propagátorem modernizace v oblasti výpoèetní techniky. Momentálnì se to týká zavedení nového
operaèních systému Windows 2000 na vech úrovních Fakulty stavební VUT v Brnì.

Odpovìdi na otázky redakce:
Co si myslíte o poètu studentù na vaí fakultì, je pøimìøený, je jich mnoho, èi málo? Je zájem o studium právì na
vaí fakultì?
Povauji poèet studentù (4200) na naí fakultì za pøimìøený, ale absolventù je stále v nìkterých stavebních oborech
nedostatek. Mnoství uchazeèù o studium na Fakultì stavební
VUT Brno je stabilní. Jako prodìkan jsem mìl mimo jiné na
starosti pøijímací øízení a trvalý zájem o studium naí fakulty
mohu potvrdit. V letoním roce pocítí vechny vysoké koly
absenci celého roèníku absolventù støedních kol, zapøíèinìnou prodlouením povinné základní kolní docházky.
Vidìl byste rád nárùst poètu studentù nìkterého ze tøí
typù studijních programù? A proè?
Na naí fakultì se vyuèuje v tìchto typech studijních programù: magisterský øádný, magisterský distanèní a doktorský
postgraduální.
V souèasné dobì není realizováno bakaláøské studium. Ze stavební praxe dosud nebyl zaznamenán zájem o otevøení tohoto
typu studia. Jestlie zájem zaznamenáme, jsme schopni bakaláøské studium realizovat.
Souèasný poèet studentù ve zmínìných tøech studijních programech je dle mého názoru vyváený a odpovídá poadavkùm poptávky i uplatnìní.
Vnímáte Internet jako velmi významnou monost studentù pro získávání informací potøebných a uiteèných ke
studiu?
Moná se budete divit mé odpovìdi, ale velmi mnoho studentù ji bere Internet jako samozøejmou vìc, bez které si ani
studium nedovedou pøedstavit. Internet je médium, které
umoòuje podstatné rozíøení znalostí a rozhledu studentù,
i kdy nenahrazuje klasickou výuku, ale mùe ji velmi vhodnì doplòovat. V rámci stávajících finanèních moností se snaíme umonit pøístup k informacím co nejvìtímu poètu studentù FAST. Ve svém volebním období chci tyto monosti
rozíøit, napø. zabezpeèením vìtího poètu poèítaèových uèeben a prodlouením jejich provozní doby. Hodnì práce jsme
na naí fakultì v tomto smìru ji udìlali. Jednou z hlavních
priorit musí být zajitìní vech potøebných technologií na
úrovni 3. tisíciletí.
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Co bude hlavní prioritou Vaí práce, èeho byste chtìl za
svého pùsobení ve funkci dìkana dosáhnout?
V loòském roce oslavila Fakulta stavební 100. výroèí svého zaloení. Má velmi dobré jméno u nás i v zahranièí a naím
úkolem je toto dobré jméno udret. Chci navázat na práci
pøedchozího vedení FAST a chod fakulty v první fázi zachovat dle dosavadních zvyklostí a postupù øízení bez unáhlených zmìn. Na základì rozborù a doporuèení jednotlivých
pracovi a studentù budu provádìt pøípadné zmìny a také
rozvíjet mylenky z programového prohláení rektora VUT.
Úkoly spojené s vedením fakulty chci øeit v klidu,
s dostateèným pøedstihem, a dùslednì se bránit nekoncepèním
naøízením. Budu podporovat a vyuívat aktivní zaèlenìní pedagogù i studentù do procesu rozhodování v AS, VR OO,
prosazovat schopné pracovníky pro práci v radì V, GA a pro
spolupráci se støedními kolami. Chtìl bych nahradit dosavadní stagnující programové vybavení STUDENT plnì funkè-

ním a modernìjím systémem a ukonèit tak koneènì stresové
problémy uèitelù, sekretáøek a studentù. Je nutné dokonèit
realizaci informaèního systému na FAST a zajistit tak dostupnost potøebných informací pro øídící a odpovìdné pracovníky
na vech úrovních.
V popøedí mé snahy bude hledat, nalézat a pøipravovat nové
odbornì zdatné uèitele a pracovníky a dbát na zastoupení vech
vìkových a odborných kategorií na jednotlivých pracovitích
FAST. Chci vytvoøit podmínky habilitaèních a jmenovacích
øízení pro mladé a perspektivní pracovníky a postupnì sniovat neuspokojivý vìkový prùmìr profesorù a docentù. Mým
cílem bude zajistit potøebné ivotní jistoty a perspektivy
v zamìstnání pro vechny pracovníky .
Poèítám s velmi úzkou spoluprací obou komor akademického senátu, vìdecké rady a odpovìdným pøístupem vech
èlenù akademické obce.

Je veobecnì známo, e studium na fakultì charakteru jako
je nae je znaènì obtíné. Z toho vyplývá i urèitá obava
i nechu studovat technické obory a zasvìtit svou budoucí
profesní èinnost této oblasti, kdy navíc nae spoleènost zatím
jak ekonomicky, tak i spoleèensky nestaví obecnì napø. strojní inenýry na profesním ebøíèku na odpovídající úroveò. Je
ale mono øíci, e nae fakulta netrpí v posledních letech nedostatkem studentù, i kdy nelze srovnávat zájem mladé generace se zájmem napø. o ekonomické, umìlecké, èi humanitní smìry. Na druhé stranì je tøeba øíci, e FSI na základì
podloených informací dnes nevychovává nezamìstnané absolventy. Vìtina naich absolventù nachází místo v oboru,

Doc. Ing. Josef VAÈKÁØ, CSc.,
DÌKAN FAKULTY
STROJNÍHO INENÝRSTVÍ

Josef Vaèkáø je narozen v Prostìjovì (1942). Po maturitì
v roce 1959 vystudoval na VUT v Brnì Fakultu strojní
a získal titul Ing. Od roku 1964 pracoval jako asistent na
katedøe obrábìní FUT FS v Brnì, od roku 1967 potom jako
inenýr mìrové sluby na ÚNM Brno. Od roku 1971 je zamìstnán na Fakultì strojního inenýrství VUT v Brnì. Do
roku 1986 jako asistent na Katedøe strojírenské technologie.
V roce 1979 získal vìdeckou hodnost CSc. V roce 1986 byl
jmenován docentem a pracoval v Ústavu strojírenské technologie. Od roku 1994 do svého zvolení dìkanem byl vedoucím odboru Jakost a metrologie strojírenské výroby
v Ústavu strojírenské technologie a byl prodìkanem Fakulty
strojního inenýrství VUT.
Pedagogická èinnost docenta Vaèkáøe zahrnuje pøednáky
a cvièení z øady pøedmìtù oboru Strojírenská technologie, zejména v oblasti strojírenské metrologie. V souèasnosti to jsou
pøednáky z pøedmìtu Jakost a metrologie, Øízení jakosti ve
strojírenské výrobì v oborovém studiu Strojírenská technologie a pøedmìt Jakost a metrologie pro obor Matematické inenýrství a Fyzikální inenýrství. Je autorem nebo spoluautorem 12 titulù skript a uèebních textù; øeitelem grantu FR V
z oblasti pedagogiky; od roku 1999 koordinátorem projektu
CEEPUS.
V oblasti vìdecko-výzkumné èinnosti se docent Vaèkáø
zabývá pøesnostní a rozmìrovou regulací pro automatizovanou montá loisek, metrologickými podmínkami stability
jako schopnosti výrobního procesu, hodnocením pøesnosti
souøadnicových mìøicích strojù, metrologickým zabezpeèením technologie, kvalitativním a kvantitativním hodnocením
mìøicích prostøedkù, systémy jakosti a TQM a metodami
a nástroji na podporu jakosti. V oblasti spolupráce s prùmyslem øeil celkem 23 prací, vìtinou formou hospodáøské
èinnosti.
Odpovìdi na otázky redakce:
Co si myslíte o poètu studentù na vaí fakultì, je pøimìøený, je jich mnoho, èi málo? Je zájem o studium právì na
vaí fakultì?

Foto: Pøemysl Janíèek

resp. v oborech pøíbuzných. V souèasné dobì studuje na naí
fakultì pøiblinì 3 800 studentù, z toho 501 v doktorských
studijních programech a ta vìtí èást v magisterském a bakaláøském studijním programu. Oproti minulým letùm nám dává
pøijímací øízení dokonce monost výbìru studentù na základì
pøijímacích zkouek z matematiky a fyziky. Proto si myslím,
e souèasný stav poètu studentù odpovídá prùchodnosti fakulty a také stavu pedagogického sboru. Otázkou zùstává, jak
ovlivní pøijímací øízení akademický rok 2000/2001, kdy  jak
víme  bude velmi znatelná absence jednoho maturitního roèníku. Z hlediska budoucnosti si musí mladí lidé, ale i jejich
rodièe uvìdomit, e prosperující spoleènost bude potøebovat
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vzdìlané lidi v oblastech studijních oborù, které zabezpeèuje
napøíklad i nae fakulta. O tom, jak komfortnì, zdravì a bezpeènì budeme ít, budou rozhodovat zejména nové technologie, konstrukce a nové teoretické principy a poznatky zaloené na matematicko-fyzikálních pøístupech s vhodnou
implementací výpoèetní techniky. Kdy toto bude v adekvátní
míøe pro spoleènost zabezpeèeno, pak teprve napø. ekonomické i jiné vìdy mohou nalézat své pravé uplatnìní.

tak i z hlediska kurzù v kontextu s programy v rámci EU.
Programy, které budou nabízeny, budou øeit otázky zvyování kvalifikace, ale také rekvalifikace. Fakulta bude
respektovat trendy v evropském vzdìlávání, a to vèetnì
odpovídající kompatibility studijních plánù, protoe to dává
pøedpoklad pro dlouhodobìjí výmìny studentù a pedagogù.
Mezinárodní mobilita bude podporována v rámci projektù
SOCRATES,
ERASMUS,
LEONARDO,
CEEPUS
a AKTION.

Vidìl byste rád nárùst poètu studentù nìkterého ze tøí
typù studijních programù? A proè?
Fakulta zabezpeèuje tøíletý bakaláøský studijní program
Strojírenství, pìtiletý magisterský studijní program Strojní
inenýrství a magisterský studijní program navazující na bakaláøský studijní program. Vechny programy jsou uskuteèòovány v prezenèní formì. Na fakultì se rovnì uskuteèòuje
doktorské studium, a to v 6 studijních programech a jednom
programu Soudní inenýrství, který je zajiován spoleènì
s FAST. Poèet studentù v doktorských studijních programech
nelze ji prakticky zvyovat, protoe jejich stav je limitován
poètem zejména profesorù a docentù fakulty ve funkci kolitelù.
Pokud neprojde, podle mého, patný návrh novely nedávno
schváleného vysokokolského zákona zpracovaný skupinou
poslancù parlamentu ÈR, zùstane dominantní formou pro studium na naí fakultì i z hlediska poètu studentù magisterský
studijní program Strojní inenýrství, realizovaný ve dvou
stupních. To znamená, e pro nás z mnoha dùvodù není napø.
vhodná forma tzv. sériového bakaláøe.
Samozøejmì fakulta bude i nadále vytváøet podmínky na
podporu bakaláøského studijního programu, který v souèasnosti má a v budoucnu bude mít (pokud to vnìjí podmínky nezmìní) charakter paralelního studia. Bude realizován
zejména v oborech souvisejících s technologií výroby, provozem strojù a zaøízení, øízením výrobních procesù, logistikou
atd. Protoe jde o prakticky orientované studium, je snaha ve
spolupráci s prùmyslovými podniky, které si zaèínají uvìdomovat postavení bakaláøe v celé struktuøe vysokokolského
vzdìlání, organizovat jedno-, resp. dvou-semestrové praxe.
Z hlediska pedagogických a vìdecko-výzkumných moností
fakulty se mi jeví souèasné proporce poètù studentù
v jednotlivých studijních programech vyváené. Z tohoto pohledu i zájmu praxe o nae absolventy nevidím nárùst studentù v nìkterém studijním programu za úèelný.
Vzhledem k tomu, e dùleitým prvkem naí výuky jsou
laboratorní a dílenská cvièení, není pro nás nejvhodnìjí forma distanèního studia. Z tìchto dùvodù zavádíme formu
kombinovaného studia, které obsahuje prvky studia prezenèního a samostudia. Jde v podstatì o kvalitnìjí náhradu za
døívìjí formu dálkového studia.
Za dùleitou formu vzdìlávacího procesu povaujeme rovnì celoivotní vzdìlávání. Tato forma má na naí fakultì
dlouhou tradici s dobrými výsledky. Pøedpokládáme, e se
bude prohlubovat návaznost pregraduálního studia a celoivotního vzdìlávání v souvislosti napø. s tvorbou irích studijních oborù. Uí specializaci si absolvent doplní vhodnì
zvoleným kurzem celoivotního vzdìlávání. Fakulta bude
pokraèovat v nastoleném trendu a navíc bude jmenován odpovìdný pracovník za celou oblast celoivotního vzdìlávání, jak z pohledu poøádaných kurzù pro odbìratele z praxe,

Vnímáte Internet jako velmi významnou monost studentù pro získávání informací potøebných a uiteèných ke
studiu?
Fakulta strojního inenýrství má na své www stránce vyloeny vechny dùleité informace o studiu. Ve sloce Pøijímání ke studiu jsou podrobnì uvedeny vechny informace pro
uchazeèe o studium u nás, vèetnì monosti ovìøení znalostí ze
støední koly s vyuitím interaktivní stránky se vzorem zadání
otázek a vyhodnocení odpovìdí z pøedchozích pøijímacích
zkouek.
Ve sloce Studium má student monost se seznámit se
svým studijním programem vèetnì podrobného studijního plánu s kartami  charakteristikami pøedmìtù, s podmínkami pro
udìlení zápoètu a vykonání zkouky, rozvrhu atd.
Ve sloce Studium ® kontrola známek si student mùe
ovìøit správnost hodnocení svého studia v informaèním systému Student.
Ve sloce Informace jsou uloena sdìlení z vedení fakulty, akademického senátu atp.
Významnìjí pøínos Internetu vak vidím v posílení odborných informací co do rozsahu a rychlosti jejich získávání.
Studenti 2. stupnì magisterského studijního programu mají
snadný pøístup k Internetu na svých odborných katedrách,
v 1. stupni studia je studentùm umonìn pøístup na Internet ve
ètyøech fakultních uèebnách (40 terminálù) a v areálové
knihovnì.
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Co bude hlavní prioritou Vaí práce, èeho byste chtìl za
svého pùsobení ve funkci dìkana dosáhnout?
Mé programové prohláení na volbu dìkana obsahovalo
nìkolik oblastí od výchovnì-vzdìlávací a po mezilidské vztahy, kde jsou deklarovány úkoly, které bych chtìl øeit. Budu
se snait splnit je vechny. Pøesto jsou prioritní problémy,
které jsou fundamentální pro správný chod fakulty. První, co
èeká nové vedení v tomto roce, je proces akreditace v rámci
MMT na základì poadavku zákona o vysokých kolách
è. 111/98 Sb. I kdy v roce 1998 probìhla úspìná akreditace
fakulty, byly na základì rozhodnutí Akreditaèní komise ÈR
vybrány fakulty strojního zamìøení jako první pro akreditaci
dle nového zákona. Koncem bøezna t. r. podáme øádnou pøihláku, aby v prùbìhu akademického roku 2000/2001 akreditace fakulty mohla úspìnì probìhnout. Chtìl bych proto, a to
je moje první priorita, aby v tomto dìkanském období se fakulta udrela v rámci akreditace ve skupinì elitních fakult
strojního zamìøení v ÈR.
V roce 1999 oslavilo VUT v Brnì 100 let svého zaloení,
kdy v roce 1899 byl jako první otevøen obor stavební na
brnìnské technice. Teprve koncem bøezna 1900 byl otevøen
obor strojírenský, take rok 2000 je pro nás skuteèným rokem
stoletého zaloení naí fakulty. Rádi bychom, a to je prioritou
pro tento rok, na odpovídající národní i mezinárodní úrovni

toto významné výroèí prezentovali, napø. formou pedagogicko-vìdecké konference a dalími studentskými i kulturními
akcemi.
Dalí prioritou  a v souèasné dobì moná nejdùleitìjí
i z hlediska vlastní akreditace a budoucnosti fakulty  je vytvoøení takového prostøedí, které by bylo zajímavé pro mladé
pracovníky. Jde zejména o doktorandy, kteøí by mohli svoji
dalí profesní èinnost spojit s budoucí pedagogicko-vìdeckou
prací na fakultì. Budeme podporovat a vytváøet podmínky pro
habilitaèní a jmenovací øízení pro mladé perspektivní pracovníky s cílem sníit vìkový prùmìr docentù a profesorù fakul-

ty. Souèasný stav v nìkterých oborech je z tohoto pohledu ji
dnes neuspokojivý. Do budoucna se nepoèítá se zvyováním
celkového poètu akademických pracovníkù, ale pùjde zejména o zvýení kvality a ji zmínìného sníení vìkového prùmìru. Zároveò s uvìdomujeme, e splnit tento cíl bude velice
obtíné, ale pokusit se o to musíme.
Na závìr bych chtìl øíci, e na základì svých dobrých
zkueností s èinností akademického senátu naí fakulty
a odpovìdného pøístupu èlenù akademické obce, a to jak zamìstnancù, tak i studentù, doufám, e se nám podaøí nae
hlavní zámìry v následujícím období splnit.

Vědecká rada VUT v Brně
Dne 1. 3. 2000 jmenoval rektor VUT v Brně Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., podle § 19, odst. 1, zákona 111/98
Sb. o vysokých školách, a po schválení Akademickým senátem VUT Vědeckou radu VUT na období do 31. 1. 2003.
Prof. Ing. Stanislav Antonický, DrSc. – Institut dopravy,
Fakulta strojní, VŠB−TU Ostrava
Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. – vedoucí odboru kera−
miky, FSI VUT, zástupce ČR ve výboru starších představite−
lů COST
Ing. Ivan Dobiáš, DrSc. – ředitel Ústavu termomechaniky
AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. – děkan Fakulty technologic−
ké VUT, Katedra fyziky a materiálového inženýrství
Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. – děkan Fakulty chemické
VUT, Ústav chemie potravin a biotechnologií
Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. – prorektor pro vzdělávací
činnost, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT
Doc. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – vedoucí Ústavu
technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT
Prof. Ing. arch. Jiří Gřegorčík, CSc. – vedoucí Ústavu
urbanistické tvorby FA VUT
Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. – děkan Fakulty elektro−
techniky a informatiky VUT, Ústav informatiky a výpočetní
techniky
Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. – vedoucí Ústavu informa−
tiky a výpočetní techniky FEI VUT, předseda Rady pro in−
formační technologie VUT
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. – děkan Fakulty architektury
VUT, Ústav stavitelství
Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. – prorektor pro tvůrčí
činnost, vedoucí Ústavu chemie materiálů FCH VUT
Prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. – prorektor pro vnější vztahy,
vedoucí Ústavu elektrotechnologie FEI VUT
Ing. František Kubelka – vrchní ředitel sekce průmyslu,
MPO Praha
Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. – ředitel Ústavu fyzikál−
ního inženýrství FSI VUT, místopředseda Akreditační komi−
se ČR
Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. – prorektor pro vědu
a výzkum ČVUT v Praze, Katedra dozimetrie a aplikace io−
nizujícího záření FJFI
Doc. Ing. arch. Alois Nový, CSc. – vedoucí Ústavu výrob−
ních a užitkových staveb FA VUT
Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc. – poradce rektora
VUT, předseda hodnotitelské komise MŠMT pro výzkumné
záměry

Ing. Jiří Pánek, CSc. – asistent ředitele ORGREZ SC, a. s.,
Brno
Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. – děkan Fakulty staveb−
ní VUT, Ústav železničních konstrukcí a staveb
Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA – děkan Fakulty podni−
katelské VUT, Ústav aplikovaných disciplín
Doc. ak. soch. Tomáš Ruller – děkan Fakulty výtvarných
umění VUT, Ateliér performance – foto
Doc. Ing. Petr Sáha, CSc. – prorektor pro záležitosti sou−
částí ve Zlíně, Katedra gumárenské a plastikářské techno−
logie FT VUT
pplk. Doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. – prorektor pro
koncepci a rozvoj VA v Brně, zástupce vedoucího katedry
ženijních a stavebních strojů
Prof. Ing. František Schauer, DrSc. – Ústav spotřební
chemie, FCH VUT
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. – prorektor pro vý−
zkum a vývoj MU v Brně, Katedra fyziky pevné fáze PřF
Prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. – ředitel Ústavu fyziky
materiálů AV ČR, Brno
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. – děkanka Fakulty provoz−
ně technické MZLU v Brně, Ústav marketingu a obchodu
Dr. Ing. Markus Steiner – vedoucí strategie značky Ško−
da, automobilová a. s., Mladá Boleslav
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. – vedoucí Ústavu betonových
a zděných konstrukcí FAST VUT
Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. – prorektor pro výstav−
bu a rozvoj, Ústav pozemního stavitelství FAST VUT
Ing. Dan Ťok – Country president, ABB Alstom Power
Czech s. r. o., Brno
Prof. Ing. František Trnka, CSc. – děkan Fakulty manage−
mentu a ekonomiky VUT, Ústav podnikové ekonomiky
Doc. PhDr. Milan Uhde – JAMU v Brně
Doc. Ing. Josef Vačkář, CSc. – děkan Fakulty strojního
inženýrství VUT, Ústav strojírenské technologie
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. – emeritní rektor VUT, Ústav
automatizace a měřicí techniky FEI VUT
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. – rektor VUT, Ústav
mechaniky těles FSI
Prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc. – prorektor pro rozvoj
VFU v Brně, přednosta Ústavu biochemie a biofyziky
Prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc. – ředitel Ústavu
matematiky FSI VUT, člen Učené společnosti ČR
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