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Jak jsem pøelstila
technickou civilizaci
JUDr. Gita Fuchsová je od roku 2002 generální konzulkou Èeské republiky v Los Angeles. V minulosti pùsobila jako manaerka Centra experimentálního divadla v Brnì. V letech 19962000 byla
generální konzulkou ÈR v Kapském Mìstì v Jihoafrické republice, dalí dva roky vykonávala na
Ministerstvu zahranièních vìcí ÈR funkci øeditelky Sekretariátu Èeské komise pro UNESCO. Podílela se na organizování mezinárodních kulturních projektù (Mir Caravan 1989), výstav (Celebrate
Prague, WTC, New York, 1994) a vzdìlávacích projektù v oblasti kulturní politiky a managementu.

Kdy jsem pøed rokem nastoupila do Los Angeles, byl to pro mne civilizaèní ok: 88 mìst spojených v jeden
megalomanský celek propojený labyrintem neprùjezdných dálnic, kde se vemi smìry v kadou denní èi
noèní hodinu øítí tisíce aut. e jsem první týdny vùbec nala cestu do práce a zpìt domù, e jsem vùbec
nala odvahu zaparkovat v nìkolika patrech podzemních garáí a pak své auto opìt nala, pøipisuji mocným kouzlùm Tokoloù, afrických to straidýlek, která nade mnou tentokráte drela ochranné paøátky.
Nemohlo být vìtího rozdílu oproti milované Africe: ze zemì pøíjemnì rozvojové do zemì nejvyspìlejích technologií! Poddala jsem se tomuto klamnému mýtu a domnívala se, e mi vudeobklopující technika bude slouit a usnadòovat ivot. A tak jsem zaèala posílat dopisy e-mailovou potou a poøídila jsem si
kabelovou televizi a zaèala jsem nakupovat v automatizovaných supermarketech a ovládat klimatizaci a...
A dopisy nechodily, nebo servery padaly jako zralé hruky, a servisnímu technikovi se nelze dovolat,
nebo telefony odpovídají jen umìlohmotnými hlasy, a kabelová televize se sama vypíná, kdy ji dva dny
nesledujete, a kdy se zase sama od sebe zapne, tak sledujete 89 stanic... No a kdy po 89. pøepnutí narazíte
na dívatelný program, tak je kadých pìt minut pøeruován pìtiminutovou reklamou, a bloudíte v rozlehlých halách pøekypujících potravinami, ale bez prodavaèù, a poivatiny, které nakoupíte, vám v lednièce
vydrí mìsíc, ani by podlehly pøirozené zkáze, a vøelé lidské slovo nahrazujete samomluvou, a v plnì
klimatizovaných místnostech si ve slunném létì berete do práce rukavice a èepici a v zimì, kdy se kalifornské stálesvítící mrazivé slunko sklání a opírá do prosklených stìn vaí kanceláøe, odkládáte i trièka a ovíváte
se spisy a z plných plic vdechujete upravený umìlý vzduch a berete si dalí práek proti bolení hlavy.
A tak se vracíte ke klasickému peru a tuce a potovním holubùm a tamtamùm.
A tak si nezakoupíte antireklamátor, pøístroj, který vám ze sledovaného poøadu sám vystøihuje reklamu, abyste se mohli neruenì dívat na film, ale vracíte se do hospod a na televizi rezignujete.
A tak nakupujete na organických trzích, kde je ve sice asi tøikrát draí, ale chléb tam nakoupený vám
po týdnu krásnì zplesniví.
A pøestanete se samomluvou a zaènete si povídat se svým manelem.
Jenom bohuel nemùete poøádnì vyvìtrat.
Gita Fuchsová
(generální konzulka ÈR v Los Angeles)
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Pøedstavujeme
nové prorektory
Rektor VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., jmenoval 30. ledna 2003 podle § 10, odst. 4) zákona è. 111/98
Sb. o vysokých kolách, a po souhlasném vyjádøení AS VUT, nové prorektory pro tøíleté funkèní období od 1. února
2003. Podle èlánku 18, odst. 1) písm. a) Statutu VUT vydal rektor rozhodnutí vymezující jejich pùsobnosti. Pøedstavy
a cíle novì jmenovaných prorektorù, se kterými pøicházejí do svých funkcí, pøedstaví èasopis Události postupnì prostøednictvím malé ankety. V tomto èísle na otázky redakce odpovídali prorektor pro vnìjí vztahy Prof. Ing. Jiøí Kazelle,
CSc., a prorektor pro strategický rozvoj Doc. Ing. Karel Rais CSc., MBA.

Prof. Ing. Jiøí Kazelle, CSc.,
prorektor pro vnìjí vztahy
(druhé funkèní období)

a) je odpovìdný za:
 vytváøení organizaèních podmínek pro vysílání studentù
VUT a pøijímání studentù z jiných vysokých kol ke studiu
v rámci studijních programù,
 efektivní a operativní vyuívání programù mobility,
 zabezpeèování informací pro mobilitu a prezentací zejména
v zahranièí k vytváøení zájmu a znalostí o VUT a k rozvoji
mobility,
 pøípravu a projednávání dokumentù, dohod a smluv v rámci
vnìjích vztahù VUT, sledování a kontrolu jejich naplòování,
 pøípravu a zabezpeèování návtìv na úrovni rektora (ve spolupráci se sekretariátem rektora)
 rozvoj spolupráce s hospodáøskou a podnikatelskou sférou
a získávání podpory z této sféry,
 pøípravu nových a aktualizaci stávajících propagaèních materiálù v titìné a digitální podobì a jejich programovou distribuci.
b) je povìøen øízením Útvaru vnìjích vztahù.
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: Co bude Vaí prioritou, èeho byste chtìl v oblasti, která Vám
byla svìøena, dosáhnout?
Mým úkolem bude pokraèovat v èinnostech, které jsou obsaeny v pojmu vnìjí vztahy, v kontaktech s tuzemskými univerzitami, s domácí realizaèní hospodáøskou sférou a získávání
podpory z této sféry, s orgány státní správy, orgány mìst v regionu, firmami a institucemi v oblasti zájmu VUT. Pozornost
bude nadále vìnována spolupráci se zahranièními univerzitami a institucemi zejména s vazbou na Evropskou unii. Bude
kladen dùraz na vnìjí prezentaci VUT pøi vytváøení znalostí
a zájmu o VUT k rozvoji mobility. Budou vytváøeny organizaèní
podmínky pro vysílání studentù VUT a pøijímání studentù
z jiných vysokých kol ke studiu v rámci studijních programù
s podporou rozvojových projektù a dalích aktivit. Z naznaèených úkolù plyne, e øada oblastí zasahuje i do resortù mých
kolegù, a pùjde tedy o koordinovanou èinnost celého týmu vedení VUT. Jednou z mých snah bude pøispìt k týmovému pojetí
øeení problémù bez zbyteèné byrokracie a v dìlné kolegiální
atmosféøe.
Za prioritní povauji aktivity související s naím vstupem do
Evropské unie  od osvìtové èinnosti pøedcházející vlastní
vstup, pøes spoluúèast na harmonizaci pøedpisù a legislativy a
po výrazné napojení naí univerzity na zahranièní partnery. To
znamená také vytváøet podmínky ke zvýení mobility naich
studentù a uèitelù a k jejich aktivnímu pùsobení na zahranièních univerzitách a institucích, jako i vytváøet podmínky pro
pobyt zahranièních studentù a uèitelù na naich fakultách.
V tìchto oblastech vidím jisté problémy, zejména v uznávání
èásti studia absolvovaného naím studentem na zahranièní
univerzitì a s tím související relativnì malý zájem o výjezdy
a dále v zajiování kvalitního a pro zahranièní studenty zajímavého studijního programu pøi jejich pobytu na fakultách VUT,
vèetnì praxí v podnicích.
Chtìl bych napomoci zlepení situace v uvedených oblastech, pøispìt k permanentnímu procesu zvyování kvality studia na VUT a v neposlední øadì pomoci s dalí integrací naí
univerzity do evropských struktur.
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: Co povaujete za pøednosti a co za nedostatky VUT v Brnì?
Nae Vysoké uèení technické  to nejsou jen ryze technicky
zamìøené fakulty. Je zde i fakulta zamìøená na ekonomiku, co
z hlediska skladby technické univerzity povauji za ideální
kombinaci. Jsou zde i fakulty a obory zamìøené technickoumìlecky a jedna fakulta je vyslovenì umìlecká. Na jedné stranì je tato iroká skladba odborností a aktivit jistì výraznou
pøedností naí univerzity, na stranì druhé vak ponìkud komplikuje aplikaci nìkterých hodnotících kritérií a s tím související øízení celé univerzity.
Absolventi naí univerzity zastávají øadu významných míst
v podnicích a institucích. Z tohoto pohledu existuje teoreticky
významná pøednost v moných kontaktech a v iroké spolupráci s prùmyslem a dalími institucemi. 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 partnerskou roli. Podniky a jejich vývojové útvary musí cítit potøebu spolupráce s vysokou kolou, a to
nejen z dùvodù prestiních, ale z nutnosti vyuití obrovského
intelektuálního potenciálu univerzity. 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.
e tomu tak není v potøebné míøe, je jistì dáno øadou okolností
objektivních, ale i subjektivních. Nevyuití vech dostupných
moností v této oblasti povauji za nedostatek VUT.
: Jakým smìrem by se VUT v Brnì mìlo v pøítích letech
ubírat?
Jak jsem ji uvedl, VUT v Brnì má velmi iroké spektrum fakult a odborností, které zasahují od techniky pøes ekonomiku,
obory technicko-umìlecké a k vyslovenì umìleckým. Nelze
tedy zcela hovoøit o smìru, kam by se VUT mìlo ubírat jako
technická univerzita, ale je tøeba se na tuto otázku dívat ponìkud íøeji. Vedení VUT se hlásí k mylence budovat nai kolu
jako podnikající univerzitu. Podnikající v tom dobrém slova
smyslu, tedy budovat instituci, která je schopna realizovat výsledky své tvùrèí práce v praxi. Nejedná se jen o test smyslu-

plnosti naí tvùrèí práce, ale také o monost získat potøebné
finanèní prostøedky mimo nedostateèné dotaèní zdroje z MMT.
Je vak nutné najít rozumnou míru mezi snahou získávat peníze
z tvùrèích a podnikatelských aktivit a mezi dalími èinnostmi
a aktivitami, které nesmìjí být na univerzitì potlaèeny. Najít
rozumnou míru mezi tím, kdy tvùrèí èinnosti a jejich výsledky
podporují rozvoj univerzity a její pedagogickou oblast, a situací,
kdy pro podnikání ji takøíkajíc není na výuku èas, kdy univerzita ztrácí svého ducha, ztrácí své základní poslání být vrcholnou vzdìlávací institucí, být odkazem mylení a vìdomostí,
které se dìdí z generace na generaci.
Nedávno mne zaujal èlánek Mirka Èejky, emeritního docenta
Masarykovy univerzity v Brnì, který se zamýlel nad posláním
univerzity a citoval mj. nìkteré mylenky amerického spisovatele Roberta Pirsiga. Skuteèná univerzita není materiální. [ ]
Skuteèná univerzita, které nemùe nic nadiktovat ádný zákon
a kterou nelze rozeznat podle nìjakého uspoøádání cihel, prken
nebo skla, [ ] nemá konkrétní místo. Nepatøí jí ádný majetek,
neproplácí mzdy, nepobírá ádné materiální poitky. Skuteèná
univerzita je stavem ducha a mysli. Je velkým odkazem racionálního mylení, je lidstvo dìdí po mnoho staletí od lidí, kteøí
mají profesorský titul, avak ani tento titul není souèástí skuteèné univerzity. Skuteèná univerzita není nic jiného ne ijící
a nekonèící suma rozumu. Kromì tohoto stavu ducha, ,rozumu,
vak existuje právnická osoba, která se bohuel rovnì nazývá
univerzitou, ale jde o nìco jiného. Je to nezisková organizace
vytvoøená státem a má konkrétní adresu. Je vlastníkem majetku, dokáe proplácet mzdy, pøijímat peníze a souèasnì reagovat
na tlak zákonù. Jene tahle druhá univerzita, právnická osoba,
neumí uèit, nevytváøí nové vìdìní, nehodnotí mylenky. Se
skuteènou univerzitou nemá nic spoleèného. Je to jen stavba,
pouhé místo, soubor budov s pøíznivými podmínkami pro existenci skuteèného chrámu. [ ] První univerzita z vìdomí vedoucích osobností jako by naprosto zmizela. Existují pro nì ji nikoli univerzity, nýbr jen vysokokolská výuková zaøízení, která
u mají být dokonce organizacemi ziskovými. Mluví-li se o univerzitách dnes, jsou to vìtinou jen materiálnì kvantitativní
údaje: rozpoèty, investované peníze, poèty posluchaèù, mzdy,
kolné, granty, tuny betonu na nové budovy atd. atd. Je to jistì
èernobílý pohled, dva extrémy, dva krajní náhledy, ale realita je
3/2003
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nìkde mezi nimi. Nae univerzita by se nemìla blíit k ádné
z tìchto krajních mezí, ale mìla by být kvalitní, vyváenou tvùrèí a vzdìlávací institucí se irokým spektrem aktivit jak v oblasti
výzkumné a umìlecké, tak i pedagogické, jak v oblasti materiální, tak i duchovní.
Pøed tøemi lety, kdy jsem nastupoval do prvního funkèního
období, jsem vyslovil pøání, 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. Na tomto pøání
nechci nic mìnit, snad jen dodat, e vìøím, e Vysoké uèení
technické v Brnì bude patøit mezi dobré univerzity státù Evropské unie.

Doc. Ing. Karel Rais CSc., MBA,
prorektor pro strategický rozvoj
(první funkèní období)

zákonem o vysokých kolách a Statutem VUT a ministerstvem formulovaným dlouhodobým zámìrem a podmínkami a vládními dokumenty k politice vzdìlávání,
 koordinaci pøípravy, pøedkládání, uskuteèòování a hodnocení
projektù VUT v rámci rozvojových programù MMT pro oblast infrastruktury VUT v návaznosti na projekty pøipravované
v pøímé odpovìdnosti rektora nebo ostatních prorektorù,
 pøípravu, zpracování, prezentování a projednávání strategických zámìrù a vizí VUT ve spolupráci s kvestorem VUT
a jeho odbory,
 systém hodnocení kvality èinností VUT, sledování a koordinaci jeho sloek,
 komplexní rozvoj informaèních a komunikaèních technologií, organizaèních struktur pro uchovávání, získávání
informací a znalostí a rozvíjení informaèní a znalostní základny,
 zastupování strategických zájmù VUT v poradních sborech.
b) je povìøen zastupováním rektora v øízení Ústøední knihovny VUT.

: Co bude Vaí prioritou, èeho byste chtìl v oblasti, která Vám
byla svìøena, dosáhnout?

a) je odpovìdný za:
 zpracování a projednávání dlouhodobých zámìrù a jejich
aktualizací v souladu s poadavky a postupy vymezenými
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Moná by bylo dobré úvodem øíci, co rozumím pod pojmem
strategie VUT. Obecnì je strategie koly charakterizována
dlouhodobým smìøováním univerzity k mnoinì cílù a konkrétními monostmi univerzity v daném prostøedí, které umoòují
tyto cíle uskuteèòovat. Základním cílem strategického øízení
univerzity by mìlo být dosaení urèité konkurenèní výhody (lepím vyuitím vnitøních zdrojù) ve srovnání s ostatními konkurenty s cílem uspokojit trh a uspokojit oèekávání zájmových skupin (tzv. stakeholders  napø. pracovníkù univerzity, posluchaèù, orgánù místní správy, zástupcù státu a MMT, akreditaèních komisí atd.). A nyní od teorie ke konkrétní aplikaci.
Strategie VUT byla ji døíve definována tzv. Dlouhodobým
zámìrem rozvoje VUT na léta 2000 a 2005 a je kadoroènì tzv.
Aktualizací Dlouhodobého zámìru VUT zpøesòována. Jako
dìkan fakulty jsem vdy povaoval za klad, e vedení VUT
(tj. vèetnì dìkanù a zástupcù fakult v senátech) definovalo pro-
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stor (jisté mantinely), v nìm jsme se s celým managementem fakulty mohli pohybovat.
Jednou z mých hlavních priorit v následujícím období je
úprava (resp. zpøesnìní) strategie univerzity a zejména uvedení
dílèích (v teorii managementu se øíká funkèních) strategií univerzity a jednotlivých fakult v ivot. Z toho veho vyplývá potøeba
pomìrnì znaèné komunikace s vedením univerzity a vedením
fakult. Dále pøímo zodpovídám za rozvoj informaèních systémù
na univerzitì, co znamená tìsnou spolupráci s knihovnami
a zejména s CVIS.
Úkoly, které jsou postaveny pøed prorektora pro strategický
rozvoj, prochází napøíè celým systémem øízení VUT, proto vyadují tìsnou spolupráci s pøíslunými prorektory a prodìkany.
Obecnì mezi moje základní úkoly patøí:
 odpovìdnost za zpracování, projednávání a naplòování
dlouhodobých zámìrù a jejich aktualizací,
 odpovìdnost za komplexní rozvoj informaèní infrastruktury
VUT zahrnující i knihovní systémy,
 øízení pøípravy podkladù pro výhledy a prognózy ve funkèní,
dislokaèní a investièní oblasti pøesahující horizont pøijatých
dlouhodobých zámìrù,
 øízení pøípravy, prosazování a hodnocení rozvojových programù.
V souèasné dobì jsem s panem profesorem Ondráèkem
dìlal inventuru plnìní Dlouhodobého zámìru VUT. Ve spolupráci s vedením jednotlivých fakult jsme provedli jistou strategickou analýzu rozvoje VUT. Tato inventura a výjezdní zasedání koly, které se uskuteèní 18. a 19. bøezna ve Veminì, by
mìla pøispìt k aktualizaci Dlouhodobého zámìru VUT. Myslím, e bychom si mohli popovídat o mých konkrétních úkolech
a po tomto výjezdním zasedání. Jednání toti významnì ovlivní obsah aktualizace Dlouhodobého zámìru VUT na rok 2004,
k nìmu se vyjádøí senát VUT a celá univerzitní veøejnost. Dosaení takto definovaných strategických cílù bude základním
úkolem nejenom pro mne, ale i pro dalí prorektory.
: Co povaujete za pøednosti a co za nedostatky VUT v Brnì?

a najdete tam jména, která jsou v konkrétních oborech minimálnì evropským pojmem. Za obrovský kapitál, který nemusí
být vdy zcela vyuit ku prospìchu VUT, povauji doktorandy 
vdy jsem tvrdil, e to jsou nai nástupci a je potøeba je vychovat. Kdy se setkám s absolventy koly, vidím, e tento kapitál
neumíme také  ve srovnání napø. se zahranièními univerzitami  zcela vyuít. Tøeba by pak spolupráce s podniky byla jetì
lepí.
Osobnì za klad povauji i demokratický styl øízení, který
jsem oceòoval u pøedcházejícího vedení koly a který umonil
nalézt øeení i v øadì konfliktních situací, je se pochopitelnì
vyskytnou v øízení univerzity.
Na nìkteré nedostatky upozornila zmiòovaná analýza systému øízení koly. Tak napø. ve srovnání s evropskými univerzitami máme stále velký poèet rozvrhových hodin týdnì na
fakultách; struktura asistentù, docentù a profesorù stále jetì
není optimální; na VUT studuje pomìrnì málo zahranièních
studentù; mobilita naich posluchaèù i uèitelù je ve srovnání
s Evropou výraznì nií; srovnání informaèního systému koly
se systémy jiných evropských univerzit vychází pro ná systém
stále nepøíznivì; jsou problémy s ochranou duevních a autorských práv produktù, které vznikly na kole, atd. atd.
Ale proto jsme dìlali analýzu stávajícího systému, abychom
tyto nedostatky nejprve identifikovali a pak je následnì odstranili.
: Jakým smìrem by se VUT v Brnì mìlo v pøítích letech
ubírat?
VUT by mìlo být plnì srovnatelné s pøedními evropskými univerzitami; mìlo by být schopno prunì reagovat na mìnící se
prostøedí a souèasnì by si mìlo zachovat výhodu konzervativního univerzitního tìlesa; mìlo by být organizací, která výraznì
ovlivòuje nejenom technický, vìdecký èi podnikatelský ivot,
ale i spoleèenský ivot jak Brna, tak i celé Èeské republiky.
Definitivní odpovìï na tuto otázku bude obsaena v aktualizaci Dlouhodobého zámìru VUT. Domnívám se, e by bylo
vhodné se k tomuto problému v dubnu vrátit.

Mezi základní pøednosti VUT povauji pracovníky a zamìstnance. Vdy se staèí podívat do více ne stoleté historie koly
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Co si o tom myslíte?
Zaèátkem února se v Centru VUT na Antonínské ulici v Brnì uskuteènil tøetí roèník semináøe First
Tuesday. Z diskusního panelu na téma inovaèní podnikání, podpora podnikatelství a intelektuální
kapitál vyplynula velmi malá informovanost zástupcù firem o souèasném dìní na vysokých kolách
a monostech vzájemné spolupráce. Na dosavadní zkuenosti se spoluprací VUT v Brnì s podnikatelskou sférou jsme se zeptali dìkana Fakulty informaèních technologií VUT v Brnì Prof. Ing. Tomáe
Hruky, CSc.

P

øedem podotýkám, e se budu vyjadøovat pouze za oblast
informaèních technologií, která zejména v oblasti software
mùe být specifická. Vývoj i výrobky lze toti realizovat s pomìrnì dostupnou technologií, a to v celkem libovolném prostøedí.
Naráím tím na absenci nutnosti vyuívat úzce specializovaná
zaøízení, kterých se obvykle firmám nedostává, a jsou proto ke
spolupráci se kolou nuceny. Navíc nehmotnost výrobkù snadno
zastøe amatérismus a nekvalitu výroby, take i zde se firmám
spolupráce s teoreticky vzdìlanými odborníky jeví jako zbyteèná ztráta èasu i penìz. e jde naopak o jedny z nejsloitìjích
systémù, to se pomíjí, a e bez øádného teoretického základu
vznikají výrobky typu jak pejsek s koèièkou vaøili dort, není
vdy na první pohled patrno.
Hodnocení navíc provádím v situaci, kdy webové stránky
naí fakulty obsahují vekerou a obsáhlou informaci o naich
aktivitách vìdeckých, výzkumných, publikaèních, a to i u studentù, take je jen otázkou vcelku minimálního úsilí si snadno
zjistit, co od nás mùe ta která firma èekat, a to detailnì. Spolupráci s firmami není nikomu bránìno a studentské projekty
realizované ve firmách jsou podporovány.
Nejdøíve zopakuji to, co jsem pùvodnì (pøed zkrácením) dal
jako podklad do výe zmínìné panelovky.
Zkuenosti posledních dvanácti let ukazují, e organizace
z firemní sféry se dìlí do dvou základních oblastí a v kadé
z nich jetì dále do dvou skupin:
První skupina nepochopila význam slova spolupráce nebo se
nad jeho obsahem ani nezamyslela. Není jí jasno, e spolupráce
musí mít nìjaký smysl pro obì strany, e se musí udrovat z obou
stran a obì strany stojí èas, a tedy i peníze. Èást této skupiny
povauje vysokou kolu za zdroj vysoce kvalifikované pracovní
síly, která uloena k zimnímu spánku vyèkává, a bude moci tu
kterou firmu vytáhnout z jejich nárazových problémù. Poaduje
studenty a uèitele, kteøí se rychle zapojí do úkolù firmy, pomohou
je zvládnout a po uklidnìní situace se opìt tie vytratí. Druhá
èást této skupiny zase oèekává, e (obvykle po telefonické objednávce) vysoká kola promptnì dodá seznam vhodných absolventù (pokud mono seøazených podle studijních výsledkù spolu
s èísly mobilù a adresami), nebo jetì lépe samotné exkluzivní absolventy ji pøesvìdèené o nezbytnosti v dané firmì nastoupit.
Druhá skupina ji chápe, e spolupráce je oboustranná záleitost. Z vìtí èásti je spolupráce realizována formou vedení projektù
v souèasnosti vesmìs diplomových, v budoucnosti i bakaláøských.
I zde je klíèovou otázkou schopnost firmy obìtovat èást pracovní
kapacity na vedení prací. Také tady dosti firem zklame a nechá
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v klíèovém okamiku vedený projekt na holièkách z dùvodu øeení momentálních vlastních problémù. Pouze velmi malá zbývající èást firem dotáhla spolupráci dále, tj. do fáze spoleèných
projektù, pøípadnì smluvnì vázaných, na kterých spolupracují
vìtí skupiny z obou stran. Zde se dostáváme do oblasti spolupráce na rozsáhlejích projektech, ve kterých se úèastní i vìdeètí
pracovníci a studenti doktorského studia. Je nutné rozliit kolu
jako instituci a její zamìstnance a studenty. Jejich zájmy jsou
èasto spoleèné, ale mohou být i rozdílné. Zrovna realizace jejich nápadù cestou koly mùe být toho pøíkladem. Své nápady
budou realizovat ve firmì prostøednictvím spolupráce jejich vysoké koly pouze tehdy, pokud to pro nì bude pøínosem. Jinak
své nápady budou realizovat ve firmách pøímo, a nikoliv prostøednictvím spolupráce se kolou. Proto se jak vysoké koly,
tak stát musí starat o to, aby spolupráci skuteènì vechny zúèastnìné strany chtìly provozovat, protoe budou mít pocit, e
je to nejlepí cesta k realizaci jejich nápadù.
Na závìr snad struèné hodnocení diskuse o tomto tématu na
semináøi First Tuesday. Na shora uvedeném úvodu po absolvování semináøe nechci nic mìnit. Snad jenom to, e situace je horí, ne jsem èekal. Kromì pana kvestora MU Ing. F. Galleho,
který se armem sobì vlastním snáel zbyteèné invektivy z oblasti komerèní sféry, a mne nebyl zde nikdo dalí za akademickou
sféru. Zbytek panelu tvoøili pánové z oblasti komerèní, kteøí podle mne nevìnují problému spolupráce dostateènou pozornost.
Na setkání se dostavili nepøipraveni k diskusi. kolu kritizovali,
e uèí pøíli dlouho, avak o bakaláøském studiu nevìdìli témìø
nic, a bakaláøe prezentovali jako nedostudované inenýry. Jejich
výroky, e firmám staèí jeden dva semestry univerzitního vzdìlání a zbytek ji zvládnou sami nebo e nejlepí spolupráce s univerzitní sférou se jim jeví od Koic na východ, mne vcelku pøesvìdèily, e skuteèný vývoj firmy nedìlají a pro svoji výrobu
potøebují buïto lepí øemeslníky, nebo odborníky, kteøí v nouzi
pracují pod cenou. To vak není platforma pro vysokou kolu
s kvalitním výzkumem, za kterou se doufám povaujeme. Potom není divu, e nebylo na èem stavìt.
Skonèili jsme tedy u základních informací o zcela jasných
vìcech. Moná i to byl pøínos. Co se mne týká, mám pocit, e ty
firmy, které skuteènì spolupracovat chtìjí, nechodí na podobné
semináøe a dávno ji spolupracují. Zde se pak otevírá prostor pro
profesionální diskutéry, co vak naopak není místo, kam chodívám èasto.
Prof. Ing. Tomá Hruka, CSc., dìkan FIT VUT v Brnì
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Spolupráce evropských univerzit
v oblasti letectví a kosmonautiky
Ve dnech 27. a 28. ledna se v Centru VUT v Brnì uskuteènil workshop s názvem Úloha a monosti evropských
univerzit v tematické prioritì Letectví a kosmonautika rámcového programu EU. Tato akce probìhla v rámci
projektu EASN  European Aeronautics Science Network a z povìøení mezinárodního øídícího výboru projektu
ji zorganizoval Letecký ústav Fakulty strojního inenýrství. EASN pøedstavuje otevøenou sí evropských univerzitních leteckých ústavù, zamìøenou na posílení úlohy univerzit v evropském výzkumu.

M

ezi základní cíle EASN patøí zintenzivnìní spolupráce
univerzit s prùmyslovými a výzkumnými podniky, umonìní úèasti zemí s omezeným leteckým prùmyslem, ale silným
univerzitním zázemím v evropských výzkumných aktivitách
a vytvoøení diskusního fóra pro strategické otázky vìdy, výzkumu a vzdìlávání v oblasti letectví.
Brnìnský workshop se setkal s velkým zájmem, o èem svìdèí více ne 60 úèastníkù z 15 zemí. Byli mezi nimi nejen zástupci 21 evropských univerzit, ale i výzkumných ústavù a velkých
leteckých výrobcù, jako je napø. Airbus. Evropská komise byla
zastoupena hlavním vìdeckým pracovníkem Odboru pro letectví Dr. Knörzerem.
Hlavní pøednesené referáty se týkaly zvlátností leteckého
výzkumu v Evropské unii, vize pro rok 2020 jako technologické
výzvy evropského leteckého prùmyslu, moností univerzit
v 6. rámcovém programu, pøípravy prùmyslu na tento program

Dr. D. Knörzer zastupoval na workshopu Evropskou komisi pro letectví.

a struktury a moností projektu EASN. Samostatný blok byl
vìnován prezentacím univerzit zemí kandidujících na èlenství
v EU, kde se svým pøíspìvkem vystoupil i øeditel Leteckého
ústavu Prof. Ing. Antonín Pítìk, CSc. V nìkolika specificky zamìøených paralelních sekcích pak probìhla intenzivní diskuse
o novì navrhovaných projektech pro 6. rámcový program a moné budoucí spolupráci v jejich rámci.
Workshop byl úèastníky veobecnì hodnocen jako velmi
úspìný a dobøe zorganizovaný. Podrobnosti o projektu EASN
mohou zájemci nalézt na www.easn.net a kompletní soubor
pøíspìvkù pøednesených na brnìnském workshopu na http://
lu.fme.vutbr.cz/easn.
Prof. Ing. Antonín Pítìk, CSc.,
øeditel Leteckého ústavu FSI VUT v Brnì
SUMMARY:
A workshop entitled The Role and Possibilities of European Universities in the Aviation and Space thematic priority of the EU
framework programme was held at the BUT Centre on 27th and
28th January. This event was held as part of the EASN project 
(European Aeronautics Science Network) and, authorized by an
international steering committee, it was the Aviation Institute at
the faculty of Mechanical Engineering that organized it. EASN is
an open network of European university aeronautic institutes
designed to strengthen the role of universities in the European
research.
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TUBO - druicová GPS stanice
na støee Fakulty stavební
Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brnì ji druhým rokem zajiuje provoz permanentní druicové stanice
globálního polohového systému GPS. Tento radionavigaèní systém slouí k urèování polohy osob, lodí, letadel
a dalích objektù s pøesností od nìkolika metrù do nìkolika milimetrù kdekoliv na zemìkouli. Kromì tohoto
hlavního vyuití se systém GPS aplikuje i v geodézii a ve výzkumu geodynamiky Zemì. V celé Èeské republice
jsou pouze dvì permanentní druicové stanice GPS mezinárodní sítì tìchto stanic  druhá je v provozu na
observatoøi Pecný v Ondøejovì.

G

lobální polohový systém GPS (Global Positioning System)
významnì ovlivnil techniky pouívané k urèování polohy
a k navigaci. Celosvìtový, primárnì vojenský, radionavigaèní
systém armády USA je s vìtím èi mením omezením pøístupný
prakticky kadému uivateli nezávisle na místì, roèní a denní
dobì a poèasí. Systém je tvoøen soustavou druic obíhajících kolem Zemì ve výce cca 20 200 km s dobou obìhu 11 hodin
58 minut. Urèování polohy je principiálnì zaloeno na pøesném
mìøení tranzitního èasu signálù vysílaných druicí, které slouí
k urèení vzdálenosti mezi observovanou druicí a mìøicí aparaturou. Souèasným pøíjmem signálù z minimálnì 4 druic GPS
lze jednoznaènì urèit okamitou polohu pøijímací aparatury
v jednotném geocentrickém souøadnicovém systému WGS-84
(World Geodetic System). S ohledem na technologickou úroveò pøijímací aparatury a pouité metody mìøení a zpracování
dat je moné urèit prostorovou polohu s pøesností od nìkolika
metrù do nìkolika milimetrù. Kromì hlavního vyuití systému

Pøijímací anténa GPS.
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Astronomická observatoø s anténou GPS na bodì TUBO.

GPS pro navigaci se stále rozvíjejí i jeho pøesné geodetické aplikace a aplikace zamìøené na výzkum geodynamiky Zemì. Dosaení subcentimetrové pøesnosti v poloze bodu se neobejde
bez realizace globálního geocentrického souøadnicového systému ITRS (International Terrestrial Reference System), který je
budován výhradnì pomocí technik kosmické geodézie.
Spoleèenské zmìny u nás zaèátkem 90. let umonily pøístup
i k tìmto pièkovým technologiím. V roce 1993 byl Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brnì vybaven první pøesnou druicovou aparaturou GPS výcarské firmy Wild-Leica. Následnì
na støee budovy B Fakulty stavební na Veveøí ulici byl vybudován pøestavbou pùvodního astronomického pilíøe geodeticko-astronomické observatoøe geodetický bod TUBO (Technical
University of Brno). Bod TUBO byl postupnì zapojován do regionálních mìøických kampaní GPS v okolí Brna a pozdìji i do
celostátních a mezinárodních projektù.
Od èervna 2001 je v èinnosti permanentní stanice GPS
s oznaèením TUBO, která byla uvedena do provozu ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK) ve Zdibech  observatoøi Pecný v Ondøejovì. V záøí 2001 byla stanice zaøazena do mezinárodní sítì
permanentních stanic EPN (EUREF Permanent GPS Network). Stala se tak vedle stanice GOPE provozované VÚGTK
druhou permanentní stanicí této mezinárodní sítì v ÈR.

události

Cílem EUREF je vytváøení a udrování Evropského referenèního rámce z výsledkù permanentních GPS mìøení na bodech
sítì EPN. Permanentní sí EPN je sí vysoce pøesných geodetických bodù. Evropské permanentní stanice zaøazené do sítì
EUREF poskytují v prakticky reálném èase vysoce kvalitní GPS
data. Analytická centra EUREF pravidelnì data analyzují a zpìtnì vrací GPS veøejnosti pøesné souøadnice vech stanic sítì. Výsledky mìøení v síti EUREF jsou zapracovány do Mezinárodního terestrického referenèního rámce (ITRS  International Terrestrial Reference System), který je základem Evropského refe-

renèního systému. Do sítì EUREF je aktivnì zapojeno více ne
30 evropských zemí a EUREF tak vytváøí nezbytnou strukturu
pro nìkolik vzájemnì spolupracujících institucí, které sdílejí zdroje, vyvíjejí standardy, urèují pøesné dráhy druic a rùznorodá
úèelová data a zveøejòují je. Jeliko sí EUREF pøedstavuje evropské zhutìní sítì IGS (International GPS Service), je tak zajitìna harmonizace standardù mezi globální a evropskou sítí.
Stanice TUBO je vybavena dvojfrekvenèním dvanáctikanálovým pøijímaèem Trimble 4700 CORS s anténou Dorne Margolin Trimble. Aparaturou jsou registrována kódová a fázová

Observatoø ponese jméno profesora Bohumila Kladiva
Geodeticko-astronomická observatoø brnìnské techniky byla vybudována jako souèást nové budovy na Veveøí ulici hned v roce
1911 a slouila pro výuku oboru
zemìmìøictví. Tento obor patøí
k jednìm z prvních oborù vyuèovaných na naí technice (od
roku 1900). Aktivity na observatoøi nebyly pøerueny ani po
dobu pùsobení Vojenské akademie v tìchto prostorách, nebo
zde probíhala výuka vojenských
geodetù a kartografù. Civilní studium oboru Geodézie a kartografie se do pùvodní budovy vrátilo v roce 1990. Budova
vèetnì observatoøe prola v nedávné dobì celkovou rekonstrukcí, která pøíznivì ovlivnila monost zøízení i provozování permanentní stanice TUBO v jejích prostorách.
Kadoroènì je Ústav geodézie Fakulty stavební organizátorem specializovaných semináøù vìnovaných problematice pøesných aplikací GPS. Semináøe jsou jediné svého druhu v Èeské republice a pravidelnì se jich zúèastòují i odborníci ze zahranièí. V rámci letoního semináøe byla 4. února
2003 u pøíleitosti 60. výroèí úmrtí významného profesora

brnìnské techniky Bohumila Kladiva geodeticko-astronomická observatoø Ústavu geodézie slavnostnì pojmenována
jako Kladivova observatoø.
Prof. PhDr. Bohumil Kladivo (18881943) pùsobil na
Èeské vysoké kole technické v Brnì v letech 19121939.
Jako vìdec svìtového formátu patøil k nejvýznamnìjím
osobnostem brnìnské techniky. Pøednáel vyí geodézii,
geodetické poètáøství, sférickou astronomii a matematickou
kartografii. Hlavním dílem celostátního významu se stala
kyvadlová mìøení pro urèení tíhového zrychlení v prostoru
Moravy s pøipojením na dané body v Postupimi a ve Vídni.
První referenèní tíhový bod pro nae státní území, urèený
profesorem Kladivem, se nachází v suterénu budovy A na
Veveøí ulici. Práce profesora Kladiva byly základem pro vybudování gravimetrické sítì v Èeskoslovensku. Jako významný sokolský èinovník a starosta brnìnské upy byl Bohumil
Kladivo za nìmecké okupace zatèen a více ne dva roky vìznìn. Tìce nemocný pak 8. února 1943, krátce po proputìní z vìzení, zemøel. V koncentraèních táborech zahynuli
také oba jeho asistenti Jaroslav Mrkos a Jaroslav Potoèek.
Pøejmenováním geodeticko-astronomické observatoøe na
Kladivovu observatoø chce Fakulta stavební pøispìt k zachování odkazu této významné osobnosti koly.
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mìøení pro vechny druice GPS nacházející se ve výce alespoò 5° nad horizontem. Primární záznam dat je v inter valu jedné sekundy zaznamenáván do poèítaèe vybaveného operaèním
systémem Microsoft Windows 2000 Advanced server prostøednictvím software TRS (Trimble Reference Station). Souèástí
provozu permanentní sluby GPS TUBO je meteorologická stanice mìøící v intervalu jedné minuty teplotu, atmosférický tlak
a relativní vlhkost. Prostøednictvím Internetu jsou datové soubory poskytovány do evropských i svìtových datových a zpracovatelských center. Primárnì jsou data pøes operaèní centrum
GO Pecný v Ondøejovì dále distribuována do lokálního datového centra OLG na observatoøi Lustbuehel v Grazu provozovanou Austrian Academy of Sciences  Space Research Institute.
Odtud jsou dále poskytována pøímo do analytických center
EUREF a do regionálního analytického centra v Bundesamt
für Kartographie und Geodäsie ve Frankfurtu nad Mohanem.
Zpracování mìøených dat ze stanice TUBO v rámci permanentní
sítì EUREF zajiují v souèasné dobì ètyøi evropská analytická
centra.
Bod TUBO je souèástí sítì geodetických základù ÈR nové
generace budovaných ji výhradnì druicovými technologiemi. Bod je zaøazen i do Geodynamické sítì ÈR pokrývající celé
území ÈR i do regionální geodynamické sítì MORAVA, jejím

Kadoroènì je Ústav geodézie Fakulty stavební organizátorem specializovaných semináøù vìnovaných problematice pøesných aplikací GPS.
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Dráhy druic
GPS.

úèelem je monitorování geodynamiky na styku Èeského masivu
a Alpsko-karpatské soustavy. V rámci evropských mezinárodních aktivit je bod TUBO souèástí sítì CEGRN (Central European Geodynamic Reference Network). Na základì zpracování
dat celosvìtové sítì permanentních stanic se euro-asijská kontinentální deska posouvá rychlostí cca 27 mm/rok smìrem severovýchodním, co pøi pøesných výpoètech poloh permanentních
bodù nelze zanedbat. Pro oblast Brna je TUBO ústøedním bodem Brnìnské sítì GPS a je vyuíván pro pøipojení celé øady
úèelových sítí. Pøíkladem mohou být vytyèovací sítì významných
brnìnských staveb silnièních tunelù v Pisárkách, Husovicích
a Dobrovského, které jsou souèástí Velkého mìstského okruhu
Brna. Souèasnì stanice slouí pro výzkumné, experimentální
a zejména pedagogické úèely oboru Geodézie a kartografie.
Zøízením webové stránky http://tubo.fce.vutbr.cz jsou údaje
z bodu TUBO zpøístupnìny i veøejnosti.
Prof. Ing. Jan Fixel, CSc.,
Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.,
Ing. Jiøí Bure,
Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brnì
SUMMARY:
The Global Positioning System (GPS) has immensely improved
the techniques used in navigation. This worldwide system of radio navigation primarily designed for the US army is now available
virtually to every user in any place, season, time, and weather.
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First Tuesday
Academic
First Tuesday CZ uspoøádalo 11. února 2003 ve spolupráci s Regionální kontaktní organizací pro jiní Moravu
a Vysokým uèením technickým v Brnì v prostorách auly Centra VUT v Brnì ji tøetí spoleèný semináø First
Tuesday Academic na téma Regionální podpora inovací a pøíleitosti evropských projektù. FT Academic je
urèen pøedevím studentùm a pracovníkùm vysokých kol se zájmem o transfer technologií a inovaèní podnikání. Souèástí semináøe byla i prezentace vítìzných studentských projektù kadoroènì vyhlaované soutìe.

C

ílem akcí FT Academic, které poøádá First Tuesday CZ
s významnými univerzitami v ÈR, je seznámit studenty
a výzkumné pracovníky s monostmi financování vìdecko-výzkumných projektù, podpoøit vývojové i komerèní univerzitní
projekty a umonit jejich zadavatelùm a realizátorùm pøímý
kontakt s podnikateli, investory a dalími odborníky. Jak ukazují pøíklady z vyspìlých trhù, zapojení studentù do komunit
tohoto typu bývá výhodné pro nì samé, pro firmy (potenciální
zdroj kvalifikované pracovní síly) i pro vysoké koly, nebo tím
dochází k budování tolik potøebných (a u nás tolik chybìjících)
vazeb mezi prùmyslem a akademickou pùdou. Na FT Academic
navázal diskusní panel First Tuesday Brno na téma Inovace, podnikatelství a intelektuální kapitál.
Letoní roèník First Tuesday Academic zhodnotil pro èasopis Události na VUT v Brnì programový øeditel Ing. Vlastimil
Veselý, MBA.

: Na pùdì VUT v Brnì se uskuteènil ji tøetí roèník FT Academic. Co bylo pro ten letoní charakteristické?
Kadá z akcí tohoto konceptu má tøi èásti. První jsou krátké
pøednáky na aktuální témata spolupráce vysokých kol a firemní sféry, které bývají doplnìny o prezentace vítìzných studentských projektù naí soutìe. Letos byly pøednáky vìnovány
regionální inovaèní strategii, vzniku Jihomoravského inovaèního
centra a podnikatelským inkubátorùm. First Tuesday na závìr
pøedstavilo mezinárodní projekt European Technology Venturing Programme (TECHFORUM  viz lednové èíslo Událostí)
a bezplatnou informaèní podporu pro úèast èeských subjektù
v evropských programech podpory vìdy a výzkumu.
Ve druhé èásti míváme diskusní panel First Tuesday Brno
na téma inovaèního podnikání, podpory podnikatelství a intelektuálního kapitálu, ve kterém usedají zástupci vysokých kol,
úspìných podnikatelù a investorù. Letos se povedlo mít opravdu reprezentativní zastoupení, nebo úèast pøijali dìkan FIT
VUT, kvestor MU, øeditel významné investièní firmy a spoluzakladatelé dvou (i v zahranièí úspìnì podnikajících) brnìnských firem a èlen Rady Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclík. Akci moderoval Jan Winkler, který vyuil svoje zkuenosti

Souèástí First Tuesday Academic byla i prezentace nejúspìnìjích studentských projektù.

profesionálního konzultanta, kvestora i vysokého úøedníka
státní správy. Diskuse navazovala na anketu se zástupci èeských
vysokých kol, kterou mohou zájemci najít v únorovém èísle
mìsíèníku EBIZ nebo na naem webu.
Závìreènou èástí je neformální setkání úèastníkù s obèerstvením, které oceòují pøedevím ti se zájmem o pøímé navazování kontaktù a ji konkrétní domluvy s vystupujícími i dalími
hosty.
V této souvislosti je nám líto, e peníze z veøejných zdrojù
nìkdy smìøují na spíe formální a ,umìle vytvoøené iniciativy,
o kterých ti, kterým mají slouit (tedy malé inovaèní firmy,
drobní podnikatelé nejen v oblasti aplikovaného výzkumu),
skoro vùbec nevìdí. Týká se to napø. informaèní a poradenské
pomoci pro firmy se zájmem o zapojení do 6. rámcového programu IST v naem regionu. Na druhé stranì není tajemstvím,
e aktivity First Tuesday CZ v Brnì (na rozdíl od Prahy) jsou
vìtinou neziskové (pro návtìvníky zdarma) a e je financujeme spíe z vlastní kapsy. Je koda, e se tak mrhá zdroji na obou
stranách, zatímco v nìkterých zemích EU jsou iniciativy tohoto typu navzájem propojovány.
First Tuesday CZ nabízí zpøístupnìní své infrastruktury pro
inkubaci a akceleraci technologických firem v regionu dalím
partnerùm s moností vyuití kontaktù a znalostí globální podnikatelské sítì First Tuesday. Aktivní komunita (nejen v oblasti
IT) pøedstavuje asi 1 000 organizací a 4 000 registrovaných èle3/2003
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nù z celé ÈR, pøièem vedle Prahy je druhým nejvýznamnìjím
centrem aktivit právì oblast Brna a JM kraje.
: Bìhem semináøe byla zjevná malá informovanost zástupcù
podnikatelské sféry o dìní na vysokých kolách a monostech
spolupráce. Kde vidíte pøíèiny?
Je pravda, e jsou to èasto dva od sebe zbyteènì vzdálené svìty.
Nedostatek informací je na obou stranách, které o sobì stále
málo vìdí a navzdory vzájemné ochotì spolupracovat nemá ádná z nich silnou motivaci udìlat první konkrétní kroky. Mám
èasto pøíleitost slýchat dùvody tìchto postojù a nìkdy se nestaèím divit zakopaným pozicím nìkterých ,fundamentalistù.
Zaènu citátem od Pavla Krbce, øeditele Ústavu výpoèetní
techniky UK Praha, v naí anketì pro EBIZ: ,Vysoké koly jsou
na jedné stranì kvalifikovaní vìdci a pedagogové, na druhé
stranì pak administrativní pracovníci. Tyto dvì skupiny jen tìko nacházejí spoleènou øeè: vìdci nemají èas a chu obhajovat
akce nového druhu proti nìkdy neochotné administrativì. Ta
naopak nemá motivaci nové formy prosazovat.
Na rozdíl od zahranièí je u nás obvyklé, e vìdecký pracovník si sám (resp. s pomocí svého malého týmu) financování
výzkumného projektu seene, administruje, realizuje i øídí.
Spoléhá na sebe, protoe nemá dobré zkuenosti s komunikaèními, koordinaèními a jazykovými dovednostmi kolních ,servisních útvarù. Ty pak mají logicky potíe shromaïovat
aktuální data o bìících projektech a aktivitách jednotlivých
pracovi a obtínì mohou plnit komunikaèní roli vùèi potenciálním partnerùm z komerèní sféry (èest výjimkám, které samozøejmì existují).
Moje rada pro vysoké koly by asi znìla: Pokud nechcete
ztratit anci na úèast v mezinárodní výzkumné spolupráci, bez
aktivní spolupráce s firmami se neobejdete. Vybudujte si specializovaný tým jazykovì nadaných lidí a právníka, kteøí si
umìjí získat respekt firemního sektoru. Dobøe je finanènì motivujte a ukate výzkumníkùm na katedrách, jak jim jsou
schopni konkrétnì pomoci. A si výzkumníci ovìøí úroveò
jejich ,podpory, rádi jim pøenechají èást prací (které je ani nebaví) a adekvátní podíl na pøíjmech z projektu.
Malá konkurence mezi vysokými kolami je vidìt na absen-
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ci aktivního marketingu, který øada akademikù povauje za
nepotøebný, èi snad dokonce nepatøièný. Pravidelná zpìtná
vazba by byla ze strany firemní sféry pøínosem. Jak øekl v kuloárech jeden z firemních úèastníkù, lidé jeho postavení jsou
zvyklí, e se druhá strana o sponzorské peníze aktivnì uchází.
On sám bude tìko procházet weby vech vysokých kol a hledat, co vlastnì dìlají a jaká konkrétní spolupráce by pøicházela
do úvahy.
Pøejme si tedy více takových osobních setkání, diskusí nebo
alespoò sdílení informací, napø. pøes nai moderovanou elektronickou konferenci VIP Forum, kde je téma spolupráce firemní sféry a vysokých kol právì otevøeno.
: Jaké akce pøipravuje First Tuesday CZ pro budoucnost?
Nejvýznamnìjí akcí jara je pro nás praské European Technology Forum, Sector Summits a Venture Academy ve dnech
13.15. dubna, který podporuje Evropská komise a které spolupoøádáme jako první kandidátská zemì EU. Doufáme, e se
nám podaøí pomoci do výbìru èeským firmám, které hledají
investora, zahranièního partnera nebo se chtìjí jen ukázat pièkovému publiku více ne 200 profesionálù z celé Evropy.
Informace o únorovém semináøi:
www.FirstTuesday.cz/academic
www.FirstTuesday.cz/br no
O mezinárodním projektu TECHFORUM:
www.FirstTuesday.cz/techforum
O evropských programech na podporu inovací a nových technologií:
www.park.cz/eu
SUMMARY:
In co-operation with the regional contact organization for South
Moravia and BUT, First Tuesday CZ held the third common First
Tuesday Academic seminar in the BUT Centre hall on 11th February 2003, this time discussing the regional support of innovations and opportunities of European projects.
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Cílem programu EuCoNet je
nauèit seniory uívat Internet

P

racovat s poèítaèem, porozumìt principùm výpoèetní techniky, zvládnout elektronickou potu a vyuívat dalích slueb Internetu patøí v souèasném svìtì informaèních technologií
ji k základní gramotnosti. Mladí se nauèí ovládat Internet bìhem kolní docházky, lidé v produktivním vìku mohou vyuít
nabídky rùzných kurzù nebo to zvládnou v rámci své pracovní
èinnosti. Senioøi vak zùstávají ponìkud stranou a ztrácejí tak
kontakt se ivotem ostatní spoleènosti. Svou roli hraje urèitì
také to, e vìtina lidí za hranicí dùchodového vìku má z poèítaèù velký respekt.
Zmìnit tento stav je cílem tøíletého programu Evropské
unie Socrates Gruntvig 2 EuCoNet  Evropské kompetenèní
sítì pro zpøístupnìní Internetu seniorùm. A e se to mùe daøit, potvrdila konference více ne 50 studentù-seniorù z pìti
zemí (Velké Británie, Itálie, Nìmecka, Slovenské a Èeské republiky), která se uskuteènila na VUT v Brnì od 20. do 22. února 2003. Bylo to po Ulmu (sídlo hlavního koordinátora projektu) druhé setkání úèastníkù programu, dalí se pøipravuje na
èerven do italské Vicenzy.
Senioøi na konferenci ve svých pøednákách i v poèítaèových
uèebnách demonstrovali vysokou úroveò znalosti ovládání poèítaèové techniky. Byla mezi nimi i edesátiletá Eva Veleíková,
studentka Univerzity tøetího vìku na VUT v Brnì. Svou v angliètinì prezentovanou pøednáku zpracovala v nároèném poèítaèovém programu Power Point, co by jetì pøed zaèátkem studia povaovala za zhola nemoné. I kdy kdysi pracovala na
poèítaèi ze Sluovic, pozdìjí pøekotný vývoj výpoèetní techniky
ji u nezasáhl. Syn mì sice uèil na novìjím pøístroji pracovat
s e-mailem, ale sednout si k cizímu poèítaèi, toho jsem se bála.
Kadý program se mi zdál jiný, vzpomíná na minulost Veleíková, která vystudovala na VUT v Brnì strojaøinu a nyní se na
svou alma mater znovu vrátila. Teï u patøí poèítaè mezi její
koníèky, zvlátì oceòuje zjednoduení komunikace s pøáteli
pomocí Internetu.
V zemích EU je snaha o zpøístupnìní Internetu pro starí
generaci velmi výrazná. Napøíklad v Nìmecku existují internetové kavárny pro seniory, na malé vesnice jezdí autobusy vybavené poèítaèi s internetovým pøipojením, senioøi mají pøístup
k Internetu na radnicích. Nìkteré dobré zkuenosti lze vyuít
i u nás, pøipravujeme napø. návtìvy domovù dùchodcù, kde

Souèástí doprovodného programu konference byla i návtìva Staré poty
na Slavkovském bojiti.

budeme seniory seznamovat s poèítaèem a monostmi Internetu, uvedla tajemnice U3V a hlavní organizátorka úspìné konference Lenka Shromádilová. Mezi nejblií úkoly podle ní
patøí zmapování celkové situace z pohledu ostatních projektù,
kulturních specifik a dalích rozdílù, které mají vliv na pøístup
seniorù k Internetu v ÈR. Byla ji také podána ádost o pokraèování projektu EuCoNet v dalím roce.
Dùleitou slokou projektu íøení internetové osvìty je i zapojení úspìných absolventù do vzdìlávání svých vrstevníkù. Ti, kterým jde práce na poèítaèi nejlépe, pomáhají studentùm niích
roèníkù. I to je jedním z dùvodù, proè EU na program finanènì
pøispívá. Aktivní senioøi, øíkáme jim tutoøi, se podíleli i na
pøípravách konference v Brnì. A její úroveò i zpùsob vzdìlávání
seniorù na naí Univerzitì tøetího vìku vichni zahranièní úèastníci hodnotili velice dobøe, dodala Lenka Shromádilová.
O tom, e zahranièní partneøi projektu EuCoNet byli s konferencí a celým pobytem s bohatým doprovodným programem
v Brnì velmi spokojeni, svìdèí i slova uznání a podìkování, která se Lence Shromádilové za pøípravu dostalo. koda jen, e se
úspìné akce ze zdravotních dùvodù nemohl zúèastnit i koordinátor projektu EuCoNet za èeskou stranu profesor Ing. Petr
Vavøín, DrSc.
Pøipravil Igor Mauk
For Summary see page 30.
3/2003

15

události

Klauzury na FaVU 2003

J

edna z vìcí, která pøi obhajobách klauzurních prací studentù FaVU nemùe zùstat nepovimnuta, je rozdílnost atmosféry v kadém ateliéru  skoro jako by èlovìk vstupoval z jednoho svìta do druhého. Kromì tohoto éteru, který je daný pøedevím pùsobením individuálního umìlce/pedagoga, je vude
cítit i spousta práce, pohybující se v rùzných variabilních rovinách mylení. V dùsledku tohoto frekvenèního rozsahu se diváci mohou v závislosti na svých pøijímaèích èasto naladit jen na
tvorbu vybraných ateliérù a ostatní práce pak pro nì zùstávají
neèitelné. Není to nic neobvyklého. Co je ale pro vechny ateliéry a jejich studenty dùleité, je zázemí a prostor pro práci,
kterou by jim fakulta mìla poskytovat.
Pøi letoních klauzurách vznikl na základì umìlecké práce
projekt Hospoda U Kance, který v prostorách Ateliéru environment umonil studentùm, pedagogùm a návtìvníkùm pøi
veøejné prezentaci klauzur setkání a obèerstvení v duchu klasické èeské putyky IV. cenové skupiny, která se plynutím èasu
stala jakýmsi symbolem èeské kultury. V hospodì bylo i pøes
oèekávání autorù projektu narváno k prasknutí, hrála tu ivá
hudba a zpívaly se lidové písnì. Nezapomnìlo se ani na psy,
kteøí mìli u výèepu svoji misku s vodou a volný pohyb. V pøítích mìsících se bude U Kance realizovat první literární kabaret, studentské výstavy a lidové pøednáky hostujících osobností. (To vechno ovem za pøedpokladu, e dìkanát budovu
hermeticky neuzavøe.)
Pavel Praák, student IV. roèníku FaVU v Brnì

Projekt Hospoda U Kance umonil studentùm, pedagogùm a návtìvníkùm setkání a obèerstvení.

16 3/2003

Ateliér malíøství 2.

Ateliér tìlového designu.

Ateliér environment.
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Ateliér grafického designu.

Ateliér video.

Ateliér produktového designu.

Ateliér sochaøství 2.

SUMMARY:
One thing that can hardly go unnoticed when attending the presentations of exam papers by students from the BUT Faculty of
fine Arts is the noticeably different atmosphere in each studio 
one almost feels as if passing trough different worlds. Apart from
this ether, which is, to a large part, engendered by each artist
teachers charisma, you feel a lot of work everywhere ranging
through different variable spheres of thought. Due to this wide
range, the spectators with their specific receiving capabilities
may tune in to the creation of only a few studios with the other
work becoming illegible to them.

Ateliér sochaøství 1.

Foto Irena Armutidis
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Významné osobnosti historie
VUT v Brnì  rektoøi
Pokraèujeme v rubrice, v ní postupnì pøedstavíme osobnosti, které na brnìnské technice pùsobily v její více
ne stoleté historii a zaslouily se významnì o rozvoj nejstarí èeské vysoké koly na Moravì. Pohled do historie
otevírá cyklus o rektorech. Od roku 1900 a do poèátku padesátých let 20. století se volba rektora konala
kadoroènì na schùzi profesorského sboru. Pøed volbou akademických funkcionáøù na studijní rok 1920/1921
bylo dohodnuto, e rektoøi ji nebudou voleni podle sluebního stáøí, nýbr støídavì z jednotlivých odborù.

Prof. Ing. Josef Líèka

Josef Líèka se narodil dne 13. srpna 1852 v Paskovì. Navtìvoval reálky v Novém Jièínì,
Opavì a Olomouci, kde v roce 1870 vykonal maturitní zkouku. V letech 18701875
byl posluchaèem odboru inenýrského stavitelství na èeské technice v Praze. V letech
18771882 navtìvoval pøednáky z matematiky, astronomie, lingvistiky a pedagogiky
na filozofické fakultì praské univerzity. V roce 1882 mu bylo ministerstvem orby ve
Vídni udìleno státní stipendium. Poté se Josef Líèka vydal na studijní cestu do Nìmecka, Holandska a Belgie; bìhem pìtiletého pobytu v zahranièí absolvoval pøednáky na
rùzných vysokých kolách a kromì toho vìnoval pozornost významným stavbám
z oblasti zemìdìlské techniky a èinnosti geodetické. V 80. a 90. letech 19. století se
jeho pùsobitìm stala Praha. Krátce byl zamìstnán jako zemìdìlský inenýr a podílel
se na vypracování melioraèních projektù. Poté se uplatnil jako významný odborník
v oboru uité geodézie. V bøeznu 1900 byl jmenován mimoøádným profesorem vyí
geodézie na èeské technice v Praze. V srpnu tého roku byl povolán jako mimoøádný
profesor geodézie na èeskou techniku do Brna. V roce 1902 zde byl jmenován øádným
profesorem. V Brnì se profesor Líèka stal zakladatelem geodetického ústavu a zaslouil se zejména o organizaci výuky geodetických pøedmìtù pro odbor stavebního inenýrství. Ve studijním roce 1901/1902 byl dìkanem tohoto odboru, v roce 1908/1909
zastával funkci rektora koly. Zemøel dne 4. srpna 1909 v Brnì.

Prof. Ing. Jan Zvoníèek

Jan Zvoníèek se narodil dne 21. listopadu 1865 v Týniti nad Orlicí. Po maturitì na
reálce v Hradci Králové vystudoval v letech 18841888 strojní inenýrství na èeské technice v Praze. Po jednoroèním dobrovolném pùsobení v rakouské armádì byl v letech
18891902 zamìstnán v První èeskomoravské strojírnì v Praze, a to zpoèátku jako
inenýr, poté jako vrchní inenýr. Díky neobyèejnému konstruktérskému nadání se mohl
úspìnì zhostit celé øady mimoøádných inenýrských úkolù (návrh jednoho z prvních
elektrických jeøábù o nosnosti 30 tun z roku 1897, návrh kombinované radiální turbíny z roku 1908). Hlavním tìitìm jeho èinnosti se vak brzy staly parní stroje. Jan
Zvoníèek vytvoøil dokonale vyøeené typy dvou, tøí i ètyøválcových strojù s dvoj i trojnásobnou expanzí o výkonu a 3 000 koní. Originálním pojetím vynikají i oba druhy
regulátorù  kuelového i osového typu. V listopadu 1902 byl Jan Zvoníèek jmenován
mimoøádným profesorem stavby strojù na èeské technice v Brnì, o dva roky pozdìji se
stal profesorem øádným. Ve studijním roce 1906/1907 byl dìkanem odboru strojního
inenýrství, v roce 1909/1910 rektorem koly. V roce 1912 byl povolán na praskou
techniku, kde pøednáel o parních strojích a turbínách, o øízení rychlosti motorù
a o strojích ke stlaèování plynù. Díky spojení znalosti technických nauk a bohatých
zkueností z praxe postavil tyto disciplíny na pevný vìdecký základ a dal jim svìtovou
úroveò. Významnì se zaslouil o vybudování strojní laboratoøe na Vysoké kole strojního a elektrotechnického inenýrství v Praze. Zemøel dne 26. ledna 1926 v Praze.
PhDr. Renata Krejèí, archiv VUT v Brnì
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Výchova strojních
inenýrù pro XXI. století

S

emináø s tímto názvem probìhl na Fakultì strojního inenýrství v areálu VUT v Brnì 12. února 2003. Akce navázala
na konferenci Výchova konstruktérù na vysokých kolách ve
vztahu k èeskému strojírenství, kterou Asociace strojních inenýrù uspoøádala ve spolupráci s VB v roce 1996 v Ostravì.
Cílem semináøe bylo rozebrat poadavky na strojního inenýra
pro potøeby èeského prùmyslu, zejména:
§ vymezit potøebné odborné a jazykové znalosti;
§ specifikovat dovednosti a schopnosti;
§ popsat optimální zpùsoby vzdìlávání;
§ urèit podmínky pro kvalitní výuku a výchovu strojních inenýrù v ÈR.
Vechny body byly diskutovány a zpracovány z pohledu rozvoje
vìdy a techniky i zmìn naeho hospodáøství na poèátku nového
tisíciletí a s ohledem na vstup naí republiky do EU. Semináø se
neomezil jen na problematiku magisterského pìtiletého studia,
ale zabýval se i problematikou bakaláøského a doktorandského
studia na strojních fakultách vysokých kol. Semináø organizovala Asociace strojních inenýrù pod zátitou dìkana Fakulty
strojního inenýrství Prof. Ing. Josefa Vaèkáøe, CSc.
Úvodní èást probìhla formou plenárního zasedání, které zahájil Prof. Ing. Jaromír Slavík, CSc., pøedseda Klubu Brno A.S.I.,
který pøivítal hosty a úèastníky, vysvìtlil cíle semináøe a zdùraznil
význam technické inteligence pro ná prùmysl. Na jeho projev
navázala vystoupení dìkana FSI Prof. Ing. Josefa Vaèkáøe, CSc.,
a rektora VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc. Aktuální stav a trendy vzdìlávání na technických vysokých kolách z hlediska koncepce EU vysvìtlila øeditelka CSV Praha Ing. H. eb-

ková, CSc. Poté pozdravili úèastníky zástupce Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR Ing. L. Grochol, CSc., a zástupce Svazu
prùmyslu ÈR Ing. P. Dzida. Na závìr plenárního zasedání vystoupila vedoucí Katedry environmentálních studií FSS MU
v Brnì Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., která provedla analýzu
osobnosti inenýra pro XXI. století z hlediska sociologa.
Jednání probíhala ve ètyøech pracovních sekcích:
§ Výuka strojních inenýrù na V v technických znalostech
a dovednostech (øízení sekce Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. 
FSI).
§ Výuka strojních inenýrù na V v netechnických dovednostech a znalostech (øízení sekce Doc. Ing. Eva Münsterová,
CSc.  FSI).
§ Celoivotní vzdìlávání inenýrù (øízení sekce PhDr. Petra
Navrátilová  CEVAPO VUT).
§ Polytechnická výchova uchazeèù o studium na technických
V (Prof. Ing. Frantiek Pochylý, CSc.  FSI).
Závìreèné zasedání semináøe probìhlo opìt v plénu. Vedoucí
jednotlivých sekcí informovali o prùbìhu a závìrech, které vyplynuly z jednání v sekcích.
Na závìr semináøe vystoupil øeditel skupiny vìdy a vysokého
kolství MMT Ing. Josef Bene, CSc., který zhodnotil prùbìh
semináøe a informoval úèastníky o zámìrech MMT v oblasti
vysokokolského vzdìlávání. Doporuèil opakování obdobných
semináøù v pravidelných dvouletých termínech.
V prùbìhu semináøe se mohli úèastníci seznámit s výsledky
ankety, kterou Asociace strojních inenýrù provedla mezi firmami v ÈR. Do ankety do termínu konání semináøe zaslalo
pøíspìvky 42 firem. Celkem se akce zúèastnilo 65 odborníkù,
a to jak pedagogù støedních a vysokých kol, tak zástupcù z øady
prùmyslových firem. Ze semináøe bude vydán sborník referátù
s pøiloeným CD s digitální fotogalerií.
V závìreèném hodnocení se úèastníci shodli na prospìnosti uspoøádání semináøe a ocenili vysokou odbornou úroveò jednání jak v pracovních sekcích, tak plenárního zasedání.
Doc. Branislav Lacko, FSI VUT v Brnì
For Summary see page 30.
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Tradièní Den firem
na Fakultì strojního inenýrství

Podrobné informace získávali studenti pøímo u stánkù jednotlivých firem.

F

akulta strojního inenýrství VUT v Brnì uspoøádala 26. února ji estý roèník akce Den firem. Studenti FSI, ale i dalích fakult VUT v Brnì se pøímo od zástupcù dvaceti prùmyslových podnikù (pøevánì se zahranièní majetkovou úèastí) dozvìdìli nejen o jejich výrobním zamìøení, ale i o monostech
svého profesního uplatnìní. Nìkteré z firem vyuily ke své prezentaci oficiální pùlhodinový blok v aule Q, jiné se spokojily
pouze stánkem v pøedsálí. Právì u stánkù mìli budoucí absolventi nejlepí monost promluvit si o konkrétních poadavcích
a nabídkách jednotlivých firem s pøedstaviteli jejich managementu. Zde si mohli také domluvit termín pøípadné prohlídky
závodu nebo se informovat o nabízených pracovních stáích
a praxi, o monostech zadávání a vypracování diplomových prací
nebo spolupráce na firemních projektech. Právì vìtí zájem
a nabídka firemní spolupráce na diplomových pracích studentù byla v letoním roèníku potìující.
Studenti na této i na podobných akcích nezískávají pouze
informace o souèasné nabídce volných míst a o dlouhodobé
perspektivì spolupráce s jednotlivými podniky, ale souèasnì
i o technických úlohách øeených v prùmyslových podnicích
a firmách, co jim pomáhá v lepí orientaci v jejich oboru studia. Také zástupci firemní sfér y se dozvìdí o výukových monostech na VUT v Brnì a na druhé stranì mohou pedagogy
seznámit se svými poadavky kladenými v praxi na znalosti studentù-absolventù.
Prvního roèníku Dne firem se zúèastnilo pøes ètyøi desítky
firem, loni jich bylo sedmnáct. Podle organizátorù akce to vak
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není nic znepokojujícího, protoe se jedná o jednoznaèný
pøechod ke kvalitì zúèastnìných podnikù. Pøitom se nejedná
pouze o èistì strojírenské firmy, protoe strojírenské technologie se v souèasné dobì provázanosti nejrùznìjích odvìtví
uplatòují i v øadì jiných oborù.
A jak jsou s akcí na FSI pøedstavitelé praxe spokojeni? Na to
se Události zeptaly nìkterých z nich.
Organizace je velmi dobrá. Pøekvapil nás ale pomìrnì
malý zájem studentù. Aula byla pøi naí prezentaci témìø
prázdná a ani k naemu stánku pøíli zájemcù nepøilo. Kdy
jsme se zúèastnili podobné akce na vysoké kole ve Zlínì, byla
tam aula plná, zhodnotila Ing. Simona Hoøáková z úseku marketingu spoleènosti RIM-Tech ze Zlína.
Nízkou úèastí studentù byla pøekvapena i personální øeditelka spoleènosti Pramet. Snad by stálo za úvahu dát na tento
den dìkanské volno. Ale jinak nemùeme organizaci nic vytknout. Jezdíme sem pravidelnì a pøijedeme i pøítì, øekla
PhDr. Boena Jagelská.
My jsme spokojeni. Máme domluveny dva kontakty se studenty, kteøí se zajímají o práci u nás. Dalí dva u nás chtìjí
dìlat diplomovou práci. Takové akce slouí nejen k získání kvalitních zamìstnancù, ale i k prezentaci firmy a propagaci strojírenství a energetiky, poznamenal Mgr. Josef Dvoøák, vedoucí
personálního odboru První brnìnské strojírny Velká Bíte.
My jsme tady poprvé. Nae firma expanduje a nabíráme
zamìstnance vèetnì absolventù. Na podzim vznikne nae nové
vývojové centrum, ve kterém se mohou velice dobøe uplatnit.
S akcí jsem spokojena, pøítì pøijedeme urèitì znovu, uvedla
Mgr. Hana Kotzianová, personální øeditelka bruntálské spoleènosti OSRAM.
Igor Mauk
SUMMARY:
On 26th February, The Day of Firms was held at the BUT Faculty of
Mechanical Engineering. This was the sixth in a row of annual
events organized by the Faculty. Representatives from twenty industrial companies (mostly with foreign capital) informed students from this and other BUT faculties about the production programmes and job opportunities their companies offer. Some of
the representatives took advantage of thirty-minute presentations offered in Hall Q others settled just for a stand in the lobby.
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Pøihláky na koleje pro akademický
rok 2003/2004 elektronicky
Koleje a menzy Vysokého uèení technického v Brnì (KaM) se rozhodly zmìnit zpùsob pøihlaování na ubytování pro pøítí akademický rok. Co nás k tomu vedlo? ijeme ve svìtì, kde ji delí dobu vládnou slova jako
e-mail, e-banka, e-smlouva, e-pøihláka, e-ádost. Poslednì uvedený termín vztaený ke KaM napovídá, e
zaèíná elektronizace i v oblasti ubytování. ádat o koleje v letoním roce znamená vykroèit po Internetu
elektronickou cestou do kolejí, najít si tam pokoj a rezervovat si jej.

P

rvní zkuenost s podobným postupem je stará jeden rok,
kdy byla dána monost pøihláení klasickým zpùsobem
(papírovým formuláøem) a soubìnì elektronicky. I pøes minimální propagaci se tímto zpùsobem pøihlásily stovky studentù,
a tak bylo rozhodnuto zvolit tuto cestu jako jedinou monou.
Obdobnì jako kdy bylo zahájeno pouívání prùkazu studenta ve stravování, jsme i pøi této zmìnì zpùsobu ádání o ubytování potøebovali udìlat poøádek v souvisejících oblastech.
Po technickoorganizaèní stránce to mimo jiné znamenalo
vybavit vechny studenty VUT intranetovým pøístupovým jménem (vutloginem) a heslem, které jediné jim umoòuje pøístup do
systému BRUTIS (Brno University of Technology Information
System), a také oficiální e-mailovou adresou pøidìlenou v rámci VUT, pokud ji jetì nemìli nebo ji prozatím nepouívali.
Pro rychlou a efektivní distribuci jsme zvolili dva kanály.
Studenti, kteøí jsou v souèasnosti ubytováni na kolejích VUT,
obdrí login a heslo na konkrétní koleji a bloku, kde bydlí. Studenti nebydlící na kolejích obdrí login a heslo na své kmenové
fakultì. O místì a èase vydávání rozhodují systémoví integrátoøi na fakultách a ti zároveò na úøedních deskách a fakultních
webových stránkách podávají aktuální informace.
Samotný systém pøihlaování pøináí monost výbìru nejen
koleje, ale i konkrétního pokoje. To je zásadní novinka letoního roku. Pokud bude student pøi prvním sestavení poøadníku
(v kvìtnu) ve skupinì, se kterou se koleje zaváí uzavøít ubytovací
smlouvu, nemusí absolvovat pøedubytování. Nemusí tedy
osobnì pøijít na pøidìlenou (vybranou) kolej, stát tam dlouhou
frontu a vybavovat náleitosti spojené s výbìrem pokoje. Pouze
ti, kteøí si pokoj nerezervovali, a u proto, e nemìli zájem,
nebo e pokoj, který chtìli, u nebyl volný, navtíví ubytovatelku koleje, kde chtìjí být ubytováni, a pokoj si v klidu vyberou.
Jetì pro zopakování termínù:
1. ádosti se zaèaly podávat 27. ledna 2003, termín podávání
konèí 4. dubna 2003. Celkem tedy mají studenti plných 10 týdnù na to, aby si vèas o koleje zaádali, co je oproti minulým
letùm o dva týdny více.
2. Od 1. bøezna jsou v nabídce vechny pokoje, které si do tohoto termínu nikdo nerezervoval.

3. Mìnit pokoj lze stále a do konce pøijímání ádostí 4. dubna
2003.
Co jistì vichni studenti vìdí:
1. Formuláø pro podávání ádostí  vèetnì návodu na vyplnìní 
je pøístupný prostøednictvím webových stránek VUT v Brnì
na adrese: is.vutbr.cz, pøípadnì pøímo na pony.ro.vutbr.cz.
2. Podrobnosti týkající se organizace podávání ádostí v akademickém roce 2003/2004 najdou studenti na webových stránkách Kolejí a menz v Brnì: skm.vutbr.cz.
Závìreèné shrnutí:
Jako kadá zmìna i zmìna v systému ádání o ubytování s sebou mùe pøinést urèité problémy. Budeme rádi, kdy nám o nich
napíete, abychom je mohli odstranit.
Zavést nìco nového do rutinní práce vyaduje nejen nápad, jak
to udìlat, ale pøedevím následnì mnoho práce s jeho realizací.
V naem pøípadì nebyl nápad to hlavní, spíe nás inspirovala
zkuenost CESA se zápisem do tìlesné výchovy a nae dlouhodobìjí snaha minimalizovat a snad i úplnì odstranit papírování. Realizovat nai pøedstavu vak vyadovalo mnoho práce,
kterou nìkdo musel udìlat rychle a dobøe. Ti, bez kterých bychom nový systém nespustili, byli firma ApS, s. r. o. (dodavatel
SW pro ubytování), a Ing. Charvát z CVISu, bez jeho vydatné
pomoci a schopností bychom zøejmì byli nuceni u papírových
pøihláek zùstat i nadále.
Ing. Jaroslav Grulich, øeditel KaM VUT v Brnì
SUMMARY:
The management of BUT Dormitories and Refectories have decided to change the method of accepting applications for accommodation in the halls of residence in the next academic year. To
apply for a place at the halls of residence students have to go
down an electronic path on the Internet to the halls of residence
find a room there and book it. A similar method was introduced
last year with two options of either sending in a traditional paper
application or registering on the web. Despite minimum advertising, hundreds of students chose the former way to apply and so
this time a decision was made to use this method alone.
3/2003
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ECDL  øidièák na poèítaè
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) znamená v pøekladu vlastnì øidièský prùkaz pro zpùsobilost práce na PC. Je to mezinárodnì uznávaný certifikát poèítaèové gramotnosti. Ten, kdo jej chce získat,
musí pomocí praktických testù prokázat, e ovládá vyuívání základních informaèních technologií. Od února
nabízí kurz ECDL i Centrum vzdìlávání a poradenství (CEVAPO) VUT v Brnì. Kurz je urèen vem, kteøí si chtìjí
rozíøit znalosti v oblasti výpoèetní techniky podle mezinárodního kvalifikaèního standardu.

P

rojekt ECDL vznikl v západní Evropì v reakci na bouølivý
rozvoj informaèních technologií. Tento pøekotný vývoj si
vynutil mimo jiné i poadavek definovat pojem poèítaèové gramotnosti. Lze ji chápat jako objektivní minimum znalostí, které
èlovìk potøebuje k efektivnímu vyuívání informaèních technologií. Neznalost zacházení s poèítaèem je na souèasném trhu
práce velkým handicapem a poèítaèový analfabet jen tìko najde dobré místo. Zvládnout moderní techniku lze pøitom i pomocí vhodných kurzù.
Øada významných evropských prùmyslových a obchodních
spoleèností, bank, telekomunikaèních firem nebo i státních a samosprávných orgánù ji zaøadila ECDL do vzdìlávacích programù svých zamìstnancù. Certifikát platný v celé Evropské unii
tak ji získaly více ne dva miliony lidí.
Pro získání ECDL certifikátu je nutné absolvovat nìkolik
zkouek, které se vztahují k jednotlivým modulùm. Zkouky lze
skládat jednotlivì, v libovolných kombinacích nebo vechny
najednou.
Nabízíme úèastníkùm pøíleitost vzdìlávání v oblasti výpoèetní techniky pro kanceláøskou práci formou uceleného studia
i samostatných kurzù s moností získat mezinárodnì uznávanou
kvalifikaci a certifikát ECDL. Úèelem programu je zejména
rozvinout porozumìní principùm výpoèetní techniky, seznámit

a nauèit se pracovat v operaèních systémech souèasných kanceláøských poèítaèových systémù a dále rozvinout dovednosti
v práci s bìnými kanceláøskými aplikacemi, jako jsou textové
editory, tabulkové procesory, prezentaèní aplikace a databázové
systémy. Úèastníci se seznámí s principy informaèních poèítaèových sítí a elektronických komunikací a nauèí se èi zdokonalí
svou práci s elektronickou potou a internetovými aplikacemi,
popsala náplò kurzu vedoucí projektu Ing. Helena védová.
Základní program obsahuje sedm samostatných modulù, rozíøený program nabízí dalí dva moduly volitelné. Pro získání
certifikátu musí úèastník úspìnì sloit v kadém modulu test.
Na základì absolvování vech sedmi testù bude frekventantovi
kurzu vydáno Osvìdèení o absolvování programu celoivotního
vzdìlávání a poradenství VUT v Brnì a Certifikát ECDL vydaný Èeskou spoleèností pro kybernetiku a informatiku, která je
Èeskou republikou k vydávání tìchto osvìdèení akreditována.
Cena za základní program (modul 17) vèetnì poplatkù spojených s vykonáním testù a vydáním certifikátu ECDL je 9 250 korun. V pøípadì, e úèastník neabsolvuje celý základní program,
ale pouze vybrané moduly, se cena stanovuje za jednodenní na
1 150 a na 1 750 korun za dvoudenní kurz. Cena za provedení
testu za jeden modul bez jeho absolvování je 350 korun.
Pøipravil Igor Mauk

Podrobné informace a pøihláka:
Ing. Helena védová, CEVAPO VUT v Brnì,
tel.: 54114 5106, fax: 54114 5109
e-mail:
svedova@cvp.vutbr.cz, http://www.cvp.vutbr.cz.

SUMMARY:
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) is an internationally recognized certificate of computer literacy. Applicants are
put to practical tests to prove that they master the basic information technologies. Starting in February, an ECDL course is also
offered by the Centre of Education and Counselling at BUT. The
course is intended for those who want to improve their computing skills and see if they comply with international standards.
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Nové studijní programy
na Fakultì chemické
Zcela nový studijní program Chemie a technologie potravin zavádí od pøítího akademického roku Fakulta
chemická VUT v Brnì. Studenti si mohou vybrat mezi obory Potravináøská chemie a Biotechnologie. Po absolvování tøíletého bakaláøského typu studia budou mít zájemci monost plynule pokraèovat dvouletým magisterským programem Potravináøská chemie a biotechnologie. Dalím bakaláøským programem, který Fakulta
chemická pøipravuje, je Krizové øízení a ochrana obyvatelstva. Pøijetí prvních studentù do tohoto programu se
pøedpokládá v akademickém roce 2004/2005.

F

akulta chemická tak reaguje na velký zájem o studium potravináøské chemie. Absolventi naleznou iroké uplatnìní
v zemìdìlsko-potravináøském komplexu, zejména v oblastech
Moravy a Slezska, v rozvíjejících se biotechnologických procesech v chemickém a farmaceutickém prùmyslu i v nových oborech prùmyslu ochrany ivotního prostøedí. Mohou pracovat
jako specializovaní technici na akademických a univerzitních
pracovitích, ve zdravotnictví, v hygienických stanicích apod.
iroký profil absolventù jim umoní uplatnìní v rámci vech
potravináøských provozù, ve státních kontrolních institucích,
jako je napø. Èeská zemìdìlská a potravináøská inspekce, Státní
zdravotní ústav, ve vývoji nových technologií a ve výzkumu
i v obchodních organizacích. Perspektivní uplatnìní lze oèekávat zejména u absolventù oboru Biotechnologie v souvislosti
s roziøujícím se vyuíváním metod genového inenýrství, uvedl
dìkan Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
Pro støedokoláky je urèitì zajímavá ta skuteènost, e pro akademický rok 2003/2004 se pøedpokládá pøijetí vech uchazeèù,
kteøí úspìnì sloili pøijímací zkouku. V souladu se stipendijním øádem VUT a smìrnicí naí fakulty bude novì zavedeno
vyplácení prospìchového stipendia ji od druhého semestru.
Pøitom v prvním roèníku bude vyplácena nejvyí sazba stipendia vem posluchaèùm, kteøí v zimním semestru sloili vechny zkouky a dosáhli prùmìr 1,5 a lepí, podotkla prodìkanka
RNDr. Ivana Márová, CSc.
Druhým oborem, který bude otevøen po akreditaci na podzim roku 2004, je studijní bakaláøský program Krizové øízení
a ochrana obyvatelstva. Pøedpokládá se jeho prezenèní i kombinovaná forma.
Podle pøedstavitelù Fakulty chemické pøináí spoleèenský
rozvoj i negativní dùsledky, projevující se v nejrùznìjích haváriích nebo únicích nebezpeèných látek. Chceme nae absolventy uèit nejen to, jak zvládat výrobu v chemickém prùmyslu
a pøíbuzných oborech, ale vysvìtlit i zpùsob, jak øeit následky
havárií a mimoøádných událostí. Zamìøení navrhovaného programu bude reflektovat nejen nedostatek odborníkù v této oblasti, který se znovu projevil na vech úrovních pøi povodních
v roce 2002, ale reaguje i na poadavek ústøedních státních orgánù. Souèasný stav v pøípravì odborníkù, zejména krizového
managementu, odpovìdných pracovníkù státní správy a samo-

O studium na Fakultì chemické má zájem mnoho dívek.

správy, stejnì jako kvalifikovaných kolitelù, lektorù v provádìní
pøípravy obyvatelstva není dostateèný a nezabezpeèuje zvládnutí
celého komplexu problémù krizového øízení a ochrany obyvatelstva, vèetnì ochrany majetku a ivotního prostøedí. Pøitom
pro komplexní pøípravu v oblasti krizového øízení se pøedpokládá pøipravit pøiblinì 13 tisíc osob, vysvìtlil øeditel Ústavu
chemie a technologie ochrany ivotního prostøedí Doc. Ing.
Ivan Maek, CSc.
Podle docenta Maka má Fakulta chemická pro výuku nového
studijního programu dobré personální pøedpoklady. V minulosti k nám pøecházeli pedagogové z øady vysokých kol vèetnì
tìch vojenských. Od roku 1994 jsme se také podíleli na vytváøení celostátního integrovaného záchranného systému. V minulosti jsme spolupracovali, a tato spolupráce trvá, s Vojenskou
akademií Brno i Vojenským technickým ústavem ochrany Brno.
Právì na nìm byly vyvinuty zpùsoby ochrany proti úèinkùm
zbraní hromadného nièení, øekl Maek. Podle nìj se dá oèekávat v souvislosti se zetíhlováním vojenského kolství pøíchod
dalích vojenských odborníkù na Fakultu chemickou.
Vedení fakulty má v úmyslu nabídnout armádì Èeské republiky monost pøípravy zájemcù o bakaláøské vysokokolské
studium na profesi vojáka z povolání mající kvalifikaci v oboru
chemie. Teprve vyí vzdìlání by mìli vojáci z povolání získávat
na vojenských kolách.
Igor Mauk
For Summary see page 30.
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Konference doktorského studia
Fakulty stavební

S

talo se ji dobrou tradicí Fakulty stavební VUT v Brnì, e
kadoroènì poøádá odbornou konferenci doktorského studia. Organizací 5. odborné konference doktorského studia s mezinárodní úèastí, která se konala 12. a 13. února 2003, byli povìøeni doktorandi Ústavu soudního inenýrství a doktorandi
Ústavu stavební ekonomiky a øízení FAST VUT v Brnì.
Konference byla urèena pro vechny studenty doktorského
studijního programu v prezenèní i distanèní formì studia.
Smyslem konference bylo poskytnout studentùm doktorského
studia zejména prostor pro:
1. prezentaci dílèích èástí doktorské disertace,
2. publikaci výsledkù vìdecko-výzkumné èinnosti,
3. prezentaci pøed irí veøejností,
4. navazování kontaktù se studenty z domácích i zahranièních
vysokých kol,
5. výmìnu názorù a zkueností.
Není bez zajímavosti, e organizace konference se zhostili
sami studenti doktorského studia.
Ve støedu 12. února probìhlo v aule budovy D Fakulty stavební slavnostní zahájení. Odborný garant konference Doc. Ing.
Bohumil Puchýø, CSc., v úvodním projevu mj. pøivítal rektora
VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbku, DrSc., dìkana Fakulty
stavební Doc. RNDr. Petra tìpánka, CSc., pøedchozího dìkana
Doc. Ing. Jaroslava Puchríka, CSc., za jeho pùsobení probíhala
celá pøíprava letoní konference, øeditele spolupoøádajícího
Ústavu soudního inenýrství VUT v Brnì Doc. Ing. Alberta
Bradáèe, DrSc., námìstka primátora Brna PhDr. Richarda Svobodu, dále zástupce sponzorù a dalí významné hosty, kteøí ve
svých projevech podìkovali organizátorùm za pøípravu konference a popøáli úèastníkùm hodnì zdaru pøi jednání v jednotlivých odborných sekcích. Po zahájení se ve stylovém atriu
Fakulty stavební konal spoleèenský veèer, k jeho dobré náladì
pøispìla i komorní hudba.
Ve ètvrtek 13. února pak probìhlo jednání studentù doktorského studia v jednotlivých odborných sekcích. Vzhledem ke
stále vzrùstajícímu zájmu bylo oproti minulému roèníku provedeno pøerozdìlení odborných sekcí, které tak daly vìtí prostor
pro aktivní vystoupení doktorandù. Spoleèná diskuse s úèastníky pøispìla k výmìnì názorù, zkueností a k vytváøení nedocenitelných kontaktù. V jednotlivých sekcích bylo pøihláeno na
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370 úèastníkù z ÈR, Slovenska, Polska a Nìmecka s 336 pøíspìvky. V rámci konference byl vydán dvanáctidílný titìný
sborník pøíspìvkù (vìtinou jen recenzovaných pøíspìvkù, nerecenzované pouze ve formì abstraktu) o celkovém poètu cca
1 700 stránek a soubor vech pøíspìvkù na CD.
Organizátoøi dìkují vedení koly a jednotlivým ústavùm za
podporu a pomoc pøi organizaci takto rozsáhlé konference. Podìkování patøí sponzorùm a mediálním partnerùm (tito budou
postupnì uveøejòovat zajímavé pøíspìvky ze sborníku konference), díky kterým mohla být celá akce uspoøádána. Organizaèní
tým dìkuje úèastníkùm 5. odborné konference doktorského studia za jejich úèast a doufá, e tato akce kromì odborné stránky
vìci nemalou mìrou pøispìla i k navázání kontaktù se studenty
z ostatních vysokých kol.
Doc. Ing. Albert Bradáè, DrSc.,
øeditel Ústavu soudního inenýrství
SUMMARY:
It has become a good tradition of the BUT Faculty of Civil Engineering that a doctoral study conference is held every year. This
years 5th Conference of Doctoral Students with international participation was held on 12th and 13th February 2003 organized by
the doctoral students of the institutes of forensic engineering
and structural economics and management supported by the
faculty management. The conference was intended for all the
students of doctoral programmes both in the regular and distance form of study.
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Vysokokolské vzdìlávání
v kontextu globalizaèních tendencí
Jestlie se zamýlíme nad východisky a pøedpoklady rozvoje vzdìlávací soustavy v Èeské republice, její
nedílnou souèást tvoøí i terciární vzdìlávání, musíme konstatovat, e jsou tu velké globalizaèní procesy, které
se staly se vemi svými klady i zápory nedílnou souèástí naeho ivota, podstatnì ho mìní a tím zároveò
nutnì ovlivòují postavení i poslání vzdìlávacích soustav a výchovy.

S

ouèasný svìt ve své rozpornosti a komplexnosti vyaduje
vzdìlání s akcentovanou výchovou, vyplývající z toho, e
prioritou ve vzdìlání lidstva ji není technický pokrok, ale právì lidská dimenze tohoto pokroku. Není jistì náhodou, e ji
v edesátých letech minulého století si tuto skuteènost uvìdomil J. F. Kennedy, kdy konstatoval, e zatímco 19. století bylo
stoletím páry, 20. století bylo stoletím atomové energie a elektroniky, pak 21. století bude stoletím pedagogiky a psychologie.
Èlovìk musí být vychován, aby dokázal zvládnout to, co sám
dosud vytvoøil svou vrcholnou technickou civilizací, kterou dospìl nikoliv do stavu vìtího bezpeèí a blahobytu, ale naopak do
stavu ohroení lidstva a celé biosféry.
Za tohoto stavu nemohou výchova a vzdìlání znamenat
pouze rozvoj kognitivních struktur èlovìka, pøedání sumy poznatkù. Základním cílem výchovy musí být mnohostranný
rozvoj osobnosti s dùrazem na vyváenost a vestrannost osobnostního rozvoje, tzn. nutnost stimulovat vedle intelektuálního
rozvoje také rozvoj emocionální, volní, sociální, mravní a estetický.
A právì v tomto poadavku komplexního pøístupu ke studentùm je zakomponována výzva ke zmìnám i na technických
univerzitách. Vdy vzdìlanost neznamená pouze osvojování
vìdy a techniky, pøípadnì profesních kompetencí, je nutno se
snait o celostní rozvoj osobnostního potenciálu studenta.
Vichni, kdo se podílíme na vysokokolské výuce, a ji v pøed-

mìtech výchovných nebo odborných, bychom se mìli v rámci globálního pøístupu k výuce vìdomì snait o aplikaci nejenom vìdní výchovy, ale do své výuky zaøazovat podle moností
i aspekty výchovy interkulturní, mravní, estetické, ekologické;
mìli bychom vést studenty k tomu, aby vnímali globální problémy lidstva, jako jsou rozporné dùsledky vìdy a techniky, ochrana ivotního prostøedí, dùsledky rasové, etnické a náboenské
nesnáenlivosti; mìli bychom se snait o zvýení rezistence studentù vùèi manipulaci multimediálními prostøedky; ale pøedevím bychom nemìli pøedávat svým studentùm pouze mnoství informací, ale také vytváøet prostor pro pøemýlení, interpretaci, angaované diskuse, samostatné rozhodování, zaujímání hodnotících postojù.
Tím povedeme nae studenty k osvojování klíèových kompetencí souèasného vysokokolsky vzdìlaného absolventa, které
zahrnují vedle odborné pøípravy i nároènìjí intelektuální kvality, jako je kritické a samostatné mylení, tvoøivost, schopnost
pøistupovat komplexnì ke vznikajícím problémùm, chápat relativitu a pravdìpodobnost místo kategorických soudù. Neustále
probíhající zmìny vyadují pracovníky motivované, flexibilní,
kteøí jsou schopni se stále vzdìlávat. Zároveò se v podmínkách
informaèních spoleèností stávají nezbytnou souèástí kompetence, jako je dovednost komunikovat, schopnost odpovìdného
chování, morálního rozhodování v rozporných situacích kadodenního ivota.
PhDr. Ludmila Neuwirthová,
Ústav jazykù FEKT VUT v Brnì

SUMMARY:
The paper deals with university education in the context of current globalization trends. It presents briefly the multidimensional
and contradictory process of globalization which causes substantial changes in the content and conception of education. The author aims to stress the need for a new interpretation of education
providing students not only with professional knowledge but also
with personal qualities and values relevant from the point of view
of democracy and humanism.
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Senioøi jsou vzorní studenti
Za vzorné studenty povaují posluchaèe Univerzity tøetího vìku (U3V) profesoøi a docenti VUT v Brnì. Mají
o výuku obrovský zájem, kadá pøednáka je pro nì spoleèenská událost, vzornì plní své úkoly. Nìkteøí z nich
vedle studia navtìvují jetì poèítaèové kurzy. Vìtina z posluchaèù závìreèného tøetího roèníku si pøeje, aby
studium v nìjaké formì pokraèovalo. To zatím nebylo z kapacitních dùvodù moné, ale hledáme øeení, øíká
tajemnice U3V Lenka Shromádilová.

U

niverzity tøetího vìku patøí ve vyspìlých státech svìta ji
delí dobu ke standardním a vyhledávaným slubám, kterými vysoké koly pøispívají ke kvalitì ivota seniorù. Kromì
pøínosu vzdìlávacího plní pro lidi dùchodového vìku stejnì dùleitou roli spoleèenskou. Podle Lenky Shromádilové se peníze investované do vzdìlávání seniorù spoleènosti vrátí v jejich
duevní pohodì. Ti lidé jsou tak zaujati studiem, e nemají ani
èas stonat, tvrdí tajemnice.
U3V na VUT v Brnì pùsobí ji tøetím rokem. Do tøetího roèníku oborovì èlenìného studia, rozdìleného na osm specializovaných kurzù na jednotlivých fakultách, postoupilo 110 seniorù. Celkem se na U3V VUT v Brnì vzdìlává 250 posluchaèù.
Komunikace, informatika, práce s poèítaèem, uívání Internetu, chemické prostøedky pro pouití v domácnosti, moderní
a historická architektura, stavby století, letecká a kosmická doprava, souèasné bankovnictví  to jsou jen nìkteré z oblastí,
s nimi se mohou seznámit v rámci U3V ti senioøi, kteøí si chtìjí
i v dùchodcovském vìku udret ivotní elán a aktivitu a neztratit kontakt se ivotem mladí èásti spoleènosti.
Ve tøetím roèníku je nejvìtí zájem o kurzy Teorie a dìjiny
umìní, Jaderná energetika a její bezpeènost a Souèasná televizní technika a videotechnika. Hodnì posluchaèù se zapsalo také
do kurzù Fakulty podnikatelské, které se zabývají drobným
podnikáním nebo otázkami naí integrace do EU.
Cykly pøednáek se konají jednou týdnì. Na kadé hodinì
dostanou posluchaèi text následující pøednáky, aby o ní získali
pøedstavu. Na konci roèníku obdrí úspìní senioøi osvìdèení
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o absolvování, na závìr studia po vypracování samostatné nebo
skupinové práce na odborné téma diplom. Získané vzdìlání
nezakládá oprávnìní k aktivní profesní èinnosti.
Vìtina kurzù je plnì obsazena, zájem seniorù dokonce pøevyuje monosti univerzity. Urèitou kuriozitou je, e vìtí nával
pøichází v zimním semestru, na jaøe toti dávají nìkteøí z aspirantù pøednost svým zahrádkám. Studuje u nás profesnì i vìkovì iroké spektrum seniorù. Nejstarím je dvaaosmdesátiletý
Vojtìch Trachtulec, ale máme i hodnì posluchaèù, kteøí dùchodový práh pøekroèili teprve nedávno. Vichni ale vypadají tak
o deset let mladí. Vdy to jsou lidé, kteøí byli vdy duevnì
aktivní, a je to na nich vidìt, konstatuje Lenka Shromádilová.
Asi 60 procent posluchaèù má støedokolské a 40 procent vysokokolské vzdìlání. Na univerzitì se neuèí pouze lidé z Brna,
ale dojídìjí i senioøi ze ïáru nad Sázavou, Vykova, Adamova
a odjinud.
Nìkteøí z posluchaèù U3V soubìnì navtìvují také poèítaèové kurzy pro zaèáteèníky i pokroèilé nebo kurzy Internetu.
Poèítaèové kurzy jsou pro seniory velmi výhodné i finanènì.
Za celosemestrální výuku zaplatí od 680 do 750 korun, jinde by
je stál dvoudenní kurz kolem dvou tisíc korun. Jsou ovem v jiných dnech ne výuka univerzity, a tak mimobrnìntí studenti
èasto pøespávají v Brnì u známých nebo spoluákù. Pro nae
studenty poøádáme i spoleèné odborné akce, jako byla napøíklad exkurze po památkách historické architektury po stopách
Santiniho nebo exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany, podotkla Lenka Shromádilová.
Instituce, které v ÈR nabízejí seniorùm rùzné formy vzdìlání,
jsou sdrueny v Asociaci univerzit tøetího vìku (AU3V), která
byla zaloena v r. 1993. Jejím sídlem se v loòském roce stalo
VUT v Brnì, pøedsedou byl ji o rok døíve jednohlasnì zvolen
profesor Ing. Petr Vavøín, DrSc.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
The BUT teachers think of the senior citizens attending the
courses offered by the University of third age (U3V) as of their
best students. Their zeal is breath-taking, they view every lecture
as a social event perfectly fulfilling every assignment says Mrs
Lenka Shromádilová, secretary in charge of U3V. At BUT, the
U3V has entered its third year.
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Informace

Pøednáka místopøedsedy Senátu Parlamentu ÈR Ing. Mirka Topolánka
V aule Centra Vysokého uèení technického v Brnì, Antonínská 1,
se uskuteènila pro studenty 14. února 2003 pøednáka místopøedsedy Senátu Parlamentu ÈR a absolventa Fakulty strojního inenýrství VUT v Brnì Ing. Mirka Topolánka na téma Evropská unie  hrozba, nebo pøíleitost?
V aule zcela zaplnìné studenty, pedagogy a zamìstnanci
VUT vzácného hosta pøivítal rektor Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. Ing. Mirek Topolánek se ve své pøednáce vìnoval
dopadùm, které budou spojeny s naím vstupem do Evropské
unie. Otevøenì poukázal na nìkteré problémy, které nám èlenství v EU pøinese. Problematický je ji samotný vývoj, kterým
EU v souèasné dobì prochází. Nae republika tak podepisovala
asociaèní dohodu vlastnì s jinou organizací, ne do které bude
vstupovat. Jsem vak pøesvìdèen, e pro nás není jiná cesta, a já
osobnì pro vstup Èeské republiky do EU v referendu rozhodnì
hlasovat budu, øekl mimo jiné místopøedseda Senátu.
Na pøednáku navázala diskuse, ve které se vzhledem k následnému programu Ing. Mirka Topolánka v Brnì ani na vechny
zájemce nedostalo. Podle místopøedsedy Senátu patøí vysoko-

koltí studenti mezi tu kategorii naich obèanù, která nebude
mít se vstupem do EU ádné problémy. Studentùm se v EU
otevøou velké monosti. Je vak tøeba o Unii vìdìt co nejvíce
a udìlat ve pro to, aby byla místem co nejvìtí svobody, a nikoliv
prostorem byrokracie, zdùraznil Ing. Mirek Topolánek.
(mau)

Výstava Budoucnost brnìnských brownfields na Fakultì stavební
Fakulta architektury spolu s Fakultou stavební VUT v Brnì
uspoøádaly na pøelomu února a bøezna reprízu výstavy Budoucnost brnìnských brownfields, která se v øíjnu konala
v Køíové chodbì Nové radnice v Brnì. Brownfields  hnìdá
pole  je termín bìnì uívaný urbanisty a architekty pro oznaèení nevyuívaných nebo zanedbaných území bývalých prùmyslových podnikù zejména v centrech mìst. Mùe se jednat
o výrobní plochy, ale také bývalá zaøízení eleznice, pøístavy,
nìkteré zemì sem zahrnují i oputìné vojenské základny. Jedním z nejznámìjích brnìnských brownfields je napøíklad prùmyslový areál Vaòkovky. Problémem, jak tyto zóny opìt pøivést
k ivotu a znovu zapojit do mìstského organismu, se Fakulta
architektury VUT v Brnì zabývá u delí dobu. Od Grantové
agentury ÈR získala podporu pro výzkumný projekt Stav a perspektivy výrobních území prùmyslových mìst Èeské republiky.
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První fáze prací na tomto výzkumu se zamìøuje jednak na
inventarizaci tìchto území v mìstì Brnì, jednak na studium
zahranièních poznatkù a jejich aplikovatelnosti v naich pomìrech. Práce studentù Ateliéru výrobních staveb Fakulty architektury VUT v Brnì byly prezentovány na obou výstavách. Jednotlivé práce zpracovávaly konkrétní brownfields v centru Brna

i v jeho vzdálenìjím okolí, èasto se zmìnou funkce tìchto území  z výrobní na obchodní a obytnou.
Výstava na Fakultì stavební se konala od 14. února do 7. bøezna 2003 v hale budovy D pod zátitou dìkana FAST Prof.
RNDr. Ing. Petra tìpánka, CSc., a s podporou Grantové agentury Èeské republiky.
(vg), foto Ing. arch. Jiøí Palacký

Pozemní hokejisté Techniky postoupili do extraligy
Více ne tøicet let èekali pozemní hokejisté VSK Techniky Brno
na postup do nejvyí soutìe. Letitý sen se naplnil a letos
v únoru, kdy svìøenci trenéra Michala Krátkého vyhráli pr vní
ligu halové soutìe a posunuli se tak do extraligy.
U jsem ani neèekal, e se podobný úspìch nìkteré naí
hráèské generaci podaøí, poznamenal k nejvìtímu triumfu
v historii klubu Jan Vrána, kter ý v dobì svých studií Fakulty
strojního inenýrství VUT v Brnì na sklonku edesátých let
oddíl pozemního hokeje zakládal. Jako hráè ani jako trenér se
vak vytoueného postupu nikdy nedoèkal. Prakticky jsme sbírali jenom samá druhá místa, k elitì nám chybìl èasto krùèek,
øíká zakladatel klubu. Jeho slova doplòuje èlen dalí hráèské
generace studentù Ivo Rosypal, který v souèasnosti oddíl vede
jako pøedseda. V urèitých cyklech jsme vdy patøili ke kandidátùm na postup, míní Rosypal.
Na extraligu dosáhli a hráèi vedení trenérem Michalem
Krátkým s vìkovým prùmìrem kolem pìtadvaceti let. Jsou ji
sice dostateènì zkuení, monost postupu s nimi ovem v závìreèném turnaji první ligy poøádnì zacloumala, smìje se s odstupem nìkolika dní kouè Techniky. Co jsme díky nervozitì
pøedvádìli, muselo budit v naich pøíznivcích ílenství. Nakonec jsme ale vyhráli to, co bylo potøeba, a postup do extraligy
nám neutekl, pochvaluje si jedna z opor Techniky, student
posledního roèníku Fakulty strojního inenýrství Jan Klíma.
Halová extraliga je pro nás velkou výzvou, na kterou se budeme pøipravovat prakticky sedm mìsícù. Rádi bychom také
získali poøadatelství jednoho z turnajù soutìe. Nutným klíèem
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k úspìchu je ale zlepení zázemí. Pøestoe jsme oddílem VSK
Techniky Brno témìø ètyøicet let, nemìli jsme paradoxnì zatím
nikdy monost stabilnì vyuívat sportovi této koly. Tento
problém pøitom vzhledem k systému, který uplatòuje Centrum
sportovních aktivit, nadále pøetrvává. Doufám, e i díky naemu postupu koneènì dojde k pozitivní zmìnì a e se nám také
podaøí zlepit finanèní zázemí tak, aby si hráèi cesty k extraligovým zápasùm nemuseli nadále platit z vlastní kapsy, dodal
trenér Krátký.
Filip Vrána, foto Lubomír Stehlík, Vilém Kratochvíl
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Studentské projekty podoby Kohoutovického námìstí
Budoucí rozvoj brnìnské mìstské èásti Kohoutovice byl tématem výstavy, která se konala od 25. února do 10. bøezna 2003
v Centru volného èasu Ulita ve Stamicovì ulici v Kohoutovicích. Výstava Kohoutovické námìstí pøedstavuje projekty studentù Ateliéru veøejných staveb Fakulty architektury Vysokého
uèení technického v Brnì.
Ateliér veøejných staveb (www.fa.vutbr.cz) byl osloven Úøadem mìstské èásti Brno-Kohoutovice, zastoupeným starostou
Ing. Jindøichem Misákem, aby zpracoval se svými studenty studii, která by øeila monost budoucího rozvoje prostoru v oblasti
trolejbusové zastávky Voøíkova. Tato spolupráce navazovala
na pøedcházející èetné kooperace Fakulty architektury s mìstem Brnem, konkrétnì na studii zpracovanou 1. roèníkem na
rozhlednu v prostorách hotelu Myslivna.
Tentokrát se urbanisticko-architektonické studie zhostili studenti 6. roèníku magisterského stupnì studia modulu Veøejné

stavby. Prostor øeilo celkem dvanáct dvouèlenných týmù pod
vedením vedoucí ateliéru Ing. arch. Hany Ryavé, CSc., a odborného asistenta Ing. Vítìzslava Nového.
Práce studentù zaèala návtìvou místa, kde budoucí architekti získali pøehled o konkrétní souèasné situaci, zároveò si
poøídili nezbytnou fotodokumentaci a seznámili se i s pøedstavami zástupcù samosprávy mìstské èásti. Výsledkem námìtù
a úvah studentù je grafická prezentace na panelech formátu
A0, které budou v Centru volného èasu Ulita vystaveny a do
10. bøezna.
V úterý 25. února probìhla v rámci vernisáe výstavy veøejná rozprava, bìhem které mohla místní veøejnost pøímo reagovat na pøedloené návrhy studentù.
Ing. arch. Hana Ryavá, CSc.,
vedoucí Ateliéru veøejných staveb FA VUT v Brnì

Rada vysokých kol má nové pøedsednictvo
Na prvním zasedání novì ustaveného snìmu Rady vysokých
kol 6. února 2003 v praském Karolinu bylo zvoleno nové
pøedsednictvo pro funkèní období 20032005. Staronovým
pøedsedou se stal Doc. RNDr. Frantiek Jeek, CSc., ze ZÈU
v Plzni. Jednou z místopøedsedkyò byla znovu zvolena i Doc.
Ing. Eva Münsterová, CSc., z FSI VUT v Brnì.
Na funkci pøedsedy RV byli akademickými senáty vysokých kol navreni Prof. RNDr. Jan Bednáø, CSc. (UK Praha),
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (ÈVUT Praha), Doc. RNDr.
Frantiek Jeek, CSc. (ZÈU Plzeò) a Doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VB  TU Ostrava). Ji v prvním kole získal nadpolovièní
poèet hlasù (99) Doc. RNDr. Frantiek Jeek, CSc., a byl tak
zvolen pøedsedou Rady vysokých kol pro následující funkèní
období. Doc. Frantiek Jeek po vyhláení výsledkù volby podìkoval èlenùm snìmu za vyslovenou dùvìru a zdùraznil, e své
zvolení cítí jako obrovský závazek.

Ve volbách do funkcí místopøedsedù Rady V pro funkèní
období 20032005 delegáti zvolili Prof. RNDr. Jana Bednáøe,
CSc. (UK Praha), Prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc. (ÈVUT
Praha), Doc. Ing. Evu Münsterovou, CSc. (VUT v Brnì) a Bc.
Jiøího Nantla (delegát Studentské komory). Vichni navrení
kandidáti obdreli v prvním kole volby nadpolovièní poèet hlasù. Doc. Münsterová podìkovala jménem vech zvolených místopøedsedù za dùvìru a ujistila èleny snìmu, e budou i nadále
pracovat nezitnì a dobøe ve prospìch vysokých kol.
Snìm uloil pøedsednictvu Rady vysokých kol vypracovat
programové prohláení Rady V na léta 20032005. Snìm doporuèuje pøedsednictvu vycházet pøi jeho sestavování z tezí
pøedloených programovou komisí. Zasedání snìmu Rady vysokých kol se koná 15. kvìtna.
(Èasopis Události pøinese v pøítím èísle rozhovor s novì zvolenou místopøedsedkyní RV Doc. Ing. Evou Münsterovou, CSc.)
(red)
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Nové uèební texty a publikace

FEKT
PROKE, Ale
Rádiové pøijímaèe a vysílaèe
Pøednáky
2002  1. vyd.  164 s., ISBN 80-214-2263-7
WILFERT, Otakar
Optoelektronika
Pøednáky
2002  1. vyd.  121 s., ISBN 80-214-2264-5
MATOUEK, Antonín
Elektrárny 1
2002  1. vyd.  150 s., ISBN 80-214-2269-6
DOBE, Josef
Modely polovodièových prvkù
2003  1. vyd.  102 s., ISBN 80-214-2270-X
POSPÍIL, Jiøí
Struèný pøehled teorie elektronických obvodù
I  Teoretické základy. Výtah z pøednáek
2002  1. vyd.  100 s., ISBN 80-214-2273-4
KASAL, Miroslav
Smìrové a druicové spoje
Pøednáky
2003  1. vyd.  98 s., ISBN 80-214-2288-2

Modelová studie vyzaøování ultrazvukových sond.
Výsledky mìøení projektu Grantové agentury ÈR
è. 102/00/0936
2003  1. vyd.  126 s., ISBN 80-214-2289-0

KOLÁØ, Radim
Pøedzpracování medicínských ultrazvukových
tomogramù
2003  sv. 161  27 s., ISBN 80-214-2285-8

Technické aspekty zabezpeèování jakosti
Sborník pøednáek
2003  1. vyd.  95 s., ISBN 80-214-2291-2

UNKA, Josef
Hodnocení informaèního systému opatøování
2003  sv. 162  32 s., ISBN 80-214-2286-6

FSI
Drsnost jako souèást struktury povrchu
Sborník pøednáek ze semináøe
2002  1. vyd.  120 s., ISBN 80-214-2063-4

HRADEÈNÁ, Ingrid
Strategické øízení jakosti metodou nulových vad
2003  sv. 163  32 s., ISBN 80-214-2287-4

Výsledky, pøesnost a nejistoty v oboru mìøení délek
Sborník pøednáek ze semináøe
2002  1. vyd.  120 s., ISBN 80-214-2064-2
REKTORÁT
Nakladatelství VUTIUM
Vìdecké spisy Vysokého uèení
technického v Brnì
Edice PhD Thesis

KOSTRHOUNOVÁ, Romana
Stanovení fenolu a chlorfenolù ve vodách s pouitím spektrofotometrie UV/VIS a HPCL po pøedchozím zkoncentrování na pevné sorbenty
2003  sv. 164  32 s., ISBN 80-214-2305-6
BÌLÁK, Viktor
Urèování trvanlivosti náøadí pøi zpracování keramiky
2003  sv. 165  24 s., ISBN 80-214-2306-4

PANTÌLEJEV, Libor
Cyklická plasticita za vysokých støedních napìtí
2003  sv. 160  33 s., ISBN 80-214-2292-0

Edice Habilitaèní a inauguraèní spisy
BLAEK, Vladimír
Optimalizace strategie údrby elektroenergetických
zaøízení
2003  sv. 107  33 s., ISBN 80-214-2294-7

(p. 19)
Education of Mechanical Engineers for
the 21st Century is the title of a seminar
held at the Faculty of Mechanical Engineering on BUT premises on 12th February 2003. The event was a follow-up to a
conference organized by the Association
of Mechanical Engineers in co-operation
with VB-Technical University of Ostrava
in 1996 which bore the title Education of
Designers at Universities in Relation to
the Czech Mechanical Engineering. The
seminar aimed to analyse the demands
on mechanical engineering graduates to
meet the needs of the Czech industries.

(p. 23)
From the next academic year, the BUT
Faculty of Chemistry will offer an entirely
new Chemistry and Foodstuff Technology programme. Students may choose
from among the Foodstuff Chemistry
and Biology study fields. Those with a
Bachelors degree may continue to study
Foodstuff Chemistry and Biotechnology,
a follow-up two-year Masters degree programme. Another Bachelors degree programme prepared at the Faculty of
Chemistry is one entitled Emergency
Management and Protection of Population.

Summary:
(p. 15)
Working with a computer, understanding
the basics of computing technology,
mastering the use of electronic mail, and
using other services available on the
Internet may be thought of as the modern literacy in the present world of information technologies. The young generation will learn how to use the Internet already in the elementary school while
people in the productive age can attend
the various courses offered or acquire
such skills as part of their profession.
The senior citizens, however, have not
fully embarked upon this trend.
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Sportparty 2003
Centrum sportovních aktivit (CESA) uspoøádalo
pro studenty VUT v Brnì 17. února v tìlocviènách
na Purkyòovì ulici veèerní Sportparty 2003. Souèástí programu byl turnaj volejbalových deblù,
bleskový miniflorbal, exhibièní ukázka bojových
umìní, lekce aerobiku nebo fotbalový turnaj dvojic. Následující den navázalo na sportovní akci zahájení elektronického zápisu do specializací tìlesné výchovy. Vzhledem k obrovskému zájmu
a nedostateèné kapacitì a propustnosti sítí dolo
k jejich zahlcení a studenti museli dlouho èekat
v elektronických frontách na pøihláení. Musíme
spoleènì s útvarem CVIS intenzivnì pracovat na
tom, aby se celý systém pøihlaování zlepil a takové situace nenastávaly, uvedl øeditel CESA
PaedDr. Jaroslav Bogdálek. O vzniklých problémech elektronického zápisu tìlesné výchovy budou Události informovat v pøítím èísle.
mau, foto Michaela Dvoøáková
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Ateliér malíøství 1.

Klauzury

na FaVU 2003

Ateliér kresby.

Ateliér papír a kniha.

Ateliér grafiky.

Ateliér malíøství 3.

