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Technika a já,
nebo opaènì?
Editorial dubnového èísla èasopisu Události na Vysokém uèení technickém
v Brnì napsala Ing. Libue Nivnická. Øeditelka Knihovny Jiøího Mahena
v Brnì se ve svém úvodníku zamýlí nad mnohotvárným, mnohdy i do znaèné míry protikladným, vztahem lidí a souèasné techniky.

K

dy jsem byla oslovena, zda bych nenapsala nìco o svém vztahu k technice, s lehkostí
jsem souhlasila. Vdy je to jasné. Kdy jsem zaèala pøemýlet, z kterého konce toto
téma uchopit, pøestalo to být tak jednoduché. V mysli se mi zaèala skládat obrovská mozaika
zkueností, poznatkù, pocitù, dojmù a záitkù. Zde je jeden z nedávných.
Jela jsem kamsi tramvají, dívala se z okna a mylenky se mi toulaly nejrùznìjími smìry.
Tedy i k technice. Trochu zdìenì jsem zjistila, e ve, na co se dívám, je technika sama nebo
její produkt. Najednou mi pohled padl na mladou lípu u silnice. Stateènì vykukovala za
kolonou aut. No sláva, øíkám si, pøece i zde je kousek nìèeho z pøírody. Kolona aut se pohnula a osvobodila pohled na strom. Ten tam stál ze vech stran obklíèen reklamami na nejrùznìjí pøístroje, náøadí a poèítaèe.
Z tohoto stavu dovozuji prosté konstatování a otázku. Technika je vude kolem nás, neumìli bychom se dnes bez ní obejít, ovlivòuje nás, ani bychom si to mnohdy vùbec uvìdomovali. Nelze tedy nemít k ní nìjaký vztah. Jaký vak tento vztah vlastnì je? Bezesporu mnohotvárný, plný protikladù, ostatnì jako ivot sám.
Techniku mám ráda a potøebuji ji. Dnes si svou práci nedovedu pøedstavit bez toho, e
bych kadé ráno nesedla k poèítaèi a neprobírala mailovou korespondenci a spoustu úkolù
neøeila výhradnì touto cestou. e bych okamitì nemohla nahlédnout tøeba do fondù Kongresové knihovny èi si nevyhledat potøebné informace v elektronických databázích. Ani
chvíle volna netrávím bez techniky. Ráda øídím auto, jezdím na kole, fotografuji. Mnohdy je
pro mne technika také výzvou, abych se ji nauèila ovládat. Tak jsem kdysi byla pyná na to,
e umím nejenom rozebrat, ale dokonce i zpìt sloit motor traktoru. Jindy jsem musela
proniknout do tajù výmìníkové stanice, abych mohla jednat s projektanty a dodavateli. Tato
zkuenost mne potkala právì v knihovnì. Jsou tu vak i tajné sny. Láká mne napøíklad umìt
pilotovat letadlo. Mnohé produkty techniky obdivuji i pro jejich ladnost a krásu, jsou vak
jiné, které programovì ignoruji.
Pøála bych si, aby technika byla takovým nenápadným, spolehlivým spoleèníkem. Aby
pomáhala dìlat ivot bohatím a pøíjemnìjím, zároveò vak nepotírala jeho pøirozené koøeny. Aby neomezovala, nekodila nebo dokonce nenièila. To vak není záleitostí techniky
samé, ale tìch, kteøí ji tvoøí a uívají. Proto moje odpovìï na otázku v názvu zní: Má to být
opaènì.
Libue Nivnická,
øeditelka Knihovny Jiøího Mahena v Brnì
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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, pøedstavuje èasopis Události postupnì prostøednictvím malé ankety. V tomto èísle na otázky redakce odpovídali prorektor pro studium a záleitosti studentù Doc. RNDr.
Miloslav vec, CSc., a prorektor pro tvùrèí rozvoj Prof. RNDr. Josef Janèáø, CSc.

 jednání z povìøení rektora podle èl. 63 odst. 3 písm. c) zákona
o vysokých kolách (pøedvolat studenta VUT k projednání
otázek týkajících se prùbìhu studia nebo ukonèení studia);
 rozvoj a naplòování databází zejména studentù (matrika studentù), studijních programù a rozvojových projektù.
: Co bude Vaí prioritou, èeho byste chtìl v oblasti, která vám
byla svìøena, dosáhnout?

Doc. RNDr. Miloslav vec, CSc.,

prorektor pro studium a záleitosti studentù
(první funkèní období)
Je odpovìdný za:
 naplòování cílù bakaláøských a magisterských studijních
programù fakult VUT, jejich legitimitu a prùbìh ve vztahu
k právním normám a akreditaèním podmínkám a rozhodnutím, øeení problémù studentù spojených se studiem v tìchto programech, jejich hodnocení a rozvoj;
 koordinaci a metodiku pøijímání ke studiu v bakaláøských
a magisterských studijních programech fakult;
 pøípravu a prosazování projektù ve vzdìlávací èinnosti na
úrovni VUT v Brnì, jejich evidenci v informaèních systémech a sledování;
 záleitosti uchazeèù, studentù a zamìstnancù ve vztahu ke
studijním záleitostem v bakaláøských a magisterských studijních programech;
 koordinovaný rozvoj bakaláøských a magisterských studijních
programù v návaznosti na vytváøení evropského prostoru vysokokolského vzdìlání;
 uznávání studia absolvovaného na jiných vysokých kolách
a uznávání èástí studia uskuteènìných v rámci mobility studentù;
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Byla mi svìøena oblast studia a záleitostí studentù. Moje práce
je snad více ne v ostatních oblastech øízení vysoké koly naplòována jednak kadodenním øeením aktuálních, èasto velmi
citlivých problémù a úkolù spojených se studiem a studijními
záleitostmi vùbec, jednak koncepèními úvahami o rozvoji základních pedagogicko-výchovných èinností koly. Tato práce se musí
striktnì øídit vemi zákonnými normami, které ji váou do obecnì legislativních mantinelù. V tomto smìru mám na co navázat.
Tradice studijních prorektorù, styl práce, metody a metodiky
pouívané mými pøedchùdci jsou pro mne v poèátcích funkèního období neocenitelnou inspirací a základem øídící práce.
K funkci prorektora pro studium byla novì pøièlenìna i oblast záleitostí studentù. Pøedpokládám zde samozøejmì úzkou
spolupráci se studentskými reprezentacemi na úrovni koly a jednotlivých fakult. Chápu vak tuto èinnost i jako dalí krok, který by mìl pøiblíit studenta pøímé øídící sloce univerzity. Chtìl
bych, aby kadý student, který bude cítit potøebu øeit své nebo
obecné problémy, vìdìl, e existuje jeho prorektor, pøipravený v rámci svých moností poradit a pomoci tam, kde z jakýchkoliv dùvodù zaskøípala komunikace èi snaha na nií úrovni.
Tolik obecnì. A nyní k nejdùleitìjím prioritám v oblasti,
která mi byla pøidìlena. Základní odpovìdností resortu je zajistit
zákonné a bezproblémové fungování podstatné sloky èinnosti
univerzity, sloky pedagogicko-výchovné, v èásti bakaláøských
a magisterských studijních programù. V mém funkèním období
dojde s nejvìtí pravdìpodobností ke vstupu naí republiky do
Evropské unie. Celý kolský prostor západní Evropy se otevøe
jak èeským uchazeèùm o studium na vysoké kole, tak i naim
souèasným i budoucím studentùm. Myslím si, e úroveò, íøe
a atraktivita naich studijních programù je srovnatelná se studijními programy mnohých evropských univerzit. Pøesto nepochyb-
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nì vznikne nové konkurenèní prostøedí, na které se musíme ji
dnes pøipravovat. Je tøeba promýlet, vytváøet a akreditovat nové
studijní programy a obory, které budou reagovat na mìnící se
potøeby praxe, je nezbytnì nutné v souladu s Dlouhodobým
zámìrem koly akreditovat a vyuèovat co nejvíce studijních programù v anglickém jazyce. Jen tak si udríme nae studenty
a pøilákáme studenty zahranièní. Není ádným tajemstvím, e
vzhledem k nepøíznivému demografickému vývoji v Èeské
republice nelze oèekávat absolutní nárùst poètu èeských studentù na naí kole. Nelze ani poèítat s rùstem finanèních prostøedkù z veøejných zdrojù. Jen nabídkou kvalitních a aktuálních studijních oborù se podaøí zastavit pokles poètu uchazeèù
a udret si tak výi dotace ze státního rozpoètu. To je základní
priorita koncepèní práce v mé oblasti.
Za prvoøadý úkol ve spolupráci s fakultami povauji rovnì
roziøování nabídky studijních programù v rámci distanèní
a kombinované formy studia a rùzných forem celoivotního
vzdìlávání. Zde vidím dalí monosti zvýení objemu financované pedagogické èinnosti.
K zamylení a øeení je i otázka pøijímacího øízení. V nejblií
dobì se bez nìho zøejmì neobejdeme. Hledejme vak cestu, jak
vytvoøit pøedevím na technických fakultách naí koly kompatibilní formy pøijímacích zkouek. Hledejme u studentù obecné pøedpoklady ke studiu na naí kole, hledejme a nabízejme
studentùm, kteøí na jedné fakultì sice pøijímací zkouky úspìnì sloili, ale z kapacitních dùvodù nemohli být pøijati, administrativnì jednoduchý  v podstatì automatický  pøevod na
jiný studijní program, na jinou fakultu. Je tøeba i na fakultách
uvaovat celokolsky.
Jako èervená nit se úvahami o prioritách v èinnosti jednotlivých prorektorù vine otázka financování studijních programù,
koly a fakult. Do oblasti mé pùsobnosti patøí významná sloka
z vícezdrojového financování koly  oblast Fondu rozvoje vysokých kol a oblast Transformaèních a rozvojových programù.
V obou tìchto institutech se pøipravují a postupnì realizují
zmìny, na které musíme být pøipraveni. Je v podstatì mou povinností navázat na vynikající výsledky posledních let v získávání nezanedbatelných finanèních prostøedkù z tìchto zdrojù.
Je jistì mnoho dalích dílèích priorit v resortu mé pùsobnosti, o kterých bych se mohl zmínit. Ale ta nejdùleitìjí a jediná,

její splnìní mne mùe na konci mého tøíletého funkèního období uspokojit, je, aby se Vysoké uèení technické i v pedagogické
oblasti stalo plnoprávným partnerem evropských univerzit, aby
bylo nedílnou souèástí evropského prostoru vzdìlávání, aby si
zachovalo a zvýilo kredit, který má.
: Co povaujete za pøednosti a co za nedostatky VUT v Brnì?
Hlavní pøednost naí vysoké koly z pohledu studijního prorektora vidím v íøi a rozmanitosti nabízených studijních programù. Máme studijní programy ryze technické, z oblasti stavební,
strojní, elektrotechnické, chemické, máme atraktivní studijní
programy z oblasti informaèních technologií. Vysoké uèení technické nabízí programy technicko-ekonomické a ekonomické,
technicko-umìlecké i umìlecké. Takto irokou a dynamicky se
rozvíjející nabídku studijních programù nemá ádná z vysokých
kol v naí republice.
Nedostateènì vak dosud vyuíváme mezioborovou a mezifakultní spolupráci. Nenabízíme v irím mìøítku studijní programy kombinující obory jednotlivých fakult. Tady jsou podle
mého názoru dalí monosti roziøování nabídky VUT. Za váný problém povauji nedostateènou mobilitu naich studentù
doma i v zahranièí. Je tøeba vemi prostøedky podporovat výjezdy studentù do zahranièí, je tøeba pøipravovat takové studijní
programy naim bakaláøským a magisterským studentùm, které jim pøinesou pøedevím znalosti a poznatky obecnìjího charakteru. Je tøeba se znaènou citlivostí, ale i s velkorysostí uznávat kredity získané na zahranièních vysokých kolách.
: Jakým smìrem by se VUT v Brnì mìlo v pøítích letech ubírat?
Tato otázka je v obecné rovinì otázkou pøedevím pro prorektora pro strategický rozvoj. Má vak samozøejmì své opodstatnìní
i v jednotlivých dílèích oblastech èinností koly. Jednoznaèný
smìr VUT v pedagogické oblasti je zasáhnout do jádra evropského
prostoru vzdìlávání. Do tohoto prostoru se budeme dostávat
snáze jako kvalitní, velká a jednotná kola. Jako kola s jasnou
vizí, znaènou íøí a atraktivitou studijních programù vech forem
v èetinì i angliètinì. Je to úkol dlouhodobý, ale první zkouka
naí pøipravenosti na nás èeká relativnì velmi brzy.
4/2003
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níkù/pracovnic útvaru a vzájemném zastupování, øízením
Útvaru pro spolupráci s prùmyslem, pøípravou právní formy,
systému øízení a obsahu inkubátoru nových technologií a koordinaci ve vztahu k VUT, koordinací spolupráce s JIC, AIP
a dalími institucemi inovaèního podnikání.

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

Prof. RNDr. Josef Janèáø, CSc.,
prorektor pro tvùrèí rozvoj
(druhé funkèní období)

a) je odpovìdný za:
 zabezpeèování vech aktivit, které souvisejí s tvùrèím rozvojem VUT, jejich koordinací a hodnocením na VUT,
 koordinaci pøípravy, pøedkládání, uskuteèòování a hodnocení projektù VUT v rámci programù podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpoètu a programù EU,
 rozvoj a naplòování databází zejména národních a mezinárodních projektù VaV transferu technologií a smluvních
vztahù,
 úroveò doktorských studijních programù, jejich pøedkládání k akreditaci a za jejich uskuteèòování,
 øádný a v souladu s pojetím VUT odpovìdný prùbìh habilitaèních øízení a øízení ke jmenování profesorem v souladu
se zákonem, Statutem a návaznými pravidly VUT, jejich
event. zmìny a úpravy pøipravuje,
 pøípravu podkladù a programù zasedání Vìdecké rady VUT
a zpracování závìrù z jednání a sledování jejich plnìní.
b) je povìøen odpovìdností za øízení Útvaru pro vzdìlávání,
tvùrèí a strategický rozvoj a za dohodu s prorektory K. Raisem
a M. vecem o formì øízení útvaru, osobní podøízenosti pracov-
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Na rozdíl od minulého volebního období se titul mé funkce
mírnì zmìnil na prorektora pro tvùrèí rozvoj. To naznaèuje
i trochu jiné smìøování mé èinnosti. Chtìl bych se více zamìøit
na systémový pøístup k rozvoji a podpoøe tvùrèích aktivit akademických a vìdeckých pracovníkù a studentù VUT. Dynamický
rùst poètu studentù v budoucích letech ji zdaleka nebude
schopen z demografických dùvodù pokrýt nároky koly na rùst
zdrojù financování. Tvùrèí èinnost je jednou z moností, jak
dodateèné zdroje financování získat. Existují zde stále jetì rezervy a mojí snahou v tomto funkèním období bude nacházení
tìchto rezerv a vytváøení podmínek pro jejich aktivaci ve prospìch VUT.
Pøestoe v posledních letech se objem financí získaných pro
tvùrèí èinnost více ne zdvojnásobil, struktura tìchto prostøedkù není pøíli potìující. Témìø polovinu prostøedkù toti tvoøí
finance v rámci institucionální podpory výzkumu ze státního
rozpoètu. To by samo o sobì bylo pozitivní, protoe úkolem
tìchto penìz je pomoci vytvoøit infrastrukturu lidskou i pøístrojovou pro rozvoj perspektivních oborù. Takto podpoøené obory
by si pak postupnì mìly na sebe vydìlat zvýenou grantovou
èinností a zvýeným objemem financí z kontrahovaného výzkumu placeného soukromým prùmyslovým sektorem. To se vak
v øadì výzkumných zámìrù øeených na VUT ani po více ne
3 letech øeení nepodaøilo a vytvoøení koncepce a strategie tvorby nových výzkumných zámìrù pro léta 20052008 patøí mezi
mé priority.
Byl jsem panem rektorem povìøen, abych koordinoval aktivity vedoucí ke sputìní inkubátoru VUT a zapojení VUT do
inovaèního podnikání v rámci jihomoravského regionu. Doufám, e obrovské mnoství práce a nemalé prostøedky z rozpoè-
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tu koly i z grantu MPO, které ji do projektu inkubátoru byly
vloeny, se projeví pozitivnì na rùstu prestie koly, která je zatím jedinou v ÈR, je skuteèný inkubátor buduje a bude provozovat. Navíc budeme i první V v ÈR, která plánuje zaloení
obchodní spoleènosti zamìøené na provoz inkubátoru. Tato
pøípravná èinnost by mìla vrcholit letos a následující dva roky
by mìl probíhat zkuební provoz inkubátoru, který ukáe, zda
pouité modely a pøedstavy jsou reálné, èi zda bude nutno je
revidovat a pøizpùsobit specifikùm èeského podnikatelského
prostøedí.
V neposlední øadì bych se chtìl pokusit o vytvoøení co nejlepího tvùrèího prostøedí i z hlediska dostupnosti a sdílení
informací o projektech EU, její bychom se mìli za rok stát
plnými èleny. Nae pozice pøedevím vùèi zemím východní
Evropy pak bude jiná a bude jistì v naem zájmu vyuít potenciál, který se tam skrývá pro dalí rozvoj VUT a celého regionu.
: Co povaujete za pøednosti a co za nedostatky VUT v Brnì?
Z hlediska tvùrèích aktivit je VUT kolou s nesmírnì irokým
zábìrem. Máme tu umìlce na FaVU, FA èi FSI, ekonomy na
FP, pøírodovìdce na FSI, FEKT a FCH a inenýry na FSI,
FAST, FEKT a FIT. Tato íøe je na jedné stranì výhodou a velkým pozitivem VUT a na druhé stranì mùe být z hlediska
managementu tvùrèí èinnosti a vytváøení srovnatelných podmínek pro rùzné obory nevýhodou. Pøes oborovou rozmanitost
tvùrèích èinností, kterou já osobnì povauji za pozitivní, je nutné v rámci jednotlivých oblastí aktivity spíe koncentrovat do
perspektivních smìrù a ty podporovat. Neznamená to automaticky uzavøení smìrù, které se v souèasné dobì zdají neperspektivní, pouze zamìøení omezených zdrojù, kterými vládneme,
do nìkolika málo perspektivních oblastí, ve kterých mùeme
mezinárodnì nìco znamenat. Ty ostatní, pokud jsou jejich vùdèí osobnosti schopny získat prostøedky na jejich rozvoj z jiných
zdrojù, mají urèitì právo na existenci na VUT a nikdo je nehodlá likvidovat. Specializace a tvorba nadkriticky velkých týmù
v perspektivních oborech je vak jedinou cestou, jak se dostat
do povìdomí Evropy a celého svìta a zajistit si tak zdroje financování rozvoje i po vstupu do EU.

: Jakým smìrem by se VUT v Brnì mìlo v pøítích letech
ubírat?
Ve tvùrèí èinnosti by se mìla v nejblií budoucnosti kola ubírat k efektivnìjímu vyuívání existujících zdrojù financování
a ke hledání zdrojù nových. Domnívám se, e jedním z takových zdrojù je i zvýení a zlepení spolupráce s prùmyslem.
Kontrahovaný výzkum zatím tvoøí ménì ne 10 % celkových
pøíjmù z tvùrèí èinnosti, a to bychom mìli podstatnì zvýit.
Velký prostor je i v zapojení studentských øeitelských týmù do
øeení projektù spolupráce s prùmyslem. Domnívám se, e nejlepí výukou je právì øeení konkrétních nevyumìlkovaných
problémù reálných podnikù. Pøestoe jsem mìl na mysli hlavnì inenýrské tvùrèí aktivity, nechci opomenout i významné
umìlecké aktivity, které sice do spoleèné pokladny nepøispívají
tak významnì, které vak VUT pøibliují veøejnosti a mnohdy
polidují pohled na techniku hlavnì potencionálním studentùm. Rád bych, aby obì komunity, umìlecká i inenýrská,
k sobì v rámci VUT nalezly jetì lepí vztah ne nyní, a vìøím,
e tento vztah pozitivnì ovlivní rozvoj umìní i vìdy a techniky
pìstovaných na VUT.
Pøipravil Igor Mauk

SUMMARY:
After an approval by the BUT Academic Senate, the new vice-rectors for the coming three-year period were appointed by Prof.
RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Rector of BUT on 30th January. The
ideas and objectives that the new vice-rectors want to accomplish in their office will be presented in this journal in small interviews. In this edition, BUT News will be talking to Doc. RNDr.
Miloslav vec, Csc., Vice-Rector in charge of study and student
care and Prof. RNDr. Josef Janèáø, Csc., Vice-Rector in charge of
creative development.
4/2003
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Výjezdní zasedání rozíøeného
vedení VUT v hotelu Vemina
Vývojové trendy VUT, aktuální problémy roku 2003, stav a problémy naplòování DZ VUT a pøíprava jeho aktualizace na rok 2004, zámìr do roku 20052010  to byla hlavní témata výjezdního zasedání rozíøeného
vedení VUT v Brnì. Poskytlo mnoství informací, pro øadu zúèastnìných zcela nových, nejednu výmìnu názorù a bouølivou diskusi týkající se organizace výuky angliètiny na závìr. To ve v prostøedí hotelu Vemina,
skrytého uprostøed lesù, ze kterého se nedalo ujet, a za poèasí, které nelákalo k procházkám.

N

ic tedy nebránilo vytvoøení velmi pracovní atmosféry, která panovala ve Veminì první den hluboko do veèera.
Druhý den pak diskuse o moné integraci výuky jazykù posunula i pøedpokládaný odjezd a do odpoledních hodin.
Letoní výjezdní zasedání mìlo velmi nabitý program. Prezentovalo se na nìm nové vedení VUT, fakulty i souèásti VUT.
V úvodu rektor VUT Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., zhodnotil dosavadní vývoj v souvislosti s naplòováním Dlouhodobého zámìru VUT a se závìry výjezdního zasedání v roce 2001
a pøedstavil nìkteré z hlavních vývojových trendù VUT. Zdùraznil mimo jiné nutnost zvýit jazykovou vybavenost studentù,
jejich schopnost komunikovat i odbornì v anglickém jazyce.
Prorektor Doc. RNDr. Miloslav vec, CSc., uvedl jako základní prioritu sledování struktury a poètu studentù, akreditaci
studijních programù v angliètinì, poloil otázku zavedení srovnatelných pøijímacích zkouek (studenti by se mohli pøelít
z fakulty, kde je pøetlak studentù, na fakultu, která jich má nedostatek), mluvil o strategii tvorby a transformace studijních
programù, o rozvojových programech v oblasti vzdìlávání a dalích problémech týkajících se vzdìlávání a záleitostí studentù.
Prorektor Prof. RNDr. Janèáø, CSc.  Jak vypadá tvùrèí rozvoj na VUT? V souèasné dobì má VUT 20 výzkumných zámìrù
za 105 mil. Kè. Souèasné VZ, které budou prodloueny do
r. 2004, jsou vak mnohdy tematicky roztøítìné, co není pøíli
pozitivní pro nové kolo VZ. Podtrhl mimo jiné pozitivní vliv VZ
na vytvoøení nových øeitelských týmù s úèastí mladých vìdeckých pracovníkù. Negativnì se VZ projevily na sníení grantové
úèinnosti. Je proto tøeba udret úroveò institucionální podpory
(VZ, Centra, SVV), zvýit kontrahovaný výzkum, nastartovat
procesy transferu technologií prostøednictvím inkubátoru, poloit základy IRP (management duevního vlastnictví).
Prorektor Prof. Ing. Jiøí Kazelle, CSc., informoval o spolupráci se zahranièními i tuzemskými univerzitami, s orgány státní správy, s orgány mìst v regionu. Upozornil na to, e uznávání
studia v zahranièí musí probíhat bez jakýchkoliv byrokratických pøístupù. Z DZ VUT vyplynuly otazníky nad naplòováním
zámìrù, které se týkají poètu výjezdù v rámci mobility, jazykové
vybavenosti studentù a akademických pracovníkù a podpory
mobility studentù. Mluvil rovnì o meziuniverzitních smlouvách  uzavøeno 49 smluv ve 20 zemích svìta.
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Prof. Ing. Emanuel Ondráèek, CSc., hovoøil o prioritách let 20032010.

Kancléøka PhDr. Jitka Vanýsková pøedstavila projekt mediální prezentace VUT, jejím dlouhodobým cílem je vytváøet image
VUT jakoto instituce otevøené vem (pøístupnou komunikaci).
Prorektor Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, shrnul zkuenosti z prùzkumù fakult, které navtívil, aby získal informace
pro vypracování koncepce strategického rozvoje VUT. Ze irokého zábìru informací, postøehù a závìrù vybírám jen nìkteré:
 existuje nestejný pøístup k podobným procesùm na fakultách (napø. E texty, výuka jazykù, podíl asistent, docent, profesor atd.);
 øada bodù na téma studijní programy a vzdìlávání na univerzitì (cílové èíslo 20 tis. studentù na VUT);
 celoivotní vzdìlávání (vyuít monosti paragrafu 60 zákona
o V);
 informaèní technologie (strategie budování rozhraní mezi
fakultami a VUT, aplikovat pøístup  co není v IS, neexistuje, podsystém Student by mìl fungovat od roku 2004);
 akademiètí pracovníci  v roce 2005 dosáhnout pomìr 1: 2 : 5
prof. : doc. : OA;
 vícekriteriální hodnocení kvality vzdìlávání;
 otázka vytvoøení centrálního pracovitì výuky jazykù;
 investièní strategie (varianty umístìní FA a FaVU, kdy stavìt budovu pro FEKT? stavìt, nebo nestavìt nové koleje?);
 priority VUT (nové bakaláøské programy, vícezdrojové financování, zvyování poètu studentù, tvorba motivaèního systému  podpora pièkových lidí, ECTS a VUT).
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V hotelu Vemina jsou dva kongresové sály. V prvním z nich
bylo døevìné obloení celé místnosti èerstvì natøeno nátìrem,
který sice mìl ekologický certifikát zdravotní nezávadnosti, avak
zøejmì nebyl nikým testován po stránce pachové. Na odpolední
program jsme se proto s èichovou úlevou odebrali do sálu druhého. Ten natìstí nebyl natøen, ale zato teplota v místnosti vyhovovala jen nìkolika otuilcùm. Proto pan kvestor Ing. Jaromír
Pìnèík v úvodu svého vystoupení zvolil nìkolik provokativních øeèí na zahøátí: 1. 5. 2004 vstoupíme do EU  Jsme na to
pøipraveni? Co dále ve mzdovém vývoji? Navyovat tarify, nebo
naopak dát stop navyování tarifù?
V tomto bodì se rozvinula vìtí diskuse, do které vstoupil
pøedseda odborové rady Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Následnì
pak vyslovili ostrý nesouhlas s pøípadným navyováním tarifù
dìkan FEKT Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., a tajemník FSI
Ing. Vladimír Kotek. Diskusi ráznì ukonèil dìkan Vrba, kdy
pøedvedl graf vìkové struktury na fakultì. Sue konstatoval, e
musíme udìlat nìco, aby nám docenti a profesoøi nevymøeli.
Jeho prezentací byl otevøen blok urèený fakultám, ve kterém
byly probírány otázky pomìru prof., doc., OA, hodnocení vzdìlávací èinnosti, studijní programy, problémy dislokaèní a dalí.
Následovalo hodnocení hospodaøení VUT v roce 2002. Bylo
podrobné a dá se v podstatì shrnout do úvodní vìty pana kvestora: Rok 2002 byl dobrý. Samozøejmì e byla øeè i o investicích, které èekají VUT v tomto a pøítím roce  vèetnì dokonèení Integrovaného objektu v roce 2004.
Po veèeøi Prof. Ing. Emanuel Ondráèek, CSc., otevøel diskusi,
která by se dala shrnout do titulkù  Priority roku 2003, 2004,
2005 a do roku 2010. V tomto bloku zaujal moná nejvíc bod
týkající se mezioborového studia. Øada podnìtù bude zapracována do Aktualizace Dlouhodobého zámìru VUT.
Druhý den od rána probíhaly prezentace souèástí VUT.
V závìru pak vznikla bouølivá diskuse na téma Integrovat jazykovou výuku, èi ne? Mnoství èasto krajních názorù ukázalo na
nutnost pøipravit dokument s jasnou odpovìdí na otázky: Co
bude VUT poadovat od studentù? Co bude nabízet? Co se dá
zcentralizovat a s jakým efektem?

Øekli o výjezdním zasedání KR:
Dìkan FP Doc. Ing. Milo Koch, CSc.:
Byl jsem na výjezdním zasedání poprvé, take je obtíné srovnávat, nicménì jsem pøesvìdèen, e tato aktivita má smysl a je
uiteèná. Zaujaly mì zde nìkteré pro mì nové mylenky a úvahy.
Osobnì bych se vak pøiklánìl k zúení rozsahu projednávaných
témat a zaslání vech podkladù pøedem k promylení, protoe ve
stávající íøi nebylo mono zajít v diskusi do vìtích podrobností.
Dìkan FA Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.:
Myslím, e je uiteèné, kdy se lidi potkají, poznají se (zvlátì
na zaèátku nového funkèního období), mohou si vymìnit své názory. Bylo také dobøe, e jsme mìli monost vystoupit v uceleném
bloku vìnovaném fakultám a seznámit pøítomné s tím, co je na
fakultì aktuální. Moná bych uvítal vìtí prostor pro diskusi.
Dìkan FSI Prof. Ing. Josef Vaèkáø, CSc.:
Zasedání o aktuálních problémech pedagogických, ekonomických i vìdeckých probíhalo v otevøené, korektní i kritické atmosféøe. Dle mého názoru mohlo být projednáno ménì tematických oblastí a ty hlavní by tak dostaly vìtí prostor pro diskusi.
Kromì specifických problémù fakult, které si musí stejnì fakulty øeit samy vzhledem ke svým monostem a kompetencím, vidím v souèasné dobì, e je nutno prvnì doøeit otázky
kolem Inkubátoru VUT, výuky cizích jazykù a dislokace v oblasti Brno-sever. Výjezdní zasedání splnilo svùj úèel a bylo dobrým startem do druhého funkèního období pana rektora a dalích akademických funkcionáøù.
Øeditel USI Doc. Ing. Albert Bradáè, DrSc.:
Byl jsem na takové akci poprvé, take k tomu mohu konstatovat následující:
Z hlediska organizaèního  bez pøipomínek, snad by jen moná bývalo bylo dobré, kdyby materiály jednotlivých referujících
(které nyní musíme stejnì dodat písemnì) byly k dispozici pøedem, aby bylo mono se s nimi seznámit a vybylo více èasu na
diskuse, vèetnì kuloárových.
Z hlediska obsahového  bylo to pro mne (a z reakcí usuzuji,
e i pro ostatní) pøínosem, ponìvad jsme se dozvìdìli o jed4/2003
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notlivých organizaèních slokách koly a o jejím chodu informace, které bychom nìkdy moná ani netuili.
Celkovì  moná by se takováto setkání mìla konat èastìji.
Pøedseda AS FAST Doc. RNDr. Josef Dalík, CSc.:
Na zasedání mne pøíjemnì pøekvapila volná a otevøená atmosféra, která umonila projednávaná témata diskutovat ze vech
pohledù, a snad tedy úplným zpùsobem. Takováto setkání povauji za velmi potøebná. Myslím si vak, e lze najít termíny,
v nich by práce tohoto pomìrnì velkého poètu vùdèích osobností koly ve výukové èásti semestru byla úèastí na setkání
ménì naruena.
Dìkan FIT Prof. Ing. Tomá Hruka, CSc.:
Myslím, e výjezdní zasedání je dobrá vìc. Zejména v upevnìní
osobních kontaktù. Pokud je ovem den zcela naplnìn referáty
jednotlivých zúèastnìných, není na nic jiného èas ani chu.
Taky mi chybìl prostor na trochu relaxace v pìkném okolí.
Dìkan FEKT Prof. Ing. Radim Vrba, CSc.:
Takové výjezdní zasedaní je aspoò jednou v roce velmi uiteèné a nutné. Mìlo by vak být více smìrováno na diskusi a øeení
problémù, které vyadují znát názor pøedstavitelù vech fakult.
A to mi na posledním výjezdním zasedání dost chybìlo. Vdy
jednotlivé prezentace vìtinou znaènì pøesáhly vymezený èas,
a to právì na úkor potøebné diskuse. Navíc právì oehavá témata rozpoètu, existence centrálních souèástí VUT, výstavby VUT
a mezd na fakultách zaslouila mnohem fundovanìjí diskusi.
Dìkan FCH Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.:
Program byl nabitý a k prasknutí, ale celouniverzitní sjednocení pohledù do blií i vzdálenìjí budoucnosti je nevyhnutelné
a právì takovéto shromádìní k nìmu dává nejlepí pøíleitost.
Propøítì bych uvítal více prostoru pro prezentaci fakult, aby
bylo mono zamyslet se hloubìji nad jejich bolestmi i úspìchy.
Úèelná by patrnì byla i úèast statutárních zástupcù dìkanù,
kteøí spoluvytváøejí strategii fakult. Úspora vzniklá volbou místa konání blíe Brnu a pøípadnì pøíspìvek fakult by mohly krýt
zvýené náklady na jejich pozvání. Zajímavá byla i prezentace
souèástí VUT. Zatímco o èinnosti CESA, CEVAPO a CVIS slyí-
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Prorektor Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, shrnul zkuenosti z prùzkumù
fakult, které navtívil.

me èasto a hlasitì, Ústav soudního inenýrství, jeho význam je
celostátní, se prezentoval skromnì.
Dìkan FaVU Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.:
Mám pocity koloniální, tj. smíené. Má-li dìkan bìhem pùldruhého dne vyslechnout v koncentrované podobì vechno to,
co musí a bude muset zaøídit a udìlat, nepøispívá to k jeho klidnému spánku. Øízení vysokých kol se prostì stalo nároèným
oborem, vyadujícím odborné, ekonomické a právní znalosti
a navíc zvlátní talent èi intuici pro øeení tìch pøípadù, které se
vymknou zákonùm, statutùm, smìrnicím, vyhlákám, rozhodnutím a pøíkazùm, jednodue tìch, kdy ivot vítìzí nad byrokracií. Pod pøívalem kadodenních starostí pak dìkan jen nostalgicky vzpomíná na svou vlastní vìdeckou profesi a pedagogické
ambice. Nicménì funkce lídra fakulty je vzruující èinnost,
a pokud je obèas medializována, je a podbízivì lichotivá.
Jitka Vanýsková, foto Jiøí Kazelle
SUMMARY:
BUT development trends, issues to be addressed in 2003, fulfilment and problems of the BUT mission statement and preparation of its updated version for 2004, long-term prognosis for
20052010, these were the major issues discussed at a meeting of an extended group of leading BUT officials. A large number
of facts were presented, quite new to many participants, a great
deal of views exchanged, with a heated debate on English teaching programmes at the close.
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Co si o tom
myslíte?
Výroba a hrozba pouití chemických a biologických zbraní reimem Saddáma Husajna byly jedním z hlavních dùvodù,
který vedl Spojené státy s Velkou Británií k probíhající vojenské invazi do Iráku. Biologické zbranì dosud Irák nikdy
nepouil, nervové plyny vak ano. Vyzkouel je ve válce se sousedním Íránem na zaèátku osmdesátých let a také proti
kurdským obyvatelùm iráckého mìsta Halábda. Na to, jakými chemickými a biologickými zbranìmi by mohl Saddám
Husajn disponovat, pøípadnì jaká je reálná monost se pøed jejich úèinky chránit, jsme se zeptali Doc. Ing. Ivana
Maka, CSc., øeditele Ústavu chemie a technologie ochrany ivotního prostøedí na Fakultì chemické VUT v Brnì.

Z

branì hromadného nièení, mezi nì patøí jak chemické,
tak biologické zbranì, jsou z vojenského hlediska efektivní
bojové prostøedky nièení, resp. doèasného vyøazení ivé síly
z èinnosti. Proti klasickým zbraním mají øadu výhod. Jedna
z nich, je zvyuje jejich efektivní úèinnost, je prostorový
úèinek. Ètenáø si jistì dokáe pøedstavit dráhu støely z ruèní
zbranì èi dráhu støepin granátu. Proti nim je úèinná témìø
kadá pøekáka, která je umístnìna v dráze pøed cílem a ochrání tak ivou sílu pøed zásahem. V pøípadì pouití chemických
a biologických zbraní jsou nechránìné osoby vystaveny jejich
plnému úèinku a rozsah jejich pokození èi vyøazení nezávisí
jen na druhu pouité zbranì, ale rovnì na øadì dalích faktorù, jako mùe být napøíklad dosaená efektivní koncentrace
látky v terénu, cesta vstupu do organismu, fyzický a psychický
stav zasaených osob, stupeò zabezpeèení prostøedky ochrany
a rovnì vycvièenost v pouívání a dodrování reimových
opatøení, vèasné poskytnutí antidot a realizace léèebných opatøení.
Bojové chemické látky tím, e se dají pomìrnì snadno vyrobit, pøièem náklady na výrobu a skladování jsou nízké a potøebné informace a výchozí suroviny k jejich pøípravì dostupné,
se tak stávají støedem zájmu pro rùzné skupiny teroristù, fanatikù, ale i jednotlivcù, kteøí by mohli pouít tyto prostøedky i proti civilnímu obyvatelstvu.
Z historie válek je známo mnoho pøípadù pouití rùzných
chemických látek èi smìsí. Napø. ji v 6. století pø. n. l. byly
pouity koøeny èemeøice k otrávení vody v kanále vedoucím do
mìsta Kirrhe u dneního mìsta Itéa (Øecko). Kanál slouil jako
zásobárna vody pro mìsto a jeho obránci nebyli schopni díky
kardiotonickém úèinku glykosidu helebrinu, jen je obsaen
v této rostlinì, bránit se útoèníkùm. Pøi obléhání Plataje spartskými vojsky se útoèníci rozhodli mìsto znièit ohnìm. Vytvoøili
hradbu rotí, na kterou naházeli smolu a síru a následnì ji zapálili. Jen náhlá bouøka s velkým detìm zabránila tomu nejhorímu. Za zmínku stojí skuteènost, e obdobnou taktiku
s pouitím síry zvolila øecká armáda v roce 1949 proti povstalcùm v pohoøí Taygetos. Ve výètu pøíkladù svìdèících o pouití
chemických a biologických zbraní bychom mohli pokraèovat a
do souèasnosti. Nás vak zajímá souèasné váleèné dìní v Iráku;
zda Irák má a mùe pouít tyto zbranì.

Informace o pouití chemických zbraní proti Kurdùm
v Iráku pochází ji z roku 1965, kdy bylo oznámeno mluvèím
Kurdské demokratické strany pouití chemických zbraní iráckou armádou ve dvou pøípadech, pøièem se mìlo jednat o neznámé látky. K dispozici jsou informace o tom, e Irák v novodobých dìjinách vlastnil chemické zbranì a e této skuteènosti
pøedcházela spolupráce pøi vývoji a výrobì organofosforových
insekticidù s øadou firem amerických, britských, belgických,
dánských, italských, nìmeckých a výcarských. Dùleité informace získával Irák i od tehdejího Sovìtského svazu. A tak Irák
s pomocí mezinárodního spoleèenství vybudoval rozsáhlý komplex nejen pro výzkum a vývoj bojových otravných látek, ale
i výrobní závody. V závodech Al Quam, Al Muthannna, Samarra, Badusch bylo mono dennì vyrobit okolo pìti tun yperitu
a 2,5 tuny sarinu.
Irák byl v minulosti vyzbrojen celou plejádou otravných látek s rùzným úèinkem. Ze skupiny nervovì-paralytických látek
mìl k dispozici tabun, sarin, cyklosarin, pøièem vedl výzkum
i látek øady V. Ze skupiny zpuchýøujících látek pak mìl Irák ve
výzbroji yperit, zajímal se ale rovnì o dusíkový yperit, fosgenoxim, lewisit. Ve výzbroji byly dál zavedeny veobecnì jedovaté a dusivé látky jako kyanovodík, fosgen, chlorkyan a z látek
vykazujících doèasný úèinek pak chloracetofenon a pozdìji látka CS, která je vyuívána ve svìtì dodnes a je dostupná laické
veøejnosti u nás i ve svìtì, stejnì jako chloracetofenon v obranných prostøedcích pro jednotlivce ve sprejích. Sovìttí odborníci odhadovali, e na zaèátku devadesátých let mìl Irák okolo
4 000 tun chemických zbraní, co odpovídalo pøiblinì 10 %
zásob svìtových velmocí, jako byly USA nebo SSSR. Tyto odhady byly víceménì potvrzeny skupinou zahranièních expertù,
která v roce 1991 po ukonèení konfliktu v Perském zálivu upøesnila jejich celkové mnoství. Bylo nalezeno okolo 212 tisíc kusù
laborované chemické munice, 300 tun volnì skladovaných
otravných látek a okolo 3 000 tun prekursorù pro výrobu otravných látek. Pøitom chemická munice byla laborována hlavnì
yperitem a smìsí tabun s látkou CS. Tato munice byla pro ráe
120 mm (miny), houfnice 122 mm, rakety 130 mm, dìlostøelectvo 155 mm, letecké pumy a neøízené letecké støely. Rovnì
byly k dispozici i chemické hlavice pro øízené operaènì-taktické
støely Frog, Scud a jejich modernizované verze. Vedle existují4/2003

11

události

Výroba chemických zbraní je nenároèná, lze ji ukrýt i v provozu bìné
továrny.

cího chemického programu Irák zahájil v druhé polovinì
osmdesátých let i program biologický ve výzkumném støedisku
Salman Pak. Projekt byl zahájen s podporou paøíského Pasteurova ústavu a americké laboratoøe v Rockville ve státì Maryland. Pro zajímavost uvádím, e iráètí specialisté na biologickou válku byli jetì v roce 1998 koleni v jihoanglickém Winchesteru.
O konkrétních biologických zbraních existují rùzné informace. Podle jednotlivých zdrojù Irák mìl pøipraveno k laboraci munice 10 000 litrù botulotoxinu, 6 500 litrù antraxu, 2 200 litrù
aflatoxinu, v Nìmecku byly zakoupeny mykotoxiny HT-2 a T-2
ze skupiny trichotocenù a ve vlastnictví mìl Irák i ricin v mnoství 10 litrù.
Faktem je i to, e v období konfliktu v Perském zálivu vydal
Saddám Husajn rozkaz pro pøípad pokraèujícího postupu spojencù na Bagdád, aby byly odpáleny rakety Scud a tak pouity
chemické a biologické zbranì na nepøítele. Pøísluníci chemického praporu pùsobícího v dobì tohoto konfliktu v Kuvajtu
uvádìjí ve svých vzpomínkách a výpovìdích, e Irák pouil chemické zbranì.
Ze struèného pøehledu, vèetnì kratièké exkurze do historie,
je zøejmé, e problematika pouití chemických a biologických
zbraní byla a je dosud v popøedí zájmu válèících stran. V dnení
dobì poøád tvoøí  i pøes pøijatou a vìtinou zemí svìta ratifi-
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kovanou smlouvu o zákazu pouití chemických zbraní  vánou hrozbu. Neustále toti hrozí nebezpeèí jejich zneuití na
rozkaz nìkterých vládcù, kteøí jsou ochotni se udret u moci za
kadou cenu, stejnì jako zneuití teroristy èi jinými ozbrojenými skupinami nebo sektami proti obyvatelstvu kdekoliv na
svìtì.
Je obtíné odhadnout, zda dojde èi nedojde v tomto konfliktu k pouití chemických a biologických zbraní. Proti jejich pouití stojí obava irácké strany z obrácení svìtového veøejného
mínìní proti Iráku a souèasnì i obava z následných odvetných
opatøení. Mimochodem, obdobné obavy zabránily v prùbìhu
druhé svìtové války masovému pouití chemických zbraní nìmeckou stranou. Je rovnì nejasné, proti komu by chtìl Irák
pouít chemické zbranì, kdy by pøitom vánì ohrooval vlastní vojsko a obyvatelstvo. Zùstává pak spíe teoretickou moností útok vedený na hluboké zálohy spojencù, a to nejspí rozmístìných na územích mimo Irák. Co vak bych nechtìl v ádném
pøípadì podceòovat, to je monost teroristických útokù na území spojencù, vèetnì ÈR èi kdekoliv na svìtì. Myslím, e tohoto
nebezpeèí si je vìdoma i vláda, parlament i prezident Èeské
republiky. Tady je potøeba pøipustit i monost pouití chemických zbraní, resp. vyvolání a zpùsobení takových stavù, pøi nich
dojde k uvolnìní prùmyslových chemikálií nebo produktù hoøení a rùzných chemických reakcí do ivotního prostøedí a postiení obyvatelstva, flóry, fauny, majetku a ivotního prostøedí.
Myslím si, e v této situaci by bylo na místì urychlenì provést kontroly stavu vybavení pracovi, shromadi a úkrytù,
vèetnì vybavení potøebným materiálem, provìøit, popø. realizovat vechna preventivní opatøení bránící vzniku rozsáhlých neádoucích událostí, resp. sniujících jejich negativní dopady na
minimum, vèetnì bezodkladného kolení a vzdìlávání obyvatel
zamìøeného na objasnìní rizik a na èinnost v jednotlivých pøípadech, vèetnì pobytu v kontaminovaných prostorech. Nejhorí, èeho bychom se mohli dopustit, by bylo tváøit se, e se nás
tento problém netýká, a nijak nepøipravovat a nerealizovat jednotlivá opatøení. Následky pouití na nepøipravené obyvatelstvo by v pøípadì pouití chemických nebo biologických prostøedkù byly mnohonásobnì vyí.
Doc. Ing. Ivan Maek, CSc.
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Fakulta architektury získala
dùstojnìjí prostory

vením na úrovni souèasného standardu Vysokého uèení technického. Souèasnì se v rekonstruované budovì podaøilo zøídit
nové výstavní prostory pro prezentaci studentských prací. V následujícím období se poèítá s rozíøením knihovny o dalí místnost. Opraveny byly vnìjí fasády zvenèí i ze dvora, omítky na
chodbách i v uèebnách.
Rekonstrukcí proly také toalety. V pøedsíòce kadé z nich
bylo instalováno zcela originální pítko, které vytvoøili úèastníci
Mezinárodního keramického sympozia Bechynì 2002.
V letoním roce by se oprav mìly doèkat i dalí prostory fakulty, a to sklepy v budovì A, po nezbytných úpravách volá
budova B a dojít by mìlo i k rekonstrukci dvora. Pøed opravou
budovy A byl v provozu minibufet. S jeho umístìním se poèítá v rámci rekonstrukce sklepa.
Vlasta Gajdoíková

Dìkan Fakulty architektury Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., pøi slavnostním
otevøení rekonstruované budovy.

F

akulta architektury VUT v Brnì, konkrétnì historická budova A z poèátku minulého století na Poøíèí 5, prola
v uplynulém roce sérií oprav. Ty probíhaly od kvìtna do prosince 2002. Do letního semestru se tak kolní budova vyloupla
v nové, podstatnì hezèí podobì.
Slavnostní otevøení budovy A Fakulty architektury probìhlo 11. bøezna. Jeho souèástí byla také pøehlídka tapiserií
z produkce Moravské gobelínové manufaktury ve Valaském
Meziøíèí a prezentace výsledkù Mezinárodního keramického
sympozia Bechynì 2002.
Není jednoduché provádìt rekonstrukci budovy na pùdì,
kde pùsobí øada výrazných osobností architektury. Práce se
vak podaøila. Je to i urèité splacení dluhu vùèi Fakultì architektury, která dosud existovala v nedobrých podmínkách, øekl
rektor VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., na slavnostním otevøení opravené fakulty.
Z provedených oprav koly vyplývá øada dislokaèních zmìn
a technických vylepení. Otevøením krovu vznikly ve ètvrtém
podlaí dvì nové výukové místnosti. Stávající aula bude slouit
jako pøednáková místnost s technickým a didaktickým vyba-

SUMMARY:
Last year, the BUT Faculty of Architecture, more specifically its
historic building A at Poøíèí 5 dating from the beginning of the
last century, underwent a series of repairs, which started in May
and ended in December. Thus the spring semester already saw
the buildings new, much nicer look. The inauguration of the
building A took place on 11 th March. As part of the ceremony, a
collection of tapestries produced by a Moravian tapestry manufacture in Valaské Meziøíèí was exhibited and the results of the
Bechynì 2002 International Ceramic Symposium presented.
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Dva pohledy na problémy
elektronického zápisu do TV
Centrum výpoèetních a informaèních slueb (CVIS) provádìlo spoleènì s Centrem sportovních aktivit (CESA)
v týdnu od 18. února elektronický zápis studentù do tìlesné výchovy a sportu. I kdy se zápis v této elektronické formì na Vysokém uèení technickém v Brnì uskuteènil ji podruhé, provázela ho opìt øada váných
problémù. Na názor, proè tomu tak bylo a jaká opatøení k nápravì se pro budoucnost chystají, se Události
zeptaly øeditelù obou center  Ing. Jaromíra Maruince a PaedDr. Jaroslava Bogdálka.

Z

ápis probìhl z technického hlediska lépe ne první, s vyuitím zkueností byl výkon serverù lépe vyladìn. Díky vìtímu náporu vak ani zvýený výkon serverù nebyl dostaèující.
Dokonce se ukázalo, e bez organizaèních zmìn nelze dostupnou technikou pokrýt zátìovou pièku.
Podle poadavkù studentù byl zápis otevøen 18. února a v 8 hodin ráno. I kdy jsme vysoké nárazové zatíení pøedpokládali,
nápor byl ohromující. Nìkolik tisícovek zájemcù se vytrvale snailo zapsat ji od prvních okamikù. Mnoho studentù èekalo
i nìkolik minut na odezvu formuláøù. Bìhem první hodiny se pøihlásilo 800 sportovcù, celkem se první den zapsalo 3 689 studentù. V následující dny ji byl provoz klidný. Zapsalo se pouze 515,
241 a poslední den ji jen 38 sportovcù. Vichni tedy mìli monost plynulého zápisu bìhem týdne.
Vrame se ale k prvnímu dni. Èekání v bìné frontì klasického zápisu nikoho nepøekvapí. U elektronického zápisu by jistì
bylo ideální zapsat se bìhem okamiku, místo toho ale musela
vìtina studentù èekat v elektronické frontì. Z jejich pohledu
mìla ale tato fronta jednu velmi nepøíjemnou vlastnost  nebylo
vidìt, v jakém jsou poøadí. Proto musel u èekajících pøevládnout
pocit, e to prostì nefunguje.
Z technického hlediska je nepøíjemné, e server a sí zatìuje stejnì obsluha zapisujících se i odmítání tisícù èekajících.
Tento paradox lze pøirovnat k frontì, kde nestojí nìkolik tisíc
adatelù za sebou, ale vedle sebe. A vichni více èi ménì naléhavì opakují pokusy o zápis, èím se server pøetíí. Pøesto jsme
nali princip, jak tento úkol zvládnout. Dá se øíci, e tento zápis
byl mnohem cennìjí ne první. Zjistili jsme nìkolik závaných
organizaèních a principiálních nedostatkù. Elektronický zápis
má pøedevím odstranit administrativu. Tento úkol dokáeme
splnit. Elektronický zápis vak není vhodný pro soutìení o volná místa. Princip: kdo døív klikne, ten si døív obsadí atraktivní
termín, se nedá pouít pro tisíce uivatelù. Dojde toti zákonitì
k èekání, navíc jsou zvýhodnìni ti s rychlejím pøipojením. Nelze
tedy otevírat vechny sporty a termíny v jeden okamik. Myslím,
e nejvhodnìjí bude pøedem vyhlásit, kdy se bude zápis u kadého sportu a termínu otevírat. Tím se jedna zapisovací pièka
rozloí do mnoha meních pièek øeknìme po pùl hodinách.
Studenty to neomezí, protoe vechny termíny se otevøou bìhem nìkolika hodin a lze si zapsat a 3 sporty na osobu.
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Pro pøítí zápis chceme koupit nìkolik paralelních serverù
speciálnì pro tuto akci. Rozloí se tím pièková zátì a nebude
ovlivnìn provoz zbytku informaèního systému a sítì. Procházení nìkolika formuláøù s výbìry sportu nahradíme formuláøem
jediným, který nebude pøistupovat do databáze, ale bude po
1 minutì regenerovaný. Tím se docílí maximálnì moný výkon.
Ze zápisu sportù jsme odstranili nároènou administrativu.
Pøítì odstraníme i elektronické fronty.
Ing. Jaromír Maruinec
Pøed zahájením letního semestru jsme byli opìt svìdky tradièního boje studentù o zápis do TV a sportu. Tentokrát se zájemci netlaèili pøed tìlocviènami na Purkyních, ale svádìli lítý
boj o zápis v elektronické frontì u poèítaèù. Bohuel to bylo ji
podruhé. Na jedné stranì mì jako èlovìka zodpovìdného za
TV a sport na VUT tento zájem studentù tìí, na stranì druhé
vak musím souhlasit s negativními, a agresivními ohlasy na
nefunkènost zápisu. Je jasné, e studenti nemohou strávit hodiny
u poèítaèù, aby se zapsali do TV. Jednoduchý, prostupný a èasovì
nenároèný zápis je naí hlavní prioritou. Bohuel to hlavní, co
se odehrává v momentì kliknutí na klávesnici poèítaèe, ji nemùeme jako CESA ovlivnit a není to ani v naí kompetenci.
Zápis do TV v tomto semestru se stal bojem, nikoliv administrativní záleitostí. V urèitý moment atakovalo systém a 6 000
vstupù, a ten se tak stal nepropustným. Vdy asi nastane urèitý
tlak na atraktivní sportovní specializace, ale tento souboj musí
mít svá pravidla a nesmí studenty otrávit. Proto také ve spolupráci s CVIS pracujeme na podstatných zmìnách zápisu, který
postihne oblasti hardwaru, softwaru i organizace.
Organizace zápisu je vìcí CESA a o zmìnách budou studenti vèas informováni na www.cesa.vutbr.cz. Napøíklad chystáme
zápis formou kódu pro kadou hodinu, u vyponovaných specializací oddìlený zápis, zjednoduení infosystému aj. A samozøejmì vyzýváme studenty, pokud mají nìjaký nápad nebo pøipomínku ke zjednoduení, nech se vèas ozvou na CESA.
Nakonec moje obligátní pøipomínka, e TV a sport není exaktní vìda a kadý, kdo má zájem se v nìjakém sportu realizovat,
nebude na CESA odmítnut.
PaedDr. Jaroslav Bogdálek
For Summary see page 29.
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Stavaøi na své konferenci
diskutovali o støechách

M

ezinárodní konference Zastøeení budov, kterou na Fakultì stavební VUT v Brnì uspoøádal 20. bøezna její
Ústav pozemního stavitelství, se zúèastnilo na dvì stovky odborníkù. Byli mezi nimi nejen pedagogicko-vìdeètí pracovníci
stavebních fakult z Prahy, Ostravy, Bratislavy a Koic, ale i øada
zástupcù stavebních, výrobních a obchodních firem z praxe.
Právì vysoké koly jsou tím nejlepím místem, kde by se mìli
setkávat odborníci z oblasti teorie a praxe. Vzájemná výmìna
názorù a zkueností je urèitì ku prospìchu vìci, protoe zastøeování budov je ve stavebnictví stále velmi aktuální, vysvìtlil
smysl konference odborný garant Ing. Libor Matìjka, CSc.,
z brnìnské Fakulty stavební. Zátitu nad konferencí pøevzal dìkan Fakulty stavební Vysokého uèení technického v Brnì Prof.
RNDr. Ing. Petr tìpánek, CSc., a první námìstek ministra pro
místní rozvoj Bc. Ivo Hartmann, MBA.
Na konferenci byla ve dvou sekcích, do kterých bylo její jednání
rozdìleno, pøednesena øada zajímavých pøíspìvkù. Paleta témat
pøednáek byla velmi iroká  od prezentace konstrukèního
a architektonického øeení støech, jejich doplòkových a kompletaèních konstrukcí, pøes izolaci, vzduchotechniku, umístìní
sluneèních kolektorù, problematiku nástaveb a pùdních vestaveb, poruchy støech a jejich sanaci, a po tzv. zelené a vegetaèní
EKO støechy.
V dobì enormnì zkracovaných termínù výstavby se jeví, e
mnoho problémù støech vzniká pøi realizaci nedodrováním technologických postupù a norem. Velkým problémem je nekvalitní
konstrukèní detail ji ve fázi projekèní, kdy navrhované detaily
nejsou na patøièné úrovni. Na druhé stranì i tzv. odborné firmy
mnohdy neznají nejzákladnìjí principy a pouèky, jak by se mìly
tyto detaily provádìt. To se pak projevuje v kvalitì provedeného
díla, kdy zcela drobná vada mùe znehodnotit celý støení plá
se kodou i nìkolika milionù korun. Pøetrvávají také problémy
s nedokonalou aplikací tepelné izolace, s tepelnými mosty  to
má za následek úniky tepla nebo kondenzaci vodních par na
kovových konstrukcích, uvedl Ing. Matìjka.
Na konferenci zaujaly styèníkové desky od spoleènosti MiTek
Industries nebo foliové hydroizolaèní pásy od firmy Trelleborg.
Styèníkové desky sniují pracnost pøi spojování døevìných prutových prvkù a z hlediska rychlosti výstavby konkurují tradiè-

ním døevìným spojùm. Zajímavá je i vegetaèní EKO støecha
ORSIL AGRO, která se pokládá pøímo na hydroizolaci. Do vegetaèní vrstvy, která nahrazuje zeminu, se sází rostliny. Jedná se
vlastnì o minerální vlákno, v Holandsku se na rohoích z tohoto materiálu pìstují proslulé tulipány. Na rozdíl od zeminy jde
o lehký materiál, s kterým se dobøe pracuje a je také lehce vymìnitelný. Ekologická zelená støecha vak zatím u nás není pøíli rozíøená, poznamenal Matìjka.
Zájem o konferenci pøesvìdèil organizátory, aby podobnou
akci uspoøádali i v dalích letech. Konference by vak mìla být
rozdìlena do dvou dnù, protoe soubìné pøednáení pøíspìvkù
ve dvou sálech zájemcùm znemonilo sledovat vechna témata.
I kdy konference nebyla urèena jednoznaènì studentùm, umonilo vedení fakulty vedle pedagogù a doktorandù bezplatnou
úèast vem studentùm, kteøí se v pomìrnì velkém poètu vybraných pøednáek v jednotlivých sekcích zúèastnili.
Pøipravil Igor Mauk

SUMMARY:
The Roofing of Buildings is the name of an international conference organized by the Institute of Building Constructions at the
Faculty of Civil Engineering on 20th March attended by more than
two hundred specialists. Apart from teachers and research workers
from the faculties of civil engineering in Prague, Ostrava, Bratislava and Koice, the participants included a number of representatives of building, engineering and trading companies as well.
4/2003
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FEI Czech Republic chce v Brnì
dosáhnout pìtinásobku výroby

V

Technologickém parku Pod Palackého vrchem byla 27. února 2003 otevøena nová výrobní a vývojová hala spoleènosti
FEI Czech Republic. Slavnostního zahájení se zúèastnili øeditel
FEI Czech Republic Jiøí Oèadlík, prezident FEI Company
Vahe Sarkissian, primátor Brna Petr Duchoò a dalí význaèní
hosté, kteøí si mohli nové prostory za odborného výkladu prohlédnout.
Jsme rádi, e výrobu roziøujeme právì v Brnì, kde FEI
dosáhlo v minulých letech vynikajícího úspìchu s vysoce kvalifikovaným týmem, zdùraznil ve svém projevu prezident spoleènosti FEI Company Vahe Sarkissian. Podle nìj je brnìnský
závod v souèasné dobì nejdynamiètìji se rozvíjející souèástí
této nadnárodní spoleènosti. Brnìnský primátor zvlátì ocenil
vznik nových pracovních míst pro absolventy kol, který mìstu
rozíøení výroby v závodì FEI pøinese.
Brno má vysoce kvalifikované pracovníky a podpùrné zdroje vèetnì kvalitního dodavatelského øetìzce jak pro high-tech
výrobu, tak pro výzkum a vývoj, co je násobeno atraktivní nákladovou strukturou. Brno je rovnì ji dlouho uznáváno jako
významné støedisko výzkumu a vývoje pokroèilé elektronové
mikroskopie, uvedl Jiøí Oèadlík, generální øeditel aktivit spoleènosti FEI v ÈR. Od roku 1993 ná brnìnský provoz vyexpedoval pøes 700 systémù zákazníkùm po celém svìtì. FEI Czech
Republic za dobu pùsobení na èeském trhu navýila svùj obrat

Prezident spoleènosti FEI Company Vahe Sarkissian pøi slavnostním
otevøení nové budovy závodu.
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z poèáteèních 73 na loòských 900 milionù korun a poèet zamìstnancù z pùvodních 50 na souèasných 160. Nový závod by
mìl zvýit dodávky na trh na úroveò a zhruba 150 mil. USD,
tedy na pìtinásobek loòského stavu. Celkový poèet zamìstnancù by mìl stoupnout na pøiblinì tøi stovky. Dalí stovky nových
pracovních míst vzniknou u naich dodavatelù, pøiblíil cíle
brnìnské divize øeditel Oèadlík.
Nová výrobní a vývojová hala o rozloze 8 600 m2 nahrazuje
pùvodní budovu, která ji nevyhovovala nejen kapacitnì, ale
ani technologicky (zejména z hlediska zajitìní nízké pranosti
prostøedí). Nový objekt, který splòuje ta nejnároènìjí kritéria
(jsou zde tzv. èisté prostory s omezeným výskytem prachových
èástic), a vybavením se øadí k nejmodernìjím výrobním zaøízením v zemi, pøináí rozsáhlý prostor pro dalí expanzi výroby,
vybrané výzkumné a vývojové monosti, podpùrné a servisní
èinnosti  pøedpokládá se zøízení servisního støediska a kolicího centra pro zákazníky. Investorem výstavby haly, její vybudování si vyádalo 150 mil. korun, je spoleènost Technologický
park Brno, od které má FEI budovu v dlouhodobém pronájmu.
Brnìnský závod FEI se zabývá zejména vývojem a výrobou
rutinních rastrovacích (SEM) a transmisních elektronových
(TEM) mikroskopù, které jsou v úzké kvalitativní svìtové pièce. Navazuje tak na dlouhou tradici tohoto oboru v Brnì  øada
jeho pracovníkù pøila z Tesly Brno, kde se právì tomuto oboru
vìnovali. Roènì se ve FEI vyrobí zhruba 200 mikroskopù. Výrobky nacházejí uplatnìní na nejnároènìjích svìtových trzích.
FEI Company v souèasné dobì exportuje do cca 40 zemí.
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K jejím odbìratelùm patøí mj. i spoleènosti Intel, Ford, AMD,
Lucent Technologies, Texas Instruments, Samsung, General
Electric Company, Philips a dalí.
Hlavním programem brnìnského závodu je øada rastrovacích
mikroskopù Quanta. Mezi odbìrateli jsou nejrùznìjí instituce,
prùmyslové laboratoøe, vysoké koly, výzkumné ústavy. Mikroskopy se úspìnì pouívají ve farmaceutickém prùmyslu, typická jsou napø. detailní zkoumání vlivu vlhkosti a na úrovni
genetických èástí. Dalí pouití je napø. pøi pouzdøení integrovaných obvodù  èipy se kontaktují nástrojem, který je na úrovni zkoumání mikroskopem. Èasté pouití mikroskopù je pøi
zkoumání hornin  napøíklad pøi urèování obsahu zlata v jihoafrických nalezitích. Zkoumají se zlomy rùzných materiálù
a pøístroje z Brna èasto pouívají i renomované automobilky,
napø. Audi. Technologie ESEM umoòuje zpracovat prakticky
libovolné vzorky bez jejich úpravy, a tedy bez ztráty nìkteré
informace. U vzorkù biologických èi ivých tkání tak nedochází
k jejich pokození.
Zaèátkem bøezna spoleènost FEI Czech Republik uvedla na
výstavì pøi konferenci Pittcon v Orlandu, USA, na trh nový typ
mikroskopu Quanta FEG. Jedná se o mikroskop vyí støední
kategorie, který umoní nároèné aplikace a rùzné druhy experimentù v laboratorním výzkumu. Nový pøístroj zvýí celkovou
úroveò naí výroby. Na tento produkt máme ji první objednávky, oznámil poslední úspìch své firmy øeditel Oèadlík.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Profil FEI Czech Republic, s. r. o.
Firma, zaloená v roce 1992 pod názvem DELMI, si získala jméno rutinním mikroskopem EM208. V roce 1996
byla zaèlenìna do podniku Philips Electron Optics, se
kterým pøela k FEI Company. Od roku 1997 sídlí FEI
Czech Republic v Technologickém parku.
Firma je zamìøena na rutinní systémy TEM a SEM
(Morgagni a øada Quanta), které se vyrábìjí ve vìtích
sériích. Strategií firmy je orientace na místní dodavatelské øetìzce, vlastní vývojovou èinnost, která vede k vývoji èi osvojení lokálního know-how a následnì k maximálnímu vyuití komparativních výhod. K pøebírání
zahranièních technologií dochází jen v nezbytné míøe.
Tato filozofie je podmínìna vlastním vývojovým oddìlením. Prakticky kadý rok uvádí firma na trh nový výrobek.
Spoleènost je dceøinou firmou FEI Company se sídlem
v Hillsboro v americkém Oregonu. FEI má celosvìtovì
pøiblinì 1600 zamìstnancù a vývojová a výrobní centra
v Peabody ve státì Massachusetts, v Sunnyvale v Kalifornii, v Eindhovenu v Holandsku a v Brnì.
FEI je spoleènost vyrábìjící nanotechnologické systémy, které poskytují øeení pro 3D Structural Process
Management (trojrozmìrné øízení strukturních procesù) pøedním svìtovým výrobcùm v oblasti polovodièù,
ukládání dat, strukturní biologie a prùmyslu. Výrobní
sortiment vyuívající technologie DualBeam a zaøízení
s fokusovaným iontovým anebo elektronovým svazkem
umoòuje výrobcùm a výzkumníkùm udret krok s posuny v technologii a vyvíjet technologie a výrobky nové generace.
Výrobky firmy FEI umoòují pokroèilou trojrozmìrnou
metrologii, editaci zaøízení, úpravy a nastavování hodnot
a strukturní analýzu pro øízení submikronových struktur
vèetnì struktur integrovaných obvodù, magnetických médií k ukládání dat s vysokou hustotou, prùmyslových materiálù, chemických slouèenin a biologických struktur.
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Brnìnské urbanistické dny
den po dni
Celkem estatøicet dní trvající akce (26. 2.2. 4.) Ateliéru urbanismu Fakulty architektury VUT v Brnì se pøehoupla do své
závìreèné tøetiny. V rámci urbanistických dnù se v Brnì uskuteènily ètyøi výstavy studentských projektù, a to v Galerii
U dobrého pastýøe, Galerii mladých, Galerii Kabinet a Galerii 10 na Radnické ulici. Kadý den v 18 hodin se v Galerii
mladých konala vernisá s odbornou pøednákou, performancí nebo hudební produkcí. V pøíjemné atmosféøe návtìvníci
hovoøili o mìstì, o veøejném prostoru, o urbanismu a hlavnì o návratu citu do mìsta, jak znìl podtitul akce. Rozpoutat
diskusi na tato témata bylo ostatnì cílem letoních Brnìnských urbanistických dnù. Jaký byl jejich dosavadní prùbìh?

hrádku Mitrovských z konce 18. stol.) a vilových ètvrtí (po konec 30. let) jednak jako soubor dat a jmen, a v diskusi pak lokalizoval centra lutého kopce ke kostelu na Mírové námìstí
a Èerných polí na Merhautovu (hlavní ulice).

Milan Kníák pronesl pøednáku Mìsto jako artefakt.

26. 2. Pøi zahájení Brnìnských urbanistických dnù na vernisái
výstavy studentských urbanistických projektù pro Brno, Hodov
a Èímìø v Galerii u dobrého pastýøe vystoupil Rostislav Koryèánek. éfredaktor èasopisu ERA 21 pøivítal akci jako diskusní
fórum, které èasopis podporuje. Dìkan Josef Chybík øekl, e si
je vìdom polemiènosti vystavených prací. Ta vak podle jeho
názoru na akademickou pùdu patøí. Koncepce výstavy je dílem
Kamily Hurníkové-Zachrlové, které se podaøilo promìnit obvykle ponìkud nádraní výstavní prostor v interiér instalacemi fólií, výliskù, kobereèku, poltáøù a konferenèního setu ze
70. let. Laïa ika (El ika, ía) pak zahrál na africký buben.
27. 2. Druhá vernisá patøila performanci Carramba, krèemné
Brno. Performeøi zanechali na výstavì vzkaz, e se nacházejí
v restauraci jako obvykle. Nepovaovali za vhodné simulovat
v galerii prostøedí baru Dessert, kde marnì èekali na pøíchod
úèastníkù vernisáe.
28. 2. Pøednáka Petra Kroupy Chrám sv. Petra a Pavla a pilberk byla nejen precizní faktografií historie obou míst, ale navíc èasto pøekvapivá (výklad názvu pilberk jako zrcadlo, holý
kopec s výhledem do dálky atd.) a vtipná.
3. 3. Urbanistické video  úryvek z Amélie z Montmartru, jednoho z kultovních filmù o mìstì.
4. 3. lutý kopec a Èerná pole byl název pøednáky Duana
Riedla, který pøedstavil celou historii brnìnských vil (od leto-

18 4/2003

5. 3. Svatava Kyselová tanèila v choreografii Lenky vandové
tanec na Wartine s názvem Oklikou za klikou. Tento výrazový
balet zahájil výstavu zápisù z loòské výstavy o promìnì obrazu
Brna v pøízemní Galerii mladých na Radnické 4. Zvìtené listy
knihy se záznamy návtìvníkù na pásech papíru a pauzovací
fólie jako instalace druhého média, diskuse jako vizuální
artefakt. Autory instalace jsou Kamila Hurníková-Zachrlová
a Petr Hurník.
6. 3. Petr Kadera a Blanka Jandová hrou na hoboj a klavír
s pøehledem, citem a noblesou zahájili výstavu fotografií z happeningù O návratu citu do mìsta 2001/2002 a kopií výstøikù
z novin a èasopisù vìnovaných tìmto happeningùm v Galerii
Kabinet na Radnické 4. Fotografie a výstøiky z tisku jsou tøetím pøedstaveným médiem studentských snah o promìnu obrazu Brna. Autorkou instalace výstavy s peøíèky a prvosenkami je
Kamila Hurníková-Zachrlová.
Milan Kníák pak pronesl pøednáku Mìsto jako artefakt.
Zmínil paralelu mezi dnes rozbitým mìstem a modernismem
(ani nastínil východiska obou), monumentalitu (coby dokonalost,
vnitøní vlastnost díla), kolu (ve které je nejdùleitìjí prostøedí,
komunikace vech se vemi), neviditelnost architektury, absenci spontánnosti v sídlitích (vizuální i faktické). Diskuse vygradovala a do revoluèního hesla stavte naèerno, dokumentovaného na zachování Kamenky v Brnì, památkovì chránìného
souboru, od 80. let opravovaného a pøestavovaného squatterským zpùsobem bez povolení  na rozdíl od øady profesionálnì chránìných brnìnských staveb (palíèky I+II, Dùm pánù
z Lipé, Vaòkovka, Trnitá atd.).
7. 3. Lubomír Kostroò pøednáel o soukromí  o vejci, z nìho
vichni pocházíme, o dobíjení baterek, o poèátku obracení se
navenek, o dùvìøe. Diskuse: opak pojmu soukromí (= veøejnost)
je pøiøazován k tradièním architektonickým pojmùm dùm,
mìsto, interiér (zabarvení pojmù, protimluvy, soukromé
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mìsto èi veøejný dùm). Mìsto (veøejné prostory) je vystavìno ze soukromí. Mìsto vdycky bylo vystavìno ze soukromí.
Jak tomu bude v budoucnu? Soukromí jako petlice na dveøích?
Soukromí jako vlastnictví? Lze ít bez soukromí?  spontánní
unisono publika: NELZE! Dalí tøi otázky byly poloeny proto ji pouze formálnì: Jak dlouho lze ít bez soukromí? ije
dnes nìkdo bez soukromí? Lze dobrovolnì ít bez soukromí?
(Zdá se, e ije-li se nedobrovolnì, není to soukromí.)
10. 3. Maxband jako náhodný kolemjdoucí  pohodový jazz se
skvìlým zpìvákem.
11. 3. Jan krdlík zahrál na violoncello tøívìtou Bachovu suitu
a preludium jako pøídavek. Byl to velký záitek, který krdlík
doplnil úvahami o významu neznìlých strun pro barvu zvuku
(Homolkùv nástroj, na který veèer hrál, má pøidánu navíc jednu strunu procházející støedem kobylky), o Bachovì hudbì
a mìstì. Hovoøil ve shora uvedených souvislostech o vystavených studentských projektech, které chápe jako pokraèování,
nikoliv boøení (a takto vdy rozumìl Bachovi), a o pocitu interpreta v sudetském mìstì.
12. 3. Polykaèi ohnì bylo maskovací oznaèení pro Milana Nytru, jen proslovil dalí ze svých skvìlých pøednáek spoleènosti
pro výzkum dìlníkù v umìní. Tentokrát hovoøil o urbanismu
jako pokrytí svìta øetìzci  kostkami LEGA, sypanými z plastového kbelíku, a gumopryovými ohebnými mrakodrapy. Spolu
s výteèným perkusistou poté u pianina na schoditi nastínil publiku svíjejícímu se v køeèích smíchu hlavní témata chystané

opery z homosexuálního prostøedí nazvané Si, si, si  no, no,
no. Tak byla zahájena výstava videozáznamù z poulièních happeningù O návratu citu do mìsta 2001/2002.
13. 3. Petr Nikl nemohl pro nemoc vystoupit, proto se uskuteènila jen vernisá výstavy videozáznamù, urbanistických projektù a vycpanin v Galerii 10. Videozáznamy mají, zdá se, také
samostatnou estetickou hodnotu, více divákù vak bylo zaujato
obsahem promítaného a instalací Po zarostlém chodníèku.
Autory výtvarného øeení výstavy jsou Kamila Hurníková-Zachrlová a Petr Hurník.
14. 3. Bratislava. Pøednáka Jany Husárové ze Slovenska byla
nespornì jedním z vrcholù urbanistických dnù. Suverénnì okomentovala prùbìh obnovy Hlavního námìstí v Bratislavì, ihned
pøítomnými vnímaný analogicky k Brnu, kde vak dosud k nièemu podobnému nedolo (snad s výjimkou centra Komína).
Vem pøítomným bìhal mráz po zádech pøi slovech jako vykácet
stromy, které zakrývají cenná prùèelí budov, trávník je nejménì hodnotnou úpravou podlahy a do mìsta nepatøí èi okralovací spolek a na konci 19. století promìnil námìstí v nevzhledný parèík nebo námìstí musí být opravdovým námìstím, pokud chceme, aby Bratislava byla opravdovým hlavním
mìstem státu. Trnuli také pøi srovnávání Bratislavy s Prahou,
Vídní a Budapetí v dobì úvah o obnovì námìstí a jetì mnohokrát ten veèer (To vechno se v Brnì nesmí!!! Proto Brno poøád
vypadá jako tøi roky po válce!!!). Obnova námìstí v Bratislavì
byla iniciována památkáøi (!), kácení stromù a keøù a zadládìní trávníkù v centru bylo podpoøeno ochránci pøírody (!), hlavním hybatelem a investorem byla mìstská èást a zejména osobnì pan starosta (!). Výsledkem je krásné a atraktivní námìstí,
skuteèné srdce mìsta a státu. Podobnì ji je upraveno Hviezdoslavovo námìstí a chystá se dostavba kdysi zbouraného podhradí Bratislavského hradu.
I mìsto má své dny
Text a foto Ing. arch. Petr Hurník,
Ateliér urbanismu FA VUT v Brnì
For Summary see page 29.
4/2003
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Významné osobnosti historie
VUT v Brnì  rektoøi
Pokraèujeme v rubrice, v ní postupnì pøedstavujeme 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. PhDr. Vladimír Novák

Vladimír Novák se narodil dne 21. èervna 1869 v Praze, kde rovnì absolvoval svá
støedokolská i vysokokolská studia. V roce 1892 nastoupil jako suplent matematiky
a fyziky na reálce v Jeèné ulici v Praze, na gymnáziu Minerva v Praze a poté na
gymnáziu v Plzni. V roce 1896 se habilitoval pro obor experimentální fyziky na èeské
univerzitì v Praze. V letech 18961897 pracoval na základì stipendií Èeské akademie
a Svatoboru u profesora J. J. Thomsona v Cambridgi a poté i v laboratoøi profesora
Rowlanda v Baltimore. V letech 18971902 pøednáel jako soukromý docent experimentální fyziku na praské univerzitì.
V záøí 1902 byl jmenován mimoøádným profesorem obecné a technické fyziky na
èeské technice v Brnì. Øádným profesorem se stal v roce 1906. Za témìø ètyøi desetiletí pùsobení na brnìnské technice byl dvakrát zvolen rektorem koly, a to v letech
1910/1911 a 1921/1922. Kromì toho stál nìkolikrát v èele jednotlivých odborù jako
dìkan. Vìdecká práce profesora Nováka zasahuje do rùzných oblastí fyziky, nejvìtího ohlasu vak dosáhly jeho práce z oblasti nauky o elektøinì a fotochemii. Spolu se
svým uèitelem na praské univerzitì profesorem Strouhalem byl autorem Optiky, první vìtí publikace z této oblasti v èeské literatuøe. Byl jedním z prùkopníkù èeské
vìdecké fotografie; své zkuenosti z tohoto oboru uloil do knihy Praktická fotografie.
Zemøel dne 24. bøezna 1944 v Brnì.

Prof. PhDr. Karel Vandas

Karel Vandas se narodil dne 21. øíjna 1861 v Tuhani u Smeèna. Po maturitì na gymnáziu studoval v letech 18801883 na filozofické fakultì èeské univerzity v Praze. Poté
pùsobil do roku 1887 jako asistent botaniky pøi Královském zemském muzeu v Praze.
V roce 1888 získal doktorát filozofie. V závìru roku 1895 byl definitivnì potvrzen
profesorem I. èeského reálného a vyího gymnázia v Praze. V roce 1900 byl povìøen
suplováním encyklopedie polního a lesního hospodáøství na brnìnské èeské technice.
O dva roky pozdìji zde byl jmenován mimoøádným profesorem a v roce 1906 profesorem øádným. V roce 1912 mu byly pøidìleny pøednáky ze veobecné a speciální
botaniky.
Profesor Karel Vandas se zabýval pøedevím výzkumem flóry Balkánu. Mení zoologicko-botanická pojednání publikoval v rùzných odborných èasopisech, napø. v èasopise Vesmír. Jeho stìejním dílem je revize Formánkova velkého herbáøe, která vyla
v Brnì v roce 1909 pod názvem Reliquiae Formánekianae. Ve studijním roce 1905/
1906 byl dìkanem odboru stavebního inenýrství, v roce 1909/1910 prvním dìkanem
novì zøízeného odboru kulturního inenýrství (meliorace, vodní stavby) a v roce
1913/1914 dìkanem odboru chemického inenýrství. Funkci rektora koly zastával
tento vynikající botanik ve studijním roce 1911/1912. Zemøel dne 15. záøí 1923 ve
Skopji na tropickou malárii.
PhDr. Renata Krejèí, archiv VUT v Brnì
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Nové vydání knihy Èíslicová filtrace,
analýza a restaurace signálù

V

e druhém doplnìném a rozíøeném vydání vyla v nakladatelství VUT v Brnì VUTIUM kniha Èíslicová filtrace, analýza a restaurace signálù Prof. Ing. Jiøího Jana, CSc. Pøi pøíleitosti slavnostního uvedení knihy 27. února v aule VUT v Brnì
na Antonínské ulici pronesl pøednáku Historie syntézy øeèi
z textu Ing. Robert Vích, DrSc., vedoucí oddìlení èíslicového
zpracování signálù, ÚRE  Akademie vìd ÈR. Pøedstavení knihy doprovodil profesor Jiøí Jan pøednesením stati Aplikace elementárních pouèek o zpracování signálù v MR tomografii.
Z publikované recenze anglického vydání knihy
v nakladatelství IEE London v roce 2000:

Jedná se pravdìpodobnì o nejlepí knihu o obecném digitálním zpracování signálù (DSP), která byla v posledních letech
vydána. Autor od ètenáøe oèekává základní znalosti matematických nástrojù, co mu umoòuje pouít k výkladu velmi dobøe
vyváené smìsi intuitivních vysvìtlení a matematických odvození. Jistým zpùsobem je mono knihu povaovat za pøevtìlení
známé bible DSP od Rabinera a Golda, od jejího vydání u
uplynula témìø tøi desetiletí.
Kniha má 14 kapitol, které postupují od základních pojmù
pøes neuronové sítì a po vícerozmìrné návrhy. 1. kapitola zavádí pouívané názvosloví spíe ne základní koncepce. Základy transformace, systémù s diskrétním èasem a jejich vzájemné
vztahy, se probírají ve 2. kapitole. Ve srovnání s jinými texty se
transformace zavádìjí ponìkud brzo, u v dalí kapitole. Díky
autorovì hlubokému porozumìní látce lze vak velmi snadno
sledovat jeho odvozování vycházející ze zeveobecnìné unitární
transformace, která je zde pouita jako sjednocující koncepce.
Vlnové transformace plynule navazují na téma obecné transformace a kapitola konèí struèným, ale pøesným úvodem do Karhunen-Loeveovy dekompozice na bázi vlastních èísel. Dále následuje krátká 4. kapitola o charakteristikách stochastických
procesù. V ní se proberou základní definice, autospektra, køíová spektra a princip ortogonality. Tìitì 5. kapitoly tvoøí návrhy a implementace FIR a IIR filtrù. Následující dvì dùmyslné kapitoly umoòují dùkladné pochopení vylepování signálu
pomocí prùmìrování a Hilbertovy filtrace a její hlavní pouití
pro frekvenèní pøenos. Dùleitou praktickou kapitolou o kore-

Souèástí uvedení nového vydání knihy byla i autogramiáda.

laèní analýze a jejích vlastnostech je kapitola 8. Hovoøí se v ní
zevrubnì o metodách detekce v umu, systémové identifikaci
a frekvenèní doménì, take poskytuje základní poznatky nutné
pro kapitoly o adaptivní filtraci a restauraci signálu, které následují. Do tradièních a parametrických metod spektrální analýzy se zase poutí 9. kapitola. Následnou sta lze povaovat za
velmi dùkladný a pouèný úvod do Wienerovy a Kalmanovy filtrace a s ní spojenému navrhování inverzních filtrù a restauraci
signálu v umu. 11. kapitola tvoøí pìkný úvod do koncepce
a hlavních aplikací lineárních adaptivních filtrù. Nelineárními
filtracemi, poèínaje polynomiálními Volterrovými filtry a konèe
homomorfním zpracováním, se zabývá kapitola 12. Ve 13. kapitole se seznámíme s hlavními paradigmaty neuronových sítí typu
backpropagation a samoorganizujících se map. Tato kapitola je
zakonèena nìkolika klasifikaèními pøíklady a to s Kohonenovou mapou. Poslední kapitola je vìnována zpracování vícerozmìrných signálù a na rozdíl od jiných textù úvodního charakteru se neomezuje pouze na zpracování obrazu, ale obsahuje té
diskusi o Radonovì transformaci a tomografických rekonstrukcích i o stereoanalýze párù.
Vladimir Botchev
red, foto Michaela Dvoøáková
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Evropský studentský
konvent v Athénách
V Athénách se 21.23. února uskuteènil 5. Evropský studentský konvent (ESC). Organizovalo ho sdruení
národních reprezentací evropských studentù (ESIB) ve spolupráci s øeckým ministerstvem kolství a odborem
vzdìlávání a kultury Evropské komise. Konventu se zúèastnily studentské reprezentace z vìtiny evropských
zemí. Jednou z delegátek za Studentskou komoru Rady vysokých kol Èeské republiky byla studentka Fakulty
architektury VUT v Brnì Lenka Burgerová.

: Mùete pøiblíit atmosféru jednání?
Atmosféra byla velmi pracovní, nelo o výlet, ale dùleitou
a odpovìdnou pracovní schùzku, která pøipravila podklady pro
jednání ministrù kolství evropských zemí plánované na záøí
2003 do Berlína. Ministøi se budou zabývat budoucností evropského vzdìlávacího systému a studentských výmìnných programù a my samozøejmì chceme, aby programy pokraèovaly
a neustále se roziøovaly a vylepovaly.
: Budou se ministøi vaimi doporuèeními zabývat?
Rozhodnì ano, ESIB reprezentuje 50 národních studentských
unií ze 37 evropských státù, to je asi 11 milionù evropských studentù  politiky není tøeba pøesvìdèovat, e by jim mìli naslouchat. Velmi dobøe si toti uvìdomují, e dobøe a modernì organizovaná vysokokolská studia a tím pádem kvalitnì vzdìlaní
lidé jsou tím nejvìtím potenciálem, který Evropa mùe mít.
Vzdìlaní odborníci jsou evropským (a èeským) bohatstvím,
ropná pole ani diamantové doly nemáme.
: ESIB zdùrazòuje, e vichni studenti by mìli mít stejnou
monost strávit v zahranièí urèitou èást svého studia. Proè je to
tak dùleité?
Kromì pokroku v pøedmìtu studia a zkuenosti s jiným výukovým systémem se pøedpokládají také pokroky v cizím jazyce
a poznání zpùsobu ivota v hostitelské zemi. To mùe obecnì
znamenat vìtí porozumìní pro odliné kultury, a tudí výhody
pro budoucí a roziøující se evropské souití. Proto má studentská mobilita obrovskou podporu.
: Jaké jsou hlavní pøekáky mobility?
Na stále nedostateèném rozíøení studentské mobility se podílejí hlavnì potíe s jazyky, nedostatek informací o vzdìlávacím
systému, podmínkách ivota a studia ve vybrané zemi, nedostatek snadno dostupných informací o nabízených kurzech a nejistota, jestli po návratu budou kredity získané v zahranièí
v plné výi uznány domácí univerzitou.
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Dùleitým bodem diskusí na konventu byl také poadavek
zmìny pracovní legislativy, která by zajiovala zahranièním
studentùm stejnou monost pracovat jako domácím. Stipendia
jsou èasto nízká, monost pracovat po dobu studia by tedy výraznì pomohla zlepit mnohdy obtíné ivotní podmínky studentù ze zemí mimo EU.
: VUT v Brnì nepatøí k vysokým kolám s nejvyími poèty
mobilních studentù. Kde jsou pøekáky?
K nejpodstatnìjím pøekákám patøí urèitì nedostateèné jazykové znalosti a potíe s uznáváním kreditù získaných v zahranièí po návratu na VUT. Studenti také nechtìjí mìnit svùj zpùsob
ivota, nebo prostì nepokládají studium v zahranièí za natolik
pøínosné, aby mu vìnovali semestr a riskovali prodlouení svého
studia na VUT. Podmínky se ale zlepují: na nìkterých fakultách
VUT je u teï moné studovat èást programu v jiném jazyce
(studenti si mohou pøed odjezdem vyzkouet, jak se jim bude
ve vybraném jazyce studovat), prosazuje se evropský systém pøevodu kreditù, který zajiuje úplné uznání studia v zahranièí.
: Vy sama jste vyuila moností programu Socrates-Erasmus
ke studiu v zahranièí?
Ano, v roce 2000 jsem studovala semestr hospodáøské a sociální dìjiny na vídeòské univerzitì. Potýkala jsem se s potíemi
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popsanými výe: mìli jsme malá stipendia, potíe s uznáním
kreditù, vídeòská nìmèina se nepodobala Hochdeutsch, kterou jsme pøed odjezdem intenzivnì studovali. Nemohli jsme
chodit do menzy, byla pro nás drahá. Pøesto to pokládám za
výbornou zkuenost  odborný pøínos, a poznání, e dobrá
nìmèina nemusí staèit k porozumìní, rozhodnì stálo za drobné potíe. Studium v nìmèinì nebylo jednoduché, ale na semináøi a na projektu jsem si naostro zkusila evropskou konkurenci. Mimochodem, studium v zahranièí je dùleité i pøi hledání
zamìstnání, u mnoha firem znamená plusové body.
: Jaká jsou doporuèení 5. Evropského studentského konventu pro Èeskou republiku?
Východoevropské a støedoevropské státy obecnì by o sobì mìly
dát víc vìdìt, prosazovat se. I v zahranièí vìdí, e úroveò výuky
je u nás dobrá, jen musíme nabízet zajímavé studijní programy
v angliètinì, nìmèinì a francouztinì. Kurzy v cizích jazycích
musí být pøístupné i domácím studentùm, pøijídìjící nemají
zájem navtìvovat u nás kurzy urèené pouze pro cizince, chtìjí
studovat s námi. Zahranièní univerzity i studenti také potøebují
podrobné informace o vech podmínkách studia u nás, a to
nejlépe v angliètinì na webových stránkách. Je úkolem univerzity poskytnout informace v takové formì a takové míøe, aby
dokázala studenty zaujmout. Rozhodnì nesmìjí chybìt detailní informace o studijních programech a sylaby jednotlivých
pøedmìtù, stejnì jako profily uèitelù. Mít vechny dùleité
informace pøed pøíjezdem na partnerskou univerzitu znamená
lepí orientaci studenta a tím výraznou úsporu èasu, místo
administrativy se pak mùe vìnovat intenzivnímu studiu. Výborné zkuenosti jsou s tutorským systémem, kdy se o studenta
stará jeden z vyuèujících a jeden student hostitelské univerzity,
mohli bychom ho vyzkouet.
Dalí doporuèení se týká struktury studia: mìla by být natolik pruná, aby dokázala vstøebat rùzné zkuenosti, znalosti
a dovednosti získané v zahranièí pomocí jiných metod výuky.
Odlinost studia jinde by mìla být výhodou, po zahranièní stái
mùeme pøijít s novými otázkami, teoriemi a znalostmi, èím
pomáháme rozvoji svého oboru.

: Kdy se bude u nás studovat v angliètinì, co bude s èetinou?
Je rozdíl mezi schopností domluvit se cizím jazykem v bìných
ivotních situacích a studovat v nìm odborné pøedmìty. Proto
se v pøípadech, kde by dùsledný poadavek studia v místním
jazyce znamenal rezignaci na jakékoliv odborné vzdìlání studentù, doporuèují kurzy v nejobvyklejích evropských jazycích
(A, N, F). To je právì pøípad èetiny. Naím krásným jazykem
je, bohuel, málokdo z pøijídìjících studentù schopen mluvit
na úrovni nutné ke studiu na vysoké kole. Na druhou stranu
platí, e jazyk je branou k pochopení kultury, proto by se zahranièní studenti mìli bìhem studia u nás nauèit èesky co nejlépe,
i kdy odborné pøedmìty budou mít tøeba v angliètinì.
: Jaká je budoucnost mobility?
Mobilita vede k velkému porozumìní, k respektu ke kultuøe
jiné zemì, k rozíøení jazykových znalostí. To vechno posiluje
Evropu a její kulturní rùznorodost, proto by podpora studentské mobility mìla být jednou z priorit kadé evropské zemì.
Poèet mobilních studentù bude pravdìpodobnì neustále
rùst, je tedy dùleité poskytnout jim co nejlepí podmínky pro
dobré vyuití znalostí a zkueností, které v zahranièí získají.
Pøipravil Igor Mauk

SUMMARY:
The 5th European Student Convention (ESC) was held in Athens
from 21 st to 23rd February. It was jointly organized by ESIB, the
national union of students in Europe, the Greek Ministry of Education, and the Department of Education and Culture of the European Commission. The convention was attended by student representatives from most of the European countries. Ms Lenka
Burgerová, a student at the BUT Faculty of Architecture, attended
the convention as a representative of the Student Chamber of
the Council of Higher Education Institutions of the Czech Republic.
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Informace

Diplomové práce na výstavì
Kadoroèní výstava diplomových prací studentù Fakulty architektury VUT v brnìnské Galerii architektury se stala u témìø
pravidlem. Od 4. do 31. bøezna tam prezentovali své projekty
noví absolventi FA VUT v Brnì, kteøí dokonèili své magisterské
studium v zimním semestru. Vystavovala vak pouze necelá dvacítka tìch nejlepích  tìch, kteøí za vynikající zpracování své
diplomové práce získali cenu dìkana (Lukrécia Richterová) nebo
pochvalné uznání (Ivana Boulaz, Simona Friová, David Jiøíèek,
David Kotek, Zuzana Morávková, Petr Nìmec a Milan Podrouek).
Jejich díla pak byla doplnìna dalími vynikajícími pracemi.
Zadání diplomových prací byla letos rùzná: studenti Ateliéru
obytných staveb ukazovali, jak by mohla vypadat Jihlava v roce
2050, a navrhovali napøíklad objekty vysoké koly, justièního
paláce, krajské knihovny a archivu. V Ateliéru veøejných staveb
zase navrhovali polyfunkèní objekt situovaný v lokalitì Grand
poblí brnìnského hlavního nádraí nebo muzeum architektury. Podobnì absolventi Ateliéru interiéru a výstavnictví øeili
galerii architektury a kulturní centrum v lokalitì Brno-Hády.
Nìkteøí diplomanti z Ateliéru urbanismu se zabývali fenomé-

nem øeky Svitavy v Brnì, jiní revitalizací venkovské zemìdìlské
krajiny. Dalí projekty ovem míøily i do vzdálenìjích konèin 
jako napøíklad mobilní klinika pro nemocné chorobou AIDS
v Africe.
Vlasta Gajdoíková, Programové centrum FA VUT v Brnì,
foto Michaela Dvoøáková

Rozhodnutí rektora è. 10/2003
Zmìna reimu v prostorách VUT v Brnì
Vzhledem k souèasné mezinárodní situaci stanovuji s okamitou
úèinností zmìnu provozního reimu ve vech objektech VUT v Brnì
následovnì:



 Dle místních podmínek naøizuji zpøísnìní vstupu do jednotlivých objektù tím, e vrátní na tìchto objektech mohou v pøípadì
neznalosti pøíchozího poadovat prùkaz zamìstnance, studenta,
nebo jej poádat o udání dùvodu jeho návtìvy a zamezit tak
pohybu cizích osob v prostorách koly. Hlavní dùraz na plnìní
tohoto opatøení je potøebné klást zejména u KaM v Brnì.
 Vekerý provoz v mimopracovní dobì, zejména v noèních hodinách, nutno zcela vylouèit, nebo jej eliminovat pouze na nejnutnìjí pøípady, a to jen po pøedchozím schválení dìkanem, popø.
tajemníkem, vedoucím souèásti nebo øeditelem KaM v Brnì.
Tento pøíkaz platí v plné míøe i pro práci o sobotách a nedìlích,
kdy vekerá èinnost v tìchto dnech by mìla být pokud mono
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zcela zruena. Toto naøízení se plnì vztahuje i na nájemce a uivatele jednotlivých prostor koly.
Pokud je v jednotlivých objektech zøízena atna, vekeré osobní
vìci musí pøíchozí odkládat na tomto místì.
Naøizuji zpøísnìní klíèového reimu spojeného s kontrolou
oprávnìného výdeje klíèù a jejich vèasného vrácení.
Po ukonèení provozu a uzavøení budov provést ze strany
vrátných obhlídku vnitøních prostor, zkontrolovat jejich stav,
vè. splnìní výe uvedených naøízení.
Pøi zjitìní jakýkoliv závaných nedostatkù tyto bezodkladnì
hlásit svému nadøízenému a dále postupovat v souladu s pøísluným naøízením a pokynem uvedeným v jednotlivém Plánu krizové pøipravenosti a interní smìrnici.
Platnost a úèinnost tohoto naøízení stanovuji do odvolání.

V Brnì 25. bøezna 2003

Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.,
rektor VUT v Brnì
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Studenti se zapojili do soutìe o novou podobu námìstí Míru
V polovinì bøezna se na Magistrátu mìsta Brna uskuteènila
výstava prací studentù z Ateliéru obytných staveb Fakulty
architektury VUT v Brnì s tématem Námìstí Míru v Brnì.
Toto téma zpracovávají studenti estého roèníku v modulu
architektura mìsta pod vedením Doc. Jiøího Oplatka, Doc.
Dagmar Glosové a Ing. arch. Antonína Nováka. Inspirací pro
zadání byl èlánek v deníku Rovnost o tom, e mìsto Brno odkoupí od armády zchátralý a zdevastovaný areál bývalých kasáren
na Údolní ulici, poblí námìstí Míru v Masarykovì ètvrti.
Cílem studentských prací bylo najít monosti pro vyuití
bývalého vojenského prostoru  zejména pro funkce zdravotnické a kulturní, a dále doplnit obèanskou vybavenost území
a tím celkovì dotvoøit námìstí tak, aby se z Masarykovy ètvrti
stala plnohodnotná polyfunkèní èást mìsta. V prostoru námìstí
by se tedy mìl podle zadání nacházet i supermarket a centrum
volného èasu pro juniory a seniory.
Práce se stala o to zajímavìjí, e v listopadu loòského roku
vypsal Útvar hlavního architekta MMB ideovou urbanisticko-architektonickou soutì formou výbìru z pìti studií. Osloveny
byly renomované architektonické kanceláøe. Jako estý øeitel
byla pøizvána Fakulta architektury. Studenti pøipravili osm variantních øeení. Dalo by se øíci, e navozují urèité konkurenèní
prostøedí pro tìch dalích pìt projektù architektonických kan-

celáøí, øíká Doc. Glosová. Vechny návrhy byly diskutovány
a pøipomínkovány dotèenými subjekty a v dubnu budou vystaveny ve vstupní hale radnice mìstské èásti Brno-støed k nahlédnutí obèanùm. Po posouzení vech  tedy i studentských  návrhù hodnotící komisí zpracuje Útvar hlavního architekta mìsta Brna ve spolupráci s mìstskou èástí Brno-støed zadání pro
zpracování regulaèních podmínek námìstí Míru.
(vg)

Vyhláení cen Design centra Èeské republiky
V Betlémské kapli v Praze byly 1. dubna vyhláeny ceny Design
centra Èeské republiky za rok 2003. Ocenìní získali ètyøi absolventi a jeden pedagog Odboru prùmyslového designu Fakulty
strojního inenýrství VUT v Brnì.
Vynikající design 2003:
Design mobilní prezentaèní sestavy, Jaroslav Nachtigall.
Porodní postel, Eva Moravcová.
Traktor budoucnosti, David Jurda.
Dobrý design 2003:
Vrtací souprava Prince 2002, Pavel Zákravský.
Pedagog Odboru prùmyslového designu Ústavu konstruová-

ní FSI VUT v Brnì akad. sochaø Ladislav Køenek obdrel
cenu Dobrý design 2003 za design kloubní protézy.
Z Fakulty výtvarných umìní VUT v Brnì ocenìní získali:
Dobrý design 2003:
Pøijímaè IR signálu, akad. soch. Zdenìk Zdaøil.
Stojan na CD mAIR, Petr Matuinec, II. roèník FaVU, Atelier produktového designu.
Teleskopická hustilka HURICANE, MgA. Martin Imrich,
absolvent.
Podrobné informace pøineseme v kvìtnovém èísle Události na
VUT v Brnì.
(red)
4/2003
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Veletrh pracovních pøíleitostí IAESTE na FSI VUT v Brnì
Veletrh pracovních pøíleitostí, který pravidelnì poøádá studentská organizace IAESTE, se uskuteènil 26. bøezna v pøízemí a prvním poschodí budovy Fakulty strojního inenýrství
VUT v Brnì v areálu Pod Palackého vrchem. Ji osmého roèníku tradièní akce se zúèastnilo 36 tuzemských i mezinárodních
firem, s jejich nabídkou pracovního uplatnìní se pøilo seznámit témìø tøi tisíce studentù pøedevím posledních roèníkù a
èerstvých absolventù vysokých kol. Studenti niích roèníkù
pøicházejí na veletrh získat informace o odborných stáích, zadání diplomových prací nebo roèníkových projektù. I kdy je
veletrh zamìøen zejména na technické obory, pøili vedle domácích studentù z VUT i zájemci z MU, MZLU a dalích brnìnských vysokých kol.
Veletrh IAESTE je nejvìtí pøehlídkou pracovních pøíleitostí pro vysokokoláky v Brnì. Na rozdíl napøíklad od veletrhu
Do práce! se zamìøujeme na vytváøení prvních kontaktù prùmyslových firem se studenty. Dríme se rovnì filozofie, e
podobné akce by se mìly odehrávat pøímo na akademické
pùdì. Kadý návtìvník obdrí katalog pracovních pøíleitostí a

prùvodce veletrhem, obsahující kontakty na zúèastnìné firmy z
celé ÈR a aktuální nabídku pracovních míst. To absolventùm
pomùe zorientovat se na trhu práce a vybrat si lépe moného
budoucího zamìstnavatele, uvedl manaer veletrhu Pavel
Vranka. Organizátorùm se osvìdèila i série pøednáek na vysokých kolách, která vlastnímu veletrhu pøedcházela. Personalisté a lidé z praxe na nich studentùm radili, jak napsat ivotopis,
jak se pøipravit na pøijímací pohovor a jaká jsou specifika jednotlivých oborù.
Pøijeli jsme najít konstruktéry a technology. Získat kvalitního strojaøe je dnes problém, øekl personální manaer Richard Bednáø z firmy Rieter CZ z Ústí nad Orlicí. Vedle strojaøù, elektrotechnikù nebo stavaøù byl velký zájem ovem také o
poèítaèové specialisty. Napøíklad Komerèní banka nabízela pro
tøi desítky absolventù místa správcù a analytikù projektu internetového bankovnictví. Nìkteré firmy zase vùbec nepreferují
urèitý obor vzdìlání, pro nì je nejdùleitìjí schopnost absolventa se dále uèit.
Pøipravil Igor Mauk

Figurama 2003 a Artelerie ve Vídni
Dvì výstavy maleb a kreseb, jejich autory jsou kromì jiných
také studenti a vyuèující Fakulty architektury VUT v Brnì, je
moné v dubnu vidìt ve Vídni. Kromì v Brnì u jednou pøedstavené Figuramy je to také Artelerie  výstava maleb, grafik
a soch vytvoøených vyuèujícími tìch studentù, jejich práce
jsou souèástí Figuramy.
Figurama pøedstavuje vídeòské veøejnosti malby a kresby
studentù FA VUT v Brnì (Ústav kreslení a modelování), Vysoké koly umìleckoprùmyslové v Praze, Universität für angewandte Kunst Wien a oproti pøedchozím prezentacím také
Fachhochschule Mainz. Výstava nabízí srovnání ètyø rùzných
pøístupù k zobrazování lidského tìla a k výuce této disciplíny na
uvedených kolách. U vloni ji mohli zhlédnout návtìvníci ve
Znojmì, v Centru VUT v Brnì a v Praze. Tentokrát se pøesunula do Vídnì, kde sídlí tøetí ze zúèastnìných kol.
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Artelerie je otevøena v Èeském centru ve Vídni. Své malby,
grafiky a skulptury na ní pøedstaví Friedrich Bastl, Josef Kaiser, Lisa Kunit, Gerhard Müller, Rudolf Fuchs, Boris Jirkù
a také Zdenìk Makovský, Ale Navrátil a Karel Pokorný z FA
VUT v Brnì.
Vlasta Gajdoíková
FIGURAMA 2003
Galerie Heiligenkreuzer Hof  Sala Terrena, Schönlaterngasse 5, 1010 Wien
9. dubna a 3. kvìtna 2003
otevøeno: úterý a pátek 1118 hodin, sobota 1017 hodin
ARTELERIE
Èeské centrum ve Vídni, Herrengasse 17, 1010 Wien
9. dubna a 3. kvìtna 2003
otevøeno: pondìlí a pátek 912 a 1317 hodin
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Semináø vysokokolských vydavatelù a zástupcù knihoven
Na pùdì VUT v Brnì se 25. bøezna uskuteènil semináø vysokokolských vydavatelù a zástupcù nabídkových knihoven. Na
programu setkání byly informace o souèasném stavu projektu
vytváøení jednotné databáze produkce vydavatelství vysokých
kol, problémy spojené s plnìním nabídkové povinnosti a také
organizace spoleèné prezentace vysokokolských vydavatelství
na kniním veletrhu Svìt knihy v Praze. Druhý den semináøe
jeho úèastníci navtívili vydavatelství Masarykovy univerzity.
Smyslem vzniku databáze je vytvoøení souhrnu èeské odborné vysokokolské literatury. Jeho existence by nejen usnadnila
pøístup k získávání informací o odborné literatuøe pedagogùm,
studentùm a dalím zájemcùm, ale zjednoduila by i práci knihoven. Samotným vydavatelstvím by pak databáze mohla pøinést
finanèní úspory napøíklad v tom, e by nemusely být vydávány
uèební texty, které ji jinde vyly. Do projektu databáze se zatím aktivnì zapojila vydavatelství UP Olomouc, VCHT Praha
a ZÈU Plzeò.

Na semináøi se diskutovalo i o tom, e prostøednictvím zanesení svých publikací do databáze by vydavatelství splnila
i svou nabídkovou povinnost vùèi knihovnám. Právì s plnìním
této povinnosti má øada vysokokolských vydavatelství, i díky
legislativní neujasnìnosti této oblasti, znaèné problémy.
mau, foto Zdenìk Beránek

VII. Reprezentaèní ples VUT

Stipendia Hlávkovy nadace

Studentská komora Akademického senátu VUT v Brnì uspoøádala pod
tradièní zátitou rektora Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc., 14. bøezna
ve dvoranì Centra VUT na Antonínské ulici ji VII. Reprezentaèní ples
VUT v Brnì.
red, foto Jiøí Kazelle

Do 30. dubna je jetì moné podat pøihláku do veøejné soutìe o získání individuálního nadaèního pøíspìvku (stipendia),
kterou vypsala Rada Národohospodáøského ústavu Josefa
Hlávky pro rok 2003. Rada urèila pro letoní rok tyto priority:
- Lidský kapitál a vzdìlání.
- Problémy a trendy èeského zemìdìlství v kontextu zemìdìlství EU.
Zájmovými okruhy, které zùstávají v centru pozornosti pøi udìlování stipendií, jsou tato témata:
- Èeské hospodáøství  konkurenceschopnost, modernizace a
pøizpùsobení.
- Èeská spoleènost  národní zájmy, vìda, vzdìlání, populaèní vývoj a migrace.
- Procesy roziøování EU a proces globalizace.
- Právo a instituce v EU a procesy pøizpùsobení kandidátských zemí.
Informace: www.hlavkovanadace.cz
(red)
4/2003
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Ministr informatiky Vladimír Mlynáø
pøednáel studentùm FIT VUT v Brnì
Ministr informatiky Vladimír Mlynáø navtívil 13. bøezna Vysoké uèení technické v Brnì, kde na Fakultì informaèních technologií na Boetìchovì ulici pøednesl studentùm pøednáku na téma Vize Ministerstva informatiky ÈR v oblasti informaèní technologie. Ministra pøivítali na akademické pùdì rektor VUT v Brnì Prof.
RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dìkan Fakulty informaèních technologií Prof. Ing. Tomá Hruka, CSc., a dalí
pøedstavitelé vedení VUT v Brnì.

S

tudenti, doktorandi a pedagogové Fakulty informaèních
technologií i dalích fakult VUT v Brnì zcela zaplnili posluchárnu nového komplexu, který byl dokonèen teprve na
podzim loòského roku. Ti, kteøí se neveli do hlavního sálu,
sledovali pøednáku ve dvou pøilehlých posluchárnách, kam
bylo ministrovo vystoupení pøenáeno prostøednictvím vnitøního videokamerového okruhu.
Ministr Mlynáø se ve své pøednáce vìnoval souèasné èinnosti i budoucím zámìrùm svého ministerstva, které vzniklo
k 1. lednu 2003. Seznámil studenty s Národním programem
podpory poèítaèové gramotnosti, jeho cílem je umonit iroké
veøejnosti zvlátì mimo velká mìsta (a pøedevím støední a starí generaci) prostøednictvím kurzù nauèit se pracovat s poèítaèem a Internetem. Uvedený program má ji více ne 160 regionálních center, kde pøi cenì 100 korun pro úèastníka má kadý
vyhrazen poèítaè a díky omezení poètu na deset lidí ve skupinì je
lektor schopen sledovat pokrok vech zájemcù. Jedním z cílù,
které si Ministerstvo informatiky ÈR stanovilo pøi svém vzniku,
je rozíøení základní poèítaèové gramotnosti bìhem ètyø let alespoò na polovinu naí populace, uvedl Vladimír Mlynáø. Národní program poèítaèové gramotnosti je prvním konkrétním
krokem v tomto smìru.
Mlynáø pøiblíil také èinnost Ministerstva informatiky ÈR
v oblasti pøípravy nových norem  novely telekomunikaèního
zákona, zákona o elektronických komunikacích, zákona o zadá-

28 4/2003

vání veøejných zakázek, nového správního øádu a zákona o registrech veøejné správy  projekt Intranet veøejné správy by mìl
v budoucnu umonit výmìnu dat pro vechna místa výkonu
veøejné moci.
Bìhem diskuse, která následovala po pøednáce, se ministr
zmínil, e jeho ministerstvo by uvítalo nezávislé pohledy akademické obce na nìkteré problémy zavádìní informaèních technologií do státní správy. Uvedl rovnì, e ministerstvo není prozatím schopno s roèním rozpoètem 165 milionù korun podporovat
výzkum a vývoj v oblasti informaèních technologií. Snaíme
se prosazovat nìkteré dobré projekty na ostatních ministerstvech
a také jednáme se zahranièními investory, øekl ministr.
Po pøednáce si ministr Vladimír Mlynáø prohlédl prostory
nového posluchárenského komplexu Fakulty informaèních technologií na Boetìchovì ulici a také rekonstruované jiní klauzury bývalého kartuziánského klátera, které vyuívá pro své
potøeby dìkanát fakulty.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

SUMMARY:
Mr Vladimír Mlynáø, the Czech minister of informatics visited Brno
University of Technology on 13th March to give a lecture entitled
The Vision of the Czech Ministry of Informatics Concerning the
Information Technology to a student audience at the Faculty of
Information Technologies in Boetìchova Street. The minister
was welcomed on the university campus by Prof. RNDr. Ing. Jan
Vrbka, DrSc., Rector of BUT, Prof. Ing. Tomá Hruka, CSc., Dean
of the Faculty of Information Technology and by other high ranking BUT officials.
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Nové uèební texty a publikace

FEKT
NOVOTNÝ, Vlastislav  VOREL, Pavel 
PATOÈKA, Miroslav
Napájení elektronických zaøízení
Pøednáky
2003  1. vyd.  140 s., ISBN 80-214-2300-5

FP
LUKÁOVÁ, Rùena
Trénink obchodního jednání pro obor Podnikové finance a obchod
Studijní text pro kombinované studium
2002  1. vyd.  44 s., ISBN 80-214-2198-3

PUTNOVÁ, Anna  RATICOVÁ, Martina 
DVOØÁK, Jiøí  SPÁÈILOVÁ, Danue
Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení en v ÈR a srovnání s EU
2003  2., rozíøené vyd.  52 s.
ISBN 80-214-2284-X

BIOLKOVÁ, Viera  JAKUBOVÁ, Ivana 
KOLOUCH, Jaromír
Impulzová a èíslicová technika
Laboratorní cvièení
2003  1. vyd.  69 s., ISBN 80-214-2303-X

DVOØÁK, Jiøí  SÝKOROVÁ, Lucie 
TOMÁKOVÁ, Eva  DVOØÁK, Jiøí
Mezinárodní obchod
Úvod do studia mezinárodního obchodu
2002  1. vyd.  116 s., ISBN 80-214-2236-X

REKTORÁT

PROKE, Ale
Teorie sdìlování
Laboratorní cvièení
2003  1. vyd.  51 s., ISBN 80-214-2310-2

DVOØÁK, Jiøí  DVOØÁK, Jiøí
Mezinárodní obchod. Modely zahranièního obchodu. Studijní text pro kombinované studium
2002  1. vyd.  116 s., ISBN 80-214-2237-8

ANDERA, Josef  STARÝ, Jiøí 
BAJER, Arnot  MUSIL, Vladislav
Mikroelektronické praktikum
2003  1. vyd.  93 s., ISBN 80-214-2325-0

Optimalizace pøepravních tokù pøi likvidaci
pouitých výrobkù I.
Sborník referátù z vìdecké konference
2002  1. vyd.  49 s., ISBN 80-214-2238-6

FCH
1. workshop odborných pracovníkù
Organizace pøípravy a realizace koncepce státu
v pøípravì krizového managementu a ochranì
obyvatelstva na úrovni region, okres, obec
Sborník pøednáek
2002  1. vyd.  64 s., ISBN 80-214-2241-6

REÒÁKOVÁ, Mária
Finanèní management, I. èást
2002  1. vyd.  116 s., ISBN 80-214-2249-1

7th Conference Proceedings
Physics and Chemistry of Molecular Systems
2002  1. vyd.  114 s., ISBN 80-214-2265-3

DVOØÁK, Jiøí  NÝVLTOVÁ, Romana 
POLÁK, David  DVOØÁK, Jiøí
Hospodáøská statistika
2002  1. vyd.  87 s., ISBN 80-214-2258-0

KURE, Miroslav
Nìkteré souvislosti variaèního poètu a diferenciální geometrie z hlediska aplikací
2003  sv. 108  38 s., ISBN 80-214-2313-7

inec and PaedDr. Jaroslav Bogdálek why
this happened and what measures are prepared to avoid such problems in the future.

ning Days programme. The students works
could be seen at the Galerie U dobrého
pastýøe, Galerie mladých, Galerie Kabinet
and Galerie 10 in Radnická street art galleries. Every day at 6 pm., a preview takes
place with a lecture, performance or a
music show. In a cosy atmosphere, visitors are talking about the town, its public
space, town-planning issues and, above
all, about the feeling returning to the town,
which is also the motto of the event.

Summary:

(p. 14)
During the week beginning on 18th February, the Computing and Information Services Centre and the Centre of Sporting
Activities organized an electronic registration of students for physical education
courses. Even during this second attempt
at such a form of electronic registration
at BUT, a number of serious problems were
encountered. BUT News has asked the
directors of both centres Ing. Jaromír Maru-

REÒÁKOVÁ, Mária  ZINECKER, Marek
Finanèní management, II. èást
2002  1. vyd.  111 s., ISBN 80-214-2250-5

(p. 19)
An event organized by the Town-Planning
Studio of the BUT Faculty of Architecture,
which is planned for 36 days, has now
reached its final period. Four exhibitions
of student projects have already taken
place in Brno as part of the Town-Plan-

Nakladatelství VUTIUM
Vìdecké spisy Vysokého uèení
technického v Brnì
Edice PhD Thesis
NEUDERT, Alois
Optimalizace øízení jednotných bentonitových
formovacích smìsí
2003  sv. 171  38 s., ISBN 80-214-2320-X
NOVOTNÁ, Veronika
Optimalizace akciového portfolia v podmínkách
Burzy cenných papírù Praha
2003  sv. 166  27 s., ISBN 80-214-2321-8
KAPA, Stanislav
Návrh øízení výrobního procesu ne-Gaussovského rozloení
2003  sv. 167  32 s., ISBN 80-214-2322-6
Edice Habilitaèní a inauguraèní spisy

4/2003

29

události

Tajemné podzemí mìsta
si prohlédly tisíce Bròanù

P

rvní jarní den láká obvykle k vycházkám do probouzející se
pøírody, na letoní 21. bøezen ale pøipravilo Kulturní a informaèní centrum mìsta Brna obyvatelùm mìsta jiný záitek 
zpøístupnìní èásti brnìnského podzemí. Zájem veøejnosti pøedèil vechna oèekávání  sklepení pod Zelným trhem si za jeden
den pøilo prohlédnout více ne deset tisíc lidí. Poèetné zájemce neodradila ani skuteènost, e pøed domem è. 21, v jeho sklepech prohlídka tajuplných prostor ukrytých pod mìstskou dlabou zaèínala, strávili ve frontì témìø 45 minut. Nestaèili jsme
ani kopírovat dalí a dalí plánky podzemí, konstatoval øeditel
KIC Frantiek Pavlíèek. Organizátoøi museli zruit i plánovanou polední pøestávku a o nìkolik hodin prodlouit prohlídkovou dobu.
Zpøístupnìní podzemních chodeb bylo souèástí íøeji pojaté
akce nazvané Vítání vzpomínek na Zelný trh. Organizátoøi jejím
prostøednictvím chtìjí pøipomenout a mladou generaci i lépe
seznámit s historií jedné z nejvìtích trnic ve støední Evropì.
Vyzvali proto pamìtníky, aby jim posílali své vzpomínky spojené se Zelným trhem, který se v minulém století proslavil zvlátì
díky rázovitým trhovkyním z Línì. Z dolých pøíspìvkù má
v srpnu vyjít kniha. Návtìvníci Zelného trhu si 21. bøezna mohli
kromì podzemí prohlédnout také prostory divadla Reduta, které v souèasnosti prochází nároènou rekonstrukcí. Reduta patøí
mezi vùbec nejstarí divadelní budovy v Evropì, známá je i tím,
e v ní koncertoval mladý Wolfgang Amadeus Mozart.
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Obrovský zájem Bròanù o prohlídku podzemí jasnì potvrdil,
e mìsto zatím vùbec nevyuívá ance, která by se mohla stát
jeho velkou turistickou atrakcí. Brno se toti mùe pochlubit
stejnì rozsáhlým podzemním labyrintem, který obdivují turisté
v Jihlavì nebo Znojmì. Sklepení a chodby, a nìkolik set let
staré a mnohde i v nìkolika vrstvách nad sebou, jsou nejen pod
Zelným trhem, ale proplétají se prakticky pod celým historickým centrem mìsta a zasahují pod Pekaøskou ulicí a na Staré
Brno. Trasa jarní prohlídky pod Zelným trhem vedla navíc sklepením, které muselo být po vodovodní havárii a propadu dlaby
v sedmdesátých letech minulého století vyztueno deseticentimetrovou vrstvou betonu, a nemá proto tu správnou starobylou
atmosféru. Staèí vak prorazit nìkolik metrù chodby a dostaneme napojení na dalí èásti labyrintu, kde jsou klenby zachovány
ve své pùvodní podobì, uvedl jeden z nejfundovanìjích znalcù topografie brnìnského podzemí Ale Svoboda.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková
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BOULDER CUP VERTICAL 2003
Nai studenti-lezci rozehráli pøedehru skalní
sezóny v BOULDER CENTRU VUT v Brnì 3. roèníkem boulderového závodu. Ten probìhl v komorním duchu, úèast byla mení, avak kvalita
závodníkù a obtínost cest byla na vysoké
úrovni. Jediná závodnice Lenka Závadská bravurnì pøelézala bouldery muské a celkovì
skonèila ètvrtá. V muských cestách probíhal
tìký boj mezi Martinem Doèkalem z MZLU
Brno a Ondrou Dolejem z VUT Brno. Ve finále
zvítìzil Martin. Závod pøipravil horolezecký oddíl VERTICAL.
Hana Podhorská, foto Michaela Dvoøáková
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