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Technika je vude
Autorem editorialu pro èervnové èíslo Událostí na VUT v Brnì je sochaø a malíø Nikos
Armutidis. Brnìnský rodák, který letos v bøeznu pøekroèil práh padesátky, studoval na
Støední kole umìleckých øemesel v Brnì, v letech 19741980 absolvoval praskou
Akademii výtvarných umìní. Nikos Armutidis, jedna z výrazných osobností souèasné
brnìnské umìlecké scény, ije a pracuje ve Veverských Knínicích.

J

e jasné, e technika je vude okolo nás, a tak je témìø nemoné se jí vyhnout. Já jsem se
s ní setkal ve velmi raném vìku, mimo jiné, kdy jsem poprvé objevil sirky. Tajemství
uívání sirek mi poodhalil bratranec. V jejich okouzlení se nám tehdy spoleènì podaøilo
podpálit stodolu.
Mùj ivý zájem o techniku mì pøivedl a na strojní prùmyslovku. Bohuel nebyl zase a
natolik ivý, jak bylo pro studium na této kole ádoucí a potøebné, a tak byl pøirozeným
vyústìním situace mùj odchod v pololetí druhého roèníku. Následoval po návtìvì máti,
které na dotaz o mých studijních úspìích byla poloena pøímá a tvrdá otázka: Paní, vy
máte tu odvahu sem jetì vùbec pøijít?
Pøi mém dalím studiu, tentokrát na SUP v Brnì, se mi velmi zamlouvala deskriptivní
geometrie. Vyuèující architekt nám øekl, e nemusíme rýsovat, e to staèí od ruky, a kdy to
bude správnì, tak to najde. Vdy vzal papír, chvíli ho soustøedìnì studoval a po delí dobì
hledání zakøièel: Mám to! Kdy jeho nástupce, který byl nezvykle (na tamní pomìry)
pøesný, zadal obdobný úkol, byl po odevzdání naich prací provedením tak konsternován, e
zaèal hystericky pomlouvat patné obleèení studentù.
Autokolu jsem si udìlal pomìrnì pozdì, zato zvesela. Moje první autonehoda mì postihla v Olomouci, kde jsem se srazil s policistou, a tím jsem byl tedy také automaticky
vinen. V autoservisu, kam jsem jednou pøiel s podezøením, e mám cinklej klínový øemen, tomu sice moc nevìøili, ale byla to pravda. Kdy se mì vedoucí zeptal, jak jsem na to
pøiel, a já mu øekl, e se mi o tom zdálo, mìl zrovna tak prázdný pohled jako kdysi ná uèitel
deskriptivy.
Vzhledem k neúprosnosti situace jsem byl pøinucen zaèít vyuívat slueb mobilního telefonu. Zdìdil jsem jetì relativnì zachovalý stroj po mé dceøi a a pozdìji jsem zjistil, e to byl
z její strany jen krok k získání výkonnìjího mobilu. Kdy jsem se jí ptal na kvalitu mého
stroje, byla ke mnì a pøíli upøímná a oznámila mi, e telefonu se neøíká stroj. A tak teï
telefonuji s kanárkovì lutým telefonem a øíkám mu maina.
Ve sváøeèské kole, kde jsem mìl snahu získat spíe sváøeèský prùkaz ne si osvojit práci
s plamenem, pøi profuku hoøáku vlastními ústy mì konsternovaný instruktor utìoval, e
za dvacet let se to nauèím.
Moná tak lopata. Bratr øíká, lopatu musí mít, umìt to s ní a vystát frontu na práci.
Poèítaè dokáu aspoò uzvednout.
Technika je prostì vude.
Nikos Armutidis
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Konference o Celoivotním
vzdìlávání na VUT v Brnì
Konference se konala ve dnech 14.16. 5. 2003 jako jedna ze dvou celoevropských konferencí, které EUCEN (European University Continuing Education Network) kadoroènì poøádá. Tato konference patøila mezi jarní, co znamená, e
mìla pevnì stanoveno téma a víceménì i jednací schéma. Téma bylo Akreditace
studia a kurzù Celoivotního vzdìlávání.

Odborná úroveò a zájem o zvolené téma

P

rvní den jednání byl vìnován øeení TRANSFINE (projekt, který financuje EU, øeí vztahy a monosti vzájemných
pøechodù mezi obvyklými formami  Formal  univerzitních
studií a rùznými typy a formami CV  Informal a Non-formal
learning  definice anglických termínù je uvedena v rozhovoru
s Pat Davies).
Vlastní jednání konference bylo zahájeno 15. 5. dvìma klíèovými referáty a ètyømi diskusními semináøi. Odpoledne se
také konalo valné shromádìní EUCENu, které vdy schvaluje
zprávu pøedsedy, tajemníka a pokladníka a volí èleny øídícího
výboru EUCENu.
První den byl zakonèen pøijetím vech úèastníkù námìstkem primátora ve slavnostních prostorách brnìnské radnice
a koncertem Vox Iuvenalis v atriu Centra VUT.
Druhý den pokraèovalo jednání tøetím klíèovým referátem,
který se týkal procesu akreditace v èeské republice. Pøednesl jej
profesor Sojka, místopøedseda Akreditaèní komise MMT. Následoval diskusní kulatý stùl, kde pìt význaèných evropských
odborníkù odpovídalo na dvì otázky:
 Potøebuje CV akreditaci?
 Je vhodné, aby se CV zabývaly klasické (výzkumné) univerzity, nebo je vhodnìjí tento typ vzdìlávání ponechat specializovaným institucím?
Závìr konference tvoøila veèeøe s hudebním programem
v malebných prostorách zámku v Mikulovì.
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Ústøední téma konference navrhli a prosazovali zástupci VUT
v EUCENu. Dùvod byl nasnadì: studium formou CV je nejen
bohulibá vzdìlávací èinnost, ale té obchod, nebo investorem
je zde vdy buï sám jedinec, který touto formou peèuje o svùj
kariérní rùst, nebo podnik, který vzdìláváním svých zamìstnancù buduje svùj lidský kapitál. Je pøirozené, e v tomto
pøípadì se setkáváme vedle ulechtilých pohnutek také s komerèními zájmy. Akreditace je jedna z velmi úèinných zbraní,
jak v tomto prostøedí stanovit a udret etické normy.
Zøejmì nejsme sami, kdo cítí naléhavost tohoto problému,
protoe na konferenci se pøihlásilo 112 úèastníkù (z nich pouze
11 bylo z ÈR). Ve srovnání s minulými konferencemi EUCEN
(Chieti, Pécs, Vídeò) je to významnì vyí poèet. Velmi nás potìilo, e aèkoliv ubytování (hotel Continental) bylo doslova za
rohem, úèastníci vytrvali na jednáních a ani poslední den se
neuchýlili do oddechových prostor (èeho jsme se jako organizátoøi ponìkud obávali).
Obsáhlá a zasvìcená byla i diskuse v odpoledních semináøích
(bude po zpracování vystavena na stránkách www.eucen.org.).
Snad nejvýstinìji úspìch konference prokázalo neformální hlasování posluchaèù kulatého stolu, ke kterému na závìr jednání
vyzval pøítomné (asi 90 úèastníkù) moderátor. Na obì výe poloené otázky odpovìdìla kladnì naprostá vìtina z nich. Nìkteré osobní názory, získané pøi improvizovaných rozhovorech,
jsou rovnì uvedeny v tomto výtisku.

Organizaèní zajitìní a celkový dojem
Pøíprava konference zaèala u na podzim roku 2001. Organizaèní tým se z pùvodních ètyø lidí rozrostl na nìkolik desítek. Hlavní tíhu nesli pracovníci CEVAPO a studenti postgraduálního
studia Fakulty podnikatelské. Vichni osvìdèili nejen profesní
schopnosti, ale té osobní zájem o úspìch a svým vystupováním a jednáním s úèastníky dùstojnì reprezentovali VUT.
Jako èlen øídícího výboru EUCENu a koordinátor této konference chci podìkovat vem, kteøí pøispìli k nespornému úspìchu
celé akce. Od r. 1999 jsem se zúèastnil 9 konferencí EUCENu
a rád potvrzuji hodnocení, které jsem (a ne sám) vyslechl od
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mnoha úèastníkù v prùbìhu konference a zejména na závìreèném veèeru v Mikulovì: brnìnská konference patøila k nejlépe
pøipraveným a organizaènì zvládnutým podnikùm EUCENu
za poslední léta (ostatnì i na toto téma najdete v tomto èísle
nìkolik názorù). Jsem pøesvìdèen, e uspoøádáním této konference VUT po vech stránkách prokázalo své kvality a nespornou pøíslunost ke svìtovì uznávaným univerzitám.
Prof. Petr Vavøín, emeritní rektor VUT v Brnì

Dva rozhovory s pøedstaviteli EUCENu
Prof. Manuel Assunçao, prezident EUCENu
: Konference EUCEN se ji uskuteènila v mnoha mìstech
Evropy. Jaká jsou kritéria pro výbìr zemì a mìsta konání konference?
Prvním kritériem je samozøejmì skuteènost, e se musí jednat
o èlena EUCENu, který se uchází o poøadatelství. Tato iniciativa zpravidla vychází z èlenské organizace, která pøedloí návrh
Steering Committee. Kromì toho musíme vzít v potaz dalí
hlediska. Mylenka poøadatelství nespoèívá v poøádání konference v blízkém místì, ale cílem je navtívit tolik zemí a mìst,
kolik lze. Samozøejmì pouze za pøedpokladu, e je to moné.
Tento rok jme mìli tøi konference v jednom regionu: Pecs, Vídeò a Brno. Ale pøítí bude v Aveiru a poté jedeme do Irska.
Pokud jde o Brno, pozvání od vaí univerzity pøilo pøed
dlouhým èasem. Obecnì, místo kadé konference je vybráno
dva, nìkdy i tøi roky dopøedu. Rozhodnutí o konání konference
EUCENu v Brnì padlo pøed tøemi roky.
: Jaký význam má EUCEN pro jihomoravský region?
EUCEN mùe být univerzitám nápomocen v tom smyslu, e
mùe podporovat a napomáhat zlepování podmínek pro kontinuální celoivotní vzdìlávání. Celoivotní vzdìlávání mùe
probíhat na èlenské univerzitì, co napomùe její povìsti v daném regionu. Úèast VUT v Brnì na celoivotním vzdìlávání

zajisté pomùe celému jihomoravskému regionu zlepit podmínky pro ekonomický rozvoj a pomùe samozøejmì také lidem, co je obzvlátì dùleité. Jednou z jeho mylenek je i pùsobení na obèany, aby lidé byli více spokojeni se svými ivoty.
Jsem toho názoru, e touhou témìø kadého èlovìka je stát se
lepím, nauèit se více. Jsem si jist, e tímto zpùsobem napomáháme celému jihomoravskému regionu.
: Co myslíte univerzitním celoivotním vzdìláváním?
Definice UCE (University Continuing Education) je rùzná jak
v jednotlivých zemích, tak na univerzitách. EUCEN se snaí pojmout tuto znaènou rozdílnost a dosáhnout uceleného zamìøení
pro vekeré nae aktivity. Proto jsme pøijali následující definici
univerzitního celoivotního vzdìlávání: UCE je jakákoliv forma
vzdìlávání, odborná èi obecná, znovu zapoèatá s urèitým èasovým
odstupem po souvislém pøedcházejícím poèáteèním vzdìlávání.
To mùe napøíklad zahrnovat vzdìlávání pro denní dospìlé
studenty, svobodné vzdìlávání dospìlých, èásteèné akademické
stupnì a diplomy, kolení a profesionální kurzy pro osoby pøicházející z praxe, rozvoj zamìstnancù, veøejné kurzy a regionální rozvoj za pomoci veøejného a distanèního vzdìlávání. V otázce definice vak nepanuje veobecná shoda.
: Co mùete øíci z pozice prezidenta EUCENu o jeho budoucí
perspektivì?
V první øadì je EUCEN dùleitý pro regiony a pro lidi, protoe
pøináí zlepení poznatkù, rozvoj osobní kariéry, upøesnìní znalostí. To je jedna strana vìci. Na druhou stranu je pak EUCEN
dùleitý pro univerzity, protoe univerzity musí rozloit své aktivity mezi poèáteèní vzdìlávání a výzkum, který je samozøejmì
hlavní oblastí. Ve je vak tøeba dát do rovnováhy s postgraduálními programy, a u krátkodobými èi dlouhodobými. To tedy
znamená, e pøedmìt akreditace bude èásteènì stále více a více
pøítomen v kadodenním ivotì institucí. V neustále vzrùstající
míøe roste povìdomí o skuteènosti, e výuka mimo klasické uèební prostory je také nezbytnou souèástí a je zapotøebí, aby byla
uznávána. Vzhledem k tomu je tøeba najít rovnováhu mezi formálním, non-formálním a neformálním vzdìláváním.
6/2003
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Dr. Patricia Davies, výkonná tajemnice EUCENu

: Kdo pøiel s pùvodním nápadem na tento projekt?

: TRANSFINE je zkratka pro transfer mezi formálním, neformálním a non-formálním vzdìláváním. Hranice mezi neformálním a non-formálním vzdìláváním obèas nebývá a tak zøejmá. Mùete vysvìtlit tento rozdíl ponìkud detailnìji?

Pùvodní iniciativa vzela od Evropské komise. Byla to veøejná
výzva a kdokoliv mohl pøedloit návrh na tento projekt. Nìkolik
z nás, kteøí jsme v této oblasti pracovali ji více let, jsme se rozhodli podat návrh spoleènì.

Hlavní rozdíl spoèívá v zámìru. Podle definice Evropské komise
je formální vzdìlávání takové vzdìlávání, které probíhá ve vzdìlávací instituci k tomu urèené a po absolvování vybraného programu získáte danou kvalifikaci  diplom nebo nìco podobného.
Non-formální vzdìlávání probíhá na pracoviti, nebo moná
v dobrovolnické organizaci. Jedná se o takový vzdìlávací program, z kterého na konci nezískáte ádnou konkrétní kvalifikaci nebo diplom.
Neformální vzdìlávání je vzdìlávání, které mùe probíhat
kdekoliv a kdykoliv. Èlovìk nemusí nutnì nìco dìlat pro to, aby
se vzdìlával. Vzdìlává se, ani by to byl jeho primární cíl.
Rozdíl mezi non-formálním a neformálním vzdìláváním spoèívá v tom, e non-formální vzdìlávání je zámìr nìco nového se
nauèit, i kdy se tím nezíská ádná kvalifikace nebo diplom;
zatímco u neformálního vzdìlávání nemusí tento zámìr nutnì
existovat. Napøíklad mùete tøeba dobrovolnì vypomáhat na
ubytovnì pro bezdomovce. Vy tuto práci nedìláte kvùli tomu,
abyste se nìèemu nauèili. Vám jde o to pomoci lidem bez domova. A pøi tom se i ledasèemu nauèíte.

: Vidíte nìjaký rozdíl mezi zemìmi EU a zemìmi støední
a východní Evropy, co se týká akceptace neformálního a non-formálního vzdìlávání?
Ne, myslím si, e není moné vyvozovat nìjaké veobecnì platné závìry ani v rámci jedné zemì, nato v rámci nìkolika státù.
V tomto ohledu jsou vechny zemì velmi rozdílné a také jsou
na jiném stupni vývoje. Nevidím ádnou odlinost mezi zemìmi západní a východní Evropy.
: Projekt konèí v èervenci tohoto roku. Myslíte, e byste mohla
shrnout jeho hlavní výsledky a návrhy?
Tato konference je právì pøíleitostí k tomu dozvìdìt se nìco
o tìchto výsledcích a návrzích a také vznést k nim poznámky
jetì pøed provedením závìreèných úprav a pøedáním projektu
Komisi.

Malá anketa mezi úèastníky konference
První den:
1. Co oèekáváte od konference?
2. Co jste se zatím doslechli o Èeské republice?
Sylvie Brochu, Belgie
1. Získat více informací o národních zkuenostech s akreditací
a celoivotním vzdìláváním v Evropì, pøedevím porozumìt
potenciálu kreditního systému (zejména ECTS), podpoøit
popularitu celoivotního vzdìlávání.
2. Jednou jsem byla v Praze a toto pøekrásné mìsto plné historie
na mì velmi zapùsobilo. Èeská republika získala díky Václavu
Havlovi brilantní mezinárodní postavení. EU se velmi oboha-
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a dozvìdìt se o vývoji nadstavbového vzdìlávání v Jiní
Americe.
2. Jídlo na této konferenci je vynikající. Zatím mi nejvíce chutnala kachna s knedlíky.
Paakkola Esko, Finsko
1. Aktivita, s jakou se vichni úèastnili a diskutovali pøi General
Assembly po tak dlouhém dni. Za druhé, pøekrásná architektura nádvoøí rektorátu.
2. Dezerty po obìdì.

tí jak po kulturní, tak po politické stránce, a pøijme Èeskou
republiku mezi své èleny.
Claus Nielsen, Holandsko
1. Dozvìdìt se více o souèinnosti uèení ve skuteèném svìtì
a na univerzitì.
2. Studoval jsem rozvod Èeské a Slovenské republiky  byl
jsem tam poèátkem devadesátých let a mám velmi rád èeské
pivo. Také vím, e Èei mají vysokou úroveò v závodì motocyklù Speedway.
Druhý den:
1. Jaké máte dojmy z prvního dne konference?
2. Co si myslíte o TRANSFINE?
Ivan Ostrovský, Slovensko
1. Vynikající organizace, stejnì jako program.
2. Mìl by pokraèovat, protoe je to velmi uiteèné.
Tøetí den:
1. Co na Vás dnes udìlalo nejvìtí dojem?
2. A co jídlo? Co Vám zatím nejvíce chutnalo?
John Storan, Velká Británie
1. Jsem rád, e jsem mìl tu èest setkat se s prezidentkou Sítì
nástavbového vzdìlávání v Jiní Americe (South American
Continuing Education Network) paní Mitru Gonzalesovou

Ètvrtý den:
1. Co Vás v Brnì pøekvapilo?
2. V èem vidíte pøínos konference EUCEN?
Ellinor Haase, Belgie
1. Vynikající organizace, velmi pøáteltí lidé a organizaèní tým.
2. Pozitivní otevøenost i k jiným organizacím, ne jsou univerzity.
Aune Valk, Estonsko
1. Mimoøádnì pøátelský organizaèní tým a kvalita èeského jídla.
Já si vdy myslel, e Èeská republika je spíe zemí pití piva.
2. Skuteènì jsem si na konferenci váil pøítomnosti lidí ze svìta
mimo univerzitu a jejich názorù na témata, o kterých dosud
mezi sebou diskutovali pouze zástupci univerzit.
Ulrike Josenhaus, Francie
1. Pøekvapilo není zrovna to nejlepí slovo. Spíe jsem byla velmi
potìena, e ve bylo tak dobøe zorganizováno. Take bych
ráda øekla merci vem, kteøí se jménem VUT podíleli na
organizaci.
2. Myslím si, e tato konference pøila v pravý èas. U máme
nìjaké zkuenosti s APEL, a bylo tedy velmi uiteèné porovnávat rùzné názory a zkuenosti z praxe pøi vytváøení formálních a neformálních sítí.
Redakèní tým zpravodaje Conference News
For Summary see page 30.
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Výsledky prùzkumu uplatnìní
absolventù VUT v Brnì
Absolventi VUT v Brnì nemají problémy s uplatnìním na trhu práce. Tøi ètvrtiny z nich pracují nebo
podnikají. Zbylou ètvrtinu tvoøí absolventi, kteøí dále pokraèují ve studiu, vykonávají vojenskou slubu
nebo jsou na rodièovské dovolené. Nezamìstnanost se v celém vzorku pohybuje na úrovni pouhých
2,5 procenta. Potìitelná je i skuteènost, e devìt z deseti absolventù VUT vyjádøilo velmi vysokou spokojenost se svým aktuálním místem. Také z hlediska výe platu jsou na tom absolventi VUT ve srovnání

V

souladu s aktualizací Dlouhodobého zámìru VUT v Brnì
na rok 2003 CEVAPO provedlo prùzkum uplatnìní absolventù VUT. V jeho rámci byli osloveni absolventi z posledního
období, konkrétnì z let 19992002. Cílem prùzkumu uplatnìní
absolventù bylo získat základní informace o jejich pozici na trhu
práce. Prùzkum byl realizován ve spolupráci se zkuenými sociology, kteøí se podobnými prùzkumy dlouhodobì zabývají.
Pro realizaci prùzkumu byly stanoveny základní výzkumné
otázky:
1. Jak absolventi vstupují na trh práce?  zajímaly nás vstupní
zkuenosti absolventù, tedy to, jakým zpùsobem a jak rychle
získávali své první zamìstnání.
2. Jak se absolventi uplatòují na trhu práce?  otázky týkající
se jejich aktuální profesní situace a podmínek, za jakých
jsou momentálnì zamìstnáni a nakolik cítí svoji pozici na
trhu práce jako silnou a uspokojivou.
3. Jak absolventi zpìtnì ve vztahu k praxi hodnotí svoji vysokokolskou pøípravu?  cílem bylo zjistit, jak absolventi zpìtnì
hodnotí to, jak koresponduje vysokokolská pøíprava s poadavky praxe.
4. Jaké perspektivy dalího vzdìlávání se pøed absolventy otevírají?  otázky související s potøebami absolventù dále se
vzdìlávat.
Výzkum byl pojat jako statistické reprezentativní etøení. Návrh
a vedení celého výzkumného projektu podléhaly standardním
sociologickým postupùm kvantitativního výzkumu. Byla nastavena hodnotící kritéria tak, aby bylo moné srovnat výsledky
etøení jak s pøedelým výzkumem z roku 1999, který zjioval
uplatnìní absolventù z let 19951998, tak s obdobným výzkumem uplatnìní absolventù, provedeným na Masarykovì univerzitì pøed dvìma roky.
Bìhem mìsíce února byli osloveni zástupci vech fakult
a vedení VUT s ádostí o vyjádøení k obsahu a struktuøe dotazníku, který obsahoval 30 otázek. Poádali jsme rovnì o spolupráci CVIS pøi vytváøení výbìrového souboru respondentù. Výbìr
vzorku vycházel z faktické struktury absolventù VUT. Z celkového základního souboru 7 323 absolventù v letech 19992002
bylo osloveno 5 992 absolventù.
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Sbìr dat probíhal v bøeznu formou potovní ankety a pomocí elektronického dotazníku na webových stránkách CEVAPO,
který vyuilo plných 30 procent dotázaných. Sebráno bylo 3 500
správnì vyplnìných dotazníkù. Faktická návratnost rozeslaných
dotazníkù èinila 60,2 procenta. Podaøilo se tedy docílit velmi
dobré návratnosti a tím i reprezentativnosti výzkumu.

Shrnutí nejdùleitìjích výsledkù
Vìtina absolventù VUT je v zamìstnaneckém pomìru. Pracuje
nebo podniká celkem 74 procent respondentù. Celkem dosud
nepracovalo 26 procent respondentù (vojenská / civilní sluba,
rodièovská dovolená, nezamìstnaní a absolventi pokraèující ve
studiu). Nezamìstnaní tvoøí pouze 2,5 procenta z celého vzorku. Prùmìrná doba celkové nezamìstnanosti vech absolventù
VUT je 2 mìsíce, u aktuálnì nezamìstnaných 6,2 mìsíce.
Aktuální pracovní status absolventù VUT (n = 3 495)

rodièovská dovolená
2%

vojenská/civilní sluba
7%

nezamìstnaný
3%

jiné
1%

student
13%

zamìstnanec a
podnikatel
4%

zamìstnanec
64%
podnikatel
6%

Drtivá vìtina pracujících absolventù  84 procent  pùsobí
v privátní sféøe. Pouze 12 procent respondentù pùsobí ve státní
èi veøejné sféøe. Témìø polovina (46 procent) pracujících absolventù pùsobí v prùmyslu, co souvisí s technickým zamìøením
koly. Tøetina absolventù pùsobí v sektoru slueb  31 procent.
Pøekvapivì vysoký podíl absolventù (8 procent) nachází uplatnìní ve pièkovém sektoru výzkumu a vývoje. Takto se uplatòují
pøedevím absolventi FIT, FCH a FEKT. Absolventi VUT vyjádøili velmi vysokou spokojenost s aktuálním místem  89 procent. Pouze 11,8 procent z nich lze povaovat za nespokojené.
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s celonárodními ukazateli i ostatními vysokými kolami dobøe. Jejich prùmìrný hrubý nástupní plat je
13 409 korun (zhruba o 4 tisíce Kè vyí ne nástupní plat absolventa Masarykovy univerzity z výzkumu let
19972000) a prùmìrný stávající pøíjem je 19 980 Kè (témìø o 5 tisíc Kè více ne u absolventa MU).
Potvrdil to nejnovìjí prùzkum uplatnìní absolventù VUT, jeho výsledky v kvìtnu zveøejnilo Centrum
vzdìlávání a poradenství (CEVAPO) VUT v Brnì.

Firma/organizace, kde absolventi VUT aktuálnì pracují
(n = 2 829)

podniká s vlastními
zamìstnanci
2%

kombinace moností
3%

solventi FIT (16 556 Kè), nejhùøe absolventi FaVU (10 080 Kè).
Významné rozdíly existují také mezi pohlavími  absolventky
eny mají nástupní plat asi o jednu pìtinu nií ne absolventi
mui. Prùmìrný stávající pøíjem respondentù èiní 19 980 Kè
(FIT 27 382 Kè; FaVU 14 654 Kè).

jiné
1%

podniká samostatnì
5%

Nástupní a aktuální platy absolventù podle vystudované fakulty
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Pìtadevadesát procent absolventù nalezne první pracovní
místo do 6 mìsícù po absolutoriu. Hledání prvního zamìstnání
tedy není pro vìtinu absolventù VUT zvlá obtíný proces (navíc témìø polovina z nich má místo zajitìno pøedem  46,9
procent). Ukázalo se, e doba hledání je významnì kratí pro ty,
kteøí ji bìhem studií kvalifikovanì pracovali nebo byli v kontaktu s potenciálním zamìstnavatelem.
Nástupní plat je dùleitou promìnnou a zároveò jedním
z mála tzv. tvrdých dat vztahující se ke vstupu na trh práce. Prùmìrný hrubý nástupní plat absolventa VUT èiní 13 409 Kè (je
zhruba o 4 000 Kè vyí ne hrubý nástupní plat absolventa MU
uvádìný ve výzkumu z let 19972000). Nejlépe placení jsou abDeficitní oblasti pøi nástupu do praxe (%)

0

FIT

FP

FEKT

FSI

hrubý souèasný plat

FAST

FA

FCH

FAVU

hrubý nástupní plat

Bezprostøednì po nástupu do praxe pociují absolventi VUT
nejpalèivìji nedostateènou jazykovou vybavenost a také nedostatek manaerských dovedností. Dalími výraznì deficitními oblastmi jsou praktické odborné dovednosti a znalosti, jak
se prosazovat na trhu práce. Také v roce 1999 udávali respondenti jako nejproblematiètìjí oblast jazykovou vybavenost. Nejadekvátnìji na poadavky praxe odpovídá FIT a FP, naopak nej-
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obtínìji se pøi nástupu do praxe celkovì adaptují absolventi
FA a FSI.
Vìtina absolventù (71 procent) jeví zájem o dalí vzdìlávání
na VUT. Témìø tøetina dokonce studuje nebo má zájem studovat
v doktorském programu. Zlepovat by se absolventi po nìkolika
letech praxe potøebovali pøedevím v cizích jazycích, dále v praktických odborných dovednostech a v dovednostech komunikaèních.
Pro komplexnìjí uchopení kvality uplatnìní absolventù byl
vytvoøen z vybraných promìnných (vyuívání kvalifikace, výka
platu, spokojenost se zamìstnáním, pociovaná obtínost hledání nového místa) index uplatnìní, který mìøí nìkteré subjektivní a objektivní charakteristiky. Výraznì nejlépe etablovaní na
trhu práce se ukazují absolventi FIT, nejhùøe z tohoto srovnání
vycházejí absolventi FaVU.
Index uplatnìní
12

10,2
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9,3
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8,6

8,2

8,2

FA

FCH

8

7,6

6

4

2
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Dalí zajímavé údaje:
 Nejèastìjí zpùsoby získání prvního místa jsou osobní nabídka zamìstnavateli (25 %), pøímá nabídka od zamìstnavatele (21 %) a inzerát (21 %). Nabídku Úøadu práce vyuily
pouze 4 % dotázaných.
 Vìtina absolventù (84 %) nachází uplatnìní v rámci vystudovaného oboru. 12 procent z nich vak na místì, které nevyaduje vysokokolskou kvalifikaci.
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 Pøi srovnání dat z roku 1999 se zjistilo, e spokojenost absolventù s aktuálním místem je pøiblinì stejnì vysoká jako pøi
letoním výzkumu.
 Architektky èi výtvarnice se platùm svých muských kolegù
v prùbìhu let pøibliují, zatímco platy absolventek FP vykazují v prùbìhu let o tøetinu nií rozdíl.
 Prùmìrná výe vedlejího pøíjmu u tìch, kteøí jej uvedli, je
6 328 Kè.
 Prùmìrný hrubý souèasný plat absolventa VUT je témìø
o 5 000 Kè vyí ne hrubý stávající pøíjem u absolventa MU
uvádìný ve výzkumu z let 19972000.

Závìrem
Realizované výzkumné etøení mezi absolventy VUT lze po
organizaèní i obsahové stránce povaovat za velmi úspìné. Podaøilo se jej udìlat ve velmi krátkém èase, s vysokou návratností a reprezentativností. Tento výzkum se také stane solidním
základem pro pravidelný longitudinální výzkum naich absolventù, který chce i v budoucnu CEVAPO zajiovat.
Tím nejdùleitìjím na celém výzkumu jsou dosaené
výsledky. Lze je hodnotit jako velmi dobré ve srovnání s celonárodními ukazateli a také s výsledky obdobného výzkumu
provádìného Masarykovou univerzitou. Výzkumem se potvrdila skuteènost, e nai absolventi se uplatòují na trhu práce bez
vìtích problémù a e je univerzita dokáe kvalitnì pøipravovat
pro uplatnìní v praxi. Potìující je dobrý vztah absolventù
k jejich alma mater, projevující se zájmem absolventù znovu se
úèastnit nìkteré z forem vzdìlávání na pùdì VUT.
Za realizaèní tým Mgr. Anna Lukáèová
SUMMARY:
The BUT Centre of Education and Counselling has conducted an
inquiry to find out about the chances of a BUT graduate finding a
good job. The target group was the most recent graduates, that
is, those that graduated between 1998 and 2002. The outcomes
of the inquiry should provide the basic information about their
position in the labour market.
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Semináø S jakým vysokým
kolstvím vstupujeme do EU?

Kniha Real-Time Systems byla veøejnosti poprvé pøedstavena 23. kvìtna
na Ministerstvu kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR v Praze za úèasti
ministrynì JUDr. Petry Buzkové.

V

aule Centra VUT v Brnì uspoøádaly 23. kvìtna Brnìnské
centrum evropských studií a Nakladatelství VUT v Brnì
VUTIUM spoleènì s Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR a Jihomoravským krajem semináø na téma S jakým
vysokým kolstvím vstupujeme do EU? Na semináøi byla
PhDr. Alenou Mizerovou a Doc. RNDr. Petrem Dubem, CSc.,
pøedstavena kniha Real-Time Systems, Ref lections on Higher
Educations in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia, kterou vydaly Nakladatelství VUTIUM a Center for Higher
Education Policy Studies (CHEPS) pøi University of Twente
v Nizozemsku.
V úvodu semináøe, kterého se zúèastnili editoøi knihy Jon
File a Leo Goedegebuure z Nizozemí, koordinátoøi projektu
Ing. Helena ebková, CSc., øeditelka CSV Praha, a Ing. Josef
Bene, CSc., øeditel odboru vysokých kol MMT, a pøedseda
správní rady BCES Prof. Ing. Emanuel Ondráèek, CSc., vystoupil
námìstek ministrynì kolství Doc. RNDr. Petr Koláø, CSc.,
s pøednákou Strategie promìny èeských univerzit.
Kniha Real-Time Systems byla veøejnosti poprvé pøedstavena tý den dopoledne na Ministerstvu kolství, mládee
a tìlovýchovy ÈR v Praze za úèasti ministrynì JUDr. Petry
Buzkové.

Samotná kniha je výsledkem mezinárodního výzkumného
programu Centra pro studia vysokokolské politiky v nizozemském Twente. Jeho souèástí v letech 20012002 byl i projekt
pro kandidátské zemì EU, do nìho byly vybrány Èeská republika, Maïarsko, Polsko a Slovinsko. Za Èeskou republiku byl
projekt realizován na základì smlouvy s MMT, které se na øeení podílelo i èásteèným financováním, zabezpeèením pracovníkù a nìkterých akcí.
Cílem projektu bylo zpracování porovnání stavu a vývojových trendù vysokého kolství ve ètyøech zmínìných kandidátských zemích navzájem i se stavem a vývojovými trendy v zemích EU. Ze vech ètyø srovnávaných zemí byla ÈR ve svém
vývoji po roce 1990 hodnocena jako nejdynamiètìjí.
Prùbìh øeení projektu (pøi kterém byla ÈR velmi aktivní),
pøíprava a vydání knihy i její prezentace dokumentují, e Èeská
republika do EU vstupuje s uznávaným vysokým kolstvím
a plnohodnotnými partnerskými vztahy v rámci Evropské unie.
Po pøednesení jednotlivých diskusních pøíspìvkù (základní
závìry pøíspìvku, který pøednesl Jon File, jsou uvedeny v následujícím èlánku Událostí) byla vem úèastníkùm semináøe pøedána kniha Real-Time Systems.
O mezinárodním výzkumném projektu Centra pro studia
vysokokolské politiky i knize Real-Time Systems pøinesou
Události dalí informace v pøítím èísle.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Semináø S jakým vysokým kolstvím vstupujeme do EU? uspoøádaly
Brnìnské centrum evropských studií a Nakladatelství VUTIUM.
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Co si o tom myslíte?
Na semináøi s názvem S jakým vysokým kolstvím vstupujeme do EU?, který 23. kvìtna v aule Centra VUT
v Brnì uspoøádaly Brnìnské centrum evropských studií a Nakladatelství VUT v Brnì VUTIUM, byla pøedstavena kniha Real-Time Systems, Reflections on Higher Educations in the Czech Republic, Hungary, Poland and
Slovenia. V èem je kniha, na jejím titulním listu zaujme sdìlení, e významný podíl na vydání má Nakladatelství VUTIUM a praská tiskárna UNITISK, zajímavá, se Události zeptaly Doc. RNDr. Petra Duba, CSc.,
PHDr. Aleny Mizerové a Prof. Ing. Emanuela Ondráèka, CSc.
Jon File, Leo Goedegebuure (eds.)
Real-Time Systems, Reflections on Higher
Educations in the Czech Republic, Hungary,
Poland and Slovenia
2003  1. vyd.  246 s., ISBN 80-214-2384-6

J

i pøi prvním pohledu zaujme kniha svým názvem známým
z oblasti teorie systémù a informaèních technologií. Hned
na první stranì je uvedena ICT definice systémù v reálném
èase. O co v knize jde, je vyjádøeno výtahem z první èásti Úvodu
nazvaného On the Return from Babylon: A long Voyage
around History, Ideology and System Change. Ji tato první
ètení nás vedou k poznání, e o vysokém kolství posledního
desetiletí se v knize uvauje jako o systému v reálném èase a e
jde o reflexe a srovnávání subsystému vysokého kolství ètyø
bývalých socialistických zemí, nyní zemí na prahu vstupu do
EU  Èeska, Polska, Maïarska a Slovinska  a subsystému vysokého kolství zemí západní Evropy.
Dále nás zaujme první odstavec Úvodu. Uvádíme jej v pøekladu: Vìtina knih a zpráv vydávaných v Centru pro studia
vysokokolské politiky (CHEPS- Center for Higher Education
Studies - University of Twente, Enschede, the Netherlands) je
výstupem z vlastních výzkumných programù a projektù, nebo
výzkumu na zakázku a poradenských èinností. Tato kniha je
jiná  je to výstup z dialogu.
V dalí èásti najdeme struèné vysvìtlení. Ètenáø je informován o tom, e kniha je výsledkem ètyøletého výzkumného projektu financovaného dominantnì holandskou vládou a èásteènì ministerstvy uvedených ètyø zemí.
Na praské a brnìnské prezentaci mìl ke knize shrnující,
hodnotící a inspirující pøednáku Jon File. Zde uveïme alespoò nìkolik zásadních závìrù:
1. Nejirí perspektiva:
 Vysokokolské systémy s hlubokými evropskými koøeny ve
ètyøech zmínìných zemích byly po ètyøicet let socialismu
velmi oddìlené od svých evropských protìjkù.
 Po dobu uplynulých témìø patnácti let tyto systémy byly
konfrontovány s vìtinou výzev a úkolù, s nimi se potýkali
jejich evroptí kolegové. Tento proces se v uvedených èty-
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øech zemích ale odehrával ve zkráceném èase a souèasnì byl
provázen specifickými výzvami postsocialistických reforem.
2. Základní zmìny prostøedí a vysokokols ké
vzdìlávání:
Globální zmìny
 Globalizace ekonomiky.
 Ekonomika zaloená na znalostech.
 Informaèní a komunikaèní technologie.
Zmìny národnì závislé
 Masovì poskytované vysokokolské vzdìlávání.
 Vyí úroveò diverzifikace systému.
 Zmìny zpùsobù vládní koordinace.
 Vyí stupeò konkurence.
 Mení zdroje ne rùst a proces diverzifikace (vèetnì vyího
pøíspìvku od uivatelù).
 Více úèastníkù s vìtím vlivem.
3. Zpùsob øízení: nové modely koordinace
Na pøíkladu svìtly øízené køiovatky a kruhového objezdu
byla pøiblíena zmìna øízení od rigidního ke komunikativnì-partnerskému.
Ve vztahu k tématu semináøe Jon File s hlubokou znalostí
èeského vysokokolského systému a jeho vývoje v polistopadovém období jednoznaènì konstatoval, e u naeho vysokého
kolství dnes není øeè o vstupu do EU, protoe do EU ji plnì
vstoupilo. Je to také ná názor (viz Události è. 1 z tohoto roku,
str. 7), cenné a významné vak je, e toto jasné stanovisko zaznìlo z úst významného odborníka v oblasti vysokokolské politiky z Holandska  významné èlenské zemì EU.
SUMMARY:
Published by VUTIUM Press and the Centre for Higher Education
Policy Studies (CHEPS) at the University of Twente in the Netherlands, the book Real-Time Systems, Reflections on Higher
Educations in the Czech Republic, Hungary, Poland and
Slovenia was presented at a seminar entitled With what highereducation system are we entering the EU? held by the Brno Centre of European Studies and BUT VUTIUM Press in the great hall
of the BUT Centre on 23rd May.
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První promoce absolventù
Univerzity tøetího vìku

N

a Vysokém uèení technickém v Brnì se odpoledne 19. kvìtna uskuteènila historicky první promoce absolventù Univerzity tøetího vìku. Na slavnostním shromádìní v aule VUT
na Antonínské ulici rektor Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.,
pøedal po úspìném ukonèení studia diplomy 109 absolventùm
základního kurzu Univerzity tøetího vìku (U3V).
Rektor v úvodním projevu nejen pogratuloval absolventùm
U3V k tomu, e proli úspìnì vemi nástrahami studia, ale
vyzdvihl i jejich aktivní vztah k ivotu. V souèasné dobì, kdy se
kadých sedm let zdvojnásobuje objem poznatkù, je tøeba chápat vzdìlávání jako celoivotní proces, øekl rektor Vrbka.
Za absolventy promluvila Ing. Eva Matouková: Jsme rádi,
e jsme mohli být pøitom. Vdy nelo jen o naèerpání nových
poznatkù na skvìle koncipovaných pøednákách pièkových
odborníkù, ale i o pìstování pøátelských vztahù, o spoleèné zájezdy, prostì o to, aby senioøi nezùstávali v ústraní. Z tohoto
pohledu povaujeme pøipravované otevøení 4. nadstavbového
roèníku U3V za veliký dar.
A potom ji pøedstupovali jednotliví absolventi, aby z rukou
rektora VUT Prof. Jana Vrbky pøevzali diplomy o absolvování
studia. Na nìkterých z nich bylo vidìt dojetí více, na nìkterých
ménì, ale hrdost a radost vyzaøovala ze vech.
Mezi absolventy byla i manelská dvojice Karla a Ivany Èáskových. Události jim poloily nìkolik otázek.
: Co vás pøimìlo pøihlásit se ke studiu na U3V na VUT
v Brnì?
Mìla jsem monost èásteènì sledovat u rozhlasové univerzity
pro seniory. Protoe jsem profesí technik, monost studovat na
brnìnské technice byla lákavá. Poèkali jsme si s manelem na
otevøení a hned do prvního roèníku jsme se pøihlásili. Nikdy
není pozdì na to, rozíøit si obzor, vysvìtluje paní Ivana.
: Bylo výhodné, e jste studovali spoleènì?
Je vdycky dobré, kdy mají manelé spoleèný zájem. Mohou
si o tom toti povykládat i doma. Dostávali jsme spoustu písemných materiálù, které jsme spoleènì doma probírali, øíká pan
Karel. Já myslím, e kdybychom mìli chodit kadý zvlá, tak
bychom se na to snad ani nedali, dodává jeho manelka.

Na slavnostním shromádìní rektor Jan Vrbka pøedal po úspìném
ukonèení studia diplomy 109 absolventùm Univerzity tøetího vìku.

: Doporuèíte studium na U3V svým známým?
Nìkterým urèitì ano. Ale jsou samozøejmì i takoví, kteøí zájem nemají nebo jsou jinak vytíení. Ale tìm aktivním vøele
Univerzitu tøetího vìku doporuèuji. Díky tomu, e nám na
VUT pøednáeli pièkoví odborníci, dozvìdìli jsme se i o posledních novinkách z rùzných oborù, ke kterým bychom se ji
jinak dostali jen obtínì nebo spíe vùbec ne. Proto jsme se
také pøihlásili oba dva i do nástavbového 4. roèníku, øíká pan
Karel.
: Nebylo studium na U3V tìké?
Myslím, e ne. Pøednáející látku podávali zajímavým a pøístupným zpùsobem, tvrdí oba manelé spoleènì.
: Co udìláte se získanými diplomy?
Urèitì se pochlubíme pøíbuzným a známým, kteøí o to budou
mít zájem. A potom diplomy zøejmì pøiloíme k sylabùm z absolvovaných pøednáek. Je jich u celý anon, smìje se paní
Ivana Èásková.
Igor Mauk, foto Pøemysl Janíèek
6/2003
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Mezinárodní soutìní konference
STUDENT EEICT 2003

F

akulta elektrotechniky a komunikaèních technologií spoleènì s Fakultou informaèních technologií VUT v Brnì poøádaly 29. kvìtna v areálu VUT Pod Palackého vrchem mezinárodní soutìní konferenci STUDENT EEICT 2003. Zkratka
v názvu konference (Electrical Engineering, Information and
Communication Technologies) vyjadøuje priority výzkumu a výuky
poøádajících fakult. Skuteènost, e se jedná o priority celostátního významu, vyjádøila ministrynì kolství, mládee a tìlovýchovy JUDr. Petra Buzková pøevzetím patronátu nad celou akcí.
V rámci soutìe prezentovali studenti bakaláøských, magisterských a doktorských studijních programù své odborné projekty. Do soutìe nominovalo celkem 10 univerzit z Nìmecka,
Slovenska a Èeska 78 studentù  vítìzù lokálních soutìí, poøádaných jednotlivými kolami.
Soutì zahájila místopøedsedkynì Rady vysokých kol
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc., spoleènì s dìkanem FIT Prof.
Ing. Tomáem Hrukou, CSc., a dìkanem FEKT Prof. Ing. Radimírem Vrbou, CSc. Od 11 do 15 hodin probíhaly ústní prezentace a obhajoby soutìních prací. Práce byly hodnoceny
odbornými komisemi, které sestávaly z akademických pracovníkù participujících univerzit.
Slavnostního vyhláení výsledkù a pøedávání cen se kromì
výe uvedených osobností zúèastnil prorektor VUT Doc. RNDr.

Mezi 18 vítìzi soutìní konference byla polovina studentù z VUT v Brnì.

Miloslav vec, CSc., a místopøedseda èesko-slovenské sekce IEEE
Prof. Ing. Zbynìk kvor z FEL ÈVUT v Praze. Mezi 18 vítìzi
bylo 9 studentù VUT v Brnì, co svìdèí o velmi dobré pozici
naí univerzity mezi ostatními univerzitami v naem regionu.
V soutìní sekci Electronics uspìli Martin Kravka, Vlastimil
Navrátil, Michal Záviek (vichni FEKT), v sekci Telecommunications, Cybernetics, Theoretical Electrical Engineering Luká
Kopeèný (FEKT), v sekci Power Electrical Engineering, Microelectronics, Technology, Mechatronics Tomá Vaíèek a Jiøí Háze
(oba FEKT), v sekci Information Systems Luká Roman a Stanislav Elbl (FIT) a v sekci Computer Graphics, Multimedia, Computer Systems, Information Systems Petr Motlíèek (FIT).
Vìtina úèastníkù kladnì hodnotila monost vzájemného
srovnání úrovnì svých studentù s posluchaèi jiných fakult a vzájemného informování se o tématech, která jsou øeena na jiných kolách. Vysoce byla rovnì hodnocena organizace celé
konference, kterou peèlivì pøipravil tým vedený Doc. Ing. Lubomírem Branèíkem, CSc.
V pøítím akademickém roce se mezinárodní kolo studentské soutìe pøesune na jinou z participujících univerzit. O tom,
kdo tafetu pøevezme, se v souèasné dobì jedná.
Doc. Dr. Ing. Zbynìk Raida, prodìkan FEKT pro tvùrèí èinnost,
foto Ing. Radek Pokorný

Do Brna pøijelo 78 studentù z deseti univerzit z Nìmecka, ÈR a SR.
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Z pohledu kvestora:
Hospodaøení VUT v Brnì
Správní rada i Akademický senát VUT v Brnì schválily na zaèátku kvìtna bez pøipomínek
Výroèní zprávu o hospodaøení VUT v Brnì za rok 2002. O hospodaøení naí koly v loòském
a na zaèátku roku letoního i dlouhodobìjích perspektivách dalího rozvoje VUT Události
hovoøily s kvestorem Ing. Jaromírem Pìnèíkem.

Z

aèátkem kvìtna Správní rada i Akademický senát schválily
bez pøipomínek Výroèní zprávu o hospodaøení VUT v Brnì
za rok 2002 (text na webových stránkách VUT). Myslím, e hospodaøení VUT v loòském roce bylo dobré. Vechny jeho souèásti
mìly vyrovnaný rozpoèet a hospodáøský výsledek byl rozdìlován
podle jejich potøeb do FRIMu, fondu odmìn a stipendijního
fondu. kole jako celku se podaøilo zajistit vechny své potøeby,
take je mono øíci, e rok 2002 byl dokonce lepí ne dobrý.
Rozpoèet pro letoní rok schválil AS 11. bøezna rovnì jako
vyrovnaný. Jak potvrzují vechny rozhodující ukazatele za období od ledna do dubna, nedolo k nìjakému výraznìjímu problému v hospodaøení nebo v èerpání neinvestièních prostøedkù
na VUT jako celku i v jeho jednotlivých souèástech. Ve mzdách
se bez potíí daøí pokrývat zvýení tarifù a pøedpoklady, ze kterých se pro tuto oblast pro letoní rok vycházelo, vývoj prvních
ètyø mìsícù potvrdil. Pøíznivý vývin se zatím týká i financování
ostatních vìcí, které se hradí z neinvestièních prostøedkù.
Sloitìjí je situace v oblasti investic, která je negativnì
ovlivnìna uplatòováním vyhláky è. 504/2002 Sb. Podle jejího
znìní toti nemùe být odepisován zakoupený dlouhodobý
majetek, který byl poøízen z úèelových dotací. Dùsledkem je
pomìrnì velký finanèní propad  na VUT zhruba 30 milionù
korun. Chtìl bych zdùraznit, e tìch 30 milionù korun sice
v naem rozpoètu máme, ale v neinvestièní kapitole, a nemùeme s nimi proto financovat investièní akce. Pomìrnì závaný
problém, který se týká vech veøejných vysokých kol v Èeské
republice, je øeen na úrovni ministerstev kolství a financí.
Nezbývá nám ne doufat, e bude vyøeen jetì do konce prázdnin nejen pro letoní, ale i pro roky dalí. Pokud k tomu nedojde, bude muset VUT pøijmout taková ekonomická opatøení,
která umoní tøicetimilionový propad dotovat, abychom mohli
financovat potøebné stavební a strojní investice.
Dalím, bohuel ji chronickým problémem je uvolòování
schválených investièních prostøedkù (z fondu rozvoje vysokých
kol, z transformaèních a rozvojových programù), které trvá
vinou byrokratického pøístupu ministerstev kolství a financí
neúmìrnì dlouho. Na zaèátku roku je nám sice oznámeno, e
máme prostøedky pøidìleny, ale jetì do konce kvìtna nepøilo
rozhodnutí a registrace, a tím samozøejmì ani peníze do Èeské
spoøitelny. Takový dlouhý èasový posun velmi komplikuje plá-

nování a realizaci investièních akcí. Tento stav, se kterým se
potýkají i ostatní vysoké koly, se opakuje kadý rok. Na VUT se
jedná o finanèní objem 60 a 70 milionù korun.
Za zmínku urèitì stojí, e v kvìtnu byla zpracována aktualizace Programu reprodukce majetku VUT v Brnì na roky 20032007.
V roce 2004 navrhujeme zahájení akce Rekonstrukce a dostavba areálu Boetìchova pro Fakultu informaèních technologií
v objemu pøes pùl miliardy korun. Na rok 2006 byla pøedsunuta
dostavba èasti objektu Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií v areálu Pod Palackého vrchem. Dalími pøipravovanými akcemi budou oplátìní budovy A1, zateplení objektù C1, C2 a C3, øeení dislokace Fakulty architektury a Fakulty výtvarných umìní a dokonèení èásti sportovního areálu
PPV. Probíhá výstavba Integrovaného objektu, která bude dokonèena pøítí rok. Realizace nových staveb samozøejmì závisí na
bilanci a disponibilních prostøedcích státního rozpoètu. Do programu byla novì zaøazena rekonstrukce objektu kolejí A06 PPV,
která by ji pøítí rok mìla pøinést zvýení kapacity o 146 nových lùek a zvýení kapacity stravování, pokud bude Investièní
zámìr pøedloený MMT schválen.
Jetì letos by mìly být zahájeny i investièní akce mìsta Brna:
rozíøení ulice Kolejní, prodlouení tramvajové linky è. 13 k Fakultì chemické a výstavba mimoúrovòové køiovatky HradeckáPurkyòova.
Myslím, e Vysoké uèení technické v Brnì v loòském i na
zaèátku letoního roku hospodaøilo dobøe a e jeho ekonomika
prokázala trvale zvyující se trend. Dokládá to ostatnì i neustálý
a dostateènì zøetelný rozvoj naí koly. Jsem pøesvìdèen, e tento
pozitivní vývoj bude pokraèovat i v pøítích letech. Pøipravovaný nový systém financování veøejných vysokých kol s vyím
zamìøením na jejich kvalitu mùe být VUT v tomto smìru jen
ku prospìchu.
Pøipravil Igor Mauk
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Krásné stroje  design FSI VUT
Deset let výuky prùmyslového designu na Ústavu konstruování Fakulty strojního inenýrství VUT v Brnì pøipomíná výstava Krásné stroje  Design FSI VUT, otevøená do 29. èervna 2003 v Design centru Èeské republiky
v Brnì na Radnické 2 (dennì 10.0018.00, vstup volný). Výstava je poøádána pod zátitou dìkana FSI
Prof. Ing. Josefa Vaèkáøe, CSc.

Na vernisái výstavy Krásné stroje se setkali pedagogové, studenti, absolventi i øada známých designérù.

N

a vernisái 12. 5. promluvili kromì profesora Josefa Vaèkáøe øeditel DC ÈR designér Karel Kobosil a rektor VUT
Prof. Jan Vrbka. Vichni s uznáním hovoøili o výsledcích, kterých
prùmyslový design na FSI za krátkou dobu dosáhl. S pozdravem se pøipojil i dìkan Fakulty umìní Technické univerzity Koice Doc. Jaroslav Jarema, který pøedal vedoucímu Odboru PD
Doc. Janu Rajlichovi pamìtní plaketu TU Koice a jako pøipomínku dlouhodobých kontaktù kopii dohody o spolupráci pøi
výuce designu mezi rektory koické a brnìnské techniky z roku
1982(!). Na vernisái zahráli vlastní skladby hudebníci z JAMU
(Ensemble Marian). Úèastníci  pedagogové, studenti, absolventi, øada známých designérù a také napøíklad i jeden z protagonistù výuky designu na VUT v 80. letech Prof. Zdenìk Denk
 si pøipili dobrým vínem ze Starovic u Hustopeèí...
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Výstava Krásné stroje pøedstavuje design od semestrálních
prací po diplomové. Výkresy  poèítaèové vizualizace a 68 modelù automobilù, obrábìcích strojù, spotøební elektroniky atd.
(tyto poèty se od 11. èervna zmìní, nebo pøibude 14 diplomových projektù, které budou posluchaèi obhajovat pøímo v Design centru). Bohatý doprovodný program tvoøí permanentní
studentský workshop a o útercích vdy v 16.30 pøednáky zajímavých osobností designu. Pøednáel ji napø. dìkan pro design a produkt-management University of Applied Sciences and
Technologies ze Salzburgu Prof. Mag. Günther Grall, nedávní
absolventi designu z FSI VUT ze sdruení FaktUmDesign,
dìkan Doc. J. Jarema z Koic; 10. 6. vystoupí ak. soch. Peter
Lehocký, vedoucí Katedry designu z Fakulty architektury STU
Bratislava, 17. 6. má být pøednáka designérù o designu koda-Auto, kde pùsobí také nìkolik absolventù designu z FSI VUT.
V obsaném Almanachu  katalogu, který Odbor PD k výroèí
pøipravil  se doèteme i o historii výuky designu v Brnì. Jsou
zde pøipomenuty zaèátky v legendární zlínské Baovì kole umìní (19391944)  prùlomové spojení techniky a umìní v osobì
profesora Vincence Makovského a jeho áka Zdeòka Kováøe.
(Makovský po válce pùsobil jako profesor sochaøiny mj. na pozemním stavitelství a architektuøe brnìnské techniky.) V Brnì
se design vyuèoval na kole umìleckých øemesel (od 1924). lo
o uité umìní a umìlecká øemesla, která se dnes oznaèují jako
design, ale v pravém slova smyslu prùmyslový design zaèal na
UØ vyuèovat a Petr Svítil r. 1986. Mezitím na Slovensku v 70.
letech Prof. J. Dirhan (absolvent brnìnského VUT) zavádìl design na strojní fakultì VT v Koicích. Vyuèovali tam mj. brnìntí architekti Miroslav Gilwann a Mojmír Èevela a to vedlo ke
zmínìné spolupráci pøi výuce designu. Nìkteré kurzy se odehrávaly na Fakultì architektury VUT v Brnì, kde od r. 1981 také
probíhala informativní výuka designu (Zd. Denk) i pro vlastní
posluchaèe. Specializaci Prùmyslový design-management zahrnula do programu Strojní fakulta VUT v Brnì díky Èevelovi
a spolupracovníkùm v letech 19861992.
Na poèátku 90. let bylo zavedení plnohodnotného kolení
designu v Brnì velmi ádoucí. Vedení strojní fakulty (dìkan
Jaromír Slavík) v r. 1991 podpoøilo vznik Odboru PD, který zaloil a do r. 1996 vedl architekt M. Klíma. Na první talentové
zkouky r. 1993 se pøihlásilo pøes 200 zájemcù a øádné pìtileté
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studium designu bylo úspìnì zahájeno Souèasnì vak byly
velmi rychle úspìné snahy o zavedení designu také na nové
Fakultì výtvarných umìní (1994). A tak na FSI ji dalí roèník
designu nebyl otevøen. Trvalo dva roky, ne design mohl, i kdy
v ponìkud okletìné podobì, na FSI pokraèovat Kolektiv vyuèujících si byl vìdom významu výuky designu právì na strojní
fakultì a díky zaujetí jak pedagogù, tak studentù se design na
FSI vyrovnal umìleckým kolám designu a v technických aspektech je dokonce pøekonává. Studenti získali ji 16 cen Dobrý
a Vynikající design v soutìích Nejlepí výrobek roku poøádaných DC ÈR a uplatòují se v rùzných sférách ekonomiky, zejména v prùmyslu, konstrukèních a grafických studiích, marketinkových funkcích a mají pøedpoklady i pro manaerskou,

Diplomové práce studentù 5. roèníkù z let 19982001. Práce Jaromíra
Èecha, Viktora ainky, Miroslava Jaskmanického a Petra Veverky.

pedagogickou a vìdeckou práci (pøehled o tom podává Almanach). Specializaci prùmyslový design ve strojírenství dokonèilo ji pøes sedmdesát absolventù a v souèasnosti ve 2.5. roèníku studuje na edesát studentù.
Design na FSI VUT má za cíl nejen vlastní výchovu designérù, která je zaloena na rovnocennosti výtvarného i technického
pohledu na design, ale i na humanizaci technického prostøedí
fakulty a je také jedním z kaménkù pøispívajících k oznaèení
Brna jako mìsta designu. Design, struènì øeèeno, je ustálený
soubor znalostí a názorù, jak co má fungovat a jak co má vypadat. Design je umìní 21. století. Nejen o tom hovoøí výstava
Krásné stroje  Design FSI VUT.
Doc. Ing. arch. Jan Rajlich,
vedoucí Odboru prùmyslového designu ÚK FSI VUT v Brnì

Mobilní prezentaèní soustava Jaroslava Nachtigalla (Cena vynikající design 2003) a vøetenový lis Martina Hlaváèka.

SUMMARY:
The BEAUTIFUL MACHINES - BUT FME DESIGN exhibition opened
at the Design Centre of the Czech Republic at Radnická 2 until
29th June 2003 should remind its visitors of the ten years of
teaching of industrial design at the Design Institute of the Faculty
of Mechanical Engineering. Opened daily from 10 am to 6 pm
(entrance free), the exhibition is organised under the auspices of
Ing. Josef Vaèkáø, CSc., Dean of the Faculty of Mechanical Engineering.
6/2003
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Èeské akademické hry
v Ostravì

T

ýdenní boje vysokokolákù na II. roèníku Èeských akademických her v Ostravì provázelo krásné poèasí, vynikající
výkony a dokonalá studentská atmosféra. Ve sportovních zaøízeních Vysoké koly báòské  Technické univerzity a Ostravské
univerzity, která jim mùeme jenom závidìt, se neztratila ani
120èlenná výprava studentù Vysokého uèení technického v Brnì.
Ziskem 10 zlatých, 9 støíbrných a 12 bronzových medailí nakonec VUT získalo v hodnocení vysokých kol páté místo.
Do Ostravy na Èeské akademické hry pøijelo 1 775 studentù,
kteøí soutìili ve 24 sportovních odvìtvích. Máme radost, e
byli v Ostravì spokojeni. Byla to oslava vysokokolského sportu
v pøíjemné atmosféøe. Medaile mohli získat samozøejmì jen ti
nejlepí, ale pìkné dojmy si urèitì odváejí vichni, øekl pøedseda organizaèního výboru PaedDr. Ale Hrab.
Je dobré si pøipomenout, e mylenka na poøádání Èeských
akademických her, které by navázaly na tradici bývalých Univerziád, vznikla na VUT v Brnì. VUT v Brnì rovnì v loòském
roce úspìnì uspoøádalo jejich premiérový roèník.
PaedDr. Jaroslav BOGDÁLEK, øeditel CESA VUT v Brnì

SUMMARY:
The weeklong encounters of university students at the 2nd Czech
Academic Games in Ostrava were accompanied by a lovely weather,
excellent performances, and a perfect student atmosphere. On
the much enviable sports grounds and facilities of VSB  Technical University of Ostrava, the group of 120 BUT students was by
no means lost. Winning 10 gold, 9 silver, and 12 bronze medals,
the BUT team ended up fifth in the university competition.
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Medailové výsledky studentù VUT v Brnì na Akademickém mistrovství ÈR v Ostravì:
Pøíjmení Jméno

Fakulta Sport

Umístìní

Feldová Iva
Bezunk Antonín
Fildán Roman
Vìchet Stanislav
Hanzl Jaroslav

FAST
FSI
FAST
FSI
FAST

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo s
1. místo s

Stará Zdeòka

FCH

Stará Zdeòka
Chmela Luká
Vojtková Blanka
Odehnal Martin
Janeèková Hana
Meitnerová Jitka
Koènar Antonín
indelka Martin
Prokop Václav
Vìchet Stanislav

FCH
FSI
FCH
FEKT
FSI
FAST
FEKT
FEKT
FEKT
FSI

Wertheimerová Petra FAST
Zvìøina Petr

FAST

Zvìøina Petr
oustková Marie
péra Zdenìk
Daòková Pavla
Krajèa Karel
Schottl Robert
Prokop Václav
Hanzl Jaroslav
Kuèera David

FAST
FSI
FEKT
FAST
FSI
FSI
FEKT
FAST
FAST

Køístková Veronika

FA

Køístková Veronika

FA

Henek Vladan

FAST

Steinbauer Vojtìch
Kusý Vladimír
Boøuta Richard
Axman Mojmír
Steinbauer Vojtìch
Heinclová Adéla

FAST
FEKT
FAST
FSI
FAST
FAST

Judo, do 68 kg
Judo, do 81 kg
Karate, Kata
Karate, Kata team
Karate, Kata team
Orientaèní bìh, D 21,
zkrácená tra
Orientaèní bìh,
D 21, klasika
erm, fleret
ipky, dvojice, eny
Veslaøský trenaér, do 75 kg
Tenis, ètyøhra eny
Judo, do 72 kg
Judo, do 73 kg
Judo, do 100 kg
Judo, kategorie BRH
Karate, Kata
Moderní gymnastika,
jednotlivci, kat. 2
Orientaèní bìh, H 21,
zkrácená tra
Orientaèní bìh, H 21,
klasika
ipky, jednotlivci, eny
Judo, do 66 kg
Judo, do 61 kg
Judo, do 90 kg
Judo, do 90 kg
Judo, do 100 kg
Karate, Kata
Karate, Kumite, do 68 kg
Orientaèní bìh, D 20,
zkrácená tra
Orientaèní bìh, D 20,
klasika
Orientaèní bìh, H 21,
klasika
Plavání,
4 x 50 m volný zpùsob

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
3 místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo s

Plavání, 50 m volný zpùsob 3. místo
Stolní tenis, ètyøhra eny
3. místo
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Radioelektronika 2003

V

e dnech 6. a 7. kvìtna 2003 se na VUT v Brnì uskuteènil ji
13. roèník mezinárodní èesko-slovenské vìdecké konference RADIOELEKTRONIKA 2003. Poøadatelem této tradièní
akce byla Fakulta elektrotechniky a komunikaèních technologií VUT v Brnì, konkrétnì její Ústav radioelektroniky.
V organizování konference se od roku 1997 periodicky støídají partnerská katedra rádioelektroniky FEI STU v Bratislavì
a Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brnì. Konference je garantována èesko-slovenskou Spoleèností pro radioelektronické
inenýrství, Èesko-slovenskou sekcí IEEE a její MTT/AP/ED
Chapter, Èeským centrem a Slovenským centrem IEE a národními výbory URSI ÈR a SR. Konference vèetnì sborníku je od
roku 1996 zaøazena do svìtové publikaèní databáze INSPEC.
V rámci letoního roèníku konference RADIOELEKTRONIKA 2003 bylo  kromì ètyø úvodních vyádaných referátù
z oblasti mobilních komunikací  pøedneseno celkem 82 pøíspìvkù ve ètyøech odborných sekcích:
 Electronic Circuits and Systems
 Signal Processing and its Applications
 Electromagnetic Waves, Antennas, Microwaves amd Optoelectronics
 Education in Radio Electronics
Dalích 48 pøíspìvkù bylo prezentováno ve spoleèné posterové sekci. Konference se zúèastnilo pøes 120 autorù z Èeské
republiky, Slovenska, Polska, Maïarska, Bulharska, Ruska a Nìmecka. Potìitelná byla vysoká úèast doktorandù a mladých vìdeckých pracovníkù z vysokých kol a ústavù Akademie vìd,

Výstava pøístrojù a odborné literatury.

pro nì konference pøedstavuje jedineènou pøíleitost navázat
odborné kontakty s kolegy z jiných pracovi a souèasnì monost prezentovat i konfrontovat výsledky své tvùrèí práce.
Konference byla doplnìna výstavou elektronických pøístrojù, souèástek a zaøízení z oblasti radioelektroniky. Své výrobky
a zboí zde prezentovaly praské firmy TransTech Electronic
a H Test, brnìnské firmy TR Instruments a AVi servis, DICOM
z Uherského Hraditì a Testovací technika z Podìbrad. Konferenci zpestøila svou prodejní výstavkou zahranièní odborné literatury praská spoleènost Mega Books International. Zájmu
úèastníkù se tìila i prodejní výstavka skript a dalích uèebních
textù vytvoøených na poøádajícím Ústavu radioelektroniky
FEKT VUT. Souhrnné informace o konferenci vèetnì elektronického sborníku a fotografií lze nalézt na internetové adrese
www.feec.vutbr.cz/UREL/ra2003.
Prof. Ing. Jiøí Svaèina, CSc.,
vedoucí Ústavu radioelektroniky a garant konference
SUMMARY:
From 6th to 7th May 2003, Brno University of Technology hosted
the 13th RADIOELEKTRONIKA 2003 international Czech-Slovak
scientific conference. The organiser was the Faculty of Electrical
Engineering and Communication, more specifically, its Institute
of Radioelectronics.

Prezentace v sekci.
6/2003
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Vysokokolský
letecký klub
Vysokokolský letecký klub pøi VUT v Brnì, který je souèástí Èeské asociace akademických sportù, vznikl roku 1995.
Jeho hlavním cílem je rozvíjet prostøednictvím akcí, soutìí a závodù masového, výkonnostního a vrcholového charakteru technické sporty a zájmy vysokokolské mládee. V klubu jde pøedevím o podporu leteckých sportù, ale také
o rozvíjení odborné èinnosti. Jeho èlenové, z nich èást studuje na Leteckém ústavu FSI, se zúèastòují mistrovství
v bezmotorovém a navigaèním létání i v akrobacii. Ve vech disciplínách obsazují pravidelnì pøední místa a nejlepí
z nich jsou i èleny reprezentaèních drustev Èeské republiky.

H

luboký zájem o letectví dává pøesvìdèivý dùkaz pøemìny
studentù ve skuteèné odborníky, kteøí jsou dobøí nejen
v teorii, ale i v praxi. Studenti si tak vytváøejí pøedpoklady pro
pracovní úspìchy v tomto atraktivním oboru. Jejich úspìchy jsou
nejlepí propagací nejen letectví, ale i Vysokého uèení technického v Brnì.
Klub má zhruba edesát èlenù. Nìkteøí z nich ji kolu absolvovali, ale zùstávají i nadále jeho èleny. Prostøedky letecký
klub získává z èlenských pøíspìvkù, dotací ministerstva kolství,
mládee a tìlovýchovy, od SAZKY a obèas pøispívá i Letecký
ústav FSI VUT v Brnì.
V následujících tabulkách je uvedeno umístìní èlenù Vysokokolského leteckého klubu v roce 2002.
Mistrovství ÈR juniorù v bezmotorovém létání 
Køianov (10.24. 8. 2002)
2. Jan Mareth
Absolvent BS  provoz letadel, specializace profesionální pilot
6. Josef Novák
Student 4. roèníku MS  letadlová technika, specializace stavba letadel
22. Tomá Maòásek Student 3. roèníku MS
24. Ladislav Køíek Student 2. roèníku BS
Mistrovství ÈR akademikù v bezmotorovém létání  Køianov
1. Jan Mareth
AK Hranice
4. Josef Novák
AK Kunovice
9. Tomá Maòásek AK Kunovice
12. Ladislav Køíek AK umperk

Piloti Josef Novák a Jan Mareth.

Mistrovství ÈR v bezmotorovém létání 
Jihlava (15. 5.2. 6. 2002)
15. Jan Podhrázský Absolvent Fakulty podnikatelské
35. Jan Mareth
Mistrovství svìta juniorù Nitra (pøedzávod)
12. Jan Mareth
Mistrovství ÈR v letecké akrobacii 
Moravská Tøebová (3. 7.7. 7. 2002)
3. Jan Vlèek
Student 4. roèníku MS  letadlová technika, specializace stavba letadel
Èlenové reprezentaèního drustva juniorù
v bezmotorovém létání
1. Martin Høivna
AK Zbraslavice
2. Jan Mareth
AK Hranice
3. Jan Novák
AK Kunovice

Pohled na grid vìtroòù na startu  MÈRJ Køianov.
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SUMMARY:
The BUT Aviation Club, a member of the Czech Association of
Academic Sports, was established in 1995. Its main objective is,
by organising sporting events and competitions for the public,
professional and leading athletes, to promote technical sports
and interests of university students. The club is focused on supporting aviation sports, but also on developing professional activities.
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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. Ing. Dr. Adolf tys

Adolf tys se narodil 17. prosince 1865 v Øevnièovì. Po maturitì na vyí reálce v Rakovníku
studoval v letech 18851890 odbor inenýrského stavitelství na ÈVT v Praze. Po ukonèení studia krátce pùsobil jako výpomocný technik u technického oddìlení praského místodritelství. V letech 18911894 byl asistentem pøi stolici stavitelství mostního, eleznièního a silnièního na èeské technice v Praze. Od èervence 1892 do záøí 1893 byl souèasnì
konstruktérem elezných staveb v Ringhofferovì strojírnì v Praze na Smíchovì. V letech
18941903 zastával funkci samostatného konstruktéra elezných mostù a jiných staveb
v mostárnì Praské akciové strojírny, døíve Ruston a spol. Dne 21. èervna 1902 byl na ÈVT
v Praze promován jako jeden z prvních doktorù technických vìd. Adolf tys se zabýval
pøedevím návrhy eleznièních staveb veho druhu s dùrazem na stavby mostní. V letech
18951900 byl nejprve korektorem, pozdìji i spoluautorem práce profesora A. V. Velflíka
Stavitelství mostní. Jedna èást této práce  Pøíspìvek k vyetøování pøímopasového nosníku
jednoduché pravoúhlé soustavy s podrunými pruty  vyla samostatnì v roce 1901.
V bøeznu 1903 byl jmenován mimoøádným a v listopadu 1907 øádným profesorem
mostního stavitelství na èeské technice v Brnì. Tøikrát byl zvolen dìkanem odboru stavebního inenýrství (1906/1907, 1913/1914 a 1920/1921) a ve studijním roce 1914/1915 stál
v èele koly jako její rektor. Význam pùsobení profesora tyse na brnìnské èeské technice
spoèívá v tom, e v obtíných podmínkách vybudoval vzorný ústav mostního stavitelství,
v jeho èele stál nepøetritì více ne tøicet let. Zemøel 29. bøezna 1942 v Brnì.

Prof. arch. Karel Hugo Kepka

Karel Hugo Kepka se narodil 26. èer vence 1869 v Plzni. V roce 1893 ukonèil studium
odboru pozemního stavitelství na ÈVT v Praze. Po ètyøleté èinnosti u rùzných stavebních
kanceláøí nastoupil jako konstruktér pøi stolici stavebních konstrukcí ÈVT v Praze u profesora Jiøího Pacolda. Zde pùsobil nejen pøi vydávání jeho odborných dìl, ale zúèastnil se
té jako projektant mnoha staveb. V roce 1898 byl jmenován profesorem státní prùmyslové
koly v Brnì. V tomto období navrhoval èetné stavby obecných, mìanských a støedních
kol v rùzných místech Èech a Moravy.
V roce 1905 byl povìøen suplováním na stolici konstrukcí pozemního stavitelství èeské
techniky v Brnì. O rok pozdìji se stal mimoøádným a v roce 1908 øádným profesorem
pozemního stavitelství. Jako vysokokolský uèitel se nadále úspìnì úèastnil architektonických soutìí v èeských zemích i v zahranièí. Zpoèátku byl v jeho pracích patrný vliv
uèitelù Josefa Schulze a Jana Kouly, ale v roce 1902 navrhovaný kostel v Brnì-Husovicích
se od jejich pojetí odliuje tím, e se zde výtvarná èást více podøizuje konstrukci. Mezi
dalí realizace patøí napø. Besední dùm v Pøerovì, sanatorium MUDr. Kuthana v Tinovì,
radnice v Prostìjovì, Kounicovy studentské koleje (1922), obytné domy atd. V letech
1908/1909 a 1911/1912 byl profesor Kepka dìkanem odboru inenýrského stavitelství
a v roce 1920/1921 dìkanem novì zøízeného odboru architektury. Ve dvou funkèních obdobích (1915/1916 a 1916/1917) byl zvolen rektorem koly. Není bez zajímavosti, e je
autorem návrhu rektorského øetìzu s pùvodní medailí s postavou panovníka (poprvé jím
byl ozdoben v roce 1916). Zemøel 30. èervna 1924 v Brnì.
PhDr. Renata Krejèí, archiv VUT v Brnì
6/2003

21

události

Urbanistické práce z Fakulty
architektury uspìly v soutìi

S

tudentská soutì o nejlepí ateliérovou práci urbanistického zamìøení se letos konala u posedmé. Stejnì jako vloni
byla hlavním organizátorem Fakulta architektury VUT v Brnì,
konkrétnì Ateliér urbanismu. Je potìitelné, e dvì druhé ceny
a tøetí cenu získali studenti právì z brnìnské techniky.
Soutìe se zúèastnili studenti z fakult architektury z VUT
v Brnì, z Èeského vysokého uèení technického v Praze, ze Slovenské technické univerzity v Bratislavì a letos poprvé i z Technické univerzity v Liberci. Celkem bylo pøihláeno 26 projektù,
do uího výbìru jich postoupilo jedenáct. Kvùli zpøehlednìní
rozhodování jsme rozdìlili vechny práce do ètyø kategorií: urbanismus na vìtím územním celku, teoretická teorie a urbanismus na malém území a dále zahradní architektura. Ze tøí prvnì jmenovaných skupin jsme vybrali tøi nejlepí, k tomu dvì
dalí práce a vechny pak dále posuzovali. Na to, e jsou to studentské projekty, jsou výborné, øíká Ing. arch. Karel Havli
z Ateliéru urbanismu FA VUT, který byl jedním z porotcù. Na
vítìzných pracích porotci nejvíce ocenili poctivou teoretickou
pøípravu a metodickou práci.
První cenu získal Adam Gebrian z FA TU v Liberci za projekt Bydlení k øece Nise. Snaí se v nìm vyøeit kontakt veøejného a soukromého a vytvoøit symbiózu bydlení a nábøení tøídy
v èásti Liberce døíve nazývané Liberecké Benátky. Porota vyzdvihla jeho citlivý, a pøesto kreativní pøístup k exponované èásti mìsta, dobrou návaznost na okolí i grafické zpracování projektu.
První ze dvou druhých cen, které byly udìleny, získal Pavel
Stojanov (FA VUT). Jeho soutìní projekt s názvem Postindustriální mìsto  Malomìøice se zabývá monostmi rozvoje této
brnìnské mìstské èásti. Porota ocenila komplexnost zpracování tématu, dobrou znalost problematiky a reálnost návrhu.
Druhý skonèil také Karel Kloupar (FA VUT). Jeho teoreticky
pojatá práce Quo vadis sídlitì? se pokouí nalézt odpovìdi na
otázku, která trápí urbanisty i obyvatele pøímìstských králíkáren: Co s obytnými soubory bývalých socialistických sídli?
O tøetí cenu se podìlila Marta Baláiková (FA VUT) s dvojicí
Andrej Ferenèík a Peter Kopecký (FA STU). Práce Marty Baláikové se teoreticky zabývala veøejným mìstským prostorem
v urbanistické struktuøe Brna, zatímco bratislavtí studenti navrhli plán revitalizace bývalé pøístavní zóny na nábøeí Dunaje
a dalí rozvoj pøilehlé lokality podél Pribinovy ulice. Vechny
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První cena: Obytný soubor na bøezích øeky Nisy od Adama Gebriana z Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci.

ocenìné projekty z naí koly vytvoøili letoní diplomanti, anebo
studenti posledního roèníku, studující v rámci modulu Postindustriální mìsto. A vechny práce z FA VUT vlastnì øeily
,mateøské území postindustriálního mìsta  okolí øeky Svitavy,
brnìnská brownfields (napø. areál Zbrojovky) a veøejné mìstské
prostory, uvedl Ing. arch. Havli.
Také v pøítím akademickém roce bude poøadatelem této
soutìe Fakulta architektury VUT v Brnì. Jen na studentech
záleí, zda se podaøí obhájit letoní dobré výsledky.
Výsledky soutìe (viz foto ve fotopásku)
1. Adam Gebrian (FA TU Liberec): Bydlení k øece Nise
2. Pavel Stojanov (FA VUT v Brnì): Malomìøice
Karel Kloupar (FA VUT v Brnì): Quo vadis sídlitì?
3. Marta Baláiková (FA VUT v Brnì): Veøejný mìstský prostor
v urbanistické struktuøe Brna
Andrej Ferenèík a Peter Kopecký (FA STU v Bratislavì):
Zóna Pribinova  Bratislava.
Vlasta Gajdoíková
SUMMARY:
The Best Studio Town-Planning Student Project competition was
held for the seventh consecutive time this year. Like in the previous years, BUT Faculty of Architecture was the main organiser,
more specifically, the Studio of Town-Planning. It is gratifying that
the two second and one third prizes were won by BUT students.
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Pøíspìvek k vyuití obnovitelných
zdrojù energie ve Vietnamu
Fakulta strojního inenýrství VUT v Brnì vychovala v minulosti øadu odborníkù na vyuití tepla nejen u nás, ale
i v zahranièí. Nìkteøí z nich se na fakultu vracejí, aby si zvýili kvalifikaci. Jedním z nich je i Ing. Nguyen Van
Tuyen z Hoèimin City University of Technology ve Vietnamu, který v roce 1979 ukonèil na katedøe tepelnì
energetických zaøízení inenýrské a v roce 2000 zahájil na stejném pracoviti doktorské studium.

D

álkové zásobování teplem a Vietnam  to zní velmi exoticky. Podle Ing. Nguyen Van Tuyena se teplo v této zemi
vyuívá zejména v prùmyslu a pro suení a zpracování zemìdìlských plodin. I kdy Vietnam øadíme automaticky mezi tropické státy, nabízí jeho jih a sever rozdílné podnebí. Na jihu zemì
se uplatòuje zatím klasická klimatizace, ale budoucnost se otevírá absorpènímu chlazení. Na severu minimálnì na jeden
mìsíc klesají teploty pod 10 stupòù. Pro vytápìní se vak v domácnostech spíe vyuívá teplo z domácích prací, zejména
úpravy potravin, ne cílené vytápìní.
Pro prùmysl a zemìdìlství se nabízí zplynování biomasy s
produkcí tepla a elektøiny. Vláda iniciovala projekt vyuití zemìdìlského odpadu pro výrobu energie. Poèítá se s vyuitím
rýové slupky. Roèní produkce rýe ve Vietnamu se pohybuje
kolem 33 milionù tun. Z toho polovina se pìstuje v deltì Mekongu. Rýová slupka tvoøí asi pìtinu skliznì. Rýová sláma se
zaorává, èást se vyuívá jako palivo na venkovì. Slupky se zatím
pálily bez uitku a jejich popelem se hnojilo. Jene v období
deù, kdy probíhá èást skliznì, je potøeba získanou rýi suit.
Slunce na to bohuel nestaèí.
Proto se výzkum v energetice zamìøil na vyuití rýových
slupek pro získání tepla na suení. V roce 2001 byl zahájen pilotní projekt se spalováním ve fluidní vrstvì. Nová technologie
byla dovezena z Indonésie. Pokud se osvìdèí, dalí kotle se ji
mají vyrábìt ve Vietnamu.
Dalím odpadem, který lze energeticky vyuít, jsou slupky,
je se získávají pøi suení kávy. Jejich výtìnost je zhruba 30 %,
prùmìrná úroda je pùl milionu tun. Zdrojem energie jsou i
zbytky cukrové tøtiny. Ty se ji èásteènì jako palivo pro získání
tepla a elektøiny v cukrovarech uplatòují. Ale zhruba tøetina
zbytkù se zatím jetì nevyuívá. Aè má Vietnam zásoby èerného uhlí, rozhodl se co nejvíce vyuívat obnovitelné zdroje.
Problematiku vyuití biomasy øeí právì oddìlení Výzkumného støediska tepelných zaøízení a obnovitelných zdrojù, kde
pùsobí Ing. Nguyen Van Tuyen. Vedle vìdecké, odborné a kolní èinnosti jeho oddìlení také navrhuje a vyrábí kotle pro prùmyslové vyuití. Pro své doktorandské studium si vybral Brno,
protoe zde získal v 70. letech své první odborné zkuenosti,
ovládá jazyk a jsou tu podle nìj nejlepí monosti pro výzkum
jeho úkolu, i kdy se pracuje s jinými plodinami ne doma.

Rýové èi kávové slupky a zbytky cukrové tøtiny nahrazuje øepková a obilná sláma a døevní tìpka.
kolicím pracovitìm na FSI se stal Odbor tepelných a jaderných energetických zaøízení Energetického ústavu. Cílem
jeho doktorské práce byl teoretický a experimentální výzkum
zplyòování biomasy v atmosférické fluidní vrstvì.
Dalím úkolem, s ním se Vietnam potýká, jsou zdroje elektøiny pro odlehlé horské oblasti. Plná elektrifikace zemì je
vzhledem k horopisným podmínkám nevýhodná. Proto se v
horských oblastech zkouejí kogeneraèní motorové jednotky s
vyuitím zplyòování biomasy. Problémy jsou klasické  s dehtem a prachem. Vyøeení úkolu má dopad do oblasti sociální.
Venkov se vylidòuje a mìsta nedokáí pobrat vechny pøíchozí.
Proto je snahou vlády vytvoøit takové podmínky na venkovì,
aby se exodus obyvatel zastavil.
Vládní program ve Vietnamu nezapomíná ani na vyuití vìtrné a solární energie. Vìtrné elektrárny se vyuívají hlavnì pro
rodinné farmy na ostrovech. Do roku 2000 byla instalována
necelá tisícovka tìchto vìtrných elektrárnièek. Hlavním dodavatel elektøiny jsou velké vodní elektrárny, které dodávají zhruba 55 % elektøiny. Jejich nevýhodou je vak nepravidelnost dodávek vlivem støídání období deù a sucha. Zbytek zajiují
parní elektrárny. Sever zemì je bohatý na uhlí, jih nabízí ropu.
Bohuel Vietnam nemá vlastní rafinerii, take ropu vyváí surovou. Vyuívá ale plyny, které tìbu ropy doprovázejí.
Poznámka redakce:
Ing. Nguyen Van Tuyen v bøeznu obhájil disertaèní práci Experimentální a teoretický výzkum vlastností plynu ze zplyòování biomasy v atmosférické fluidní vrstvì (kolitelem byl Doc. Ing.
Ladislav Ochrana, CSc.).Výsledkù jeho práce bylo vyuito pøi
návrhu prototypového zaøízení 2,6 MWt na zplyòování separovaného tuhého odpadu ve Vápence Prachovice. Produkovaný
energoplyn zde nahrazuje èást zemního plynu v rotaèní peci. A.
s. ATEKO obdrela za zaøízení zlatou medaili na BVV 2002.
(Ve zkrácené formì pøetitìno ze Zpravodaje Teplárenského
sdruení ÈR)
For Summary se page 30.
6/2003
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Informace

První návtìva amerického velvyslance na VUT v Brnì
Ve støedu dopoledne 7. kvìtna se uskuteènila historicky první
návtìva amerického velvyslance na pùdì Vysokého uèení
technického v Brnì. Byla to také vùbec první návtìva nového
ambasadora USA Craiga R. Stapletona na èeské vysoké kole.
Pan velvyslanec se setkal s vrcholovým vedením VUT v Brnì
v èele s rektorem Prof. Janem Vrbkou, seznámil se se strukturou
nejstarí èeské vysoké koly na Moravì a jedné z nejvìtích univerzit v Èeské republice, s jejími strategickými zámìry i s aktuálním stavem spolupráce s americkými univerzitami a výzkumnými institucemi. Jedním z cílù jeho návtìvy byla také podpora
studia MBA, které VUT v Brnì letos ve spolupráci s americkou
Dominican University of Chicago zahajuje. Pan velvyslanec, který rozvíjející se spolupráci s americkými vzdìlávacími institucemi velmi ocenil, se setkal i se zástupci budoucích studentù
právì otevíraného dvouletého bìhu studia MBA.
Bìhem krátké návtìvy amerického pøedstavitele na VUT se
hovoøilo i o aktuálních otázkách souèasnosti, zejména týkajících se ekonomiky a podnikání v ÈR. Diskuse se samozøejmì

Velvyslanec USA Craig R. Stapleton se setkal s vrcholovým vedením
VUT v Brnì v èele s rektorem Prof. Janem Vrbkou.

nevyhnula ani problémùm globálního politického dìní v souvislosti se situací po vojenské poráce iráckého reimu.
mau, foto Zdena Kapièková

Pietní akt v koncentraèním táboøe Mauthausen
Rektoøi Vysokého uèení technického a Masarykovy univerzity
v Brnì Prof. Jan Vrbka a Prof. Jiøí Zlatuka se 11. kvìtna zúèastnili pietní tryzny konané u pøíleitosti 58. výroèí osvobození

Rektoøi VUT a MU v Brnì Prof. Jan Vrbka a Prof. Jiøí Zlatuka uctili památku umuèených brnìnských pedagogù.
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koncentraèního tábora Mauthausen. Poloením vìncù k pamìtní desce, která byla v Mauthausenu obnovena díky finanèním pøíspìvkùm brnìnských vysokých kol, uctili oba rektoøi
památku vìdcù a vysokokolských uèitelù z Brna, kteøí byli
v koncentraèním táboøe v období druhé svìtové války umuèeni.
Pietního shromádìní se zúèastnily tisíce mladých lidí. Myslím, e pokud je i nová generace schopna takto vnímat tragickou minulost Evropy, je budoucnost naeho kontitentu dobrá,
øekl po návratu z Mauthausenu rektor Jan Vrbka.
Mauthausen patøil k nejhorím likvidaèním táborùm. Jeho
branou prolo na 335 tisíc muù, en a dìtí z více ne 30-ti zemí
a více ne 122 tisíc vìzòù bylo usmrceno. Do Mauthausenu zavlekli nacisté mnoho èeských vìdcù a pedagogù z vysokých kol.
Z Brna, zejména z univerzity TGM, zde bylo umuèeno 17 profesorù, 3 docenti a 5 asistentù.
mau
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Beseda s úèastníky letecké bitvy o Anglii
V pøedveèer oslav osvobození 6. kvìtna uspoøádal Letecký
ústav FSI v aule rektorátu VUT v Brnì besedu se dvìma piloty
RAF, kteøí bojovali v øadách letcù v Anglii. Vzácnými hosty byli
generálmajor v. v. Jiøí Hartman, poslední velitel 310. stíhací
perutì, a plukovník v. v. Emil Boèek, brnìnský rodák. Posluchaèi s pohnutím sledovali osudy obou muù od jejich dramatických útìkù z okupovaného Èeskoslovenska do Francie a po její
kapitulaci pak dále do Anglie, kde se oba setkali u stejné stíhací
perutì. Pan Hartman pøiel do Anglie ji jako pilot z Francie,
zatímco pan Boèek se do stíhaèky propracoval pøes slubu u mechanikù bojových letounù. Vyprávìní o výcviku a bojové pøípravì a zejména záitky z bojových a operaèních letù, nenechalo
nikoho na pochybách o odvaze tìchto za války jetì velmi mladých muù. Ti z nás, kteøí zaívají krásu z létání v míru, si jen
tìko mohou pøedstavit rozdíl v létání na váleèném nebi, v bezbøehém vzduném prostoru, kde èíhá nepøítel, pøináející smrtelné nebezpeèí, které pro poèetnou øadu spolubojovníkù smrt
opravdu znamenalo. Kadý z obou pilotù nìèím osobitým pøispìl k oivení a pøipomenutí si toho, co bylo pro osvobození
naí vlasti piloty-zápaïáky vykonáno a na co se mìlo po roce

Besedu se vzácnými hosty ukonèila autogramiáda. Na snímku (zleva)
moderátor Doc. Vladimír Danìk, generálmajor v. v. Jiøí Hartman, jeden ze
adatelù o autogram a plukovník v. v. Emil Boèek.

1948 zapomenout. Teprve po revoluci se díky literárnímu a filmovému zpracování dovídáme, jaké pøíkoøí se tìmto odváným
muùm po návratu do vlasti dostalo. Místo vdìènosti vìzení,
mnohdy popravy a v nejlepím pøípadì zneuznání a odsun na
úplnou periférii spoleènosti.
Doc. Ing. Vladimír Danìk, CSc.,
Letecký ústav FSI

Studentka Fakulty architektury vyhrála v soutìi
Na konci bøezna rozhodovala porota o výsledcích 8. roèníku
soutìe pro studenty architektury vysokých kol ÈR. Soutì
v uplynulých letech garantovala firma Hebel Porobeton, nyní
vak slouèená s firmou Ytong CZ. Soutìní téma Obnova polabské vesnice vycházelo z vùle pomoci obcím pokozeným
letní povodní. Pøes vechno zlé, co povodeò zpùsobila, toti
znamenala také novou výzvu k zamylení se nad urbanismem
i architekturou naich mìst a obcí, výzvu pro jejich obyvatele,
investory i architekty.
Podle porotcù se se zadáním nejlépe vypoøádala Hana Vojtová, druhý skonèil Pavel Martinka (oba z FA VUT v Brnì). Na
vítìzném projektu porota ocenila jednoduchost, vyváenost, cenovou dostupnost a snadnou stavební proveditelnost, co jsou
pøesnì ty hodnoty, které jsou v tragické situaci po povodni nejpotøebnìjí. Body k dobru byly pøièteny také za vysokou úroveò gra-

fického zpracování a kvalitní poetické doprovodné texty. Návrh
Pavla Martinky zaujal elegantní dispozicí a pouitelností jak pøi
koncipování nových urbánních celkù, tak pøi doplòování celkù
historických.
Za pozornost stojí fakt, e z 54 pøihláených prací jich z FA
VUT v Brnì bylo 41(!). Bylo tomu tak i proto, e téma Obnova
polabské vesnice studenti zpracovávali jako zadání ateliéru.
Vìtina pøihláených projektù pocházela stejnì jako loni z Ateliéru veøejných staveb, své zastoupení mìl vak také Ateliér
rekonstrukcí památek. Slavnostní pøedání cen se uskuteènilo
15. dubna na stavebním veletrhu IBF na brnìnském výstaviti.
Vítìzné projekty byly v prùbìhu veletrhu vystaveny v expozici
firmy Ytong.
Vlasta Gajdoíková
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Fakulta architektury vystavovala ve Stockholmu
Na øadu úspìných èeských výstav, které v posledním období
probìhly v Èeském centru pøi velvyslanectví Èeské republiky ve
Stockholmu, navázala výstava diplomových prací studentù Fakulty architektury VUT v Brnì. Ve dvanácti projektech, modelech a v èesko-anglickém katalogu jsou prezentovány nejlepí
práce absolventù brnìnské koly architektury. Výstavu, která
trvala do 15. kvìtna, otevøeli Jaroslav Kantùrek, øeditel Èeského centra, a dìkan FA VUT v Brnì Josef Chybík. Spoleènì
s èeským velvyslanectvím byla garantem akce Technická univerzita ve Stockholmu. Na její pùdì proslovil Jakub Kynèl, akademický pracovník FA VUT, pøednáku o souèasné èeské architektuøe.
(red), foto Ing. arch. Jiøí Knesl

Probuzený zájem o ruský jazyk
U tøetí rok probíhá na FEKT VUT v Brnì výuka ruského jazyka, kterou poskytuje Ústav jazykù.
Rozhodli jsme se kurz nabídnout v roce 2000, protoe se
mnoily dotazy studentù, projevujících o rutinu zájem. Do té
doby jsme je museli odkazovat na nabídku jiných fakult. Zaèínali jsme kurzem pro zaèáteèníky, ovem u hned v následujícím roce byl zájem nejen o nìj, ale objevil se i dostateèný poèet
studentù pro kurz mírnì pokroèilých, take jsme ho mohli nabídnout soubìnì s dalím kurzem zaèáteèníkù. I v tomto roce
byl velký zájem o zaèáteènickou pokroèilost  dokonce tak velký, e nìkteøí studenti museli být odmítnuti. Zdá se, e mnozí
z nich chápou nutnost zvládnout alespoò základy rutiny a získat tak lepí monost zuitkovat svoji kvalifikaci. Navíc je tento
trend plnì v souladu s pøijatými dokumenty EU, které podporují rozvoj výuky co nejirí palety jazykù.
Výuka je zaloena na komunikativním pøístupu  dùraz je
kladen na schopnost dorozumìní v kadodenních situacích,
a proto u od samého poèátku je rutina dùslednì pouívána
jako nedílná souèást výuky. Nezdá se, e by studentùm èinilo
potíe rozumìt  pøece jen zde hraje velkou roli pøíbuznost naich jazykù, take lze odhadnout význam toho, co je podáno
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zvukovou formou. V poèáteèní fázi toti nejvìtí problémy zpùsobuje psaná podoba jazyka  zapamatovat si písmena azbuky
a nauèit se jí psát toti rozhodnì není lehké. Rutina má samozøejmì svá úskalí, která jsou zpùsobena právì blízkostí mezi ní
a èetinou  velmi èasto si myslíme, e slovùm rozumíme, ale
ona pøitom mají úplnì jiný význam.
Výsledky studentù pøi absolvování zkouky, která se koná
podle standardù platných na naem ústavu, dokazují, e i po
absolvování dvou semestrù výuky a soustøedìné samostatné
pøípravy v prùbìhu roku lze porozumìt slyenému i písemnému projevu a být schopen rozhovoru v oblasti základních komunikaèních témat.
Zkuenosti po témìø tøech letech obnovené výuky ukazují,
e po urèitém èasovém odstupu a nástupu nové generace studentù, kteøí neproli zkueností s ideologickým zabarvením
spojeným s výukou rutiny, je tento jazyk chápán jako kadý
jiný a studenti si jej osvojují bez jakýchkoliv pøedsudkù.
Lze tedy jen doufat, e studenti dobøe vyuijí nabytých dovedností a e novì zaloená tradice na FEKT bude i nadále pokraèovat.
PaedDr. Alena Baumgartnerová,
vedoucí sekce ruského jazyka ÚJAZ FEKT
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Den sportu

T

radièní Den sportu uspoøádalo ve støedu 14. kvìtna pro
vechny studenty a akademické zamìstnance Vysokého uèení
technického v Brnì Centrum sportovních aktivit. Zvlátì studenti ocenili, e pro sportovní aktivity byl vyhláen rektorský den.
V celodenním programu, který byl pøipraven na vech sportovitích VUT, si mohli protáhnout svá tìla a zapracovat na zvýení fyzické kondice poèetní zájemci celkem ve 24 disciplínách.
Souèástí akce byl také veøejný závod horských kol nebo VIP tenisový turnaj, kterého se zúèastnili kromì jiných i rektor VUT
nebo zástupci Masarykovy univerzity.

Souèástí Dne sportu na VUT v Brnì byl i závod horských kol. Start na
stadiónu Pod Palackého vrchem.

SUMMARY:
On 14 th May, the Centre of Sports organised the traditional Day of
Sports for all BUT students and academic staff. The students certainly appreciated the rector cancelling all lectures and tutorials
on that day. The programme that included 24 events to be held
on all BUTs grounds offered opportunities for everybody to
stretch their limbs and improve their physical condition. It included, for example, a public competition of mountain bikes or a
VIP tennis tournament with rector of BUT and representatives
from Masaryk University among the participants.

Exhibice týmu sportovního aerobiku z Vysokokolského sportovního klubu VUT v Brnì.

Pro sportovní klání se podaøilo organizátorùm získat jako
sponzory GTS international a Starobrno. Spoleènost GTS vìnovala mimo jiné i tøi zpáteèní jízdenky do Londýna pro nejúspìnìjí akademiky. Získali je: Michal Soumar  Fakulta elektrotechniky a komunikaèních technologií (plavání), Karel Houdek  Fakulta strojního inenýrství (squash) a Vít Procházka 
Fakulta strojního inenýrství (horská kola).
mau
foto: fotoarchiv CESA a Radin enýr

Vítìzka závodu horských kol  studentka Jana Bareová z Univerzity
Palackého Olomouc.
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Technologický inkubátor
VUT v Brnì

J

ihomoravské inovaèní centrum a First Tuesday CZ uspoøádaly 22. kvìtna v aule Centra VUT v Brnì na Antonínské
ulici semináø Technologicky inkubátor. Jeho hlavním tématem
bylo pøedstavení novì budovaného technologického inkubátoru
v areálu VUT v Brnì Pod Palackého vrchem.
Akce byla urèena pøedevím akademickým pracovníkùm,
kteøí uvaují o uvedení výsledkù výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe, a podnikavým studentùm brnìnských vysokých
kol, kteøí hledají podporu pro nastartování vlastního projektu.
Na semináøi mohli získat potøebné informace o inovaèním
podnikání a monostech zapojení svých projektù do technologického inkubátoru VUT v Brnì, který nabízí své kapacity
a nejrùznìjí sluby právì pro takové perspektivní podnikatelské zámìry.
O zkuenostech ze zakládání a provozu podnikatelského inkubátoru hovoøil ve svém pøíspìvku Ing. Jan Naxera, projektový
manaer BIC Plzeò, spol. s r. o. Na èinnosti tohoto inkubátoru
(zaloen roku 1997 v lokalitì Borská pole v Plzni) se podílí rovnì
Západoèeská univerzita a mìsto Plzeò. V souèasnosti máme
devadesátiprocentní obsazenost plochy. Za dobu naí existence
se u nás úspìnì inkubovalo 28 firem, tøi pøípady skonèily nezdarem. BIC napomohl k vytvoøení stovky nových pracovních

Semináø byl urèen pøedevím akademickým pracovníkùm a studentùm
brnìnských vysokých kol.
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Technologický inkubátor IVUT pøedstavil øeditel Jihomoravského inovaèního centra Ing. Jiøí Hudeèek.

míst, øekl Naxera. Podle nìj je nejvìtím problémem získat
pro zaèínající firmy dostateèný rozjezdový kapitál. Na tuto skuteènost ostatnì poukazovali i dalí úèastníci semináøe.
Technologický inkubátor VUT v Brnì a Jihomoravské inovaèní centrum (JIC) pøedstavil jeho øeditel Ing. Jiøí Hudeèek.
Právì JIC bude zpoèátku mít v inkubátoru své sídlo. JIC, které
zaène právnì fungovat v èervenci, vzniklo jako zájmové sdruení právnických osob. Jeho zøizovateli jsou VUT v Brnì, Masarykova univerzita, Jihomoravský kraj a mìsto Brno.
Víme, e pøi vzniku nových firem je nejvìtím problémem
financování startu. Proto hodláme podporovat inovaèní podnikání
poskytováním bezúroèných pùjèek s dobou splatnosti nìkolika
let. I kdy cílovým zákazníkem inkubátoru VUT budou v první
vlnì pøedevím akademici a studenti, do budoucna chceme iniciovat na jiní Moravì vznik i dalích inkubátorù, uvedl Hudeèek.
Podle øeditele JIC bude kapacita inkubátoru VUT naplòována bìhem prázdnin. Pøihláka je na internetu. Pøedpokladem
pro úspìch pøi výbìru je pøedloení dobrého podnikatelského
plánu a reálné pøedstavy o výi vlastního vloeného kapitálu
a výi poadované bezúroèné pùjèky. Konkrétní ádosti bude
posuzovat prùmyslová rada na VUT, dodal Hudeèek.
Pøipravil Igor Mauk,
foto Pøemysl Hoffmann
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Spoleènost HERITY
a prezentace kulturního dìdictví
Svìtové kulturní dìdictví tvoøí kolektivní pamì lidstva. Tato pamì je souhrnem kulturních památek, které
vyjadøují identitu zemí, kde se nacházejí. Kvalitní správa kulturního dìdictví by se mìla soustøeïovat na jeho
zachování s porozumìním pro kompatibilní a udritelný rozvoj. Iniciativy provádìné jménem kulturního dìdictví je tøeba velmi peèlivì plánovat, protoe se realizují pro neobnovitelné zdroje a rozvojový sektor, který není
dosud zcela konsolidován.

Ø

ízení kvality kulturního dìdictví se musí zakládat na respektu k jeho hmotným i nehmotným hodnotám a na spoleèných pravidlech jeho vyuívání a rozvoje. Tyto poadavky
splòuje spoleènost HERITY tím, e podporuje úèast veøejných
i soukromých agentur, sdruení a podnikù. Cílem je té pøíprava metodiky, která by se dala pouít v rùzných situacích.
Název HERITY vznikl ze slov HERITAGE (dìdictví)
a QUALITY (kvalita). Cíle a principy projektu, který zaèal
v roce 1994, jsou zakotveny v dokumentu Principy HERITY
(Calamosca). Ten byl v roce 1998 podepsán pøedstaviteli spolupracujících zemí a stal se platformou pro mezinárodní diskusi
v oblasti kulturního dìdictví. Dalím významným dokumentem byla v roce 2001 Kritéria HERITY (Barletta).
Sídlo HERITY je v Itálii, v øídícím komitétu pracují zástupci Kanady, Francie, Velké Británie, Øecka, Litvy, Portugalska,
panìlska, USA, Turecka, Maïarska a ÈR. HERITY vytipovala
významná místa kulturního dìdictví a pøipravuje jejich analýzy
a hodnocení. Cílem bude jejich mezinárodní uznání. Fakulta
architektury v Brnì se podílí na této aktivitì. Jsou do ní zapojeni i studenti, kteøí takto získávají zkuenosti z mezinárodní práce s kulturním dìdictvím.

Principy HERIT Y  Calamosca
Základní prohláení
Kulturní dìdictví je kolektivní pamìtí celého lidstva.
Kulturní dìdictví je neobnovitelným zdrojem.
Øízení kvality kulturního dìdictví by mìlo slouit k jeho zachování v kontextu udritelného rozvoje.
Struktura
HERITY bude nevládní organizací, otevøenou kterémukoliv
jedinci nebo instituci, která se tìmito otázkami zabývá a souhlasí se základními prohláeními. Bude oznaèována jako
Mezinárodní fórum pro øízení kvality kulturního dìdictví
ve zkratce HERITY. V Øímì bude ustanoven sekretariát,
který bude koordinovat diskuse a podporovat cíle HERITY.
Cíl
Organizace HERITY hodlá definovat minimální mezinárodní poadavky na øízení kvality kulturního dìdictví s jasnì stanovenými cíli.
Oblasti èinností
K dosaení tohoto cíle se HERIT Y zamìøí na tøi hlavní oblasti: výchova, zachování a propagace. Mezi diskutovanými

tématy budou: výzkum, inventarizace, informaèní systémy,
upozoròování veøejnosti, konzervace, kulturní turistika, sluby, strategie a plánování týkající se krajiny a její interpretace.
Zahajovací èinnosti
Organizace HERITY zahájí veøejnou a mezinárodní diskusi, pøi které se vytøíbí názory a shromádí podnìty k podání
návrhu poadavkù kvality ve zmínìných oblastech za pouití vech dostupných komunikaèních prostøedkù, zejména
shromádìní, publikací a Internetu.

Kritéria HERITY  Barletta
1. HERITY bude certifikovat kulturní památky, které jsou
spravovány takovým zpùsobem, jen udruje rovnováhu
mezi kompatibilitou a udritelností u vech druhù zásahù.
2. Certifikace bude oznámena vem, kteøí mají jakýkoliv kontakt s danou památkou, a konkrétnì veøejnosti.
3. Certifikace bude zaloena na vyhodnocení správy památky
vzhledem ke stupni její: chápané hodnoty; schopnosti zachování; roziøování informací a poskytovaných slueb.
4. Chápaná hodnota je hmotný i nehmotný význam obecnì
památce pøipisovaný bez ohledu na to, z jakého dùvodu.
5. Schopnost zachování znamená existenci podmínek pro vytváøení, udrování a postupné zvìtování výe zmínìné uvìdomìlé hodnoty.
6. Roziøování informací je chápáno jako souhrn iniciativ podniknutých pro roziøování znalostí o výe zmínìné hodnotì
a rùstu jejího chápání.
7. Poskytované sluby zahrnují vechny pøímé i nepøímé èinnosti, které podporují optimální docenìní hodnoty dané
kulturní památky.
8. Vytýèená kritéria slouí jako základ pro vytvoøení seznamu
pøedpokladù, který se bude pravidelnì aktualizovat.
9. Certifikaci programem Heredity lze udìlit vem tìm kulturním památkám, které splòují minimální pøedpoklady pøi
optimalizaci cílù popsaných v bodech 47.
10. Na sekretariátu programu HERITY bude existovat seznam
vech certifikovaných památek, do nìho budou mít monost nahlédnout vichni zájemci.
Prof. Ing. Helena Zemánková, CSc.,
FA VUT v Brnì, Ateliér rekonstrukcí památek
For Summary see page 30.
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Nové uèební texty a publikace

FEKT
RAÈEK, Jiøí
Technická mechanika
Øeené pøíklady
2003  1. vyd.  103 s., ISBN 80-214-2371-4
VOMELA, Jindøich
Zdravotní péèe
Základy pro studenty oboru biomedicínského
inenýrství. Díl I.
2003  1. vyd.  114 s., ISBN 80-214-2344-7
FCH
Soutì studentské tvùrèí èinnosti Student
FCH 2002
Sborník pøíspìvkù
2003  1. vyd.  306 s., ISBN 80-214-2347-1
FP
Management, Economic and Business in new
Europe
Conference Proceedings
2003  1. vyd.  373 s., ISBN 80-214-2382-X
Nakladatelství VUTIUM
Jon File, Leo Goedegebuure (eds.)
Real-Time Systems, Reflections on Higher
Educations in the Czech Republic, Hungary,
Poland and Slovenia
2003  1. vyd.  246 s., ISBN 80-214-2384-6

Vìdecké spisy Vysokého uèení
technického v Brnì
Edice PhD Thesis
IMBEROVÁ, Iveta
Vyuití principù marketingové koncepce úplné
spokojenosti zákazníka (TCS) pro rozvoj podniku
2003  sv. 176  32 s., ISBN 80-214-2350-1
MYKOVÁ, Renáta
Vliv pracovní výkonnosti na efektivnost podniku
2003  sv. 179  30 s., ISBN 80-214-2355-2
SLAMME, M. Azeddien
Design Space Exploration of High-Performance Digital Systems
2003  sv. 180  31 s., ISBN 80-214-2361-7
TUYEN, Nguyen Van
Experimentální a teoretický výzkum vlastností
plynu ze zplyòování biomasy v atmosférické
f luidní vrstvì
2003  sv. 181  32 s., ISBN 80-214-2362-5
BAÈA, Petr
Studium sloek vnitøního odporu kladné elektrody s dùrazem na identifikaci procesù zpùsobujících pøedèasnou ztrátu kapacity olovìných
akumulátorù
2003  sv. 182  28 s., ISBN 80-214-2363-3

SLAVÍÈEK, Pavel
Urèování vybraných termofyzikálních vlastností roztavených fluoridových solí, zejména
kyselého f luoridu draselného  KHF2
2003  sv. 183  28 s., ISBN 80-214-2364-1
POSPÍIL, Jiøí
Øeení rozptylu emisí produkovaných automobily v mìstské zástavbì
2003  sv. 184  26 s., ISBN 80-214-2385-4
RÁBEK, Vlastimil
Optické metody detekce nezøetelných stop na
vozovce pøi znalecké analýze silnièních nehod
2003  sv. 185  26 s., ISBN 80-214-2386-2
JEBÁÈEK, Ivo
Letová pevnostní mìøení
2003  sv. 186  31 s., ISBN 80-214-2387-0
Edice Habilitaèní a inauguraèní spisy
SCHWARZ, Josef
Bayesovské evoluèní algoritmy s aplikacemi
v úlohách dekompozice a alokace
2003  sv. 110  32 s., ISBN 80-214-2389-7
TUZA, Karel
Soubor významných realizovaných inenýrských, architektonických dìl
2003  sv. 111  32 s., ISBN 80-214-2390-0

Summary:
(p. 4)
The conference was held from 14th to 16th
May 2003 as one of the two European
conferences held by EUCEN (European
University Continuing Education Network)
every year. This one was referred to as a
spring conference, which means that it
had a fixed theme and, more or less,
agenda. The theme was Accreditation of
the lifelong programmes and courses.
(p. 23)
In the past, the BUT Faculty of Mechani-
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cal Engineering educated a number of
specialists in heat exploitation, who now
work both in domestic and foreign companies. Some of them are returning to
the faculty to enhance their qualification. Among them is Ing. Nguyen Van
Tuyen from Hochimin City University of
Technology in Vietnam.
(p. 29)
The worlds cultural heritage is part of
the collective memory of mankind. This
memory is a set of cultural monuments

that express each countrys identity. A
good management of this cultural heritage should concentrate on its salvage
with understanding for its compatible
and sustainable development. Initiatives
launched on behalf of the cultural heritage should be meticulously planned
since they are implemented for
unrenewable resources and development sector, which as yet has not been
fully consolidated.
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Majáles 2003
Oslavy Majálesu mìly letos na VUT v Brnì poprvé
trvat dva dny. Úvodní programový den vak znaènì
zredukovala nepøízeò poèasí, a jeho venkovní èást
musela být proto dokonce zcela zruena. Tradièní
setkání masek na námìstí Svobody a jejich následný prùvod mìstem do kampusu Pod Palackého vrchem jetì vytrvalému deti unikly, ale veèerní volba královny a krále Majálesu se ji musela odbývat
pod støechou sálu kina Magnet. Natìstí se druhý
den poèasí umoudøilo, a studenti si tak mohli svùj
svátek náleitì uít. Na pódiu se vystøídalo bìhem
odpoledne a veèera nìkolik amatérských studentských kapel, pøipravena byla øada soutìí i nìkolik
divadelních pøedstavení v sále kina. Jedním z vrcholù druhého dne letoního Majálesu byl i happening
s pokusem o pøekonání rekordu v poètu lidí, kterým
se podaøí vmìstnat do starého autobusu znaèky
Karosa. Nakonec se podaøilo vecpat do vozidla hromadné dopravy 237 lidí a rekord (doposud 116
v autobusu Ikarus) tak padl. Bohuel nápor nevydrelo zadní okno autobusu Dopravního podniku mìsta Brna, které se vysypalo. Zábava nìkolika stovek
studentù brnìnské techniky se protáhla a dlouho
do noci.
(mau, foto Michaela Dvoøáková)
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