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Aby i vìci mìly
svého ducha
Autorem øíjnového editorialu je Doc. RNDr. Zdenìk Pokorný, CSc., který je
øeditelem Hvìzdárny a planetária Mikuláe Koperníka v Brnì a vysokokolským uèitelem na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Pøírodovìdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Zabývá se otázkami výzkumu
planet a didaktikou astronomie.

M

oc dobøe si na tu dobu vzpomínám: byl jsem ji studentem univerzity, øadu let
také spolupracovníkem brnìnské hvìzdárny. Amerièané se Sovìty svádìli závod o Mìsíc. Jako astronoma-amatéra mì to vrcholnì zajímalo  projekt Apollo
a ve, co mu pøedcházelo, jsem sledoval docela podrobnì. Neuvádím to proto,
abych tval dnení generaci studentù pomylením, e tak pøevratnou událost v lidských dìjinách oni u proít nemohou (opravdu jsme mìli nebývalé tìstí, e jsme
mohli být pøi tom), ale proto, e ji tenkrát jsem jaksi nejasnì tuil, e nejde jen
o záleitost sloité techniky a nových technologií. Pocit, e s tímto velice zralým
projektem (pøes vekerý spìch daný politickou situací a chvatné ukonèení) pøila
i jiná filozofie poznávání svìta kolem nás, ve mnì s èasem rostl a dnes se promìnil
takøka v jistotu. Projekt Apollo mìl svého velkého ducha.
Nejde toti jen o technické zázraky, ale pøedevím o to, zda a jak tyto lidské
výtvory pouijeme. Chápu, e tvùrci technických výtvorù (a dosaïte si sem cokoli,
co má nìjakou páèku, spínaè, drát èi integrovaný obvod) mohou být uneseni krásou
èi prostotou nalezeného øeení, ale to zdaleka není ve. Ne zaène øeit problém,
promysli si, co udìlá s výsledkem, øekl poèítaèový expert Richard Hamming. Nádherný výrok. Ale dostát mu mi pøipadá, zejména s trochou ivotních zkueností,
nesmírnì obtíné. Znamená to toti, e se tomuto pøístupu k vìci a stylu mylení
musíme uèit odjakiva. A proto takto musí postupovat i nai uèitelé.
Za léta svého pùsobení na brnìnské hvìzdárnì jsem dobøe poznal øadu studentù
univerzity i techniky. Z recese jsme se snaili kolegùm-technikùm pøiøadit
vlastnosti leda tak lepích absolventù prùmyslovky, kteøí produkují výrobky, ani by
moc pøemýleli, k èemu budou, a oni nás zase vykreslovali jako pomatené, by nekodné teoretiky, neschopné opravit tøeba jen nesvítící lampu. Samozøejmì to bylo
pøihlouplé dobírání si kamarádù, u proto, e právì tady, na docela malém vzorku
studentské populace bylo jasnì vidìt, e se studenti dìlí na zcela jiné kategorie: na
studenty kreativní a ty druhé.
Kdybych byl dnes opìt studentem (a je úplnì jedno, zda na univerzitì klasické
èi technické), chtìl bych poznat uèitele takové, kteøí mi vysvìtlí víc ne jen technickou stránku problému. Aby vysvìtlili také cíl a úèel naeho poèínání, a zejména
aby poukazovali na souvislosti. e to v dnení dobì velkých specializací u nejde?
Omyl, znám takové, kteøí mají obdivuhodnì iroké vìdomosti, které se spolu se
svým subjektivním pohledem na vìc neostýchají studentùm sdìlovat. Mám pocit,
e kdy se s tìmito lidmi pustím do velkých projektù, urèitì uspìjeme. Protoe ná
výrobek bude mít nejen urèitou velikost, hmotnost a kdovíco dalího, ale i ducha.
Doc. RNDr. Zdenìk Pokorný, CSc.,
øeditel Hvìzdárny a planetária Mikuláe Koperníka v Brnì
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Technologický inkubátor VUT
byl slavnostnì otevøen
Vysoké uèení technické v Brnì oficiálnì 16. záøí 2003 otevøelo jako vùbec první vysoká kola v Èeské republice ve svém kampusu Pod Palackého vrchem v Královì Poli vlastní inkubátor. Vedení brnìnské technické
univerzity povauje vznik Technologického inkubátoru za významný krok k vìtímu propojení teorie a vìdy
s výrobní praxí. Právì transfer výsledkù vìdy a výzkumu do podnikatelského sektoru je hlavním smyslem
inkubátoru. Technologický inkubátor je místem, které zaèínajícím firmám poskytne prostor pro jejich projekty
a kde získají odbornou pomoc nutnou k jejich realizaci.

S

lavnostního otevøení Technologického inkubátoru se
zúèastnili komisaø Evropské komise pro vìdu a výzkum
Phillip Busquin, námìstek MMT pro vysoké koly a vìdu
Doc. RNDr. Petr Koláø, CSc., brnìnský primátor RNDr. Petr
Duchoò, pøedstavitelé Jihomoravského kraje, zástupci vedení
VUT v Brnì v èele s rektorem Prof. RNDr. Ing. Janem Vrbkou,
DrSc., zástupci èeských vysokých kol i pøedstavitelé øady významných prùmyslových podnikù.
Otevøení vlastního inkubátoru chápeme jako rozíøení
pùsobnosti naí univerzity i do oblasti realizaèní  transferu
výsledkù vìdy a výzkumu do prùmyslové praxe. Realizace vlastních unikátních nápadù je mnohdy velmi obtíná. Chceme naim studentùm a zamìstnancùm, ale i ostatním zaèínajícím
podnikatelùm prostøednictvím inkubátoru nabídnout pomoc
v zaèátcích jejich podnikání. Podpora inovaèního podnikání
nám naopak v pedagogické práci umoní tìsnìjí propojení
teoretické výuky s praxí. Souèasnì se jedná i o výrazný signál
vùèi cizinì. Po vstupu do EU bude nae republika posuzována
i podle toho, jakým zpùsobem pøispìje k celkové ekonomické
prosperitì Evropy. Podpora inovaèního podnikání je právì jedním z dùleitých pøedpokladù této prosperity, øekl rektor Jan
Vrbka. Technologický inkubátor bude zrcadlem pravdy pro
VUT. V nìm se ukáe, jakým zpùsobem vzdìlává své studenty.
Zda to, co se nauèí a pozdìji vymyslí, jsou schopni také realizovat a prodat na trhu. Právì tuto schopnost nae republika potøebuje, uvedl brnìnský primátor Duchoò.

Zahájení provozu inkubátoru se zúèastnila øada zástupcù prùmyslových
podnikù Jihomoravského kraje.
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Slavnostní pøestøiení pásky obstarali komisaø Evropské komise pro
vìdu a výzkum Phillip Busquin a rektor VUT v Brnì Jan Vrbka.

Podle prorektora pro tvùrèí rozvoj VUT v Brnì Prof. RNDr.
Josefa Janèáøe, CSc., je inkubátor jednou z nejefektivnìjích
forem transferu výsledkù vìdy a výzkumu do prùmyslové praxe
a tím i jejich komercionalizace. Tak jako vysoké koly jinde ve
svìtì má na tom samozøejmì zájem i nae univerzita. Vidíme
v tom jeden ze zpùsobù, jak se mùe Èeská republika, ji jako
jeden z èlenù EU, pøiblíit dynamice hospodáøského rùstu nejvyspìlejích svìtových ekonomik, je pøesvìdèen prorektor Janèáø.
Manaersky bude chod Technologického inkubátoru zajiovat Jihomoravské inovaèní centrum (JIC), které bude mít
v jeho budovì zpoèátku i své sídlo. JIC bylo zaloeno jako sdruení ètyø právnických osob  VUT v Brnì, MU v Brnì, Jihomoravského kraje a mìsta Brna. Podle svého øeditele Ing. Jiøího
Hudeèka je JIC produktem Regionální inovaèní strategie, kterou ve spolupráci s EU vypracovala Regionální rozvojová agentura jiní Moravy. Jejím obsahem je analýza inovaèního potenciálu jiní Moravy, na jejím základì byla definována opatøení
zamìøená na rozvoj inovací v naem kraji. Ve vztahu k vysokým
kolám má být JIC prostøedníkem mezi podnikatelskou a akademickou sférou. JIC má za úkol také zajiovat správu a provoz
vznikajících inkubátorù. Po dohodì vech èlenù sdruení bylo
rozhodnuto, e JIC bude prozatím sídlit v prostorách právì otevíraného objektu Technologického inkubátoru VUT v Brnì.
JIC, které je stoprocentnì financováno z prostøedkù kraje, tak
bude manaersky zajiovat správu a provoz inkubátoru.
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Budova inkubátoru zùstává plnì ve vlastnictví VUT v Brnì,
které ji z prostøedkù svých za finanèní úèasti ministerstva prùmyslu a obchodu vybudovalo. VUT v Brnì také prostøednictvím
rektorem jmenované Prùmyslové rady rozhoduje o pøijetí firmy
do inkubátoru. Stane se tak na základì zhodnocení stupnì rozpracovanosti (idea, patent, poloprovoz) jejího podnikatelského
projektu. Zájemci o místo v inkubátoru se obracejí buï pøímo
na JIC, nebo na vedení VUT v Brnì.
Smyslem inkubátoru je transfer výsledkù vìdy a výzkumu
do podnikatelského sektoru. Inkubátor je prostorem, kam mohou zaèínající firmy pøijít se svým projektem a kde získají pomoc nutnou k jeho realizaci. Doba, po kterou mohou firmy být
v inkubátoru, je èasovì omezena. Optimální rozmezí se pohybuje mezi 1236 mìsíci, u nìkterých typù výrob vak mùe být
i delí. Pokud se ovem projeví neivotaschopnost projektu, firma své místo v inkubátoru ztratí. Servis, poskytovaný firmám,

lze rozdìlit do dvou oblastí. V té první je to pronájem prostoru
 kanceláøské a výrobní plochy, laboratoø, zasedaèka vèetnì
nezbytného sociálního zázemí, parkovací místa. Samozøejmì
také základní infrastruktura, jako je pøívod elektøiny, vody, tepla, telefonní a internetové napojení, úklid, ostraha. Dále kanceláøská technika (prezenèní technika, kopírka, tiskárna), potovní sluba, pøepis textù apod. Poskytované sluby jsou dotované
a pro firmy tak finanènì velmi výhodné. Druhou oblastí jsou
sluby vyí úrovnì. Patøí mezi nì napø. ekonomické, právní
a patentové poradenství, vyhledávání partnerù, vypracování
business plánu, marketingové studie, technologické audity, pøíprava evropských projektù a øada dalích.
Z 550 m2 kanceláøských ploch v inkubátoru je zatím zadáno
pøes 75 procent, laboratoø (280 m2) zatím zaplnìna není, s potenciálními zájemci se jedná. Z jednadvaceti firem, které se pøihlásily, uspìlo na základì kvalitního podnikatelského zámìru ve
dvou kolech výbìru zatím jedenáct. Ze sedmdesáti procent to
byly firmy studentù nebo zamìstnancù VUT v Brnì. Byly vybrány pøedevím projekty z oblasti informaèních technologií,
pokroèilých materiálù, elektronického byznysu a poradenství. Za
pøíklad mùe slouit spoleènost Meltit, která chce vyuít patent
AV ÈR na mikrovlnné tavení èedièe pøi výrobì bazaltových vláken
pouívaných v automobilovém, textilním, stavebním i vojenském
prùmyslu. Nová technologie by výraznì zlevnila jejich výrobu.
Výstavba nového dvoupodlaního objektu o celkové uitné
ploe 1 250 m2 v ulici U Vodárny v tìsném sousedství budovy
Fakulty strojního inenýrství VUT v Brnì zaèala v záøí loòského
roku. Pronajímatelná plocha (cca 800 m2) je èlenìna do jednotlivých segmentù s výmìrou 20 m2, které je podle aktuální potøeby
moné variabilnì propojovat. V budovì je k dispozici i laboratoø.
Na nákladech výstavby ve výi 28,5 milionu korun se desetimilionovým grantem podílelo Ministerstvo prùmyslu a obchodu
ÈR, zbytek uhradilo VUT v Brnì z vlastních prostøedkù.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Budova inkubátoru je v tìsném sousedství Fakulty strojního inenýrství.

SUMMARY:
As the first university in the Czech Republic, Brno University of
Technology will be opening its own Technological Incubator in the
Pod Palackého vrchem campus on 16th September 2003. The
construction of the two-storey building with a total useful area of
1250 sqm in the U Vodárny street began in September last year.
9/2003
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Co si o tom myslíte?
Slavnostního otevøení Technologického inkubátoru VUT v Brnì se kromì èlena Evropské komise pro vìdu
a výzkum Phillipa Busquina, brnìnského primátora RNDr. Petra Duchonì, rektora VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing.
Jana Vrbky, DrSc., a øady dalích hostí zúèastnil také námìstek Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy
ÈR pro vysoké kolství a vìdu Doc. RNDr. Petr Koláø, CSc. Zeptali jsme se ho, co si myslí nejen o vzniku
inkubátoru, ale i o strategii ministerstva kolství v oblasti podpory výzkumu a vývoje na vysokých kolách
a o vìtím propojení vysokých kol s prùmyslem.

M

yslím, e by takové inkubátory, jako je Technologický inkubátor Vysokého uèení technického v Brnì, mìly v Èeské
republice vznikat hustìji. A to i za pøímé podpory Ministerstva
kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR, které má vìdu ve své kompetenci. Ministerstvo kolství se také díky své nové strategii hodlá
v budoucnosti více vìnovat podpoøe aplikovaného výzkumu.
Jsem pøesvìdèen, e to je trend, který je zapotøebí sledovat.
V tomto ohledu také pøizpùsobujeme svoje strategie, napø.
Národní program výzkumu, který bude teï sputìn. Jde o komplexní program podpory výzkumu a vývoje, který je orientován
aplikaènì. Díky ne úplnì rùové souèasné situaci v podpoøe
vìdy, která je ostatnì dána také reformou veøejných financí,
bude ministerstvo kolství pravdìpodobnì jediným realizátorem tohoto Národního programu výzkumu. My se nehodláme
vzdát své úèasti v tomto projektu, naopak ho hodláme realizo-
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vat za vech okolností, a u je penìz více èi ménì. Domnívám
se, e propojení vysokých kol jako vìdeckých institucí a prùmyslu, stejnì jako podpora nových firem, podpora realizace
unikátních mylenek a do realizaèní fáze je nesmírnì dùleitá.
Nebylo to zvykem v naí zemi, ale musí se to zvykem stát. Hodláme proto tyto trendy podporovat i nadále.
Co se týká finanèní podpory, kterou pøi výstavbì inkubátoru
poskytlo Vysokému uèení technickému v Brnì Ministerstvo
prùmyslu a obchodu ÈR, je tøeba uvést, e MPO má pro tyto
úèely specifický program, ze kterého je moné èerpat. My bychom rádi posílili své angamá právì dùrazem na podporu aplikovaného výzkumu, kam hodláme orientovat i vìtí finanèní
èástky, tak jak budou k dispozici. A z tohoto pohledu je konstruován i Národní program výzkumu a bude tak konstruován i navazující Národní program výzkumu II, který by mìl platit od
roku 2006 a který bude jetì pøímìji orientován na vybrané priority aplikovaného výzkumu. Tam bude mít MMT jistì monost
a prostor projevit svùj zájem na tom, aby vysoké koly a prùmysl
soustavnì kooperovaly.
Dalí vìci se právì teï dávají do pohybu na jiné úrovni. Paní
ministrynì Buzková nyní ustavuje svùj zcela nový a velmi dùleitý poradní orgán, který je sloen ze zástupcù rektorù èeských
technických vysokých kol a z pøedstavitelù nejvìtích nadnárodních spoleèností, které v Èeské republice pùsobí. Od této
iniciativy si slibujeme, e v takovémto poradním orgánu bude
monost ventilovat pøesnì ty trendy, které si pøejí naplòovat jak
pøestavitelé prùmyslu, tak èeských vysokých kol. A budou definovány, urèitì se výraznì odrazí také ve strategii ministerstva
kolství a samozøejmì i zpùsobu orientace konkrétní finanèní
podpory.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
The opening ceremony for a new BUT Technological Incubator
was, among such personalities as Philippe Busquine, European
Commissioner for Research, RNDr. Petr Duchoò, Mayor of Brno,
RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Rector of BUT, and a number of other
guests also, attended by Doc. RNDr. Petr Koláø, CSc., Deputy Minister of the Ministry of Education, Youth, and Sports. We have
asked him what he thinks about this new incubator being created, about the Ministrys university research support policy, and
about university links to industries.
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Konference o integraci ekonomiky
postkomunistických zemí do EU

Na konferenci vystoupil i oficiální reprezentant direktorátu EU pan Laurie
Walker.

F

akulta podnikatelská VUT v Brnì uspoøádala ve dnech
5. a 6. záøí v aule Q v univerzitním kampusu Pod Palackého
vrchem mezinárodní vìdeckou konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. Tradièní
akademické setkání se na Fakultì podnikatelské konalo letos
ji pojedenácté. Vìdecká konference byla zamìøena na problematiku transformace národních ekonomik postkomunistických
zemí, jejich integraci do Evropské unie a problematiku manaerského vzdìlávání.
Na konferenci pøijela stejnì jako v minulých roènících nejen
celá øada pøedstavitelù domácí akademické a vìdecké obce, ale
zúèastnilo se jí i mnoho odborníkù ze zahranièí (z Anglie,
Nìmecka, Polska, Slovenska, Dánska, panìlska, USA, Belgie,
Øecka, Itálie a Ázerbájdánu). Odborná jednání konference
probíhala po dva dny a byla rozdìlena do esti sekcí, ve kterých
bylo prezentováno na osmdesát pøíspìvkù.
Velké mnoství zahranièních úèastníkù konference vyplývá
i z toho, e Fakulta podnikatelská VUT v Brnì je zapojena do
programù zemí Evropské unie, které jsou realizovány ve spolupráci se zahranièními univerzitami. Spolupráce s akademickými institucemi patøí na této fakultì mezi aktivity zásadního
charakteru. Mají formu jak úèasti studentù ve studiu na zahranièních univerzitách, tak i v úèasti pedagogù na zahranièních

stáích a konferencích. Díky mimoøádnému úsilí vech zamìstnancù postupnì pøela Fakulta podnikatelská z role pasivního
pøíjemce pomoci do role aktivního partnera. Tato role má nejenom prestiní význam, ale je i významným indikátorem úrovnì
fakultních akademických aktivit.
Význam letoního 11. roèníku mezinárodní vìdecké konference potvrdila i úèast pana Laurie Walkera, oficiálního reprezentanta direktorátu EU, oddìlení general enlargement. Toto
oddìlení má na starosti problematiku rozíøení Evropské unie.
Sám pan Walker má ve své agendì koordinaci pøístupových
aktivit Èeské republiky a Kypru. Pan Laurie Walker v rámci své
návtìvy Brna vystoupil také na tiskové konferenci, poøádané
Krajským úøadem Jihomoravského kraje. Rozhovor, který pan
Walker poskytl naemu èasopisu, pøináíme na následující stranì.
Pøipravil Igor Mauk

Vìdecká konference byla zamìøena na problematiku transformace národních ekonomik postkomunistických zemí, jejich integraci do Evropské
unie a problematiku manaerského vzdìlávání.

SUMMARY:
BUT Faculty of Business and Management organised an international conference on business and economic development in
Central and Eastern Europe and its implications for economic integration into wider Europe. This years traditional academic
meeting at the Faculty of Business and Management was the
11th in succession.
9/2003
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Vzkaz euroskeptikùm:
Budete pøíjemnì pøekvapeni
V prvním záøijovém týdnu uspoøádala Fakulta podnikatelská VUT v Brnì ji 11. mezinárodní konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into
Wider Europe. Mezi úèastníky z øady evropských i zámoøských státù byl i pan Laurie Walker, oficiální reprezentant direktorátu EU, oddìlení general enlargement. Toto oddìlení má na starosti problematiku rozíøení
EU a pan Walker má ve své agendì koordinaci pøístupových aktivit ÈR a Kypru. Významný host poskytl Událostem krátký rozhovor.
Je tìké dìlat závìry na základì jedné krátké návtìvy. Ale
vím, e èeské vysoké kolství je dobøe integrováno do spolupráce s ostatními zemìmi EU formou zapojení do rùzných programù typu Socrates-Erasmus. Mohu-li soudit podle poètu a struktury úèastníkù na této konferenci i podle toho, e se jedná ji
o 11. roèník konference tohoto typu, tak se domnívám, e spolupráce probíhá úspìnì a e víte, jakým zpùsobem ji organizovat. V budoucnu bude dobré vyuít monosti pozvat dalí zástupce z centrály EU na tu oblast, která bude hlavním tématem
konference, a tøeba v brzké dobì i èeského zástupce v EU pro
objasnìní aktuálních problémù.
Pan Laurie Walker, oficiální reprezentant direktoriátu Evropské unie.

: Termín vstupu Èeské republiky do EU se blíí. Jak bychom
mìli zbývající èas nejlépe vyuít?
V listopadu bude k této problematice tak jako kadoroènì
publikována rozsáhlá zpráva. Kadý, kdo si porovná minulé
zprávy, mùe vidìt, k jakým zmìnám dochází a které problémy
jsou dosud nevyøeené. Není ádným tajemstvím, e oblasti,
které nejsou uzavøené, se týkají zejména práva. Jde napø. o zadávání veøejných zakázek, dalí skupinou je oblast vzájemného
uznávání kvalifikace napø. lékaøù, zdravotních sester apod. Potom jsou to otázky spojené s administrativou v øadì oblastí, které
se týkají zapojení do EU  jmenoval bych napø. zdravotní nezávadnost potravin.
: Zastavil bych se právì u harmonizace práva. Máme snad
dobré zákony, ale horí je to u s jejich naplòováním, s vymahatelností práva. Nevidíte v tom problém?
To není pouze problém Èeské republiky. Právì to, co je duchem zákona, je jeho uplatnìní. To je také jedním z dùvodù,
proè se soustøeïujeme na pøípravu administrativy v této oblasti.
Rozdíly mezi psaným a realizovaným právem jsou i v øadì dalích kandidátských zemích a právì pùsobení EU na sjednocení
a harmonizaci práva a jeho prosazování v rámci jednotlivých
zemí je proto velmi dùleité.
: Úèastníte se konference na akademické pùdì. Jak jsou podle vaeho názoru èeské vysoké koly pøipraveny na vstup do
EU?
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: Jaké máte zkuenosti se zájmem èeských lidí o práci v orgánech Evropské unie?
Je to zajímavá otázka, protoe jsme ponìkud pøekvapeni
z malého zájmu èeských lidí o místa, která se nabízejí v rámci
EU. Pøitom ta práce je velice zajímavá. Za druhé je to velmi
dùleité z hlediska vaí zemì, protoe je uiteèné, abyste v Bruselu mìli dobré zastoupení. Je to moná mùj osobní dojem, ale
zøejmì by to chtìlo nìjaké pùsobení ze strany EU smìrem k ÈR
s dùrazem na to ukázat, jak je dùleité tyto pozice obsazovat
kvalifikovanými pracovníky a získávat pro nì hlavnì mladé lidi.
: V referendu o vstupu ÈR do EU výraznou vìtinou zvítìzili
zastánci integrace. Co byste vzkázal tìm, kteøí hlasovali proti?
Tohle je sdìlení pro nì  po vstupu ÈR do EU budete pøíjemnì pøekvapeni.
: Jak se vám v Brnì líbí, co jste v jihomoravské metropoli
vidìl a kam se jetì chystáte?
Pøi pøípravì svého vystoupení jsem si zjioval informace
o vaem mìstì z Internetu  o jeho historii a pamìtihodnostech. Mìl jsem u monost poznat pilberk, vidìl jsem Brno
z ptaèí perspektivy ze støechy budovy FSI. Byl jsem pøekvapen
tím, e je mìsto posazené do krásné krajiny. Doufám, e dnes
odpoledne si jetì prohlédnu centrum Brna s jeho dalími památkami. Mìl jsem ji døíve monost vidìt nìkteré jeho vyhláené funkcionalistické stavby na výstavì moderní architektury
v Praze.
Pøipravil Igor Mauk
For Summary see page 26.

události

Prohláení
Rady vysokých kol
Veøejné vysoké koly mají v pøítím roce dostat o 1,7 miliardy korun více ne letos. Peníze umoní mimo jiné
zvýení poètu studentù ve studijních programech. Na pøipravovanou reformu financování vysokých kol je to
ale málo. Potøebovali jsme 5,2 miliardy, øíká pøedseda Rady vysokých kol (RV) Doc. RNDr. Frantiek Jeek, CSc.
K souèasné situaci Události pøináejí Prohláení RV z 18. záøí, rozhovor jejího pøedsedy publikovaný 19. záøí
v Hospodáøských novinách a také informaci z jednání 7. schùze Studentské komory RV ve dnech 26. a
27. záøí 2003.
Prohláení Rady vysokých kol
Pøedsednictvo RV vyjadøuje hluboké znepokojení nad stavem
a výhledem financování oblasti vzdìlávání a vìdy. V akademických obcích narùstá obava, e projevy podpory a pøiznání statutu
rozpoètové priority oblasti vysokokolského vzdìlávání a vìdy
zùstanou v podobì deklarace èi nenaplnìného pøíslibu.
Vysoké kolství se reformuje, je pøipraven nový model jeho
financování. Podstatou reformy je orientace na kvalitu vysokých kol, mobilitu studentù a uèitelù, úspìnost v evropském
a svìtovém prostoru vzdìlávání a vìdy i na sociální podmínky
studentù, nejde tedy jen o zlepení mzdové situace vysokokolských uèitelù. Toto si vyaduje pro rok 2004 zvýení dotace pøiblinì o 5,2 miliardy korun oproti roku 2003. Uvedený nárùst
je nutno posuzovat nejen z hlediska zmínìné reformy, ale i ve
svìtle nìkolikaletého poklesu reálné dotace veøejným vysokým
kolám, a to v dobì, kdy významnì rostla nabídka studijních
moností. Návrh byl prezentován Èeskou konferencí rektorù
a RV pøedstavitelùm státu, odborné veøejnosti a poslancùm
celého politického spektra. Nyní jde o to, zda sluná argumentace a orientace na budoucnost neprohraje s nutností zaplatit
pokuty za váná morální selhání a vychytralé chování osob, které vyuily nedostatkù legislativy.
Oblast vysokých kol je v naem státì chronicky podfinancovaná, co kontrastuje se skuteèností, e jsme jasnì nejúspìnìjí mezi kandidátskými zemìmi Evropské unie v rozsahu
zahranièních investic na obyvatele. Stát dokázal pomoci pøíchodu investorù, ale nyní je nutné, aby investoøi mohli poèítat
s vysoce kvalifikovanou a vestrannì kompetentní pracovní
silou. Potvrzení úspìné orientace na zahranièní investory vyaduje investici do vzdìlávání a vìdy.
Akademické obce pouívají nátlakových akcí, jako je stávka,
velmi zøídka (rok 1969, 1989). Akademickému svìtu je vlastní
analytické zdùvodòování, diskuse, a zdá se, e i sebeobìtující
ochota poèkat èi uskromnit se. Ovem je-li tato uválivost vnímána jako slabost a je-li odpovídající øeení neustále odkládáno, mùe dojít k velmi radikálnímu vystoupení studentù a pracovníkù veøejných vysokých kol. Prosíme a ádáme proto politiky, manaery i dalí obèany o odpovìdné posouzení výdajù
státu z hlediska budoucnosti.

Toto prohláení schválilo pøedsednictvo Rady vysokých kol
na svém zasedání v Karolinu dne 18. záøí 2003.

Mìnit koly po vstupu do EU bude tìí
Pøítí rok mohou vysoké koly pøijmout více studentù ne letos.
Dala vám vláda to, co jste chtìli?
Na nárùst poètu studentù na vysokých kolách je to odpovídající èástka. Ovem nám lo hlavnì o reformu financování vysokých kol a øeení problémù z minulosti. A na to by bylo tøeba
5,2 miliardy. Byli jsme ujitìni, e vláda udìlá maximum.
A udìlala?
Mohu øíci, e jsme se nesetkali s arogancí èi nechutí jednat.
Uetøit se nedalo teï, ale døíve  na pokutách a prohraných
sporech. Tam jsou peníze, o kterých se bavíme.
Jak konkrétnì jste chtìli tìch zhruba pìt miliard vyuít?
Nikdy jsme nemluvili o tom, e usilujeme o radikální navýení
mezd. Chtìli jsme napøíklad podporovat doktorské studium,
mobilitu studentù i uèitelù, úspìnost v evropském a svìtovém
prostoru vzdìlávání a vìdy i sociální podmínky studentù. Prostøedky pro vysoké koly se u nemìly rozdìlovat plonì, ale
podle mìøitelné kvality  dotovat jen úspìné koly. Peníze by
ly do vybavení kol a laboratoøí. Bohuel letos se to nepovedlo.
Byl by to býval optimální rok, protoe reformovat koly po vstupu do EU bude mnohem tìí.
V èem?
Protoe kadá ztráta roku bude draí. V EU v nejbliích
letech startují velké programy, které vyadují lidský potenciál
i spolufinancování.
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Bez penìz tedy reforma nebude?
Její podstatná èást se odloí. Musíme najít sílu udìlat aspoò
klíèové vìci, neztratit tempo. Budeme dál jednat s Parlamentem. Pokud v dalím roce nebude nadìje na øeení této vìci,
bude zle a nevyluèujeme nátlakové akce, i kdy je akademické
obce pouívají zøídka. Ale nechci, aby to znìlo jako hrozba. Potíe se sice neprojeví hned, ale napøíklad se nepodaøí zastavit
odchod zejména mladí generace nebo odbourat pocit frustrace u èásti akademických pracovníkù.
Zbude na platy kantorù?
Já si myslím, e standardní úprava na úrovni toho, co je ve státní správì, je moná.
To je zvýení zhruba o kolik?
Do deseti procent. Záleí na kadé kole, jak se s tím vypoøádá.
Buï zvýí výkon, nebo poèet zamìstnancù.
Budete investovat do výzkumu?
I s výzkumem mùe být problém, kdy akademický pracovník
vidí, e je podpora vzdìlávání deklarovaná, ale realita sporná.
Chtìli jsme vzít vánì vstup do Evropské unie. Kadý ví, e jedna z jejích vrcholných priorit je vytvoøit evropský výzkumný
prostor a konkurovat zámoøskému. A tady teï lo o monost,
aby se nai mladí doktorandi toho stali plnohodnotnou souèástí. Takto se mùe posílit zkupování mozkù dalími evropskými
zemìmi.

Z jednání 7. schùze
Studentské komory Rady vysokých kol
Ve dnech 26. a 27. záøí 2003 se uskuteènilo ve Støedním odborném uèiliti dopravním ve Valticích jednání 7. schùze Studentské komory Rady vysokých kol. Kromì bìného poøadu schùze Studentské komory byla velká èást jednání vìnována také
odborné diskusi s hosty  pøedsedou RV Doc. RNDr. Frantikem Jekem, CSc., a místopøedsedkyní RV Doc. Ing. Evou
Münsterovou, CSc. Podstatná èást diskuse se týkala právì otázek budoucího pouití èástky 1,7 miliardy korun, o kterou se
v pøítím roce zøejmì zvýí rozpoèet èeských veøejných vysokých kol.
Pøedseda RV Frantiek Jeek upozornil na skuteènost, e
na èeských vysokých kolách se rozrùstá správní aparát a také
se mnohdy neúmìrným zpùsobem investuje do výstavby a vybavení univerzitních budov. Podle nìj takový pøístup v sobì
skrývá nebezpeèí, e se libovolný nárùst financí spotøebuje,
ani by vzrostly platy, výkony i celková kvalita vysokých kol
a ani by se zvýila spokojenost pøísluníkù akademických obcí.
Vyzval proto studenty k tomu, aby byli ostraití a zajímali se
o to, na co se finanèní navýení pouije.
Pøedseda RV vybídl rovnì studenty, aby se více a promylenì zapojili do pøípravy novelizace zákona o vysokých kolách,
která zøejmì vyplyne z objektivní situace a bude na ní mít zájem více subjektù. Mnozí z nich budou sledovat cíle politické
nebo ekonomické, reprezentanti akademických obcí by vak
mìli dbát na to, aby byl posílen princip samosprávného øízení
vysokých kol. Studenti by mìli podávat své pøipomínky a námìty nejen k otázkám studijních programù, ale i k dalím problémùm, které se jich bezprostøednì dotýkají.
Pøipravil Igor Mauk

Nepovede souèasná situace k zavedení kolného?
Zavádìní kolného je otázka politická. Vidím øadu vìcí, které
by se tím vyøeily, ale finanèní pøínos není zásadní. kolné by
odbouralo pøíli dlouhé studium, falené motivy ke studiu.
(Rozhovor pøedsedy RV Frantika Jeka pro Hospodáøské noviny publikovaný dne 19. 9. 2003. Autorka Adéla Ètvrteèková.)
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SUMMARY:
The public universities should receive an extra 1.7 billion CZK
from next years budget. This additional funding will also raise the
number of Bachelors degree students by four percent. This sum
is, however, too small for a true reform of University funding. We
would need at least 5.2 billion, says Frantiek Jeek, chairman
of the University Council.

události

Pohledem kvestora
Veøejné vysoké koly mají v pøítím roce dostat o 1,7 miliardy korun více ne letos. I kdy Rada vysokých kol
a Èeská konference rektorù poadovaly na reformu financování vysokých kol 5,2 miliardy korun, jde o významné navýení finanèních prostøedkù, které kromì jiného umoní financování vìtího poètu studentù na
èeských vysokých kolách a zvýení normativu na studenta. Na to, jak se podle jeho názoru projeví vìtí
objem penìz v hospodaøení èeských veøejných vysokých kol obecnì i konkrétnì na VUT v Brnì, se Události
zeptaly kvestora Ing. Jaromíra Pìnèíka.

L

ze pøedpokládat, e státní rozpoèet Èeské republiky na rok
2004, vycházející z vládní reformy veøejných financí, bude
schválen. Znamená to, e financování veøejných vysokých kol
bude pro pøítí rok navýeno o 1,7 miliardy korun proti letonímu stavu. Výrazný podíl z této èástky bude zapotøebí na pokrytí
rùstu poètu studentù veøejných vysokých kol. Urèitì se dá oèekávat i mírné zvýení normativu na studenta. Ostatní peníze
pravdìpodobnì pùjdou na stipendia doktorských studijních
programù, na rozvojové programy a sociální vìci. Pøesný zpùsob rozdìlování finanèního navýení ovem zatím neznáme,
návrh je nyní ve stadiu zpracování na MMT. Posílením rozpoètu veøejných vysokých kol se také otevírá monost pokraèování rùstu prùmìrných mezd nebo moná lépe øeèeno roèního
pøíjmu jejich zamìstnancù.
Co se týká naí univerzity, lze dopady zvýení finanèních
prostøedkù pro oblast veøejného vysokého kolství v souèasnosti
jen odhadnout. Meziroèní rùst 2002/2003 ve vzdìlávací èinnosti
byl est procent, tj. 42 milionù korun, a domnívám se, e obdobný rùst bude i v roce 2004.
Projekt Rozvoj veøejných vysokých kol, finanèní podmínky a pøedpoklady, na jeho vypracování se VUT v Brnì aktivnì
podílelo, poèítá s celkovou reformou financování vysokých kol
na základì kvalitativních ukazatelù vycházejících z jejich èin-

nosti. I kdy se osobnì domnívám, e tento projekt není jetì
úplnì dotaen do konce, je jasné, e reforma financování vysokého kolství je nezbytnì nutná. Nemìla by vak být polovièatá,
ale mìla by, i kdy to bude pro nìkteré vysoké koly bolestivé,
striktnì vycházet právì z posouzení jejich kvality. Ji nyní, i kdy
beze zmìny struktury financování, lze pozorovat pøirozenou
diferenciaci mezi ètyøiadvaceti veøejnými vysokými kolami.
Podle mého názoru se VUT v Brnì pohybuje na pøedních místech. Na kvalitativních kritériích je vak tøeba se jasnì a také co
nejrychleji dohodnout.
Èástka 1,7 miliardy korun jsou neinvestièní prostøedky, tedy
jde o peníze urèené na provoz vysokých kol. Objem investic
zùstává na standardní úrovni pøedcházejících let. V souèasné
dobì se na MMT zpracovává program Reprodukce majetku
do roku 2007, kapitálové výdaje se v nìm pohybují roènì kolem
hranice dvou miliard korun. Z hlediska financování investic ze
státního rozpoètu na VUT v Brnì je jasné, e v souladu s registrací akce budou uvolnìny prostøedky na dokonèení Integrovaného objektu v areálu Pod Palackého vrchem pro Fakultu
podnikatelskou a Fakultu elektrotechniky a komunikaèních
technologií. V roce 2004 pøedpokládáme zahájení rekonstrukce a dostavby areálu Boetìchova pro Fakultu informaèních
technologií s dokonèením 2007 a realizaci akce nadstavby bloku
A06 na kolejích Pod Palackého vrchem. Z vlastních zdrojù pak
budou v roce 2004 a 2005 prioritnì financovány akce pøímo
vyvolané rozsáhlými dislokaèními zmìnami v kampusovém
areálu Pod Palackého vrchem umonìné dokonèením Integrovaného objektu.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
For the next fiscal year, Czech public universities should receive
an extra 1.7 billion CZK in funding. Even though the University
Council and the Czech Rectors Conference have demanded
5.2 billion CZK for a reform of the funding of Czech universities,
this amount is still a significant increase, which should, among
others, allow for funding a larger number of students at Czech
universities and for extending the per-student rate. BUT News has
asked Ing. Jaromír Pìnèík, Bursar of BUT, to explain how the larger
sum will affect the management of the Czech public universities
and BUT in particular.
9/2003
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Semináø Nové trendy
v civilním letectví

Prof. Ing. Antonín Pítìk, CSc., hovoøil o aktivitách Leteckého ústavu.

L

etecký ústav FSI VUT v Brnì uspoøádal od 10. do 11. záøí
2003 mezinárodní odborný semináø Nové trendy v civilním
letectví  2003. Semináøe, jeho tradièním cílem je prezentace
výsledkù vìdecko-výzkumné a odborné èinnosti a výmìna zkueností ze vech oblastí civilního letectví, se kromì specialistù
leteckého inenýrství zúèastòují doktorandi a jejich kolitelé
z Leteckého ústavu FSI VUT, Katedry leteckej dopravy ilinské
univerzity a Katedry letecké dopravy Fakulty dopravní ÈVUT
v Praze. Tyto tøi koly, které vychovávají specialisty v oborech
leteckého provozu a stavby letadel, se v poøádání semináøe støídají. Loni ho zajiovala Praha, ale kvùli povodním byl vydán
pouze sborník.
Letoní semináø v Brnì byl spojen s oslavami 20. výroèí obnovení výuky letectví na VUT v Brnì a 10. výroèí zaloení Leteckého ústavu na Fakultì strojního inenýrství VUT v Brnì.
V dobách spoleèného státu zajiovala výchovu civilních leteckých provozáøù pouze nynìjí ilinská univerzita (døíve se jmenovala Vysoká kola dopravy a spojov v ilinì). Po rozdìlení
republiky v roce 1993 se tato kola stala kolou zahranièní.
Letadla urèená pro pilotní výcvik pøipadla Slovensku a my jsme
zùstali bez odpovídajícího vybavení a potøebného zázemí. Dva
roky nám trvala pøíprava výuky specializace provozu letadel, ne
jsme ji zaèali na FSI vyuèovat v mírnì modifikované podobì 
trochu více zamìøenou technicky ne èistì provoznì ekonomicky. Díky tomu, e tady ji katedra letadel byla, pøidali jsme
k výuce stavby letadel jetì provoz letadel. Potom na ÈVUT
v Praze vznikla celá dopravní fakulta, její souèástí je i katedra
letecké dopravy. Nepøetrhali jsme kontakty se ilinou, ta nám
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díky tomu, e je i teritoriálnì blízká, pomáhá. Øada jejích specialistù u nás dnes externì pùsobí v oblastech, které nestaèíme
pokrýt, øíká jeden z hlavních organizátorù semináøe Doc. Ing.
Vladimír Danìk, CSc., z Leteckého ústavu.
Odborný semináø Nové trendy v civilním letectví se odbornì orientuje zejména na problematiku provozu letadel, na výchovu létajícího personálu (výcvik pilotù) a na oblast letadlové
techniky (stavby letadel). Letoní semináø byl typický tím, e
asi 90 procent pøíspìvkù bylo z oblasti provozu letadel.
První den semináøe se uskuteènilo plenární zasedání. Prof.
Ing. Antonín Pítìk, CSc., na nìm seznámil úèastníky se souèasnými aktivitami Leteckého ústavu. Doc. Danìk pøednesl pøíspìvek o historii výuky letecké techniky na VUT v Brnì, která
sahá a do tøicátých let minulého století, kdy k oboru motorové
dopravy byla pøiøazena i encyklopedie letectví. Velice záhy se
výuka rozvinula do vech v té dobì známých oblastí civilního
i vojenského letectví. Tak to trvalo a do uzavøení vysokých kol
v r. 1939. Výuka letectví pokraèovala v Brnì a po osvobození.
Následovalo jednání v sekcích vìnovaných provozu letadel,
stavbì letadel, výcviku pilotù a ostatní letecké technice. Odpoledne se úèastníci semináøe pøesunuli na letitì Aeroklubu Brno-Medlánky, kde si prohlédli letecký park a byli svìdky pøedvádìcích letù. Druhý den byla na programu exkurze do laboratoøí
a zkueben Leteckého ústavu FSI VUT v Brnì.
Pøipravil Igor Mauk, foto Ing. Jiøí Chlebek, Ing. Jiøí Hlinka

Souèástí semináøe byly i pøedvádìcí lety na letiti v Medlánkách.

For Summary see page 26.
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Velký závod
klikajících sportovcù
Jako vývojáøi Centra výpoèetních a informaèních slueb VUT v Brnì jsme pøipravovali letoní elektronické
zápisy sportù s maximální peèlivostí. Kdyby se ani po optimalizacích a úpravách nepodaøilo zvládnout nápor
tisícù studentù, elektronické zapisování by ztratilo svoji podstatu a registrace sportù by se zøejmì pøesunula
zpìt do tìlocvièny Purkyòova. Proto jsme analyzovali prùbìh minulých zápisù a navrhli systém øádovì výkonnìjí, který mìl obslouit tisíce uivatelù souèasnì. U dopøedu bylo toti jasné, e pouhý nákup silnìjího
serveru nebude staèit.

V

ýsledkem naí práce je dùmyslná architektura ètyø malých
serverù a clusteru nìkolika prùmìrných poèítaèù. Tato
unikátní topologie poskytuje vysoký výkon, který lze navíc
plynule roziøovat. Nadøazený server (Piranha router) smìruje
poadavky uivatelù na skupinu poèítaèù v clusteru. Z nich je
vybrán nejménì zatíený, který vyøídí poadavek a odele jej
vyøízený zpìt. Pro ukládání registrací sportovcù do databáze
slouí druhý dedikovaný server (Oracle9), propojený s clusterem oddìleným vnitøním síovým okruhem. Optimalizovaná je
také aplikace (v PHP), která bìhem zápisu pøenáí jen minimální mnoství dat. Tøetí server v minutových intervalech generoval statické stránky s aktuálními stavy volných termínù.
Ètvrtý server zajioval odhlaování sportù. Organizaènì jsme
sníili prvotní nápor otevøením nejádanìjích sportù (plavání
a posilování) a od 19 hodin. Bìhem testování se prùmìrné
poèty registrací pohybovaly mezi dvanácti a patnácti tisíci za
minutu. To znamená, e teoreticky se mohou vichni sportovci
na VUT zapsat souèasnì bìhem první pùlminuty.
Ji bìhem prvních minut po sputìní zápisu v 8 hodin ráno
bylo dosaeno tisícovky zapsaných, ale systém byl ve pièce zatíen pouze na deset procent. Celkový poèet sportovcù, kteøí se
chtìli zapsat v jednom okamiku, byl vak nií ne loni v létì.
Bylo to zøejmì zpùsobeno mením mnostvím studentù zapisujících se z kolejí. S napìtím jsme oèekávali sputìní druhé
vlny sportù, od které jsme si slibovali silnìjí nápor plavcù
a posilujících sportovcù. I tuto pièku systém hravì zvládl. Jak
je patrné z grafu, nejvìtí poèet registrací se odehrál v prvních
hodinách (1 600) a dále exponenciálnì klesal. V porovnání se

zápisy z minulého semestru jde o výborný výsledek, naopak postavíme-li k sobì hodnoty namìøené pøi testech a reálném provozu, jeví se celý zápis jen jako drobné plouchnutí do vody.
Z technického hlediska se nám podaøilo vyvinout systém pro
konkurenèní zapisování, schopný ustát velký závod tisícù zbìsile
klikajících studentù, øídících se pravidlem Kdo rychleji klikne,
sportuje!. Tuto unikátní technologii hodláme vyuít ve sloitìjích aplikacích nového centrálního studijního systému StudisVUT, napøíklad pro elektronické registrace pøedmìtù a zápis. Pro pøítí zápisy ji nepouijeme rodné èíslo, ale takzvaný
VUTLogin. Co to bude znamenat, to se dozvíte pøítì
Ing. Ale Hrnèárek, Ing. Kamil utiak
a Marek Strako, realizátoøi
Ing. Jaromír Maruinec, øeditel CVIS

Zápis do TV a sportu obstál
Tøetí pokus elektronického zápisu do TV a sportu, který probìhl
v prvním týdnu nového akademického roku, obstál na jednièku. Ji ve støedu v dopoledních hodinách nebylo co zapisovat.
Po dílèích neúspìích v pøedchozích zápisech se tentokrát CVIS
a CESA pouèily z nedostatkù a zvládly nápor studentù velmi
dobøe. Samozøejmì e se vyskytly drobné problémy, na kterých
je tøeba stále pracovat, ale tentokrát ádný student nemusel trávit drahocenný èas v dlouhých elektronických frontách. Bohuel k úplné spokojenosti chybìla pøipravenost poèítaèových sítí
na kolejích.
Elektronický zápis nás vak upozoròuje na dalí problém.
Zájem o sportovní aktivity studentù je tak vysoký, e jej nelze
z kapacitních dùvodù, a ji sportovi èi uèitelù, plnì uspokojit.
Monosti CESA se zastaví nìkde kolem poètu 6 500 studentù
zaøazených do hodin TV a sportu (a to jedou sportovitì i uèitelé
na doraz). Proto je tøeba se zamýlet nad dalí perspektivou zejména sportovních zaøízení na kole. V kadém pøípadì nepovinná forma TV a sportu v ÈR na vysokých kolách je na VUT
v Brnì ojedinìlá a dá se øíci, e i ve vech smìrech úspìná.
PaedDr. Jaroslav Bogdálek, øeditel CESA VUT v Brnì
9/2003
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Obnova historického areálu
Fakulty stavební byla dokonèena

D

ne 18. záøí 2003 byly slavnostnì otevøeny novì zrekonstruované budovy A a F Fakulty stavební VUT v Brnì na
Veveøí ulici 95. Skonèila tak nìkolikaletá obnova a pøestavba
historického areálu, která probíhala v nìkolika etapách od roku
1992, kdy pùvodní budovy Èeské techniky v Brnì z roku 1911
uvolnila pro Fakultu stavební Vojenská akademie v Brnì. Ta je
získala, jetì pod názvem Vojenská technická akademie, v roce
1951, kdy byla Vysoká kola technická zruena. Rozsáhlá a nároèná rekonstrukce celého areálu si vyádala zhruba 600 milionù korun.

Prùèelí historické budovy Fakulty stavební získalo pùvodní krásu.

Rekonstrukce pamatovala i na drobné detaily interiérù.
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Slavnostního otevøení v obnovené aule se zúèastnili zástupci
vedení VUT v Brnì a Fakulty stavební, øeditelé zhotovitelských
firem Ing. Miroslav Fri a Ing. Jiøí Kaláb, pøedstavitelé brnìnských vysokých kol i øada osobností brnìnského veøejného
ivota.
Obnova areálu na Veveøí a ikovì ulici konèí, zbývá jetì
dodìlat nìkteré drobné venkovní úpravy. Nebylo to lehké období, kdy se muselo stavìt a zároveò uèit. Doba budování je
vak za námi a nyní budeme mít klid pro nai hlavní práci 
vzdìlávání. Já dìkuji vem naim pøedchùdcùm, kteøí se o to
zaslouili, øekl dìkan Fakulty stavební Prof. RNDr. Ing. Petr
tìpánek, CSc.
Podaøila se dùkladná obnova historických objektù, míst,
kde nae kola pøed mnoha lety vznikla. Dovedu si pøedstavit,
co by tomu øekli nai pøedchùdci, kteøí byli v této místnosti
25. èervna 1911, kdy byly budovy otevøeny. Sídlily zde tehdy
vechny ètyøi odbory koly  stavební, strojní, elektroinenýrství a odbor kulturního inenýrství. Pro ivot koly v té dobì
byla typická úzká spolupráce vech fakult. Kdy to porovnáme
s dnekem, tyto prostory byly urèeny pro 600 studentù a dnes je
tady jediná fakulta. Jak se nae univerzita rozrostla. Za tento
rozvoj vdìèíme naim zakladatelùm. My musíme v tom, co oni
úspìnì zaèali, nadále pokraèovat, pøipomenul historii rektor
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.

Honeywell
Honeywell, nadnárodní spoleènost pùsobící v øadì vysoce rozvinutých výrobních a technologických odvìtví, oznámila na poèátku letoního roku zámìr výraznì rozíøit své aktivity v Èeské
republice. Díky tomuto strategickému rozhodnutí mohl být
30. záøí v Brnì oficiálnì zahájen provoz v novì vybudovaném
Globálním vývojovém centru a rozíøených výrobních prostorách v budovì na Èernovické terase.
Brnìnské Globální vývojové centrum je prvním centrem
v Èeské republice, které se specializuje na vývoj výrobkù pro
automatizaci v budovách a pro regulaci spalování. Vývojové týmy
zde vyuívají pøi své práci standardní procesy a vývojové nástroje
spoleènosti Honeywell, vèetnì poèítaèové podpory CAD a metodologie pro vývoj výrobkù a rovnì postupù  Design for Six
Sigma.
Vzhledem k nároèným poadavkùm na novì otevøená pracovní místa sází Honeywell také na úzkou spolupráci s univerzitami.
Spolupráci s VUT v Brnì zahájil Honeywell ji poèátkem letoního roku prostøednictvím finanèního daru z fondu na podporu
vysokokolského technického vzdìlávání. Nyní pøipravuje Honeywell uí spolupráci se samotnými studenty prostøednictvím
Trainee programù, nabídky odborných brigád a èásteèných pracovních úvazkù, monosti zpracování diplomových prací apod.

Na obnovu a rekonstrukce bylo proinvestováno celkem
600 milionù korun. Polovinu z této èástky spolkly restituce.
VUT se po dokonèení obnovy areálu na Veveøí v pøítích letech
soustøedí na dokonèení svého univerzitního kampusu Pod Palackého vrchem a areálu Fakulty informaèních technologií na
Boetìchovì ulici, dodal kvestor Ing. Jaromír Pìnèík.
Stavební úpravy hlavní budovy A, která je tvoøena dvìma
podzemními a ètyømi nadzemními podlaími, zahrnovaly
kompletní rekonstrukci celého zdevastovaného objektu vèetnì
vekerých technických instalací a rozvodù.
V rámci rekonstrukce byly provedeny úpravy reprezentaèních
prostor budovy (aula, místnosti dìkana) vèetnì centrálního

Mezi aktuálnì obsazovaná pracovní místa patøí napøíklad
vývojoví inenýøi  programátoøi, elektronici, konstruktéøi se
znalostí ProEngineer, test inenýøi, procesní inenýøi, CAD
inenýøi, nákupèí a materiáloví inenýøi.
Podrobnìjí informace o aktuálních volných místech jsou
k dispozici na internetové adrese http://honeywell.jobs.cz nebo
na telefonním èísle 545 501 1278. K dispozici je rovnì e-mailová adresa kariera@honeywell.com.
(inz.)

schoditì. V nevyhovujícím podzemním prostoru archivu byla
novì zøízena technická knihovna, její souèástí se stala prodejna odborné literatury a dále moderní menza s technologickým
zázemím a studentský klub. V celé budovì byly do plnì funkèní
podoby zrekonstruovány uèebny s pøednákovými sály a administrativnì technické zázemí koly. Pod novì zrekonstruovanou
prosklenou kopulí, její prostor byl døíve vyuíván jako ateliér,
vznikl spoleèenský sál, který umoòuje zajímavé výhledy na celý
areál koly i s okolím.
Rekonstrukce budovy A plnì ctila podobu ji døíve zrekonstruovaných budov B a C po stranách objektu a tím zavrila
práci na plnì jednotném a funkèním celku objektu, který bude
jistì slouit nìkolika generacím studentù Fakulty stavební
VUT v Brnì.
Investorem stavby, která si vyádala 119 milionù korun, bylo
VUT v Brnì, dodavatelem UNISTAV, a. s., Brno.
Novì zrekonstruovaná budova F slouila døíve jako dynanometr (zkuebna leteckých motorù). Byla postavena v roce 1957.
Nyní bude tøípodlaní objekt slouit jako hydraulická laboratoø
Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brnì zejména pro vìdecko-výzkumné úèely, práci na grantech, projektech a dalích vìdecko-výzkumných úkolech fakulty. Je také urèen pro výuku studentù doktorského studijního programu. Náklady stavby dosáhly
19 milionù korun, zhotovitelem byla spoleènost Kaláb, s. r. o.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Investorem rekonstrukce hlavní budovy A Fakulty stavební bylo VUT
v Brnì.

For Summary see page 26.
9/2003
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Imatrikulace prvních posluchaèù
amerického modelu studia MBA

Slavnostní imatrikulace se uskuteènila v sále brnìnské Staré radnice.

N

a brnìnské Staré radnici byli v pátek 19. záøí 2003 slavnostnì imatrikulováni první posluchaèi novì zahajovaného
Støedoevropského mezinárodního studia MBA pro vrcholové
manaery. Studia Executive MBA jsou spoleèným programem
Dominikánské univerzity v Chicagu a Vysokého uèení technického v Brnì. Do programu je zapojena i Univerzita Mikuláe
Kopernika z polské Torunì. Do prvního roèníku studia bylo
pøijato devatenáct posluchaèù.
Slavnostní imatrikulace se zúèastnili i zástupci americké univerzity v èele s dìkankou fakulty obchodu Prof. Molly Burke,
dìkan toruòské univerzity Prof. Wlodimierz Karaszewski, prorektor VUT v Brnì Doc. Karel Rais a dìkan Fakulty podnikatelské Doc. Milo Koch.
Cílem studia je umonit vrcholovým manaerùm èeských
i zahranièních podnikù pùsobících v ÈR rozvinout a uspoøádat
zkuenosti, znalosti a dovednosti a bìhem dvou let získat prestiní mezinárodnì uznávané manaerské vzdìlání s titulem
MBA  Master of Business Administration. Studium poskytuje
ucelené a komplexní vzdìlání v oblasti øízení organizací a je celé
absolvováno v ÈR. Je zamìøeno na rozvinutí strategického mylení a rozvoj manaerských kompetencí ve vech slokách øízení
pro výkon vrcholových manaerských funkcí. Dùraz je poloen
zejména na výstupy ve formì definovaných a praktických manaerských kompetencí a schopnosti jejich praktické aplikace.
Pøedpokladem pro studium je vysokokolské vzdìlání magisterské nebo minimálnì bakaláøské úrovnì, dva roky praxe v
manaerské pozici a základní znalost angliètiny. V mimoøád-
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ných pøípadech je moné poadavek ukonèeného vysokokolského vzdìlání prominout. Studium je podmínìno absolvováním pøípravného kurzu obchodní angliètiny vèetnì závìreèné
zkouky. Výuka probíhá v èetinì, ale jsou do ní zaøazeny i moduly s anglicky hovoøícími lektory z Dominikánské univerzity.
Studium bylo akreditováno americkou komisí NCA (North
Central Association Commission on Accreditation and School
Improvement) a asociací manaerských kol a programù ACSPB
(Association of Collegiate Schools and Programs of Business).
Úèastníci jsou zapsáni jako posluchaèi studia VUT v Brnì
a souèasnì jsou registrováni jako studenti Dominican University of Chicago, co je opravòuje k urychlení procedury získání
vstupních víz do USA. Po úspìném absolvování studia získávají
diplom a titul MBA udìlený Dominican University of Chicago.
O novì zahajované studium MBA se pøi své kvìtnové návtìvì VUT v Brnì velmi zajímal i velvyslanec USA v ÈR Graig R.
Stapleton. VUT v Brnì je jedinou èeskou vysokou kolou, která
nabízí studium MBA obou modelù  amerického i britského.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
The first students of a Central European International MBA studies intended for top executives attended an enrolment ceremony
held at the Brno City Hall on Friday 19th September 2003. The
Executive MBA studies are a joint project of Dominican University
in Chicago and Brno University of Technology. Nicolaus
Copernicus University in Torun, Poland is also involved in the
project. Nineteen first year students have been admitted.

Do prvního roèníku studia MBA bylo pøijato devatenáct posluchaèù.
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Rektor ocenil úspìnou
reprezentaci VUT v Brnì

Jan Pøíborský pøijímá rektorovu gratulaci ke svému výkonu.

Ú

spìné reprezentanty VUT v Brnì na mezinárodním fóru
pøijal a zároveò jim podìkoval rektor Prof. RNDr. Ing. Jan
Vrbka, DrSc. Velkého mezinárodního úspìchu dosáhli pedagogové a studenti Ústavu automatizace a mìøicí techniky FEKT
VUT v Brnì, kdy jejich tým RoBrno získal s robotem Orpheem v celosvìtové soutìi Robo Cup 2003 zlatou medaili. Soutì
se konala od 2. do 11. èervence 2003 v italské Padovì. Tým
brnìnské techniky se zúèastnil kategorie, ve které soutìili roboti-záchranáøi, tedy roboti, kteøí mohou být nasazováni pøi
pøírodních katastrofách. Robot Orpheus za sebou nechal dvanáct týmù z desíti zemí, vèetnì takových velmocí v oblasti robotiky a umìlé inteligence, jako jsou Japonsko, USA, Kanada
nebo Nìmecko.
Rektor Jan Vrbka ocenil pøi setkání vedení VUT v Brnì
s týmem tvùrcù robota výbornou reprezentaci naí univerzity
i celé Èeské republiky v prestiní svìtové soutìi, ale zejména to,
e výsledkem práce celého týmu je zaøízení, které je schopné zachraòovat lidské ivoty pøi hledání obìtí nejrùznìjích katastrof
nebo nahradit práci lidí v místech, která jsou pro nì nedostupná
nebo smrtelnì nebezpeèná. Èlenové týmu získali kromì finanèní odmìny i pøíslib, e vedení VUT v Brnì jim poskytne potøebné
penìní prostøedky na dalí zdokonalení schopností robota.
Rektor Jan Vrbka pøijal také jednadvacetiletého studenta
Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií Jana
Pøíborského. Dálkový plavec je sedmým a zatím nejmladím
èlenem elitního klubu èeských plavcù, kteøí pøekonali kanál La

Manche. Jiøímu Pøíborskému se podaøilo lamanský prùliv pøekonat v srpnu za dvanáct hodin a est minut.
Bìhem neformálního setkání v rektorovì pracovnì hovoøil
plavec bezprostøednì o problémech s èekáním na vhodné poèasí,
o záitcích z vln i o pocitech pøi dosaení francouzského bøehu.
Rektor se také zajímal o jeho dalí studijní a ivotní plány. Dìkuji za vzornou reprezentaci naí univerzity a celé Èeské republiky. Vá výkon potvrzuje, e VUT v Brnì není pouze vzdìlávací
institucí, ale umoòuje i vestranný rozvoj svých studentù 
v kultuøe nebo sportu, øekl rektor Vrbka. Také Jan Pøíborský
obdrel penìní odmìnu, která by mìla podle slov rektora pøispìt alespoò k èásteèné úhradì nákladù, které byly s úspìným
pokusem o pøeplavání kanálu spojeny.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Konstruktéøi robota pøedvedli jeho schopnosti vedení VUT v Brnì.

SUMMARY:
BUT teachers and students who successfully represented the
university abroad had accepted an invitation by Prof. Jan Vrbka,
Rector of BUT to receive his thanks. This group of teachers and
students from the Institute of Control and Instrumentation
scored a great success at Robo Cup 2003, a world competition.
Mr Vrbka also invited Jan Pøíborský, a FEEC student who is the
seventh and, as yet, the last member of the elite club of the
Czech swimmers who have conquered the English Channel.
9/2003
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K diskusi: Budou umìt
nai absolventi cizí jazyky?
Ne nadarmo se øíká: Kolik jazykù zná, tolikrát jsi èlovìkem. Nutnost studovat cizí øeèi si uvìdomují vichni,
bohuel mnohdy a ve vìku, kdy u to tak snadno nejde. Èím døíve se zaène, tím lépe. Kadý se vak nenarodí
v bilingvní rodinì nebo nemá prozíravé rodièe, kteøí ho dají do mateøské koly s výukou napø. francouztiny.
Výbìr i zpùsob studia jazykù podléhá moderním trendùm, politické situaci a pøedevím monosti pracovního
uplatnìní. Dokonalé osvojení cizího jazyka je vìc dlouhodobá, mateøský jazyk také studujeme a do maturity.

N

a vysoké kole mají studenti jedineènou pøíleitost realizovat jazykovou výuku a vedení koly by jim mìlo tuto monost nabídnout. Bohatá nabídka jazykù mùe do znaèné míry
ovlivnit studenta i pøi výbìru vysoké koly.
První zahranièní lektor v historii VUT v Brnì byl Francouz
(v letech 1901/1902), dále pak nìmecký lektor (1904/1905),
v dalích letech zde pùsobili lektoøi angliètiny, rutiny a pozdìji
dokonce i srbochorvattiny. Pøed válkou, kdy jazyková úroveò
støedokolákù byla na vysoké úrovni, mìli studenti Vysoké koly technické monost studovat nìmèinu, francouztinu, angliètinu (i technickou) a dokonce i rumuntinu. Nejvìtí zájem byl
pochopitelnì o nìmèinu, protoe v Brnì ila poèetná nìmecká
menina a blízkost Vídnì hrála dùleitou roli. Po válce nechtìl
nikdo nìmèinu studovat a pozdìji, se zmìnou reimu, se preferovala rutina. Zakládaly se nové fakulty nebo se spojovaly èi
ruily. Stejnì tak se i jazykové katedry pøipojovaly pod rektorát,
aby pak praxe ukázala, e øídit ten Babylon jazykù je neúnosné,
a tak se znovu u kadé vìtí fakulty opìt pracnì zøizovaly jazykové katedry s cílem zamìøit se nejenom na jazyk obecný, ale
pøedevím na odborný technický. Vedle rutiny se studenti uèili
dalí neslovanský jazyk a z tìchto dvou jazykù pak skládali
zkouku v øádném, dálkovém i doktorandském studiu.
Jaká je souèasná situace? Po sametové revoluci bohuel dochází neustále k redukci výuky jazykù. Zruila se povinná rutina, zruil se druhý povinný jazyk, zruil se i fakultativní jazyk
ze døíve zaøazených povinných, ale volitelných pøedmìtù. Studenti a doktorandi skládají zkouku pouze z jednoho jazyka.
Fakulta stavební nabízí studentùm zatím nejbohatí výbìr 
angliètinu, nìmèinu, francouztinu, panìltinu, italtinu, rutinu a èetinu pro cizince a souèasnì ji dlouhodobì zajiuje
výuku i pro FA. V posledních letech, po dohodì s dìkany fakult, organizuje FAST pro jejich studenty výuku jazykù, které
se na jejich mateøských fakultách nevyuèují  zejména románských jazykù, rutiny pro pokroèilé a èetiny pro cizince. Od
roku 2002 byla výuka jazykù a humanitních vìd na FAST zastøeena na novì zøízeném Ústavu spoleèenských vìd.
Studenti FSI a FP si na spoleèné jazykové katedøe mohou
vybrat z AJ, NJ nebo RJ, FEKT a FIT nabízejí svým studentùm
na Ústavu jazykù angliètinu, nìmèinu, panìltinu, èetinu a rutinu. Výuku na FCH pak zajiují pouze angliètináøi. Studenti
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FaVU si vybírají mezi povinnou, ale volitelnou angliètinou
a francouztinou. Vedení témìø vech fakult podporuje jazyky
a mnohdy i formou finanèní spoluúèasti na úhradì výuky druhého jazyka realizovaného na své mateøské fakultì nebo na FAST
(nìkteré fakulty ji hradí pouze po získání zápoètu) s moností
sloit zkouku èi klasifikovaný zápoèet z druhého jazyka, ale
zatím bez získání kreditù.
Jaký osud èeká jazyky na VUT od roku 2004/2005? Nepøísluí mi kritizovat rozhodnutí, e studenti budou skládat zkouku pouze z jednoho jazyka  angliètiny. Zkuenost ukázala, e
orientace na jeden jazyk je krátkozraká a navíc silnì pøipomíná
povinnou nìmèinu a rutinu. Výuka jazykù by mìla reagovat
na trh práce, zájem studentù a potøeby regionu, co hovoøí ve
prospìch monosti volby z nìkolika jazykù. Rovnì EU podporuje pluralitu jazykù a minoritní jazyky. Na druhé stranì se
vak angliètina stává spoleèným dorozumívacím prostøedkem
stejnì jako latina ve støedovìku nebo snad esperanto v dobì
nedávné. Je jasné, e svìt techniky se bez ní neobejde, e nai
absolventi získávají vzdìlání technické, nikoliv humanitní, a e
na mezinárodní úrovni inenýøi komunikují stále èastìji anglicky. Avak se sousedním Rakuanem èi Nìmcem si nejlépe pohovoøíme nìmecky u vychlazeného budvaru, s Francouzem
francouzsky u dobrého bojolais èi bordeau a Kauu zazpíváme
radìji rusky s pøípitkem moskevské vodky. Proto se pøimlouvám za zlatou støední cestu. Pokud se angliètina na VUT stane
od roku 2004/2005 jediným povinným jazykem pro studenty
(obdobné pokusy se objevily i v Praze, ale bylo od nich uputìno), dejme monost tìm pilným a prozíravým studovat druhý,
pøípadnì i tøetí jazyk. Motivujme je kredity a u doktorandù vedle angliètiny poadujme znalosti druhého jazyka (stejnì jako na
ÈVUT v Praze). Kadou kolu proslaví zejména její úspìní absolventi, kteøí své znalosti budou umìt ve svìtì prodat nikoliv
v èetinì, ale vedle angliètiny tøeba i ve panìltinì èi italtinì.
Uèitele tìchto jazykù zatím máme a nebylo by rozumné se jich
zbavovat.
PhDr. Zuzana Wotkeová, CSc.,
Ústav spoleèenských vìd FAST VUT v Brnì
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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. Josef Zvoníèek

Josef Zvoníèek se narodil 30. ledna 1864 v Týniti nad Orlicí. Byl starím bratrem
profesora Ing. Jana Zvoníèka, který pùsobil na brnìnské èeské technice v letech
19021912. V roce 1883 maturoval na vyí reálce v Hradci Králové. Na èeské technice v Praze vystudoval strojní inenýrství a poté nastoupil jako inenýr do tehdejí
strojírny Breitfeld, Danìk a spol. v Praze-Karlínì. V této velké továrnì se osvìdèil
jako vynalézavý konstruktér a postupnì se stal vrchním inenýrem a pøednostou
oddìlení. Zabýval se stavbou parních strojù, èerpadel, kompresorù, dmychadel
a pøedevím parních turbín, které byly hlavním pøedmìtem jeho zájmu. Navtívil
rùzné továrny a výstavy v Nìmecku, védsku, Belgii, Francii a dalích evropských
zemích.
V roce 1915 byl jmenován øádným profesorem stavby strojù II na èeské technice v Brnì. Ve studijním roce 1916/1917 byl dìkanem odboru strojního inenýrství
a elektroinenýrství; rektorem pro studijní rok 1922/1923 byl zvolen v èervnu
1922. Jako profesor byl a do poslední chvíle neúnavnì èinný nejen na vysoké
kole, nýbr i jako expert v prùmyslu. Spolupracoval mj. na podkladech pro novou
brnìnskou teplárnu. Zemøel 18. dubna 1930 v Brnì.

Prof. Ing. Bohumil Vlèek

Bohumil Vlèek se narodil 17. èervna 1882 v Rakousích u Turnova. Po maturitách
na vyí státní prùmyslové kole v Praze v roce 1901 a na vyí reálce v Mladé
Boleslavi v roce 1906 vystudoval strojní inenýrství na èeské technice v Praze.
V letech 19011903 se vzdìlával jako stipendista ministerstva kultu a vyuèování na
tkalcovské kole v Ústí nad Orlicí. V roce 1903 byl jmenován asistentem pro technologické pøedmìty na tée kole. Poté pùsobil na odborných kolách ve Frentátì
pod Radhotìm a v Rychnovì nad Knìnou.
Koncem roku 1912 se stal mimoøádným profesorem mechanické technologie
vláknin na èeské technice v Brnì, o sedm let pozdìji pak profesorem øádným. Za
jeho pùsobení zaèala kola vychovávat první odborné inenýry pro prùmysl textilní a papírnický. V roce 1919 vybudoval pøi ústavu mechanické technologie vláknin
první autorizovaný zkuební ústav textilní a papírnický. V letech 1913/1914, 1921/
/1922 a 1933/1934 byl dìkanem odboru strojního inenýrství a elektroinenýrství,
rektorský úøad zastával v roce 1925/1926. Významným zpùsobem se podílel na
rozvoji èeského textilního prùmyslu: uplatnil se jako konstruktér a zlepovatel textilních strojù, konstruoval automatické stavy a provedl øadu zlepení na pøádelních strojích. Zemøel 31. 12. 1967 v Malé Skále u Turnova.
PhDr. Renata Krejèí, archiv VUT v Brnì
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Informace

Do prvních roèníkù se letos zapsalo
rekordních est tisíc studentù
Ke studiu na Vysokém uèení technickém v Brnì se letos zapsalo pøiblinì o pìt stovek posluchaèù více ne v loòském roce.
Osm fakult VUT v Brnì zapsalo do prvních roèníkù vech forem studia (bakaláøského, magisterského a doktorandského)
témìø est tisíc sto studentù. Koneèné èíslo bude známo a po
ukonèení mezifakultních pøevodù studentù, kteøí sice pøijímací
zkouky na nìkterou z fakult úspìnì zvládli, ale z kapacitních
dùvodù na ni nemohli být pøijati, a po zpracování vech dat ze
zápisù na jednotlivé fakulty. Podle prorektora pro studium a záleitosti studentù Doc. RNDr. Miloslava vece, CSc., se letos zavedený nový zpùsob pøevodu pøihláek uchazeèù osvìdèil a byl
také jedním z dùvodù zvýeného poètu zapsaných studentù.
Nejvìtí nárùst zaznamenala Fakulta strojního inenýrství,
kam se letos zapsalo pøes 1 700 posluchaèù, tedy o 400 více ne
loni. Následuje Fakulta stavební a Fakulta elektrotechniky a komunikaèních technologií. Tradiènì velký zájem byl o studium
na Fakultì výtvarných umìní, Fakultì architektury a Fakultì
informaèních technologií, na které vak mùe být pøijat jen
omezený poèet uchazeèù.

V souèasné dobì probíhá detailní analýza pøijímacího øízení
na jednotlivých fakultách. Vedení VUT v Brnì zvauje, zda
v budoucnu nesjednotí kritéria pøijímacího øízení na vech esti
technických fakultách VUT v Brnì. Výsledky a doporuèení podrobného rozboru pøijímacího øízení spoleènì s koneèným èíslem zapsaných studentù pøineseme v pøítím èísle Událostí.
Zvýený zájem o studium na naí univerzitì nás samozøejmì
tìí. I kdy to bude znamenat jistì vìtí nároky na organizaci
pedagogické práce, jsme na zvýený poèet posluchaèù dobøe
pøipraveni a kvalita poskytované výuky tím v ádném pøípadì
nijak neutrpí, øíká prorektor vec.
Vìtí poèet zapsaných studentù vykazují i dalí vysoké koly
v ÈR. I kdy demografická køivka populace Èeské republiky má
strmì klesající tendenci a absolventù støedních kol v absolutních èíslech ubývá, poøád roste procento tìch, kteøí mají zájem
pokraèovat ve studiu na vysoké kole. Je potìující, e si stále
více z nich volí ke studiu právì nai univerzitu. Svìdèí to o kvalitnì pøipravených studijních programech i o stále se zvyující
prestii VUT v Brnì, konstatuje prorektor vec.
Igor Mauk

Mezinárodní matematický workshop na FAST podruhé
Ve ètvrtek 20. listopadu 2003 se znovu sejdou v pøekrásných
prostorách Fakulty stavební nejen matematici pøi druhém mezinárodním matematickém workshopu. Organizátoøi z Ústavu
matematiky a deskriptivní geometrie FAST oèekávají pøiblinì
tentý poèet vystupujících (padesát) jako pøi úspìném premiérovém roèníku.
Jedním z cílù workshopu je umonit setkání a výmìnu zkueností tìm, kteøí rozvíjejí matematickou teorii a aplikují matematiku v rùzných vìdách, s odborníky, kteøí se zajímají o monosti vyuití matematiky, stejnì jako s historiky matematiky
a s pedagogy, kteøí promýlejí matematické vzdìlávání budoucích inenýrù.
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Programový výbor neakceptoval nejdiskutovanìjí pøipomínku k workshopu 2002, toti nìkolikrát vyslovený nesouhlas
s pouze 10 minutami vyhrazenými pro kadé vystoupení. Naopak
hodlá i nadále koncipovat workshop jako tribunu pro kratièká
rùznorodá vystoupení zaèínajících i tìch zkuenìjích. A tato
vystoupení by rád vidìl jako pozvánky ke kuloárním rozpravám
mezi zainteresovanými. Tím by mohl workshop zùstat pøitalivý
a souèasnì by se jistì podaøilo zvýit i jeho odborný pøínos.
Ani spoleèenská èást nezmìní loòské pojetí jiní Morava 
kraj vína. Podrobnìjí informace najdete na adrese http://
math.fce.vutbr.cz/konference.
Josef Diblík, Ivo Moll
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Mezinárodní konference o vzdìlávání inenýrù ve Valencii
Celosvìtová profesní organizace iNEER (zaloená na podporu
vzdìlávání a výzkumu v technických oborech a sdruující 98 zemí) uspoøádala ve spolupráci s Polytechnickou univerzitou ve
Valencii 21.25. 7. 2003 mezinárodní konferenci.
Fórum ve Valencii s asi pìti sty úèastníky mìlo pøispìt ke
zvyování kvality technického vzdìlávání v institucích na celém
svìtì, zejména v rozvojových zemích. Pozornost byla proto vìnována mezinárodní spolupráci a programùm výmìny studentù
a uèitelù. irí pojetí výchovy inenýrù potvrdilo zaøazení sekce
Profesní etika s dùrazem na ekologické mylení, vztah k obchodním partnerùm apod. Dalí novì zaøazenou sekcí byla Integrace
výuky jazykù do studijních programù technických kol.
Pøíspìvky v jazykové sekci byly zamìøeny na výuku hlavních
evropských jazykù pro potøeby budoucích inenýrù, tj. odborného jazyka technických oborù. Úèastníci se navzájem seznámili
se zpùsoby a výsledky své práce na nových metodách a materiálech pro osvojování slovní zásoby, pøeklad, analýzu textù zvlátì

s vyuitím Internetu a speciálního softwaru. I pøednáející ze
zemí jako Velká Británie, panìlsko, Nìmecko zdùrazòovali
úlohu znalosti cizích jazykù, pøedevím komunikativních dovedností, pro zvýení kvalifikace absolventù technických kol
a jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Z toho vyplývá
nutnost nabízet inovace výuky nejen anglického, ale i dalích
evropských jazykù jako nìmèina, panìltina, rutina a francouztina potøebné pro uplatnìní naich absolventù v praxi.
Dobøe zorganizovaná konference vytvoøila prostor pro setkávání odborníkù z celého svìta, ojedinìlou pøíleitost komunikovat nejen v angliètinì, ale i ve panìltinì a navázat kontakty
s akademickými pracovníky Polytechnické univerzity ve Valencii. Uiteèné bylo i potvrzení toho, e nabídka kurzù a styl práce
v jazykových kurzech na VUT v Brnì jsou srovnatelné s evropskými trendy.
Marcela Borecká, Dagmar Malíková

ampus Open 2003
V sobotu 20. záøí probìhl na kurtech Pod Palackého vrchem
VIII. roèník tenisového turnaje Palaèák ampus Open. Za krásného sluneèného poèasí byly k vidìní kvalitní sportovní výkony
vech hráèù. Mezi úèastníky byli také akademiètí funkcionáøi
VUT v Brnì, pro které je sport významnou souèástí jejich ivotního stylu. Rektor profesor Jan Vrbka, dìkani FAST a FSI profesoøi Petr tìpánek a Josef Vaèkáø a pøedseda AS FSI Michal
Jaro. Z lítého boje vyel vítìznì dìkan FSI Josef Vaèkáø, známý pro své dìlové podání jako Bomber ze elepky, kterého
velmi dobøe doplòoval P. Heriban. Po skonèení turnaje probìhla spoleèenská ampus party.
Paedr. Jaroslav Bogdálek, øeditel CESA
Koneèné poøadí turnaje:
1. Vaèkáø, Heriban
2. Sacher, Øíèný Mart.
3. tìpánek, astný

4. Vrbka, Pellant
5. Bogdálek, Horský
6. Veselý, Jaro

Bomber ze elepky v akci na tenisovém kurtu.
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6. kolo soutìe prací studentù o Cenu dìkana FCH VUT v Brnì
Na Fakultì chemické VUT v Brnì se 18. 9. 2003 uskuteènil
6. roèník celofakultní soutìe prací posluchaèù doktorandského
studia o Cenu dìkana. Soutìe, která se stala ji tradièní souèástí vìdeckého ivota fakulty, se letos zúèastnilo dvacet posluchaèù vech roèníkù s výjimkou doktorandù zaèínajících své
studium v letoním roce. Tak jako v minulosti i letos se soutì
uskuteènila formou pøednáky v rozsahu patnácti minut v anglickém jazyce, na kterou navázala krátká diskuse. Podle hodnotící komise je potìitelným faktem neustále se zvyující kvalita
soutìících. Po stránce odborné se u nyní projevuje, e øada
doktorandù absolvovala pobyty v zahranièí, kde mìla monost
pracovat na pièkových pøístrojích a zároveò si zlepovala znalosti anglického jazyka. Celkovì je moné konstatovat zvýenou
kvalitu prezentace pøíspìvkù v angliètinì, co ukazuje, e vìtina doktorandù znalostem cizích jazykù, pøedevím angliètiny,
pøikládá velký význam. Odborná porota, sloená z profesorù
a docentù vech ústavù fakulty, po zhodnocení odborné a jazykové úrovnì pøíspìvkù dospìla k následujícím výsledkùm:

1. Ing. Jan Merna
2. Ing. Radka Koèí
3. Ing. Martin Zmrzlý
Zvlátní ocenìní za prezentaci pøíspìvku The effect of thiosulphate concentration on the rate of photocatalytic reduction
of silver jak po stránce odborné, tak i jazykové udìlila komise
posluchaèi 2. roèníku Ing. Jiøímu Zitovi.
Vítìzùm soutìe budou na nejbliím kolegiu dìkana fakulty odevzdány diplomy a finanèní odmìna. Na základì dobrých
zkueností z minulých let budou vechny pøíspìvky zveøejnìny
formou sborníku. Zároveò se pøedpokládá, e vítìzové fakultního kola budou zastupovat FCH v tradièní soutìi Prix de
Chimie, vyhlaované kadoroènì francouzským velvyslanectvím v ÈR, jako i v dalích doktorandských soutìích z oblasti
chemie.
Prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc.,
prodìkan FCH a pøedseda hodnotící komise

Ocenìní prací studentù Fakulty chemické
Dne 10. záøí byl vyhodnocen ji tøetí roèník veøejné soutìe pro
vynikající diplomovou a doktorskou práci. Soutì vyhlásil
AGROFERT HOLDING, a. s., a Svaz chemického prùmyslu ÈR.
Hodnotící komise byla sloena z akademických pracovníkù chemických fakult èeských univerzit, vìdeckých pracovníkù AV ÈR
a význaèných pøedstavitelù èeských chemických firem. Posuzovala celkem estnáct prací ve dvou kategoriích zaslaných ze sedmi fakult s chemicko-technologickým zamìøením.
Do soutìe o cenu AGROFERT HOLDING byly pøijímány
práce z oborù chemie a technologie anorganických látek, chemie
a technologie organických látek, technologie makromolekulárních látek, chemické inenýrství a agrochemie a potravináøská
chemie. Hlavními kritérii hodnocení bylo zpracování pøísluné
odborné teorie; inenýrský pøístup, úroveò zvolené metodologie,
praktické provedení; analýza získaných výsledkù a vyvození zá-
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vìrù; kvalita prezentace práce z obsahového a formálního hlediska a pøínos pro prùmyslovou praxi.
Tak jako v minulých roènících byli i letos ocenìni absolventi
FCH VUT v Brnì. V kategorii doktorských prací tøetí cenu získala
doktorská práce Mgr. Radka Pøikryla, Ph.D. (absolventa doktorského studijního programu Materiálové vìdy, obor Materiálové
inenýrství) s názvem Plazmové polymery na bázi køemíku. Ve
velké konkurenci jedenácti diplomových prací a pøi neudìlení
první ceny se umístila na tøetím místì absolventka magisterského programu Chemie materiálù Ing. Radka imèíková se svojí
prací Ammonia Balance during Ettringite Preparation from
Ammonium Aluminium Sulphate. Ocenìným gratuluji jménem
vedení FCH, dìkuji jim za vzornou reprezentaci fakulty a pøeji
mnoho úspìchù i ocenìní v jejich dalí práci.
Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc., dìkan FCH VUT v Brnì
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Na MS fotbalových robotù tentokrát bez medaile
Ve dnech 29. 9. a 3. 10. 2003 probìhlo ve Vídni mistrovství
svìta ve fotbale robotù. Na ampionát, který poøádala FIRA,
bylo v rùzných kategoriích pøihláeno 99 týmù z celého svìta.
Soutìilo se v kategoriích Hurosot (humanoidní roboty), Kephera Sot a Robosot (plnì autonomní roboty) MiroSot a Narosot (roboty s centrální senzorikou a øízením) a kategorie Simurosot (virtuální fotbal). Technicky nejobtínìjí je Hurosot, ale
divácky nejatraktivnìjí je kategorie MiroSot, ve které se letos
hrála malá liga (3 roboty proti 3), støední liga (5 proti 5) a velká
liga (7 proti 7). Z ÈR zasáhly do turnaje dva týmy, oba v kategorii MiroSot  RoBohemia z VUT v Brnì a Ostrava Clones z VB
TU Ostrava. Bohuel ani jeden z nich nedosáhl letos na medai-

lovou pozici. Ve vzájemných utkáních sice tým RoBohemia vysoko vítìzí nad Ostrava Clones, ale letos nestaèil na své tradièní
evropské rivaly, jakými jsou napø. Ljubljana Dragons ze Slovinska, se kterými prohrál v malé lize pomìrem 5:8 a ve støední
lize 3:4. Velkou ligu letos tým RoBohemia neobsadil. Systém
soutìe neumonil naemu týmu zmìøit síly s ostatními evropskými soupeøi, protoe ze semifinálových utkání byl vyøazen
novými mistry svìta, kterými jsou asijské týmy.
I kdy ani jeden èeský tým nezabodoval, byla pro nì úèast
cennou kolou, obzvlá proto, e jejich tvùrci mìli monost
utkat se s asijskou pièkou a pouèit se do dalích zápasù.
Doc. Ing. Frantiek olc, CSc.

Ceny rektora a Ceny Nadace Preciosa
Rektor VUT v Brnì Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., udìlil za
vynikající studijní výsledky a dalí aktivity po celou dobu studia
pøi pøíleitosti promocí Cenu rektora absolventùm:
Ing. Davidu Kmokovi (FS), Ing. Frantiku Broovi (FSI),
Ing. Jiøímu Valentovi (FEKT), Ing. Jiøímu Kuèerovi (FP),
Ing. Daniele mejkalové (FCH), MgA. Alenì Pátkové (FaVU).

Rektor Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., udìlil na základì
rozhodnutí stipendijní rady Ceny Nadace Preciosa. Cenu, s kterou je spojeno jednorázové stipendium 10 000 Kè, získali:
Ing. Lucie Houdková z Fakulty chemické ,
Ing. Petr Kostelník z Fakulty strojního inenýrství,
Ing. Pavel Bare z Fakulty strojního inenýrství.

K ivotnímu jubileu

Brnìnské univerzity ve Vídni

K 80. narozeninám svého dlouholetého èlena a èestného pøedsedy profesora RNDr. Martina Èernohorského, CSc., uspoøádaly odborná skupina Pedagogická fyzika Èeské fyzikální spoleènosti JÈMF, sekce Fyzika Pøírodovìdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brnì a brnìnská poboèka Jednoty èeských matematikù a fyzikù slavnostní semináø. Na semináøi s názvem
Fyzika a fyzikální vzdìlávání u nás, který se uskuteènil prvního
øíjna 2003 v aule Centra VUT v Brnì na Antonínské ulici, vystoupila celá øada jubilantových pøátel a kolegù z mnoha oblastí
jeho obdivuhodnì úspìné vìdecké a pedagogické èinnosti.
(red)

EAIE (European Association for International Education) uspoøádala od 10. do 13. záøí 2003 na Vídeòské univerzitì 15. výroèní
konferenci. Vech est brnìnských vysokých kol se zúèastnilo
soubìnì probíhající výstavy spoleèným stánkem s názvem Brnìnské univerzity. Tìitì prezentace bylo na MU, která pøipravila
koneènou verzi broury The Brno Universities i expozici. Útvar
vnìjích vztahù VUT v Brnì pøipravil text a obrázky týkající se
naí univerzity a podílel se na zajitìní finanèních prostøedkù.
Nakladatelství VUTIUM brouru The Brno Universities vydalo. Více informací pøinese pøítí èíslo.
Ing. Bohumír Svoboda
9/2003
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Ocenìní nejlepího absolventa
vysoké umìlecké koly
Galerie Klatovy/Klenová a Zámek Týnec ve spolupráci s klatovskou tiskárnou Dragon Press letos poprvé
spoleènì vypsaly cenu START POINT prize cz 2003 pro nejlepího letoního absolventa vysoké umìlecké
koly. Cena je omezena na volné umìní a jejím smyslem je upozornit na mladé zajímavé talenty, a tím jim
pomoci v nelehkém období, kdy nastupují na výtvarnou scénu.

Jana Besmáková: Mentální kolá (èást souboru)

N

a kadé ze ètyø kol  Akademie výtvarných umìní v Praze, Vysoká kola umìleckoprùmyslová v Praze, Fakulta výtvarných umìní VUT v Brnì a Katedra výtvarné tvorby PF OU
v Ostravì  probìhl výbìr, kde ètyøèlenné komise (jejich èlenové byli vdy z poloviny nominováni kolou, z druhé poloviny
poøadateli) vybraly ètyøi kandidáty. Výstava jejich prací probìhla od 15. srpna do 5. øíjna v Sýpce Klenová. Porota, sestavená
z odborníkù na souèasné umìní, kteøí zároveò nemìli ádnou
vazbu na jednotlivé koly, a z poøadatelù, vybrala jako prvního
laureáta ceny START POINT letoní absolventku brnìnské
FaVU Janu Besmákovou.
Práce Jany Besmákové Mentální kolá se skládá ze tøinácti
obrazù, z nich kadý je proveden v naprosto jiném stylu, a ze
sloitì strukturovaných textù. Pøestoe jsou obrazy suverénnì
namalované, rozhodnì je nelze vnímat jako autonomní díla.
Malba je zbìná, podkladem je obyèejný sololit. Význam vak
má celek, jeho nedílnou souèástí jsou právì texty  obrazy
naopak autorka tituluje jako ilustrace, èím je dokonce staví
vùèi textùm do podøízené polohy. Texty se vìtinou skládají ze
tøí èástí (nìkdy existuje k jednomu obrazu i více variant): první
z nich je literárnì pojatý, s obrazem soubìný pøíbìh, druhou
tvoøí strohý komentáø a tøetí návod ke vnímání obrazu v podobì
konkrétních instrukcí. Projekt, pohybující se mezi realitou
autorèina ivota a koatì konstruovanou fikcí, otevøenì ref lektuje intimní stránky jejího ivota, spojené s její tìlesností i psychikou, které interpretuje prostøednictvím ryze individuálních
i tradièních symbolù. Pøestoe zde takto vyhrocená osobní te-
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matika pùsobila spíe jako pøítì, celá práce prozrazuje silnou
a originální osobnost.
Odmìnou pro vítìznou laureátku je samostatná výstava, která bude pøítí rok probíhat soubìnì s nominaèní výstavou. Na
ní bude moci prezentovat svùj autorský projekt, který vznikne
v prùbìhu prvního roku po absolvování studia. K výstavì vydá
tiskárna Dragon Press, která byla sponzorem ceny, zdarma katalog. Souèástí odmìny bude i jednomìsíèní pobyt v rezidenèním centru Zámek Týnec. Cena by mìla podnítit i urèitou konkurenci mezi jednotlivými kolami. Ty nové, mimopraské, které se objevily a v devadesátých letech a dnes tvrdì bojují o své
místo na slunci, finance i pozice v rámci vlastních mìst a univerzit, mají ambice dotáhnout se na ty ji zavedené, pùsobící
v centru.
Podle èasopisu PARS PRO TOTO 3/2003 zpracoval mau

Jana Besmáková: Mentální kolá (èást souboru)

SUMMARY:
This year for the first time, the Klatovy/Klenová art gallery and
the Týnec Castle, in co-operation with Dragon Press, have jointly
staged a START POINT prize cz 2003 competition of artistic school
graduates. Free art is the only category of the competition, which
should draw attention to young talented artists. At each of the
four schools  Academy of Fine Arts in Prague, Academy of Arts,
Architecture and Design in Prague, BUT Faculty of Fine Arts, and
Department of Fine Arts at the Pedagogical Faculty of University
of Ostrava  candidates have been selected. A jury consisting of
experts in contemporary arts and organisers has chosen Ms Jana
Besmáková, this years graduate from the Faculty of the BUT Faculty of Fine Arts, as the first START POINT prize winner.
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Hodiny na hradì Veveøí
po letech znovu odmìøují èas

Opravu hodinového stroje provedla hodináøská dílna Vladimíra Dvoøáka.

H

istorické hodiny v bøitové vìi hradu Veveøí nad Brnìnskou pøehradou opìt jdou. Sputìní opraveného hodinového stroje v sobotu 27. záøí je Bròany vnímáno jako nadìje na
oivení desítky let chátrajícího hradu, který mìl podle historikù pro moravské markrabství stejný význam jako Karltejn pro
èeské království. Nefunkèní hodiny pak symbolizovaly neutìený stav, do kterého se památka v posledním pùlstoletí dostala.
Pro hrad Veveøí je to významný okamik a vem, kteøí se o nìj
zaslouili, z celého srdce dìkuji, vyjádøil své pocity kastelán
Petr Fedor.
A jeho podìkování bylo zcela na místì. Hodinový stroj, který
pochází z první poloviny 19. století, mohl být opraven a vrácen na
své místo ve vìi jen díky výtìku veøejné sbírky. V ní se podaøilo
za dva mìsíce shromádit pøes ètvrt milionu korun. Do sbírky
se zapojily stovky obyvatel Brna a Moravy, øada významných
osobností i moravských firem. Kromì získání penìz se tak daøí
naplòovat i dalí její cíl  upozornit veøejnost na stav historické
památky, která nutnì potøebuje podporu z veøejných rozpoètù.
Opravu vìních hodin provedla hodináøská dílna mistra
Vladimíra Dvoøáka v Uherském Hraditi. Vèetnì ulití nového
cimbálu, pozlacení pùvodních ruèièek a montáe si práce vyádaly 115 tisíc korun. Zajímavostí je, e vzácný hodinový stroj
bylo nyní mono opravit jen proto, e zlodìji, kteøí pøed nìkolika lety do vìe vnikli, si zøejmì z neznalosti odnesli jeho mladího a mnohem ménì hodnotného druha.

Podle kastelána Fedora bude zbylá èást sbírky a také dalí
stále pøicházející peníze pouity na pokraèující restaurování
nástìnných maleb v nejzachovalejí místnosti hradu  palácové
jídelnì. O zafixování znièené výzdoby se postaral pøíspìvek
brnìnského magistrátu, definitivní obnovu pomùe zajistit výtìek sbírky. Èíslo úètu sbírky v Raiffeisenbank je 1082003030/
/5500, informace je mono získat i pøímo v pokladnì hradu, na
e-mailu: sbirka@veveri.cz nebo na tel.: 545 212 989.
Na kompletní rekonstrukci hradu Veveøí by bylo podle odhadù zapotøebí tøi ètvrtì miliardy korun. Financování letoní
etapy obnovy pochází z více zdrojù. Nejvìtím dílem se na nìm
podílí ministerstvo kultury, které letos uvolnilo dva miliony
korun. Mìsto Brno dalo 330 tisíc na záchranu maleb, 800 tisíc
jsme si vydìlali vlastním provozem, uvedl kastelán Fedor.
Hrad, o kterém lze najít první zmínky ji z poèátku minulého
tisíciletí, zaíval nejvìtí rozkvìt za panování moravských Lucemburkù. Devastace zaèala za války, kdy v nìm sídlily zvlátní
jednotky nìmecké armády, a pokraèovala v dobì, kdy pøipadl
Státním lesùm. Od roku 1972 byl hrad ve správì VUT v Brnì.
Tehdy dolo k nákladnému zpevnìní naruené statiky hradu,
i kdy podle mnohých odborníkù nevhodnou metodou. V roce
1999 bylo Veveøí pøevedeno Památkovému ústavu v Brnì.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Ruèièky na ciferníku vìních hodin na Veveøí se ji znovu pohybují.
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Nové uèební texty a publikace

REKTORÁT
Nakladatelství VUTIUM
The Brno Universities
2003  1. vyd.  76 s., ISBN 80-214-2435-4

PÍA, Zdenìk
Výmìna dat mezi systémy CAD
2003  sv. 200  28 s., ISBN 80-214-2440-0

MARTIEK, Dalibor
Technické aplikace digitální geometrie
2003  sv. 121  30 s., ISBN 80-214-2459-1

PATOÈKA, Stanislav
Výzkum stavu prostøedí pøi místním odsávání
2003  sv. 201  32 s., ISBN 80-214-2441-9

KOUTNÝ, Jan
Moderní urbanistické koncepce
2003  sv. 122  26 s., ISBN 80-214-2463-X

Edice Habilitaèní a inauguraèní spisy
SMEJKAL, Vladimír
Elektronický podpis jako nástroj pro zvýení
bezpeènosti informaèních systémù
2003  sv. 118  30 s., ISBN 80-214-2447-8

FEKT
EBESTA, Vladimír  SMÉKAL, Zdenìk
Signály a soustavy
Pøednáky
2003  1. vyd.  145 s., ISBN 80-214-2434-6

UTA, Jiøí
Predikce poruování kovù pøi tváøení
2003  sv. 198  28 s., ISBN 80-214-2438-9

ULC, Jan
Souèasné metody stanovení charakteristik
proudící kapaliny a jejich aplikace pøi fyzikálním a matematickém modelování v hydrotechnice
2003  sv. 119  36 s., ISBN 80-214-2457-5

SVAÈINA, Jiøí  JAKUBOVÁ, Ivana
Speciální elektronické souèástky a jejich
aplikace
Návody pro laboratorní cvièení
2003  1. vyd.  56 s., ISBN 80-214-2448-6

DOÈKAL, Ale
Konstrukèní optimalizace ozubené pøevodovky s ohledem na sniování hlukové emise
2003  sv. 199  29 s., ISBN 80-214-2439-7

PONÍIL, Petr
Prostorové teselace: klasifikace a vyuití v materiálovém inenýrství
2003  sv. 120  29 s., ISBN 80-214-2458-3

Vìdecké spisy
Vysokého uèení technického v Brnì
Edice PhD Thesis
BARÁK, Josef
Záøení plazmatu elektrického oblouku
2003  sv. 196  32 s., ISBN 80-214-2446-X
JOPEK, Miroslav
Modelování mechanického chování ocelí za
vyích rychlostí deformace
2003  sv. 197  32 s., ISBN 80-214-2437-0

Summary:

(p. 8)
In the first September week, BUT Faculty
of Business and Management organised
an 11th International Conference concerned with business and economic development in Central and Eastern Europe
and its implications for economic integration into wider Europe. The list of participants, from European and overseas
countries, included Mr Laurie Walker, an
official representative of the EU Directorate, from the Department of General
Enlargement. BUT News invited this distinguished guest for a short interview.
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(p. 12)
Institute of Aviation at the BUT Faculty of
Mechanical Engineering held a 2003
International Seminar On New Trends In
Civil Aviation from 10th to 11th September
2003. Next to aviation engineering specialists, the seminar, which aims to
present research results and to help exchange experience in all the areas of civil
aviation, was attended by doctoral students and their supervisors from the Institute of Aviation at the BUT Faculty,
from the Department of Transport, and
Transport and Communication Economics at ilina University, Slovakia, and from
the Department of Aviation Transport at
the Faculty of Transport Sciences of Czech
Technical University in Prague.

(p. 14)
An opening ceremony for two reconstructed buildings of the Faculty of Civil
Engineering at Veveøí 95 took place on
18th September 2003. Thus, the long reconstruction of the historic premises
that, in several stages, had taken place
from 1992 when the buildings built in
1911 and originally owned by the Czech
Technical University in Brno were
handed back by the Brno Military Academy. This institution moved into the
buildings of Military Technical Academy,
a new name given to the Technical University dissolved in 1951. The extensive
and difficult reconstruction of all the
premises has cost about 600 million
CZK.
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Sochaøské bienále skonèilo
V areálu bývalého kartuziánského klátera na
Boetìchovì ulici, kde nyní sídlí Fakulta informaèních technologií VUT v Brnì, bylo v nedìli
7. záøí slavnostnì ukonèeno IV. mezinárodní
sochaøské bienále Kámen 03. Od 17. srpna sochaøi Ján Gejdo ze Slovenska, Gábor Miklya
z Maïarska, Eva Roucka z Francie a Martin Slovák z Èeské republiky opracovávali pod korunami stromù v kláterní zahradì pískovcové
bloky z lomu v Podhorním Újezdì. Nemìli zadá-

no ádné konkrétní téma, a mohli se tak nechat pøi tvorbì inspirovat kamenem samým
i duchovním prostøedím starobylého klátera. Místo má svého ducha, ta atmosféra na
umìlce velmi pùsobí. Znám to z vlastní zkuenosti, protoe jsem se tady zúèastnil pøedchozích roèníkù, øekl jeden z organizátorù
bienále Jiøí Marek. Vytvoøené sochy budou
instalovány ve stálé galerii nad øekou Svratkou na Bakalovì nábøeí v Brnì.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková
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FATRA je z historického hlediska prvním zpracovatelem plastù v Èeské republice a je nerozluènì spojena s rozvojem plastikáøské výroby v èeských zemích. Byla zaloena v roce 1935 se zamìøením na výrobky z prye. V roce
1941 zapoèala její postupná orientace na plastikáøskou výrobu.
Zpracování plastù pomáhala Fatra zavádìt v øadì jiných podnikù, které po
urèitý èas spravovala. Spoluvytváøela terminologii oboru a poskytla èeskému
odvìtví pojmy, z nich mnohé zobecnìly (novodur, igelit). Z Fatry pocházejí
první èeské výrobky z PVC a závod si svou pøední pozici ve vyuívání
a rozvoji nových zpracovatelských technologií drí dodnes. Teoreticky poøádáním jediné mezinárodní plastikáøské konference v Èeské republice a prakticky napø. vyuíváním nejnovìjích zpracovatelských technologií thermofixace
a chill-roll.
Sídlem závodu je mìsto Napajedla a jeho souèástí je i bývalý závod Technoplast v Chropyni. Výrobky z PVC, PE, BO PET a PP nacházejí uplatnìní ve
stavebnictví, potravináøském, spotøebitelském, nábytkáøském a automobilovém prùmyslu, v tìebním prùmyslu, zemìdìlství a zdravotnictví. Výrobní
program tvoøí podlahoviny, izolaèní fólie, technické fólie, obalové materiály (sáèky, taky, pytle, hadice, tvarované obaly), paropropustné fólie pro
dìtskou a dámskou hygienu, PET fólie, dopravní pásy, hadièky, profily, koenky pro obuvnictví i odìvní prùmysl, èalounictví a galanterii, poromery
obuvnické a míèové, ubrusoviny a dalí. Kvalitní výrobky míøí i k pøímým spotøebitelùm, je to zejména tradièní znaèka podlahových krytin LINO
FATRA a nová generace podlahovin THERMOFIX.
Více ne est desetiletí Fatra trvale zlepuje podnikové procesy s dùrazem na ochranu ivotního prostøedí volbou vhodných materiálù, technologií
a zpùsobù uití. Výsledkem tohoto úsilí je certifikace výroby podle norem ISO 9001 a 14001. Ke kadodenní praxi neodluènì patøí dodrování
etických standardù v obchodních a pracovních vztazích a ochrana ivotního prostøedí.
Moderními metodami personálního øízení Fatra rozvíjí a vyuívá schopnosti pozitivnì motivovaných zamìstnancù. Pøíznivì ovlivòuje ivot lidí ve
svém regionu podporou vzdìlávání, kultury, sportu a humanitární èinnosti, ve kterých se s neobyèejným citem propojují obchodní zájmy firmy
s nekomerèními aktivitami. Tìitìm je podpora regionálního sportu, kultury a aktivit ve prospìch dìtských a mládenických kolektivù. V souèasné
sezónì nastoupily do prvoligových soutìí dva týmy s Fatrou na dresu  volejbalisté ze Zlína a házenkáøi z Napajedel.
Fatra je souèasnì významným zamìstnavatelem ve zlínském regionu Na pracovitích v Napajedlích a Chropyni zamìstnává 1 820 pracovníkù.
Z tohoto poètu je 131 zamìstnancù s vysokokolským vzdìláním. Zájmem firmy je tuto skupinu posílit a pøipravit do dalího období vhodné
personální náhrady se znalostmi pouívaných technologií a procesù. Kadoroènì pøijímáme na asistentská místa nìkolik absolventù kol pøevánì
se zamìøením na technologii zpracování plastù nebo s chemickým zamìøením.
Absolventùm nabízíme:
 adaptaèní program
 monost dalího odborného a osobního rozvoje
 program sociálních výhod
S øadou studentù spolupracujeme na diplomových pracích nebo pro nì zajiujeme odborné praxe. Udrujeme trvale kontakty s vysokými kolami
rùzného zamìøení. Dlouhodobì spolupracujeme s technologickou fakultou Univerzity Tomáe Bati ve Zlínì, øada jejích absolventù je pro nai firmu
pøínosem.
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