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na VUT v Brnû
Ve Zlínû budou vzdûlávat odborníky na reklamu aneb nová fakulta je na obzoru

Své domovské zázemí bude Institut reklamní tvorby a marketingov˘ch komunikací mít prozatím v prostorách budovy Fakulty technologické
Reklama, marketing, komunikace – tfii sudiãky ovlivÀující tak v˘raznû na‰i souãasnou trÏní spoleãnost. Bez nich to prostû nejde, úspûch a prosperita podnikÛ a dal‰ích (i nev˘robních) subjektÛ na nich pfiímo fatálnû závisí.
Mnohdy kroutíme nevûfiícnû hlavou nad stupidními projevy reklamy napfiíklad
v televizi ãi nad neschopností vzájemné komunikace, kamkoli se vrtneme – tfieba
na úfiadech ãi pfii pohledu na na‰e politiky. V‰ichni se pracnû uãíme v praxi v‰emu
novému, co doba pfiiná‰í. K rychlej‰ímu, snaz‰ímu a efektivnûj‰ímu zvládnutí
poznatkÛ a rozvoji na‰ich schopností pomohou zku‰enosti a odborná erudice tûch
druh˘ch, co vûdí ãi umí víc neÏ my. A tak nás nepfiekvapí, ale spí‰ mile potû‰í, Ïe
právû Vysoké uãení technické pfiiná‰í do vzdûlávací nabídky nové studijní obory –
reklamní tvorbu a marketingové komunikace. Ty bude moÏno studovat na dvou
katedrách novû vzniklého Institutu reklamní tvorby a marketingov˘ch komunikací
ve Zlínû.
(âtûte dál na str. 2)

„Reklama na zdraví“ Moniky Divi‰ové

Událost mûsíce
Ve Zlínû budou vzdûlávat odborníky na reklamu
(pokraã.) Na tiskové konferenci, uspofiádané 4. ãervna na Fakultû technologické ve Zlínû, objasÀovali pfiítomn˘m novináfiÛm ãelní pfiedstavitelé VUT dÛvody, které vedly ke vzniku Institutu reklamní tvorby a marketingov˘ch komunikací. Zlín‰tí akademiãtí funkcionáfii se nijak netajili s úmyslem zaloÏit ve Zlínû samostatnou univerzitu. Jak uvedl prorektor pro rozvoj VUT doc. Petr Sáha, univerzita by se podle nepsan˘ch pravidel mûla skládat minimálnû ze tfií fakult. Dvû fakulty ve Zlínû jiÏ jsou, tou tfietí nûkdy v blízké budoucnosti zfiejmû bude
právû Institut reklamní tvorby a marketingov˘ch komunikací. AÏ se podafií utvofiit v úplnosti akademickou obec,
bude jej moÏné pfietransformovat ve fakultu. Na obzoru se koneckoncÛ r˘suje vznik zlínského regionu, coÏ
zámûry ZlíÀanÛ je‰tû více podpofií.
Nápad zfiídit ve Zlínû právû Institut reklamní tvorby a marketingov˘ch komunikací má svou jistou logiku, uváÏíme-li, Ïe dosud Ïádná vysoká ‰kola v âeské republice neposkytovala komplexní v˘chovu v tûchto oborech.
DÛvodÛ a argumentÛ pro jeho vznik v‰ak bylo vícero. Novému Institutu totiÏ kynou v˘hodné existenãní podmínky, dané technick˘m, dislokaãním i sociálním zázemím, které poskytnou obû zlínské fakulty (FT a FaME),
s nimiÏ bude Institut spolupracovat. Efekt v‰ak pfiinese i zam˘‰lená kooperace s dal‰ími, zejména místními institucemi, napfi. s katedrou designu, vy‰‰í filmovou ‰kolou ãi filmov˘mi ateliéry ve Zlínû. Institut mÛÏe na jedné
stranû ãerpat z hospodáfiského i du‰evního potenciálu Zlína a na stranû druhé jej obohacovat tím, Ïe zde bude
soustfiedit pfiední odborníky z vysok˘ch ‰kol umûleck˘ch smûrÛ i z praxe, vychovávat nové talenty a do praxe
pfiiná‰et v˘sledky své tvÛrãí práce.
V nadcházejícím novém ‰kolním roce se v Institutu sejde kolem 46 studentÛ. Podle slov dûkana Fakulty technologické Jifiího Dostála bude v budoucnu zde studovat celkem 190 studentÛ a uãit 16 aÏ 18 pedagogÛ.
·kola zatím nezaznamenala nûjak v˘raznou invazi uchazeãÛ o tyto obory, coÏ je dáno, jak uvedl fieditel Institutu
ak. malífi Jan Meisner, tím, Ïe se na vefiejnosti o tomto typu studia je‰tû moc neví. Av‰ak tyto atraktivní a na
trhu tak Ïádané obory jistû své poãetné zájemce najdou, a to i u lidí z praxe.
(yk)

V˘tvarné návrhy prvních studentek katedry reklamní tvorby
Foto: Anna Pecková

Tisková oprava
V minulém, 5. ãísle ãasopisu, v rubrice Zprávy z akademického senátu si pofiádnû zafiádil ‰otek. V oti‰tûném
seznamu ãlenÛ Vûdecké rady na str. 4 se vyskytly následkem typografické úpravy chyby, na nûÏ chceme ãtenáfie
upozornit. Doc. Ing. Jan Solafi, CSc., Ing. Miroslav âáslavsk˘ a Ing. Libor Martínek nejsou „od záfií 1993
námûstkem ministra, M·MT Praha“, jak je zde nûkolikrát nesprávnû uvedeno. Dozvûdûli jsme se také, Ïe doc.
Solafi je od kvûtna tohoto roku fieditelem pro strategii a rozvoj v První brnûnské strojírnû Brno.
Chybná informace se objevila také v ãlánku doc. Ing. Josefa Kosa, CSc. „K nedoÏitému pûtasedmdesátiletému
Ïivotnímu jubileu doc. Ing. arch. Jaroslava Medka“ na str. 23. Autor v nûm mylnû pfiisuzuje autorství objektu
Administrativní budovy okresní prokuratury, bezpeãnosti a advokacie v KromûfiíÏi doc. Medkovi. Skuteãn˘m
autorem je v‰ak doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc., kter˘ za tuto architektonickou práci obdrÏel ãestné „Uznání
II. stupnû“ v krajském kole „Pfiehlídky architektonick˘ch prací ãlenÛ Svazu architektÛ âSR za období 1978“.
Redakce
Za zmínûné dezinformace se omlouváme.
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Zprávy z Akademického senátu

Vysoko‰kolsk˘ zákon trápil hlavy senátorÛ
Malé ohlédnutí za dosavadním prÛbûhem jednání
Poãínaje mûsícem bfieznem byl na zasedáních Akademického senátu VUT takfika
pravidelnû jedním z nejdÛleÏitûj‰ích bodÛ jednání návrh nového vysoko‰kolského
zákona. Senát se od prvopoãátku aktivnû zajímal o jeho pfiípravu, a aãkoliv mûl své
v˘hrady k pfiedloÏen˘m pracovním verzím, nechtûl je v zásadû negovat, spí‰e se
snaÏil neustál˘m zpracováváním pfiipomínek a stanovisek pfiispût k tomu, aby nov˘
vysoko‰kolsk˘ zákon odpovídal skuteãn˘m potfiebám vysok˘ch ‰kol.
Pracovní verze z 14. bfiezna
S první konkrétní iniciativou pfii‰la pracovní skupina z AS Fakulty stavební, jejíÏ zásadní pfiipomínky k pracovní verzi vládního zákona ze dne 14. 3. Akademick˘ senát
VUT aÏ na men‰í v˘hrady schválil. 8. dubna 1997 bylo svoláno mimofiádné zasedání AS VUT, na kterém senátofii zaujali zásadní stanovisko k tomuto vládnímu návrhu a zformulovali ho v dopise, zaslaném pfiedsedovi Rady V· Ivanu Wilhelmovi
a pfiedsedÛm akademick˘ch senátÛ ostatních vysok˘ch ‰kol. V nûm konstatovali, Ïe
zmûny zakotvené v této pracovní verzi jsou oproti návrhu, kter˘ byl v roce 1995 pfiipomínkován a projednáván v Parlamentu âR, tak v˘razné, Ïe je nezbytné v˘sledné
znûní navrÏeného zákona o vysok˘ch ‰kolách vãetnû dÛvodové zprávy pfiedloÏit
k diskusi akademick˘m obcím V·. V dopise se pfiitom upozorÀuje na ãtyfii základní
otázky, které vyÏadují hlub‰í zkoumání a ‰ir‰í diskusi:
1. Posun postavení Akreditaãní komise
2. Nové postavení vysok˘ch ‰kol vypl˘vající ze zmûny V· ve vefiejnû právní instituci
3. Pfiesun kompetencí samosprávn˘ch orgánÛ (RV·, AS ‰kol a AS fakult)
4.. Zmûna postavení fakult a chybûjící vymezení kompetencí a práv ústavÛ a pracovi‰È fakult
Sporná místa v zákonû
11. dubna 1997 zasílá pfiedseda AS VUT dopis pfiedsednictvu Rady vysok˘ch ‰kol,
v nûmÏ spolu s ãlenkou legislativní komise AS VUT doc. Münsterovou upfiesnil ty
sporné body, které mezi senátory vzbudily nejvût‰í pozornost a pochybnosti.
Pfiedev‰ím pojem „vysoká vefiejná ‰kola“ senátory zneklidÀuje, neboÈ není jasnû vymezen jeho obsah a nejsou specifikovány konkrétní dopady, které tato zmûna s sebou pfiinese, napfi. v oblasti majetko-právní. Senát dále zásadnû odmítá smluvní
platy pro pracovníky V· a pfiechod nûkter˘ch rozhodovacích pravomocí senátu ze
schvalovacích na projednávací. Pokud jde o ‰kolné, jako jedinou moÏnou variantu
je pfiipraven akceptovat platbu za nadstandardní délku ãi formu studia.
Doporuãuje také vûnovat pozornost vymezení pravomocí mezi ‰kolou, fakultou
a sloÏkami fakulty a rovnûÏ vyváÏenosti samosprávn˘ch a exekutivních orgánÛ na
v‰ech jejich úrovních. Akreditaãní komise by podle AS VUT mûla b˘t siln˘m, nezávisl˘m orgánem, kter˘ má vlastní rozhodovací pravomoc zejména v otázkách zmûny struktury a zfiízení V·. Cokoliv by se v souãasném systému fiízení V· mûlo zmûnit, je tfieba pfiedem pfiedloÏit k diskusi ‰iroké akademické obci V·.
Pfiipomínky do Rady vysok˘ch ‰kol
Na zasedání AS VUT dne 22. dubna 1997 podala Eva Münsterová zprávu o jednání
pfiedsednictva Rady vysok˘ch ‰kol, které se konalo 17. dubna. Vyzvala ostatní, aby
vyuÏili svého práva a podali k návrhu své pfiipomínky. Ty totiÏ agentura RV· zpracovává a prÛbûÏnû o nich jedná s M·MT. V˘sledn˘ návrh pak bude pfiedloÏen k pfiipomínkování akademick˘m senátÛm V· a následnû se k nûmu pfiedsednictvo, pfiípadnû plénum RV· s koneãnou platností vyjádfií. (Pozdûji doc. Münsterová uvedla,
Ïe konkrétní pfiipomínky rozpracovaly pouze tfii vysoké ‰koly!) Na tomto zasedání
rektor Petr Vavfiín senátu sdûlil, Ïe zákon by mûl vejít v platnost od záfií 1998.
Nejasnosti kolem „vefiejné vysoké ‰koly“
6. kvûtna na zasedání AS VUT jeho pfiedseda Simeon Zmrzl˘ informoval ostatní
o v˘sledku konzultace, kterou mûl s doc. Slavonûm z Právnické fakulty MU v otázce navrhované zmûny postavení vysoké ‰koly vÛãi státu. Doc. SlavoÀ, kter˘ se
úãastnil konzultací pfii vytváfiení Statutu VUT z roku 1991, se domnívá, Ïe
pojem vefiejná vysoká ‰kola s sebou pfiinese vût‰í samosprávu V·, vût‰í finanãní
samostatnost se v‰emi klady i zápory z toho vypl˘vajícími. Doposud v‰ak není jasné, zda budou V· rozpoãtové nebo pfiíspûvkové organizace, a ani majetkové

pomûry nejsou zcela vyjasnûny. Sám ministr Pilip v rozhovoru s rektory a pfiedsedy
AS brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol konstatoval, Ïe pojem vefiejná vysoká ‰kola se promítá i do jin˘ch oblastí, zejména zákonÛ, a jsou proto nezbytná dal‰í jednání s ministry pfiíslu‰n˘ch resortÛ.
Pracovní verze z 9. dubna
12. dubna zaslal Akademick˘ senát VUT dopis pfiedsedovi Rady vysok˘ch ‰kol Ivanu
Wilhelmovi, v nûmÏ formuloval pfiipomínky k vládnímu návrhu zákona o V· ze dne
9. 4. 1997. V první ãásti tohoto materiálu se vyjádfiil ke koncepãním otázkám tohoto návrhu zákona a v dal‰í ãásti pak k jednotliv˘m paragrafÛm. K tûmto pfiipomínkám pfiitom vÏdy pfiipojuje vlastní návrhy znûní.
Pfiipomínky AS VUT Brno k vládnímu návrhu zákona o vysok˘ch ‰kolách ze dne 9. 4. 1997 ve zkratce...
AS VUT poÏaduje, aby návrh zákona explitnû deklaroval, Ïe vysoké ‰koly jsou
samosprávné
• základním atributem vysoké ‰koly je minimálnû jeden akreditovan˘ obor
magisterského studia
• právo poskytovat vysoko‰kolské vzdûlání musí b˘t vyhrazeno pouze vysok˘m
‰kolám
• vysoká ‰kola se zfiizuje jako státní nebo soukromá
Akademick˘m senátÛm ‰koly a fakult je nutno ponechat tyto kompetence:
• volbu rektora a dûkana a schvalování prorektorÛ, prodûkanÛ a ãlenÛ vûdeck˘ch rad
• schvalování ve‰ker˘ch záleÏitostí, které souvisejí s ãinností vysoké ‰koly a v˘raznû
ovlivÀují její chod, tedy i schvalování studijních programÛ
Senát zdÛrazÀuje, Ïe fakulty jsou základními sloÏkami vysok˘ch ‰kol a musí mít
ve‰keré kompetence v oblasti fiízení, s v˘jimkou hospodafiení se státním majetkem
a státem pfiidûlen˘mi finanãními prostfiedky.
Platy zamûstnancÛ státní vysoké ‰koly vychází z tarifních platÛ státních zamûstnancÛ.
Pro senát je pfiijatelná jen ta forma ‰kolného, která bude mít motivaãní úãinky na
dodrÏování standardní délky studia.
Senát se staví odmítavû ke zfiizování soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol, pokud nebude
proveden dÛkladn˘ rozbor dopadu vzniku tohoto typu ‰kol na vysoké ‰kolství.
Poslaneck˘ návrh
AS VUT reagoval na skuteãnost, Ïe Poslanecké snûmovnû byl pfiedloÏen poslancem
E. Zemanem z âSSD dal‰í návrh V· zákona. V dopise, kter˘ senát adresoval pfiedsedovi v˘boru pro vûdu, vzdûlání a kulturu Michalu Prokopovi,je znovu vysloven
poÏadavek, aby akademické obce mûly moÏnost se ke v‰em návrhÛm vyjádfiit dfiíve,
neÏ je bude projednávat Parlament âR. VÏdyÈ ti, jichÏ se tento zákon bezprostfiednû t˘ká, mají nejlep‰í pfiedstavu o dopadech navrhovan˘ch zmûn.
Jednání pfiedsednictva Rady vysok˘ch ‰kol
Na jednání AS VUT dne 3. ãervna 1997 doc. Münsterová seznámila pfiítomné senátory s obsahem jednání Pfiedsednictva Rady V· (15. 5.) a pléna RV· (22. 5.) Sdûlila,
Ïe obsahem pojmu „vefiejná vysoká ‰kola“ se bude zab˘vat komise sloÏená ze zástupcÛ M·MT a MF. Podmínky udûlování akreditace V· nejsou dosud jasné a budou teprve dofie‰eny. Rada vysok˘ch ‰kol ani âeská konference rektorÛ nemá b˘t
ve vysoko‰kolském zákonû definována, neboÈ podle ministerstva ‰kolství i ostatních ministrÛ nespadají do jeho pÛsobnosti.
RV· obhajuje model, podle nûhoÏ by si kaÏdá vysoká ‰kola vytvofiila vlastní platov˘
fiád za pfiedpokladu, Ïe si sama také stanoví poãet pracovníkÛ a objem mzdov˘ch
prostfiedkÛ. Zatímco M·MT i zamûstnanecká komora prosazuje ‰kolné, studentská
komora RV· se ‰koln˘m zásadnû nesouhlasí. O subjektivitû fakult se zatím nejednalo. Legislativní komise RV· pfiipravuje dne 5. 6. nov˘ materiál, kter˘ pfiedloÏí
k vnûj‰ímu pfiipomínkovacímu fiízení. V Parlamentu má b˘t návrh zákona projednáván v fiíjnu 1997.
AS VUT se na tomto zasedání také usnesl napsat dopis v‰em ãlenÛm podv˘boru
Poslanecké snûmovny se Ïádostí o pfiipomínkování návrhu poslance Zemana.

Zprávy z Vûdecké rady
Zákon spûchá do Parlamentu
Poslanecká snûmovna se rozhodla projednat návrh poslance Zemana uÏ v ãervenci
a s ním souãasnû i vládní návrh. Jedinû tak si lze vysvûtlit neúmûrn˘ spûch, s nímÏ
si Rada vysok˘ch ‰kol vyÏádala pfiipomínkování poslední verze zákona z 30. kvûtna.
Na jeho pfiipomínkování v akademick˘ch senátech a akademick˘ch obcích V· stanovila lhÛtu v délce 5 dnÛ! V tak krátké dobû by v‰ak nebylo moÏné tento návrh
fiádnû prodiskutovat a opatfiit potfiebn˘mi pfiipomínkami. AS VUT si také nebyl
zcela jist, do jaké míry bere pfiedsednictvo R· pfiipomínky z akademick˘ch
senátÛ na vûdomí.
Dne 9. ãervna se AS VUT proto rozhodl písemnû vyjádfiit své stanovisko pfiedsednictvu Rady vysok˘ch ‰kol. V nûm v podstatû vyjadfiuje své znepokojení nad zpÛsobem, jak˘m toto pfiedsednictvo pfiipravovan˘ zákon projednává. Tím, Ïe zástupci V· obdrÏeli od pfiedsednictva RV· dal‰í verzi zákona dne 5. 6. a mûli na její
pfiipomínkování v akademick˘ch obcích ‰kol lhÛtu v délce pouh˘ch 5 dnÛ, vlastnû
pfiedsednictvo nesplnilo svÛj pfiíslib dan˘ akademick˘m senátÛm a fakticky
neumoÏnilo diskusi o návrhu zákona. Senát také konstatuje, Ïe se ãlenové pfiedsednictva a legislativní komise RV· pfiipomínkami z akademick˘ch senátÛ V· konkrétnû nezab˘vali, aãkoliv nûkolikrát deklarovali pfiesn˘ opak. AS VUT totiÏ dosud
neobdrÏel z jejich strany ke sv˘m stanoviskÛm a pfiipomínkám Ïádnou odpovûì.
Pfiekvapením pro senátory pak bylo zji‰tûní, Ïe návrh zákona má pfiijít do
Parlamentu k projednávání jiÏ v mûsíci ãervenci, takÏe akademické obce jiÏ nebudou mít dostatek ãasu se k jeho koneãné verzi vyjádfiit. AS VUT proto Ïádá, aby
pfiedsednictvo RV· provedlo anal˘zu, jak pfiedkládalo pfiipomínky akademick˘ch
senátÛ pfiedstavitelÛm M·MT a jak se tyto pfiipomínky promítly do nynûj‰í verze zákona. Dále poÏaduje vysvûtlení dÛvodÛ, pro které byly tyto pfiipomínky odmítnuty.
Znovu pfiipomíná pfiíslib pfiedsednictva RV· o tom, Ïe své koneãné stanovisko k návrhu zákona o V· nepfiedloÏí dfiíve, neÏ bude projednán v akademick˘ch obcích V·
a schválen snûmem RV·, coÏ pokládá za zcela legitimní postup.

4
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1.
Doc. Ing. Pavel Jura, CSc.
2.
Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
3.
Doc. Ing. Vladislav Musil, CSc.
Fakulta chemická
1.
Doc. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
2.
Doc. Ing. Václava Tomková, CSc.
Fakulta technologická
1.
Doc. Ing. Antonín Blaha, CSc.
2.
Doc. Ing. Petr Hlaváãek, CSc.
Fakulta podnikatelská
1.
Doc. Ing. Milo‰ Koch, CSc.
2.
Detlev Schmidt
Fakulta architektury
1.
Doc. Ing. arch. Zdenûk Makovsk˘

Jednání kolem pfiipravovaného nového zákona o vysok˘ch ‰kolách v‰ak zdaleka
není u konce. K tomuto tématu se hodláme vrátit v dal‰ím ãísle na‰eho ãasopisu.

Poslední verzi vládního zákona naleznete na internetovské adrese:http://
www.msmt.cz/cp1250/skupina3/vszakon/c1p16.htm
DÛvodová zpráva: http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/vszakon/duvod.htm
(yk)

Z rukou dûkana Fakulty podnikatelské pfievzali jmenovací dekrety noví docenti Detlev Schmidt a Milo‰ Koch.
Foto: Pfiemysl Janíãek

Profesorské fiízení
Jmenování nov˘ch docentÛ
3. fiádné zasedání Vûdecké rady VUT mûlo dne 6. ãervna
slavnostní charakter. V aule Rektorátu VUT byli za pfiítomnosti rektora, prorektora i v‰ech ãelních pfiedstavitelÛ 8 fakult slavnostnû pfiedstaveni noví docenti, ktefií
z rukou rektora VUT pfievzali jmenovací dekrety.
Fakulta stavební
1.
Doc. Ing. Oldfiich Hoffmann, CSc.
2.
Doc. Ing. âenûk Jarsk˘, CSc.
3.
Doc. RNDr. Ing. Ludmila Kubáãková, DrSc.
4.
Doc. RNDr. Jifií Macur, CSc.
5.
Doc. Ing. Drahomír Novák, CSc.
6.
Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.
7.
Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Fakulta strojní
1.
Doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc.
2.
Doc. RNDr. Pavel Tománek, CSc.
3.
Doc. Ing. Jan Voráãek, CSc.

Po slavnostním aktu pfiedání jmenovacích dekretÛ nov˘m docentÛm pokraãovalo zasedání Vûdecké rady ve
své dal‰í, jiÏ nevefiejné ãásti, jejímÏ programem bylo
profesorské fiízení. âlenÛm Vûdecké rady byl pfiednesen
návrh na jmenování tfií nov˘ch profesorÛ, které pfiedstavili zástupci z jejich fakult.
• 1. Fakulta chemická - doc. Ing. Josef Janãáfi, CSc. – obor „makromolekulární chemie“
• 2. Fakulta architektury - doc. Ing. arch. Jan Bukovsk˘, CSc. – obor „architektura“
• 3. Fakulta architektury - doc. Ing. arch. Helena Zemánková – obor „architektura“
Vûdecká rada projednala tyto tfii návrhy, konstatovala, Ïe byly splnûny v‰echny vûcné i formální náleÏitosti jmenovacího fiízení dle vyhl. ã. 447/90 Sb., tajn˘m hlasováním návrhy schválila a postoupila k dal‰ímu fiízení na M·MT âR.
(red)
Smutná zpráva
Ve vûku nedoÏit˘ch 50 let zemfiel 22. ãervna 1997 tajemník Fakulty elektrotechniky a informatiky Ing. Václav Zeman. Jeho náhl˘ a neãekan˘ odchod je pro tuto
fakultu velkou a nenahraditelnou ztrátou.
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Stanovisko kvestorÛ vysok˘ch ‰kol
k v˘voji financování vysokého
‰kolství v âeské republice
Kvestofii vysok˘ch ‰kol (V· âR) na svém zasedání ve dnech 12. – 13.bfiezna 1997
zhodnotili v˘sledky hospodafiení vysok˘ch ‰kol v uplynulém roce a rozpis pfiíspûvku neinvestiãních prostfiedkÛ pro rok 1997. Pfiijali následující závûry spolu s doporuãením rektorÛm V· âR.
Vysoké ‰koly mají proti dal‰ím typÛm ‰kol v resortu M·MT jisté odli‰nosti:
• Vedle vlastního vzdûlávacího procesu je tam jako integrální ãást rozvíjena vûda
a tvÛrãí ãinnost v národním a mezinárodním mûfiítku.
• Tomu odpovídá sloÏitost a rozsáhlost vybavení investiãním majetkem (laboratofie,
aparatury, nemocniãní zafiízení, poãítaãové systémy apod.).
• Zatímco v období po roce 1990 poãty ÏákÛ základních ‰kol systematicky klesaly
a poãty studentÛ v‰ech typÛ ‰kol stfiedních maximálnû stagnují, vzrostl poãet vysoko‰kolsky vzdûlávan˘ch studentÛ o 50%. Pfiitom celkov˘ poãet pracovníkÛ na vysok˘ch ‰kolách za shodné období poklesl o 10%.
Tomuto trendu ov‰em neodpovídají celkové v˘daje vefiejn˘ch rozpoãtÛ na jednotlivé typy ‰kol
(pro srovnání v˘voj nominálního indexu rozpoãtu ‰kol 1995/1989):
• základní ‰koly
343 %
• stfiední ‰koly
583 %
• z toho: gymnázia
650 %
• vysoké ‰koly
269 %
Pfiitom inflace za uvedené období mûfiená indexem spotfiebitelsk˘ch cen byla více
neÏ 272 %. Pro mûfiení inflace ve ‰kolsk˘ch v˘dajích není sice index spotfiebitelsk˘ch cen nejvhodnûj‰í, neboÈ neodráÏí strukturu spotfieby ‰kol, ale vhodnûj‰í
cenov˘ index ãeská statistická sluÏba neposkytuje.

Finance

• V rozporu s tímto principem zÛstává nominální hodnota normativÛ na studenta
prakticky stejná po nûkolik rokÛ. To v návaznosti na inflaci, spotfiební ko‰ typick˘ch nákladÛ V·, úpravy tabulek tarifních platÛ atd. zpÛsobuje jejich reáln˘ pokles.
Pomûr mzdov˘ch nákladÛ k provozním nákladÛm V· se trvale vyvíjí v neprospûch
provozních nákladÛ (75% ku 25%) pfii stále neuspokojivé hladinû mezd.
• Pravidelnû nejsou dostateãnû kryty úãelovû urãené prostfiedky na odpisy z úrovnû zfiizovatele. To spolu s rÛstem movitého i nemovitého majetku vytváfií dal‰í propad neinvestiãních prostfiedkÛ. Ty pak musí V· pouÏívat ze sv˘ch jiÏ tak omezen˘ch
provozních prostfiedkÛ.
• Dlouhodobû nekoordinovaná investiãní politika V· z úrovnû M·MT a absence
koncepce vysoko‰kolského vzdûlávání v âR vede k trvalému rÛstu rozestavûnosti,
a tím zablokování realizace úãeln˘ch rozvojov˘ch akcí, rekonstrukcí ãi modernizací
zastaralého fondu u fiady V· âR.
• Meziroãní nárÛst neinvestiãních prostfiedkÛ 1997/1996 u mnoha V· nekryje ani
oãekávanou inflaci a vládou provedené úpravy tarifÛ mezd, coÏ povede v roce
1997 - 1998 k dal‰ímu prohloubení krizové situace V·.
• Dlouhodobû navr‰ené problémy vysokého ‰kolství znamenají odliv kvalitních
pracovníkÛ zejména mlad‰ích kategorií. Dochází k neúmûrnému stárnutí pedagogick˘ch sborÛ, coÏ se projeví ve velmi krátkém období negativnû na kvalitû v˘uky,
vûdy i v˘zkumu.
Uvedené skuteãnosti a signály, které kvestofii jako odpovûdní ekonomiãtí pracovníci V· musí zvlá‰tû zodpovûdnû analyzovat, nás vedou k tomuto prohlá‰ení,
v nûmÏ se obracíme na své rektory a prostfiednictvím nich na M·MT a MF âR se Ïádostí o pfiijetí takov˘ch opatfiení, aby odvûtví vysok˘ch ‰kol nestihl podobn˘ osud
jako oblast zdravotnictví, dopravy apod.
Zpracovali kvestofii: âern˘ (VUT),Gale (MU), Kania (SU)

Napsali ãi fiekli o VUT
VystfiiÏeno z tisku

Financování vzdûlávacího v˘konu je realizováno prostfiednictvím normativÛ
neinvestiãních prostfiedkÛ na jednoho Ïáka (studenta) a ‰kolní rok. Srovnejme:
1992
1995
index 1995/1992
stfiední ‰koly:
gymnázia
9 490
20 120
212
obchodní akademie
8 900
19 742
221
pedagogická ‰kola
8 035
20 555
256
vysoké ‰koly:
filozofické, právnické,
ekonomické
16 921
23 300
137
pedagogické
21 151
27 960
132
technické
27 920
36 319
138
Je zjevné, Ïe normativní pfiíspûvek na roãní studium stfiedo‰koláka roste podstatnû
rychleji neÏ u srovnatelného vysoko‰koláka a v nûkter˘ch oborech se mu zaãíná
v absolutní hodnotû vyrovnávat.
Nelze se proto divit v˘sledkÛm hospodafiení V· za rok 1996, prokazujícím, Ïe
takov˘to zpÛsob financování V· vede k trvalému prohlubování deficitu rozpoãtové
situace na tûchto ‰kolách.
I pfies individuálnû rozdílné v˘sledky jednotliv˘ch V· lze konstatovat, Ïe dochází
u vût‰iny V· k situaci, kdy hospodáfiské v˘sledky jsou minimální, eventuálnû
záporné, coÏ spolu s v˘vojem rozdûlování pfiíspûvkÛ na rok 1997 a rozpoãtovou
situací státu vytvofií kritickou situaci vysok˘ch ‰kol v âR.
Jako hlavní pfiíãiny v˘‰e uvedené situace vidí kvestofii V· nesystémové zásahy do
rozpoãtÛ V·, eventuálnû pfiekonan˘ zpÛsob financování V·. Konkrétnû:
• ZpÛsob pfiidûlování prostfiedkÛ prostfiednictvím normativÛ na studenta by plnil
svoji funkci pouze za pfiedpokladu, Ïe bude z roku na rok valorizován, a to v závislostech na inflaãním v˘voji spotfiebitelsk˘ch cen i mzdovém v˘voji urãeném
zákonn˘mi úpravami tarifÛ.

Nov˘ jedenáctiãlenn˘ senát sestavili v tûchto dnech na Fakultû v˘tvarn˘ch
umûní VUT. Nyní zb˘vá je‰tû zvolit pfiedsedu senátu a nového dûkana.
„Odmítl jsem kandidovat,“ fiekl Veãerníku dosavadní dûkan Vladimír Preclík.
„Vycítil jsem, Ïe pro men‰í ãást pedagogického sboru nejsem ideální. PovaÏuji to za
malou obûÈ vzniklé situaci.“
(13. 5. 1997, Brnûnsk˘ veãerník)
Vítanou novinkou bylo umístûní festivalového ohniska (37. roãník mezinárodního
festivalu filmÛ pro dûti a mládeÏ ve Zlínû – pozn. red.) do Academia centra
Fakulty technologické VUT, v jehoÏ útulné aule se promítalo.
(24. 5. 1997, Rovnost)
Jako jednu z posledních novinek uvádí tzv. systém such˘ch podlah lehk˘ch plovoucích s izolaãní vrstvou z minerální vlny ORSIL. Tato novinka firmy ORSIL, spol.
s.r.o. âastolovice byla vyvinuta ve spolupráci s Vysok˘m uãením technick˘m v Brnû,
fakultou stavební.
(27. 5. 1997, Technick˘ t˘deník)
Devût fakult Vysokého uãení technického v Brnû hodlá pfiijmout
4 740 nov˘ch studentÛ ze 17 700 pfiihlá‰en˘ch. Termíny pfiijímacích zkou‰ek na jin˘ch vysok˘ch ‰kolách VUT v Brnû nerespektuje. Za dÛvod nepfiítomnosti u pfiijímacího fiízení uznává jen nemoc a jiné závaÏné omluvy.
(29. 5. 1997 Práce)
AMP velice spoléhá jak na spolupráci s kufiimsk˘m odborn˘m uãili‰tûm, tak
i brnûnsk˘m Vysok˘m uãením technick˘m. Chce si tak zajistit dal‰í odborníky,
ktefií udrÏí vysok˘ profesionální trend znaãky.
(30. 5. 1997, Rovnost)
(red)

Recenze, knihovny
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Nová uãebnice

Semináfi o moderních informaãních technologiích

Jan, Jifií: âíslicová filtrace, anal˘za a restaurace signálÛ.
Vysoké uãení technické v Brnû, edice Uãebnice – sv.2, 1997, 438 stran, ISBN
80-214-0816-2

Z iniciativy brnûnského klubu Asociace strojních inÏen˘rÛ (FS VUT Brno) byl dne
3. 6.1997 uspofiádán semináfi o moderních informaãních technologiích. Na organizaci této akce se podílela Ústfiední knihovna VUT, jejíÏ pracovnice (Mgr. Jursová
a M. Davidová) byly souãasnû i prÛvodkynûmi jeho první ãásti.
Po úvodních slovech, jimiÏ doc. Ing. B. Lacko zahájil semináfi, se úãastníci seznámili se souãasn˘m stavem knihovnicko-informaãních sluÏeb na VUT Brno vzhledem k historickému kontextu v˘voje ‰koly. Dal‰ím bodem programu bylo vyuÏívání elektronick˘ch informaãních zdrojÛ na CD-ROM, které jsou vystavovány ve studovnû Ústfiední knihovny. Souãástí pfiedná‰ky byly i základy re‰er‰ních strategií,
které umoÏÀují efektivní hledání, ukázky pfiipojení k nûkter˘m on-line katalogÛm
velk˘ch knihoven, informace o internetovsk˘ch nabídkách (kniÏní nakladatelé,
elektronické ãasopisy, jejich obsahy a abstrakta). Ve druhé ãásti semináfie vystoupil
Ing. Karen, kter˘ je fieditelem managementu firmy Albertina Icome Praha. Albertina
Icome je jednak producentem informaãních databází (napfi. Firemní monitor,
âeská národní bibliografie) a kromû toho na‰ím nejvût‰ím dovozcem zahraniãních
bibliografick˘ch a faktografick˘ch databází.
Ve svém pfiíspûvku informoval o nabídce titulÛ info databází pro jednotlivé technické obory. Zasvûcenû hovofiil o moÏnostech vyhledávání v síti Internet, respektive o zpfiístupÀování komerãních databází a finanãních podmínkách pfiístupu.
Z ohlasu zúãastnûn˘ch lze soudit, Ïe pfii‰la “správná informace v prav˘ ãas”. Je Ïádoucí, aby povûdomí o moÏnostech vyuÏívání moderních informaãních technologií bylo ‰ífieno co nejvíce. Zvlá‰tû v prostfiedí technické univerzity, kde vûdeãtí pracovníci a technici jsou zároveÀ uãiteli. Snad nejenom já mám pocit, Ïe se povedlo
realizovat uÏiteãnou akci.
Mgr. Nata‰a JURSOVÁ

V zahraniãní vûdecké literatufie je téma ãíslicového zpracování signálÛ, poãínaje asi
rokem 1965, zastoupeno velk˘m poãtem publikací. V posledním desetiletí, pfiedev‰ím díky prudkému rozvoji poãítaãové technologie, se moÏnosti aplikace metod
ãíslicové anal˘zy a syntézy signálÛ v˘raznû roz‰ífiily a prohloubily, a to i v netradiãních oborech. V na‰í, ãeské literatufie, je nabídka kniÏních publikací z této oblasti
znaãnû omezená, i kdyÏ poãet ãlánkÛ a pfiíspûvkÛ na konferencích i u nás roste.
Existuje sice, pfieváÏnû na technick˘ch univerzitách, dosti velk˘ poãet skript o ãíslicovém zpracování signálÛ ãi ãíslicové filtraci, z kniÏních publikací lze v‰ak uvést
asi jen knihu Uhlífi, J., Sovka, P.: âíslicové zpracování signálÛ (Vydavatelství âVUT
Praha, 1995, 312 stran, ISBN 80-01-01303-0), která shrnuje v˘klad základních znalostí z teorie deterministick˘ch a náhodn˘ch signálÛ, z teorie lineárních systémÛ
a teorie spektrální anal˘zy.
Osnovu recenzovaného díla prof. Jifiího Jana povaÏuji za moderní a vyváÏenou.
Autor se snaÏí o systémov˘ pfiístup k dané problematice, nekompiluje jen jednotlivé postupy, n˘brÏ uvádí fiadu souvislostí mezi jednotliv˘mi pfiístupy. SnaÏí se o vysvûtlení jednotliv˘ch pojmÛ a konceptÛ z teorie ãíslicového zpracování a anal˘zy
pfiedev‰ím jednorozmûrn˘ch signálÛ. ZpÛsob podání látky pfiesvûdãuje ãtenáfie
o bohat˘ch vlastních zku‰enostech autora, o jeho dlouholeté pedagogické praxi
a o odborném zázemí vzniklém pfii koncipování a v˘uce pfiedmûtu „signály, procesy a systémy“ na FEI VUT v Brnû.
O obsahu díla snad nejlépe informuje odstavec z úvodních poznámek autora.
“KníÏka uvádí v prvních ãtyfiech kapitolách pfiehled základní teorie diskrétních
systémÛ, signálÛ, procesÛ a transformací tak, aby se dal‰í v˘klad mohl pfieváÏnû
opírat jen o poznatky, které jsou v knize obsaÏeny. U ãtenáfie se tak pfiedpokládají
pouze základní matematické znalosti na úrovni úvodního vysoko‰kolského studia
technického nebo pfiírodovûdného, popfi. ekonomického smûru. UÏiteãné, i kdyÏ
nikoli nezbytné budou znalosti základní teorie signálu. V dal‰ích dvou kapitolách
jsou pak vysvûtleny principy klasické ãíslicové filtrace, vãetnû základních typÛ realizaãních struktur a metod návrhu filtrÛ a speciální filtrace opakujících se úsekÛ
signálu v ‰umu kumulaãními metodami. âíslicová reprezentace umoÏÀuje, na rozdíl od analogové, pracovat úãinnû také s komplexními signály. PrincipÛm jejich
pouÏití je vûnována sedmá kapitola. Následující dvû kapitoly jsou vûnovány základním pfiístupÛm k anal˘ze signálÛ - korelaãní a spektrální anal˘ze a moÏnostem
jejich vyuÏití v rÛzn˘ch oblastech. Skupina dal‰ích tfií kapitol je vûnována odhadÛm
neznámého signálu na základû jeho zkreslené verze, napfi. po prÛchodu zkreslujícím a ‰um produkujícím kanálem. Je uveden jak odhad na základû apriorních znalostí o statistick˘ch vlastnostech signálu - Wienerova filtrace, tak i metody zaloÏené
na modelech signálu - Kálmánovy filtry - a metody s postupnou aproximací a
adaptací na vlastnosti signálu. Samostatná kapitola je vûnována zmínce o nelineárních metodách, zejména tzv. homomorfické filtraci a jejich aplikacích. Vzhledem ke
vzrÛstajícímu praktickému v˘znamu je zvlá‰tní kapitola vûnována neuronov˘m sítím jako nelineárním signálov˘m procesorÛm a analyzátorÛm. V poslední kapitole
je pak naznaãeno zobecnûní pfiedchozích poznatkÛ a konceptÛ na vícerozmûrné
signály, pfiedev‰ím obrazová data.”
Knihu prof. Jifiího Jana povaÏuji za velmi zdafiilou obsahem, koncepcí, ‰ífií i podáním. Jsem pfiesvûdãen, Ïe dílo nalezne uplatnûní jako uãebnice pro studenty a doktorandy nejen na VUT v Brnû, ale i na ostatních vysok˘ch ‰kolách technického
a pfiírodovûdného smûru, a Ïe bude zdrojem informací i pro odborníky z praxe.
Ing.Robert Vích,DrSc.
Ústav radiotechniky a elektroniky AV âR

Souborn˘ katalog pfiístupn˘ v poãítaãové síti
V polovinû dubna leto‰ního roku byl uveden do provozu souborn˘ knihovní katalog VUT. Do roku 1994 mûl tento katalog podobu lístkové kartotéky. Z rozhodnutí vedení ‰koly byl v roce 1994 instalován do fakultních a ústavních knihoven VUT
automatizovan˘ knihovnick˘ systém MINIDOKIS (autor: doc. RNDr.
M. Fendrych, CSc. – CVIS). Jednotlivá knihovnická pracovi‰tû ukládají do tohoto
systému záznamy o kniÏních pfiírÛstcích. PÛvodní zámûr byl uloÏit záznamy o knihách od roku 1992 (tedy „nejÏivûj‰í“ ãást), av‰ak nûkteré knihovny se rozhodly pfiistoupit k retrospektivnímu ukládání celého knihovního fondu.
Pofiízení dat je tedy záleÏitostí fakult, v Ústfiední knihovnû je následnû provádûna
integrace dat. Jedná se o intelektuálnû manuální operaci s moÏností editace –
napfi. oprav formálních chyb a zbavování duplicit záznamÛ (tj. 1 titul a odpovídající v˘ãet signatur). V souãasné dobû obsahuje souborn˘ katalog cca 15 000 záznamÛ, které byly konvertovány ze systému MINIDOKIS do automatizovaného knihovnického systému TINLIB. Ten umoÏÀuje zpfiístupnûní katalogu v akademické
poãítaãové síti. Tedy z kaÏdého poãítaãe pfiipojeného k INTERNETU lze v souborném katalogu vyhledávat, a to protokolem telnet, adresa je bison.lib.vutbr.cz. Po dotazu na login je nutno napsat OPAC, password staãí potvrdit
klávesou enter. Vyhledávat je moÏné podle kritérií: autor, název, v˘razy tezauru
(klíãová slova).
V první fázi se usilovalo o co nejrychlej‰í zpfiístupnûní uloÏen˘ch informací
uÏivatelské vefiejnosti. Dal‰í etapa bude zamûfiena na postupné doplÀování tohoto
OPAC katalogu (Online Public Acces Catalogue) a na zkvalitnûní záznamÛ.
Námûty a pfiipomínky lze zasílat: tinlib@lib.vutbr.cz
Mgr.Nata‰a JURSOVÁ
Ústfiední knihovna VUT
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Knihovny

V˘bûr z novinek v knihovnû Fakulty v˘tvarn˘ch umûní
LUCIE-SMITH, Eward
Artoday.. Souãasné svûtové umûní
V 473

Vladimír Drápal. V˘bûr z tvorby
Katalog z v˘stavy – DÛm umûní mûsta Brna
VK 276

WALTHER, Ingo F.
Pablo Picasso 1881 – 1973.. Génius století
Monografie
V 474

Kfiesla Pavla Ry‰ky
Katalog z akce “Kfiesla” – fotografie
VK 278

FAERNA, José María
De Chirico
Monografie
V 475
Umûní zastaveného ãasu. âeská v˘tvarná scéna 1969 – 1985
Katalog z v˘stavy. âeské umûní 1969 - 1985. Lexikon umûlcÛ, akcí.
VK 253, VK 254
Per Kirkeby. Obrazy a sochy
Katalog z v˘stavy v Národní galerii v Praze
V 476
Prostûjov v promûnách staletí
Prostûjov – architektura – ãb. fotografie
V 477
Kunst der Barock und Rokoko. Malerei. Plastik.
Architektur
Malífiství – sochafiství – architektura
V 478
Tomá‰ Lahoda
Katalog z v˘stavy - DÛm umûní mûsta Brna
VK 269
Jan Reich
Katalog z v˘stavy – DÛm umûní mûsta Brna
VK 270
Tom Rossí
Katalog z v˘stavy – DÛm umûní mûsta Brna
VK 271
Jan Jemelka. Grafika (1980 – 1995)
Katalog z v˘stavy – DÛm umûní mûsta Brna
VK 272
Pavel Mühlbauer. Obrazy a kresby
Katalog z v˘stavy – DÛm umûní mûsta Brna
VK 273
Jan Pospí‰il
Katalog z v˘stavy – DÛm umûní mûsta Brna
VK 274
Viktor Kol˘
Katalog z v˘stavy – DÛm umûní mûsta Brna
VK 275

Paul den Hollander
Katalog z v˘stavy – DÛm umûní mûsta Brna
VK 279
HULTEN, Pontus
Niki de Saint Phalle
Monografie
V 479
CIMBUREK, F. – HALK, J. – HERAIN, K. – WIRTH, Z.
Dûjiny nábytkového umûní III
Nábytek – klasicismus – empír – biedermeier
V 480
SPOUSTA, Vladimír
Krása, umûní a v˘chova
Estetika – pedagogika – v˘chova
V 481
Hand to Earth. Andy Goldsworthy Sculpture 1976 – 1990
Monografie A. Goldsworthyho
V 486
FAERNA, Josef María
Duchamp
Monografie Marcela Duchampa
V 488
CELANT, G. – SPECTOR, N. – BRUNO, G. – SCHMIDT, K. – MORGAN, S. – HORN, R.
Rebecca Horn
Monografie
V 490

Dûní na fakultách
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Fakulta architektury
VÏdyÈ „architektura jako obor je ‰Èastn˘m spojením
umûní a techniky, spirituálního a materiálního, spojením rozumu a citu“, je napsáno slovy dûkana Fakulty
architektury Aloise Nového na plakátû k této v˘stavû.
Prostor auly, kam byla v˘stava umístûna, neumoÏnil,
aby ateliér pfiedvedl práce sv˘ch studentÛ v úplnosti,
a vzhledem k tomu, Ïe tato místnost je urãena k jin˘m

Tvary a prostory
V mûsíci kvûtnu byla v prostorách auly Rektorátu VUT
instalována v˘stava nazvaná „Tvary a prostory“, o které jsme psali jiÏ v minulém ãísle ãasopisu. Chceme se
znovu vrátit k této v˘stavû, abychom pfiiblíÏili okolnosti jejího vzniku, a pro ty, ktefií nemûli moÏnost
v˘stavu vidût na vlastní oãi, nejen zmínit její obsah,
ale také zvefiejnit nûkteré z vystaven˘ch studentsk˘ch
prací.

V˘stava „Tvary a prostory“ je vlastnû prÛfiezem aktivit
studentÛ na ústavu kreslení a modelování Fakulty
architektury v prÛbûhu 1. stupnû studia, zahrnujícího
celkem 7 semestrÛ. Ve ãtyfiech roãnících se zde studenti uãí kresbû, modelování, práci s barvou a v˘tvarnému fie‰ení prostoru. Aã podle slov vedoucího ústavu
Ing. arch. ZdeÀka Makovského jsou zmínûné pfiedmûty pro budoucího architekta doprovodnou disciplínou, zaujímají v jeho pfiípravû na pfií‰tí povolání
dÛleÏitou etapu, v níÏ mohou studenti v sobû rozvíjet
schopnost zachytit realitu a individuálním zpÛsobem
vyjádfiit citlivost, která spolutváfií osobnost architekta.

neÏ v˘stavnick˘m úãelÛm, ani nemohla odpovídajícím zpÛsobem vyznít. Studentské práce, které jsem
mûla moÏnost prohlédnout si v ateliéru kreslení
a modelování, jsou mnohdy v˘tvarnû pÛsobivé a invenãní, zasluhující prezentaci i pro ‰ir‰í vefiejnost.
·koda, Ïe se nepodafiilo z finanãních dÛvodÛ realizovat tuto expozici v Ditriechsteinském paláci, jak se
pÛvodnû zam˘‰lelo.
Provázena jedním z uãitelÛ ústavu kreslení a modelování - Ing. arch. Ale‰em Navrátilem – probírala jsem
se stohami papírÛ, kde zanechali stopy své tvofiivosti
studenti zkou‰ející v˘razovou sílu kresebn˘ch linií,

funkci svûtla a stínu ãi zvládnutí perspektivy v kresbû.
Kombinací základních geometrick˘ch tvarÛ, jak˘mi
jsou tfieba kvádr, hranol nebo koule, jejich prostorov˘m zobrazením vznikaly pod rukama mlad˘ch lidí
leckdy krásné a monumentální kresby, pfiipomínající
primární architektonickou stavbu ãi architektonick˘
prvek v detailu. Prostfiednictvím modeláfiské hlíny se
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studenti uãili vnímat proporãní vztahy a jejich vzájemnosti. Vzniklé modely byly nejãastûji odlévány do
sádrové podoby, ale na‰la jsem zde i objekty z plastické hmoty, plechu, ze dfieva a samozfiejmû i z papíru. Souãástí prÛpravy budoucích architektÛ – jak vidno – není jen ztvárÀování abstraktních geometrick˘ch
tvarÛ v prostoru, ale i konkrétních objektÛ z okolního svûta. Takto mohou studenti zkou‰et vnímat a zachycovat rÛzné pfiedmûty, lidskou kostru i tûlo.
Podstatnû ménû prací, které jsem mûla moÏnost
vidût, ukazuje, jak studenti zvládají barvu.
„O osnovách, náplni práce, metodû i postavení
v˘tvarn˘ch disciplín ve studijním programu ‰koly se
vÏdy vedly a dodnes vedou témûfi nepfietrÏité diskuse,“ pí‰e dûkan Nov˘ v jiÏ zmínûném textu k plakátu.
„Stfiety tu více, tu ménû vá‰nivé, v‰ak nikdy nezpochybnily jediné - smysluplnost tûchto disciplín v uceleném vzdûlání elévÛ architektury.“
(red)

Dûní na fakultách
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Fakulta v˘tvarn˘ch umûní

Fakulta chemická

FAVU má nového dûkana

Pokroky v oblasti aplikované fyzikální
chemie polymerÛ

Ve dvou kolech (24. dubna a 5. kvûtna) probûhly na Fakultû v˘tvarn˘ch umûní
opakované volby do akademického senátu. Jeho novû zvolení ãlenové pak 23. kvûtna na vefiejném zasedání drtivou vût‰inou zvolili dûkanem pro funkãní období
1997 – 1999 prof. PaeDr. Igora Zhofie, CSc., kter˘ byl jedin˘m kandidátem na tuto
funkci.
„Volbu dûkana povaÏuji za standardní událost, opakující se periodicky v Ïivotû kaÏdé fakulty. Nemûla by b˘t vnímána jako soupefiení kandidátÛ ãi dokonce boj o moc.
Chápu to spí‰e jako ve sportu: jedna pûtka odejde na stfiídaãku a nastoupí ãerstvé,
ménû obehrané síly,“ napsal ve svém programovém prohlá‰ení Igor Zhofi, kter˘ ve
funkci vystfiídal dosavadního dûkana Vladimíra Preclíka, jenÏ do druh˘ch voleb jiÏ
nekandidoval.
Prof. Zhofi tuto funkci nechápe jako „velitelsk˘ mÛstek“, znamená pro nûj sluÏbu
celku, pfiiãemÏ zdÛrazÀuje kolektivnost vedení, opírající se o dal‰í kompetentní
sloÏky ‰koly jako je kolegium, umûlecká rada ãi akademick˘ senát. Za podstatn˘ povaÏuje princip transparence – tedy nefie‰it nic potají a studenty i pracovníky jasnû
informovat. Na jedné stranû pfiipou‰tí smûlou vizi o samostatné vysoké umûlecké
‰kole, na stranû druhé respektuje, Ïe FAVU je souãástí VUT, coÏ je pro ni v souãasné
dobû to jediné a zdaleka nejlep‰í postavení. Je si plnû vûdom toho, Ïe na vedoucí
místo pfiichází za mimofiádnû svízeln˘ch podmínek, vypl˘vajících z kritického nedostatku penûz. S finanãními prostfiedky chce v‰ak zacházet nanejv˘‰ odpovûdnû,
odÛvodnûnû a maximálnû úspornû. V neposlední fiadû by rád pfiispûl k tomu, aby
FAVU byla svébytnou a zároveÀ plnû evropskou ‰kolou.
Od 28. kvûtna do 23. ãervna prochází nov˘ dûkan tzv. pfiedávacím obdobím, kdy se
seznamuje podle pfiedávacího protokolu se v‰emi potfiebn˘mi skuteãnostmi.
Inaugurace dûkana se uskuteãní 1. fiíjna 1997 pfii pfiíleÏitosti zahájení nového ‰kolního roku. UÏ nyní se v‰ak prof. Zhofiovi podafiilo realizovat nûkteré zámûry, napfi.
zfiídit nov˘ kabinet „Papír – fotografie – kniha“ s digitálním dokumentaãním centrem, navrhnout prodûkany a ãleny umûlecké rady FAVU. Tyto návrhy akademick˘
senát fakulty na svém fiádném zasedání 3. ãervna schválil.
Novému dûkanu FAVU pfiejeme do dal‰ího období hodnû zdraví, elánu, radost
v práci i v osobním Ïivotû.
Prof. dr. Igor Zhofi, CSc.
se narodil 9. bfiezna 1925 v Brnû. Stfiedem profesního zájmu absolventa pfiírodovûdecké a pedagogické fakulty na Masarykovû univerzitû byla v˘tvarná teorie, publicistika a v˘chova. Jako v˘tvarn˘ teoretik pÛsobil od roku 1958 ve Svazu ãs. v˘tvarn˘ch umûlcÛ a aktivnû pÛsobil v rÛzn˘ch tvÛrãích skupinách, které v minulosti
vznikaly (napfi. Profil 58, Blok tvÛrãích skupin v Brnû aj.) Podílel se na fiadû
v˘znamn˘ch v˘stav své doby, psal recenze, stati a medailony do kulturních ãasopisÛ,
vydával kniÏní publikace. Neménû v˘znamná byla i jeho ãinnost pedagogická. Od
roku 1960 pfiedná‰el dûjiny umûní na pedagogické fakultû a na katedfie herectví
JAMU v Brnû. Éra normalizace pro nûj znamená v roce 1970 nucen˘ odchod z vysoké ‰koly, zákaz vefiejné a publikaãní ãinnosti. Jeho aktivita v‰ak neutuchá – snaÏí se publikovat pod cizími jmény, pfiispívá ãlánky a pfieklady do samizdatov˘ch
sborníkÛ, zahajuje neoficiální v˘stavy. Od roku 1989 jiÏ mÛÏe publikovat pod sv˘m
jménem a v roce 1990 se vrací na univerzitu. Od roku 1993 pak pÛsobí jako
profesor na Fakultû v˘tvarn˘ch umûní VUT v Brnû.
(yk)

Dne 15. kvûtna 1997 se konal v aule Fakulty chemické VUT odborn˘ semináfi,
kter˘ jeho aktivní úãastníci vûnovali pfiipomenutí v˘znamného Ïivotního jubilea
dûkana fakulty prof. Ing. Lubomíra Lapãíka, DrSc. – jeho ‰edesátin.
Téma semináfie nebylo zvoleno náhodnû, stejnû tak nebyla nahodilá volba úãastníkÛ. Na semináfii odeznûlo devût pfiedná‰ek, které pronesli blízcí spolupracovníci
jubilanta, ve zdrcující vût‰inû jím vychovaní Ïáci, z velké ãásti dnes známí vysoko‰kol‰tí docenti a vedoucí pracovníci v prÛmyslové sféfie.
Sedm sdûlení mûlo charakter pÛvodních a souborn˘ch referátÛ, prezentujících
v˘znamné v˘sledky, na nichÏ se fyzikálnû chemická ‰kola, zaloÏená profesorem
Lapãíkem, s tûÏi‰tûm na chemickotechnologické fakultû Slovenské technické univerzity (kde jubilant do roku 1992 pÛsobil), podílela. Tyto práce základního
v˘zkumu smûfiují do technologick˘ch realizací pfiedev‰ím v polygrafii, aplikované
fotografii a fotochemii a jin˘ch aplikací, v˘znamn˘ch pro ochranu Ïivotního prostfiedí, zab˘vajících se dekompozicí a transformacemi organick˘ch látek a polymerÛ.
Úvodní a závûreãná pfiedná‰ka mûla ‰ir‰í pojetí. V úvodním sdûlení pfiednesl b˘val˘ rektor STU a ãlen Akademie vûd âSFR a SR Anton BlaÏej rozbor v˘voje lidské civilizace na základû periodizace technologií a ukázal na perspektivy dal‰ího rozvoje
spoleãnosti. V závûreãném sdûlení byla zhodnocena ãinnost jubilanta na základû
srovnání v‰ech v˘vojov˘ch etap, zejména trojího zakládání chemie na brnûnské
technice.
Semináfi byl bohatû nav‰tíven. Mezi úãastníky nechybûli ani rektor VUT prof. Ing.
Petr Vavfiín, DrSc., prorektofii VUT prof. Ing. Jaroslav KadrnoÏka, CSc. a doc. RNDr.
Petr Dub, CSc. i dal‰í osobnosti. Po semináfii se uskuteãnilo krátké posezení, pfii
nûmÏ pozvaní ocenili nev‰ední vûdeckou úroveÀ, cit pro realitu a technické realizace a zejména jubilantÛv morální profil i jeho obûtavost, s níÏ se vloÏil za krajnû
nepfiízniv˘ch, zvlá‰tû prostorov˘ch podmínek do budování obnovené chemické
fakulty po boku sv˘ch nejbliÏ‰ích spolupracovníkÛ.
Pfii pfiíleÏitosti tohoto semináfie i dal‰í den, v rámci pfiátelského setkání, pfii‰li jubilantovi blahopfiát pfiíslu‰níci fakulty i ãetní hosté a pfiátelé z mnoha jin˘ch – tuzemsk˘ch i zahraniãních - institucí. V‰ichni mu upfiímnû popfiáli dlouhá léta a dal‰í
úspûchy v práci i v osobním Ïivotû a ocenili jeho dosavadní práci ve prospûch VUT,
fakulty a ãeskoslovenské vûdy.
Jifií MATOU·EK

Prof. Ing. Lubomír Lapãík, DrSc. –
souãasn˘ dûkan Fakulty chemické
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Konference, semináfie

Investiãní a podnikatelské
pfiíleÏitosti na Ukrajinû

Studentská tvÛrãí a odborná ãinnost
Ostrava ‘97

Dne 22.5.1997 se v brnûnském hotelu VoronûÏ konal semináfi zab˘vající se investiãními a podnikatelsk˘mi moÏnostmi ãesk˘ch firem na Ukrajinû. Pofiadateli tohoto
semináfie byly poradenská firma Eastconnect, s.r.o. a Komora pro hospodáfiské
styky se SNS (Spoleãenství nezávisl˘ch státÛ), která byla zfiízena Hospodáfiskou
komorou âR jako souãást proexportní politiky orientované na perspektivní trhy
státÛ SNS.
Po krátkém pfiivítání, které pronesl pfiedstavitel spoleãnosti Eastconnect, se slova
ujal ekonomick˘ tajemník Velvyslanectví Ukrajiny v âR, aby posluchaãe seznámil
s nejnovûj‰ím ekonomick˘m a politick˘m dûním na Ukrajinû. Krátce pfiipomenul,
Ïe Ukrajina pfiedstavuje nejen trh s 52 milióny spotfiebiteli, ale také disponuje
obrovskou v˘robní kapacitou ve více neÏ 150 oborech. Dále uvedl, Ïe zásoby nerostn˘ch surovin jsou podle nezávisl˘ch prÛzkumÛ odhadovány na 50 miliard tun
Ïelezné rudy a 30 miliard tun uhlí. Velké rezervy pfiedstavuje i zemûdûlství, neboÈ
Ukrajina byla v nedávn˘ch dobách nejvût‰í obilnicí Sovûtského svazu. Na závûr svého projevu zhodnotil vzájemnou obchodní v˘mûnu mezi na‰imi státy jako vyrovnanou, tato za rok 1996 dosáhla v˘‰e 404 miliónÛ americk˘ch dolarÛ, z ãehoÏ ná‰
export byl jen mírnû deficitní.
O právních normách podnikatelské a investiãní ãinnosti zahraniãních právnick˘ch
a fyzick˘ch osob na Ukrajinû hovofiil druh˘ pfiedná‰ející, dr. Petuchov, daÀov˘
a právní poradce z Ukrajiny. Detailnûji se vûnoval podmínkám pfii vytváfiení spoleãn˘ch podnikÛ, které ãásteãnû nebo úplnû patfií zahraniãním investorÛm. Velmi
zajímavá byla také ãást popisující postup pfii zakládání stál˘ch obchodních misí na
území Ukrajiny. K rozvíjení tûchto aktivit by podle jeho slov mûla v˘raznû pfiispût
Dohoda o zamezení dvojího zdanûní, která byla podepsána v roce 1979 mezi ãlensk˘mi státy RVHP a po rozpadu SSSR zÛstala v platnosti pro následnické zemû s v˘jimkou baltsk˘ch státÛ.
Na téma obchodního práva navázal s ryze ekonomick˘mi fakty Andrej Zajcev
z pfiední ukrajinské brokerské firmy Alfa Capital. Podle zdrojÛ uvedené firmy ãinil
objem investic v loÀském roce 1,4 miliadry americk˘ch dolarÛ, z ãehoÏ témûfi jednu pûtinu tvofiily investice z USA. Zahraniãní kapitál nejvíce proudil do vnitfiního
obchodu a sluÏeb, dále pak do lehkého prÛmyslu a potravináfiství. Po tûchto obecn˘ch informacích následovala podrobná anal˘za jednotliv˘ch oborÛ. Pro ãeské investory patfií mezi nejperspektivnûj‰í prÛmysl mlékárensk˘, masn˘, keramick˘
a skláfisk˘, a to pfiedev‰ím z dÛvodu relativnû nízk˘ch investic v porovnání se strojírenstvím ãi hutnictvím. Av‰ak i strojírenství pfiedstavuje velmi zajímavou oblast.
Jde zejména o loìafiství, letectví, v˘robu zemûdûlsk˘ch a obrábûcích strojÛ a v˘robu automobilÛ. Samostatnou kapitolu tvofií tûÏební prÛmysl a energetika, kde jsou
v‰ak potfieba obrovské investice, a navíc tyto obory patfií do sféry zájmÛ velk˘ch
spoleãností jako Shell ãi Westinghouse. Obecn˘m problémem v‰ech v˘‰e jmenovan˘ch odvûtví je vedle nevyjasnûn˘ch majetkov˘ch vztahÛ pfiedev‰ím zastaralá technologie, která i pfies levnou pracovní sílu a suroviny nedovolí vyrábût konkurenceschopné produkty. Právû zde bych vidûl velkou pfiíleÏitost ãesk˘ch firem, které jsou
schopné nabídnout komplexní dodávky technologick˘ch celkÛ za pfiijatelnou cenu.
To je samozfiejmû moÏné jen tehdy, budou-li tyto technologie na svûtové úrovni,
coÏ bez v˘raznûj‰í podpory v˘zkumu a institucí, jako jsou technické vysoké ‰koly ãi
vûdecko-technologické parky, pÛjde zajistit jen velmi obtíÏnû.
Na závûr mi nezb˘vá neÏ souhlasit s tajemnicí Komory pro hospodáfiské styky se
SNS Mgr. Sedláãkové, která vyjádfiila lítost nad tím, Ïe jsme neuváÏenû opustili
na‰e tradiãní v˘chodní trhy, ale pevnû vûfií v opûtné vybudování siln˘ch pozic na
tûchto trzích.
Milan ¤EZNÍâEK
student 2. roãníku FEI VUT
pfiedseda Studentské organizace
TRUST Engineering

13. kvûtna t. r. probûhla na Vysoké ‰kole báÀské - Technické univerzitû Ostrava
soutûÏ odborn˘ch prací studentÛ s názvem „Studentská tvÛrãí a odborná ãinnost
OSTRAVA ‘97“, která navázala na tradici celostátních odborn˘ch setkání studentÛ,
jeÏ v letech 1992 – 1996 pofiádal pod oznaãením STâ kolektiv pracovníkÛ Fakulty
strojní (FS) VUT v Brnû pod vedením prof. Ing. Franti‰ka Pochylého, CSc.
Na setkání dûkanÛ strojních fakult âeské a Slovenské republiky v prÛbûhu záfií
1996 v Ostravû bylo dohodnuto, Ïe organizace této akce se bude pfiedávat mezi
strojními fakultami obou státÛ, aby se sníÏilo opakované zatíÏení organizátorÛ
z VUT v Brnû. Souãasnû dûkan FS V·B – TU Ostrava navrhl roz‰ífiení poãtu odborn˘ch sekcí o oblast automatického fiízení, aplikované informatiky a prostfiedkÛ
automatického fiízení. Tento návrh vycházel pfiedev‰ím z dobr˘ch zku‰eností studentské soutûÏe „Aplikace automatÛ Allen-Bradley, jejich vizualizace a fiízení v laboratorních podmínkách“, kterou v roce 1996 pofiádala Hornicko-geologická
fakulta ( HGF) V·B – TU Ostrava.
PÛvodnû organizací soutûÏe studentsk˘ch prací v roce 1997 povûfiená Univerzita
v Trnavû se omluvila. Proto se spojily pracovní kolektivy organizátorÛ z Katedry
automatizaãní techniky a fiízení FS a Institutu ekonomiky a systémÛ fiízení HGF
V·B-TU Ostrava a organizaci soutûÏe bezchybnû zajistily.
V leto‰ním roãníku soutûÏe bylo pfiihlá‰eno celkem 29 prací jednotlivcÛ a kolektivÛ,
jeÏ byly rozdûleny do sekcí:
• S1 Teorie a aplikace systémÛ fiízení
6 prací
• S2 Aplikovaná informatika
6 prací
• S3 Poãítaãové fiízení v˘robních procesÛ s podporou SCADA/MMI 7 prací
• S4 Aplikace programovateln˘ch logick˘ch automatÛ PLC
10 prací.
Zá‰titu nad soutûÏí pfievzali dûkani pofiádajících fakult :
Prof. Ing. Antonín Víteãek, CSc. – dûkan FS a prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc. – dûkan HGF. Aktivnû soutûÏ podpofiily a zúãastnily se hodnocení pfiihlá‰en˘ch prací
firmy a spoleãnosti:
AutoCont Control Systems, s.r.o. Ostrava, PANTEK (CS), s.r.o. Hradec Králové,
SdruÏení firem FLUIDTRONIC CENTRUM Ostrava, SPEL, s.r.o. Kolín,
Slezskomoravsk˘ svaz VTSaP - poboãka KAKI Ostrava.
VUT bylo v soutûÏi zastoupeno pracemi tûchto studentÛ:
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. Schreiber,P.: Model koleji‰tû, fiízen˘ PA SLC 500
• Fakulta technologická ve Zlínû
2. Langer,P.: Univerzální DDE Server pro fiídicí aplikace
3. Vachutová, I.: Algoritmus fiízení tepelného v˘konu v horkovodních systémech
centralizovaného zásobování teplem
4. Navrátil,A.: Program pro fiízení pfienosu dat po sériové lince RS 485 v systémech
ODIS
5. Mrázek,P.: Objektovû orientovan˘ programov˘ systém pro anal˘zu a fiízení v˘roby
Studenti Ivana Vachutová a Petr Mrázek se umístili v soutûÏi ve sv˘ch sekcích na
3. místû a byli odmûnûni.
SoutûÏ se stala prakticky kolbi‰tûm (v dobrém slova smyslu) nejen studentÛ, ale
i úrovnû jejich spolupráce s pedagogy na ústavech nebo katedrách. Byla úspû‰nou
vizitkou zúãastnûn˘ch studentÛ. Pfiejeme si, aby v následujících letech se zájem
o úãast a prezentaci v˘sledkÛ studentské tvofiivé ãinnosti dále zv˘‰il. ShromáÏdûní
dûkanÛ strojních fakult rozhodne o dal‰ím organizátorovi v roce 1998, o ãemÏ budeme zainteresovaná pracovi‰tû vãas informovat.
Závûrem dûkujeme úãastníkÛm i organizátorÛm za vynaloÏené úsilí.

Prof. Ing. Jaroslav BALÁTù, DrSc.

Rozhovor
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Neãinnost nemá rád
S francouzsk˘m lektorem o jeho
pobytu na VUT

Na ústavu jazykÛ Fakulty stavební VUT, kde se vyuãuje
sedmi jazykÛm (angliãtinû, nûmãinû, ru‰tinû, ãe‰tinû,
francouz‰tinû, ital‰tinû a ‰panûl‰tinû), pÛsobí i zahraniãní lektofii, aby pomohli na‰im studentÛm snadnûji
zvládnout cizí jazyk. JiÏ tfietím rokem pfiijíÏdûjí na jeden semestr také francouz‰tí profesofii v dÛchodu,
ktefií se místo zaslouÏeného odpoãinku vûnují radûji
bezplatné v˘uce francouzské konverzace.
KdyÏ se ptám studentÛ v hodinách francouz‰tiny, jací
jsou Francouzi, odpovídají mi: srdeãní, sympatiãtí,
jsou drobnûj‰í a ‰tíhlej‰í postavy, pfiestoÏe mají rádi
dobré jídlo a pití. Této charakteristice odpovídá i ná‰
francouzsk˘ lektor.
Pan Camille Joffre z Grenoblu, pÛvodnû profesor dûjepisu, pÛsobil více neÏ 30 let jako fieditel gymnázia. V záfií 1994 ode‰el do dÛchodu, a jelikoÏ
neãinnost nemá rád, rozhodl se vûnovat v˘uce francouz‰tiny. V únoru 1997 pfiijel do Brna, a vystfiídal tak
po tfiech mûsících svého francouzského kolegu.
PoloÏila jsem svému sympatickému kolegovi nûkolik
otázek a s jeho odpovûìmi bych ráda seznámila i ãtenáfie na‰eho ãasopisu.
Pane Joffre, je to va‰e první cesta
do âeské republiky?
Poprvé jsem nav‰tívil va‰i zemi jiÏ v létû roku 1990,
krátce po „sametové revoluci“ a pfied „sametov˘m rozvodem“. Projel jsem se svou paní âeskoslovensko od
Karlov˘ch VarÛ, pfies PlzeÀ, Prahu, jiÏní Moravu, aÏ po
Bratislavu. Od té doby se va‰e mûsta hodnû zmûnila
a nepfiipadají mi uÏ tak smutná.Vût‰ina fasád obytn˘ch
domÛ a vefiejn˘ch budov byla jiÏ opravena, jejich barvy
jsou veselej‰í a na pohled pfiíjemnûj‰í, ale silnice
zÛstávají i nadále plné dûr. MÛj obdiv patfií pfiedev‰ím
Ïenám a dívkám, které se vkusnû a elegantnû oblékají.

Jaká organizace vás vysílá do zahraniãí podporovat v˘uku francouz‰tiny?
„GREF“ (Groupement des retraités éducateurs sans
frontiére = Seskupení vychovatelÛ v dÛchodu bez
hranic) je nevládní organizací s mezinárodnû solidárním posláním. V‰ichni jsme pÛvodním povoláním vychovatelé, vût‰inou b˘valí uãitelé. Za svou dobrovolnou práci nejsme placeni. V˘daje za ubytování hradí
místní partner; v mém pfiípadû mi platí studentské
koleje Rektorát VUT. Jsme vysíláni do Afriky, JiÏní
Ameriky, jihov˘chodní Asie nebo do stfiední Evropy na
období 2 aÏ 4 mûsícÛ. Cestu do místa na‰eho pÛsobi‰tû zaji‰Èuje GREF z rÛzn˘ch finanãních zdrojÛ,
napfi. Evropské unie, Ministerstva zahraniãních vûcí,
Ministerstva pro spolupráci, partnersk˘ch asociací
GREFu. Cílem na‰í organizace je ‰ífiit osvûtu, podporovat rozvoj demokracie a napomáhat svobodnému
získávání vûdomostí a informací.
Kde v‰ude u nás vyuãujete francouz‰tinû a jak se vám pracuje s na‰imi
studenty?
Francouz‰tinu jsem nikdy neuãil, byl jsem profesorem
dûjepisu a zemûpisu na gymnáziu a posléze více neÏ
30 let jeho fieditelem. V Brnû uãím na Fakultû stavební,
na Rektorátu VUT a na gymnáziích Slovanské námûstí
a VídeÀská a ve Zlínû na Fakultû technologické. Va‰i
studenti jsou pilní, poÏadují informace v‰eho druhu
a peãlivû si zapisují slovíãka. Bûhem konverzace mluvíme o vztazích v Evropû, zejména mezi âeskou
republikou a Francií. Zajímají se rovnûÏ o moÏnosti
získání stipendia do Francie.
Kdo vám zde nejvíce pomáhá? Není
vÏdy snadné Ïít v cizí zemi bez znalostí jejího jazyka, bez rodinného
zázemí, bez pfiátel.
Nepochybnû mi nejvíce pomáhá Rektorát VUT, na kterém jsem si zfiídil „generální ‰táb“. Vztahy, které zde
udrÏuji s vedením a sekretariátem, jsou velmi srdeãné.
Pomohl mi rovnûÏ francouzsk˘ lingvistick˘ attaché
pro jiÏní Moravu a také Alliance Francaise, zejména
pfii pfiípravû konverzaãních témat. âe‰tina je tûÏk˘ jazyk s obtíÏnou v˘slovností, ale jelikoÏ umím i anglicky, domluvím se. Anglicky se ptám na cestu, pfii hledání adresy a v restauraci probíráme jídelníãek téÏ
v angliãtinû.
Jak trávíte svÛj voln˘ ãas?
Zejména o víkendech se vûnuji turistice po jiÏní
Moravû a západním Slovensku. Velmi mne potû‰ilo
pozvání na kaÏdoroãní setkání zamûstnancÛ stavební
fakulty v Semilasu. Také jsem moc ocenil pozvání do
rodiny dvou mlad˘ch inÏen˘rÛ z fakulty architektury,
kde jsem byl vfiele pfiijat.
Co se vám u nás líbí a také nelíbí?
Nebudu vypoãítávat, co je, nebo není dobré. PovaÏuji
za normální, Ïe mne nûkteré vûci nebo zvyky udivují,

jako napfi. prázdné ulice v sobotu a v nedûli. My ve
Francii si rádi posedíme u obûda, vy ne. Pracovní den
ve ‰kole va‰ich studentÛ a ‰kolákÛ je nepfieru‰en˘, coÏ
jim umoÏní dfiívûj‰í návrat domÛ, a mají tak ãást
odpoledne pro sebe volno. Vefiejná doprava, aÈ uÏ
mûstská, mezimûstská ãi mezinárodní, se mi zdá
dobfie zorganizovaná. Uãitelé, se kter˘mi jsem mûl
moÏnost se setkat, v souãasné dobû disponují jen
skromnou kupní silou. Nûkteré bûÏnû dováÏené
v˘robky (auta, televizory a elektrospotfiebiãe) jsou
u vás stejnû drahé jako v západní Evropû. Nájmy, jak
jsem se dozvûdûl, jsou vysoké a koupû bytÛ není také
pro kaÏdého finanãnû dostupná. Pfii v˘uce na VUT
a na gymnáziu jsem velmi ocenil srdeãné vztahy mezi
vyuãujícími a studenty. Zdvofiilost mezi studenty
a klidné prostfiedí, které vládne na chodbách a ve tfiídách, na mû téÏ udûlaly velk˘ dojem.
Vrátil byste se znovu do Brna?
Rád bych se vrátil do âeské republiky, ale sloÏení skupin odjíÏdûjících do zahraniãí urãuje na‰e asociace
„GREF“ podle návrhu vedoucího projektu pro kaÏdou
zemi a podle individuálních schopností. Pokud se mi
naskytne moÏnost vrátit se, rád bych znovu pracoval
v Brnû, protoÏe si myslím, Ïe na‰e asociace „GREF“ tu
mÛÏe udûlat je‰tû hodnû práce.
S Camillem Joffrem rozmlouvala

PhDr. Zuzana Wotkeová, CSc.
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Nezapomenutelné záÏitky anglického studenta

Obor: Elektrotechnika a komunikace, bakaláfiské studium
·kola: University of Huddersfield
Jméno: Michael Smith
Co je Tempus
Je to projekt EU umoÏÀující pomocí studentsk˘ch mobilit ovûfiit srovnatelnost
vy‰‰ího vzdûlávání na ãesk˘ch a západních technick˘ch univerzitách. Úãastníky
tohoto projektu jsou ãeské a západní technické univerzity a prÛmyslové podniky.
Reciproãní studentská mobilita je tvofiena semestrálními pobyty na partnersk˘ch
univerzitách ãi v prÛmyslov˘ch podnicích. Na konci ‰kolního roku jsou studentské
práce hodnoceny mezinárodní porotou. Toto vede k pfiiblíÏení srovnatelnosti
studia na ãesk˘ch a západních vysok˘ch ‰kolách.
Proã jsem pfiijel
Osobnû vûfiím v naplÀování lidsk˘ch snÛ, aÈ to stojí cokoliv. Ve schopnost ãlovûka
pfiizpÛsobit se a pfiekonávat pfiekáÏky. UmoÏní vám mimo jiné proÏít to, co byste
jinak v Ïivotû nezaÏili, kdybyste vûdomû tento cíl nesledovali. I kdyÏ na zaãátku se
tato zku‰enost mÛÏe jevit jako sníÏení kvality Ïivota. Musíte se vûdomû snaÏit
zÛstat optimistou a fiíct si: “Co se mÛÏu z této situace nauãit?” Mûjte na pamûti, Ïe
zku‰enost není to, co se vám pfiihodí, ale to, jak s tímto záÏitkem naloÏíte.
ProtoÏe jsem nikdy pfiedtím nemûl moÏnost pracovat v zahraniãí, pfiekonávání
a porozumûní kulturním rozdílÛm, jazyková bariéra i technologické odli‰nosti se
zdály b˘t dobrou pfiíleÏitostí, jak si roz‰ífiit své obzory.
Osobní poznámka
Poprvé jsem byl na klasick˘ch koncertech v katedrále. A taky jsem mûl moÏnost
vidût nûkolik velkolep˘ch pozoruhodností, coÏ mû pfiimûlo si v‰eho váÏit mnohem
více.

Musel jsem pfiekonat hodnû pfiekáÏek a díky tomu si tak mohl uvûdomit, Ïe mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ jednotlivé v˘sledky je smûr, kter˘m se vydáváte. ProtoÏe dosaÏení cílÛ samotn˘ch vás nikdy dlouhodobû neuspokojí. Jde o to, k˘m se staneme,
kdyÏ pfiekonáváme pfiekáÏky, abychom dosáhli sv˘ch cílÛ - to nám pfiinese ten nejhlub‰í a nejdéle trvající pocit naplnûní.
âe‰i
Na zaãátku jsem jako cizinec nevûdûl, co a jak v této zemi funguje. Lidé byli
vesmûs velmi vstfiícní. Samozfiejmû, Ïe jazyková bariéra byla pfiíãinou nûkolika
men‰ích problémÛ. Jak jsem se postupnû uãil ãesky, aãkoliv to bylo obtíÏné, Ïivot
se stával snaz‰ím, protoÏe jsem mohl vyjádfiit své poÏadavky. Bylo samozfiejmû
komické, Ïe ne vÏdy se mi podafiilo vyslovit svá pfiání správnû, ale myslím si, Ïe vût‰inou v‰ichni oceÀovali, Ïe se pokou‰ím mluvit jejich jazykem, kter˘ je pro nás
velmi tûÏk˘.
Na‰li se ale také lidé, ktefií na mû hledûli spatra, Ïe neumím ãesky. A neschopnost
vyjádfiit své my‰lenky byla frustrující.
Îivotní styl
Îivotní styl je mnohem pomalej‰í neÏ v Británii, protoÏe âe‰i jsou obecnû daleko
trpûlivûj‰í neÏ Britové. ZaÏil jsem bezpoãet pfiíleÏitostí, kdy jsem byl nucen vystát
frontu, která se mi vÏdycky zdála moc dlouhá, a proto jsem tu vûc obvykle odloÏil
na jindy.
Taky atmosféra v barech a restauracích je víc uvolnûná, bez nutnosti se pfiesouvat
jinam. Toto je pro mû nová zku‰enost a dávám jí pfiednost.
Strava je zde exotická a luxusní. Abych doplnil svÛj jídelníãek, ochutnal jsem pestrou paletu jídel. Velmi oceÀuji velk˘ v˘bûr piva, které mi, aÏ odjedu, bude chybût.
Klubová scéna je zde ve srovnání s Británií relativnû malá, u nás je mnohem víc
klubÛ s vût‰ími akcemi. Ale tady jsou pro zmûnu zase jiné moÏnosti, jako kino
a divadlo, o které není v Británii takov˘ zájem jako u vás.

Svat˘ Patrik alias Michael Smith (první zleva) se sv˘mi pfiáteli
Práce
Prvních pár t˘dnÛ bylo zátûÏí pro mou morálku a motivaci, protoÏe práce, kterou
jsem mûl vypracovat, byla pfieváÏnû zaloÏena na samostudiu z knih, kter˘ch je tu
velmi málo a v Británii není takov˘ postup obvykl˘. Souãástí mého projektu byl
program pro mikroregulátor v jazyce, kter˘ jsem se nikdy pfiedtím neuãil. Vypadalo
to jako nefie‰iteln˘ úkol.
Jako zdroj informací mi slouÏil e-mail, kter˘ jsem pouÏíval i jako komunikaãní
prostfiedek s domovem. Nebyla to moc velká pomoc, protoÏe jejich znalost mého
projektu byla také omezená.
ProtoÏe jsem byl zvûdav˘, získával jsem informace na Internetu a od svého kolegy,
kter˘ postgraduálnû studuje fyziku. Vût‰inou mi pomáhal mÛj supervisor doc. ·olc,
ãlovûk velkorysé povahy. Potfieba vyjádfiit jasnû a struãnû na‰e vzájemné poÏadavky
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byla pfiekáÏkou, kterou se nám podafiilo pfiekonat hlavnû díky jeho vytrvalosti
a houÏevnatosti zlep‰it si svou angliãtinu.
Nakonec se na konci tunelu objevilo svûtlo, které mnû dodalo inspiraci a pomáhalo mi vydrÏet. Postupnû jsem cítil, s pfiib˘vajícími pokroky, jak ze sebe setfiásám
tíhu.
Cestování
Tû‰il jsem se i z moÏnosti cestovat do jin˘ch ãástí âeské republiky, napfi. JeseníkÛ
a Prahy. Obojí bylo pro mû nepfiekonateln˘m záÏitkem.
Praha je krásné mûsto, které mû okouzlilo svou architekturou, a dovedl jsem ocenit to úÏasné nasazení, které tenkrát lidé zde museli mít, aby své sny promûnili
v realitu. Mám-li Prahu zhodnotit, fieknu to tûmito slovy:
“Kdybych mûl zachytit zvuky orchestru neomezené bohatosti, potom by architektura byla touto hudbou v kameni”.
Jeseníky se staly pro mû taky fantastickou zku‰eností, ale vzájemné srovnání by
degradovalo to druhé. V místû, kam mû vzal doc. ·olc, je velmi krásná pfiíroda.
Doc. ·olc mû uãil lyÏovat, respektive stát na lyÏích. Aãkoliv jsem strávil vût‰inu
ãasu spí‰ na zemi neÏ na lyÏích, uÏil jsem si spoustu legrace. âas, kter˘ jsem tam
strávil, byl nádhern˘, mûl jsem pocit, Ïe se mÛÏu dotknout oblohy, zatímco pode
mnou bylo mnoÏství stromÛ s vr‰ky pokryt˘mi snûhem. A v popfiedí pfiehrada,
která sv˘mi stûnami zadrÏovala fieku.
Díky tomuto jedinému pohledu, kter˘ mi pronikl do du‰e, se moje pády zdály bezv˘znamné.
Závûr
KdyÏ jsem se v Británii rozhodoval, zda mám, ãi nemám jet do âeské republiky,
mûl jsem o va‰í zemi fale‰né pfiedstavy. Domníval jsem se, Ïe Ïijete stále v teplotách pod bodem mrazu a Ïe zde stále bude jen malá svoboda volby. UÏ tu pob˘vám 3 mûsíce a nemohu je‰tû plnû docenit v‰echnu svou zku‰enost. To, Ïe jsem
musel pfiekonávat pfiekáÏky, mi dodalo hlubok˘ pocit sebejistoty, coÏ mohu
zúroãit ve svém Ïivotû, kde to budu jistû potfiebovat.

Vidûl jsem mnoho zajímav˘ch vûcí a potkal mnoho lidí, ktefií pfiispûli k tomu, Ïe
mÛj pobyt v âeské republice byl nezapomenuteln˘.

Michael Smith poprvé na lyÏích
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Zahraniãní oddûlení Rektorátu informuje
Akademická informaãní agentura (AIA)
sdûluje, Ïe Indick˘ institut pro v˘robní management v Kansbahalu v Uríse pofiádá
v termínu od 24. 11. 1997 do 10. 4. 1998 postgraduální kurz o údrÏbû strojÛ a zafiízení. Je urãen pro absolventy vysoké ‰koly strojního nebo elektrotechnického
smûru, ktefií mají asi 5 let praxe v dané oblasti. Je moÏné získat i stipendium,
pfiípadní zájemci se mají informovat na indickém velvyslanectví v Praze
(Vald‰tejnská 6, 110 00 Praha 1, tel. 02/57320255, 57320258, 57320260,
57320266).

Za poznáním do USA
AIA ve svém Bulletinu ã. 31 zvefiejnila také postgraduální programy
ve studiu mezinárodních vztahÛ vybran˘ch Graduate Schools of International
Studies (orientace na otázky národní bezpeãnosti, svûtové ekonomiky, mezinárodního rozvoje, mezinárodního práva, úlohy nov˘ch technologií v mezinárodních
vztazích...):
•1. George Washington University
The Elliot School of International Affairs
e-mail: esiagrad@gwis2.circ.gwu.edu
•2. American University
School of International Service
e-mail: sisgrad@american-edu
•3. University of Maryland
Graduate School of Management and Technology

North Dakota State University (NDSU) – konkurzy
na stipendia
North Dakota State University nabízí stipendium zahraniãním studentÛ po dobu
prvních dvou let studia. O stipendium se lze ucházet na základû konkurzního
v˘bûru.
V nabídce jsou rÛzné obory – zemûdûlství, ekonomie, architektura, stavební inÏen˘rství,...
Termíny pfiihlá‰ek: 1. dubna pro podzimní semestr
1. záfií pro jarní semestr
Kontaktní adresy jsou uvedeny v Bulletinu AIA ã. 31, kter˘ je na dûkanátech fakult,
nebo na zahraniãním oddûlení Rektorátu VUT.
Web: http://www.ndsu.nodak.edu/International

Nadace APEX
Nadace APEX uskuteãÀuje kulturní v˘mûnné programy zamûfiené pfieváÏnû na vysoko‰kolské studenty. Nabízíme struãnou zmínku o nûkter˘ch z tûchto programÛ:
Program Work and Travel
umoÏÀuje studentÛm od 18 do 28 let Ïít, pracovat a cestovat po Spojen˘ch státech.
Díky speciálnímu vízu tam mohou strávit aÏ pût mûsícÛ, z toho ãtyfii mûsíce pracují
a jeden mûsíc cestují.
Summer Intership Program
je urãen V· studentÛm, ktefií mají ukonãené alespoÀ ãtyfii, ale je‰tû lépe ‰est
semestrÛ studia. UmoÏÀuje jim získat znalosti v oboru, kter˘ v âechách studují.
Apex nabízí i programy pro absolventy ‰kol.
Adresa: NADACE APEX, Bartákova 1200/37, 140 00 Praha 4, tel. a fax: 69 21 563

•4. University of Pittsburg
Graduate School of Management and Technology

Nabídka firmy College Bound na finanãní pomoc pfii
studiu v USA

•5. Princeton University
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs
e-mail: admiss@wws.pinceton-edu

College Bound je poradenskou firmou, zaloÏenou pfied osmi lety a poskytující konzultaãní sluÏby v oblasti stfiedo‰kolského a vysoko‰kolského vzdûlání. Tyto sluÏby se
t˘kají pfiedev‰ím v˘bûru vhodného typu studia a optimalizace nákladÛ na studium.
Firma College Bound nabízí moÏnost zprostfiedkovat pro studenty z âR studium
v USA za podstatnû niÏ‰í náklady. Informace o firmû jsou na internetové stránce:
http://www.collegebound.com.
Zájemci o nabízenou sluÏbu College Bound se mohou obracet pfiímo na následující
adresu: Greer Firestone
President, College Bound
2106 Largo Rd.
Wilmington, DE 19803-2308, U S A
tel. 303-478-4411, fax: 302-656-9675
e-mail: fireston@collegebound.com

•6. Columbia University
School of International and Public Affairs
e-mail: mk30@columbia.edu
•7. University of Denver
Graduate School of International Studies
e-mail: kmiddlet@du.edu
Podle sdûlení zástupcÛ univerzit by ãe‰tí studenti mohli získat ke studiu urãitou
finanãní podporu. Bulletin AIA ã. 31 s podrobn˘mi adresami univerzit je
k dispozici na zahraniãním oddûlení rektorátu, nebo na zahraniãních oddûleních
fakult.
Stavební fakulta University of Missouri
projevila zájem o studenty z âeské republiky pro magisterské a doktorandské
studium v oblastech stavebních materiálÛ a konstrukcí, Ïivotního prostfiedí,
geotechnického inÏen˘rství, hydraulického inÏen˘rství a inÏen˘rské hydrologie,
dopravních staveb a staveb infrastruktury. Zájemci o studium, ktefií prokáÏí v˘borné
studijní v˘sledky, mají moÏnost získat stipendium.
Pfiihlá‰ku a dal‰í informace je moÏno vyÏádat e-mailem pfiímo na adrese této
e-mail: ceadvise@novell.civil.umr.edu
stavební fakulty:
URL: http://www.umr.edu/civil

International University Endowment Association – IUEA
IUEA je nezisková nadace, která byla zaloÏena v roce 1995. Podporuje mezinárodní studijní programy, zfiizování mezinárodních center ve spolupráci s univerzitami
v USA a v zahraniãí. Poskytuje stipendia studentÛm ze zahraniãí, ktefií mají zájem
studovat v USA.
Mezinárodní centra byla jiÏ zfiízena na Donnelly College v Kansas City a v Kostarice.
Formuláfie na stipendia a zápis do ‰kol a dal‰í potfiebné informace je moÏné obdrÏet na adresách, uveden˘ch v Bulletinu AIA ã. 31, kter˘ je k dispozici na jednotliv˘ch fakultách nebo na zahraniãním oddûlení Rektorátu VUT.
Doc. Ing. arch. Helena ZEMÁNKOVÁ
prorektorka pro zahraniãní styky VUT
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Nic bych neplatil, nic bych nemûnil

V˘zva k zdravému rozumu

Anketa je pr˘ tuze zábavná vûc. Nutno poznamenat, Ïe jak pro koho. âtenáfi, jenÏ
sedí blízko sálajícího krbu, popíjí dvanáctiletou whiski a pokufiuje z d˘mky, se rád
pobaví pfii pfiedstavû blekotajících respondentÛ, pobledl˘ch strachy, Ïe v‰e, co fieknou, bude pouÏito proti nim, a zpoceného Ïurnalisty, kter˘ zãásti pfiipomíná
sprintera, zãásti bojovníka kung-fu, kter˘Ïto se snaÏí pomocí slz a psychického
vydírání alespoÀ z nûkoho vymámit odpovûì. Realita v‰ak b˘vá krutá, jak jsem se
mohla sama pfiesvûdãit na vlastní kÛÏi (a spolu se mnou i nûkolik z vás).
Dne 6. kvûtna totiÏ vypukla na Listov˘ch kolejích anketa na téma: Souhlasíte
s tím, aby se studium na vysoké ‰kole platilo? A pokud
by se ‰kolné platilo (a vy se ocitli v pozici zákazníka V·),
jaké zmûny byste se snaÏili prosadit?
Jak se pozdûji ukázalo, vyvolen˘mi byli pouze studenti fakulty stavební a elektrotechnické (a z nich pak jen ti, ktefií dokázali utíkat pomaleji neÏ já). A co jste
odpovídali???

K ãlánku ing. Dymáãka “Komplex uzlového leti‰tû Brno :
v˘zva k ãinu a prosperitû“

Martin a Josef (vystupující pod krycím jménem Leopold),
FAST:
Platit by se klidnû mohlo, ale ne moc. A kdyÏ uÏ by se platilo, tak bysme chtûli, aby
se k nám uãitelé podle toho chovali. Aby s náma nemávali, jak se jim chce.
Mirek, FAST:
Samozfiejmû jsem spí‰ pro neplatit. Ono uÏ samotné studium na téhle ‰kole je dost
finanãnû nároãné. Jinak bych byl pro to, aby si student mohl ‰kolu organizovat
sám. Mám rozvrh rozházen˘ po celém dni, chození ze ‰koly do ‰koly zabere
hroznû moc ãasu.
Zdenûk, FAST:
Placení? No, to se mi ale vÛbec nelíbí. Nic bych neplatil, nic bych nemûnil. Nesetkal
jsem se s nûãím, co by se mi zvlá‰È nelíbilo. Asi je mi to jedno.
Mistr svûta v úprku pfied diktafonem:
Nic nefieknu, nic nevím. Stejnû to mám za pár. (Jen aby ses nedivil... - pozn. aut.)
Hlá‰ení rozhlasu, FEI:
S placením rezolutnû nesouhlasím, ale mû to uÏ nemusí zajímat. I kdyby se platilo,
nic by se nezmûnilo. Ale já si stûÏovat nemÛÏu, co jsem chtûl zmûnit, to jsem zmûnil, co jsem chtûl prosadit, to jsem si zafiídil. Na‰e fakulta je úplnû v klídku.
Michal, FEI:
S placením ‰kolného nesouhlasím. A co bych zmûnil? Víc praxe. Je to pofiád samá
teorie a praxe Ïádná.
Pavel, FAST:
Platit, platit, platit ne. A ani bych nic nemûnil, mnû to takhle vyhovuje.
Josef, FEI:
Platit by se urãitû nûjaká ãástka mûla, ale spí‰ míÀ, tak dva tisíce. Chtûl bych
zmûnit ... pfiístup nûkter˘ch profesorÛ. Jejich odbornost není ãasto na tak vysoké
úrovni. Zvlá‰È kdyby se mûla ‰kola platit.
David, FAST
Platit asi urãitû ne. Zlep‰il bych to ubytování, to teda není nic moc. Aha, ve ‰kole?
Hm, tam nic, tam je to docela dobr˘, docela...
Magdalena NOVÁ
Ilustraãní foto: Pfiemysl Janíãek

âíst v ãasopise renomované vysoké technické ‰koly projekt pana Ing. Dymáãka,
kter˘ je jen mlhavû zdÛvodnûn a k závaÏn˘m sociologick˘m vlivÛm na obyvatelstvo
se dokonce vÛbec nevyjadfiuje, je velmi udivující. PfiestoÏe povaÏuji takov˘ projekt
za nerealizovateln˘, alespoÀ krátce se vyjádfiím k nûkter˘m jeho aspektÛm.
Pan Ing. Dymáãek jiÏ pfied tfiemi lety neuspûl s návrhem svého projektu v Radû
mûsta Brna, o ãemÏ podrobnûji pí‰e pan dr. Ing. Zdenûk Pospíchal ve své reakci na
uvefiejnûní jeho projektu v následujícím ãísle Událostí. Dr. Ing. Pospíchal pak
podává fundovan˘ rozbor vlivu na Ïivotní prostfiedí.
Dovolte mi pfiidat pár ménû technicky zamûfien˘ch poznámek a pohlédnout na
realizaci takového projektu z hlediska sociálnû psychologického.V letech 1993
a 1994 vznikla v dÛsledku toho, Ïe projekt pana Dymáãka byl projednáván Radou
mûsta Brna a pochopitelnû rovnûÏ na zastupitelstvech nûkter˘ch mûstsk˘ch ãástí,
mezi obyvateli dotãen˘ch oblastí panika. Konaly se vefiejné schÛze se zástupci
leti‰tû a s poslanci. Lidé místo toho, aby se s panem Dymáãkem radovali z tisícÛ
nabízen˘ch pracovních pfiíleÏitostí, mûli strach o stfiechu nad hlavou a vÛbec o svou
existenci. Není divu,neboÈ plocha zastavûná budoucím leti‰tûm by zasáhla víc neÏ
jednu pûtinu plochy Brna. UÏ dne‰ní runway je vzdálena pouh˘ch 400 m od obytn˘ch budov, budovy základní ‰koly a zdravotnick˘ch zafiízení.
A není potfieba jezdit pro srovnání aÏ do Texasu. Staãí nav‰tívit leti‰tû Heathrow
v Lond˘nû, kde je zfietelnû vidût jak velmi daleko je situováno od prvních obydlí
a dokonce jak daleko je od historického centra mûsta.
Obyvatelé lokalit pfiilehl˘ch leti‰ti mají dlouhodobé negativní zku‰enosti s provozem vojenského leti‰tû, kde hluk a zplodiny ze stíhaãek zasahovaly cca 200 000
obyvatel v Tufianech, Slatinû, Holáskách, Brnûnsk˘ch Ivanovicích, Komárovû,
Horních a Dolních Her‰picích, Modfiicích, Chrlicích, v sídli‰ti Bohunice a dal‰ích
cca 75 000 obyvatel pfiilehl˘ch obcí uÏ mimo území mûsta Brna. Jistû, moderní
dopravní letadla jsou ménû hluãná, ale vliv jejich zplodin na Ïivotní prostfiedí je
jednoznaãnû zhoubn˘, jak velmi pfiesvûdãivû dokazuje pan dr. Ing. Pospíchal ve
svém ãlánku.
Kromû toho projekt pana Ing. Dymáãka neuvádí, kam se pfiestûhují v‰ichni ti lidé
z 50 km ãtvereãních, které budou pfiímo pouÏity pro leti‰tû a jeho zázemí. Jak
bude Ïít historické mûsto Brno, nad nímÏ roãnû pfiepraví letadla tfiikrát více cestujících, neÏ Ïije v celé âeské republice ? Kde bude umístûno ono ‰piãkové ‰kolství,
vûda a v˘zkum, jehoÏ rozvoj “zcela zásadním zpÛsobem” pfiedpovídá autor projektu. V podzemních laboratofiích opatfien˘ch klimatizací a protihlukovou ochranou ?
Proã budovat “robustní” komplex jen 200 km od Ruzynû, která se vysok˘m nákladem roz‰ifiuje, a je‰tû bliÏ‰í Vídnû ? Témûfi kaÏd˘ odstavec z textu projektu vyvolává
dal‰í a dal‰í otázky.
Souhlasím s dr. Ing. Pospíchalem, Ïe takové projekty je tfieba posuzovat s ohledem
na Ïivotní prostfiedí a dodávám, Ïe rovnûÏ s ohledem na osudy jednotlivcÛ, jejich majetek a mûstskou komunitu jako neopakovatelné lidské spoleãenství, které by zásahem takového, dle
samotného autora “robustního” projektu, bylo zcela rozru‰eno.

PhDr. Milena KRHUTOVÁ
vedoucí ústavu jazykÛ FEI VUT
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Co uãit?, nebo ãemu uãit?
Zaãnu konkrétním tvrzením. Na na‰í ‰kole pr˘ leckde máme pfiíli‰ velk˘ poãet
vyuãovan˘ch pfiedmûtÛ, zejména ve srovnání se západním zahraniãím. Musíme
jejich poãet sníÏit, coÏ uÏ leckde nastalo, nebo nastává.
Ru‰ení ãehokoli jistû není vûc snadná a osoby, v ru‰ené vûci osobnû zapojené, mohou mít pocit nespravedlnosti a toho, Ïe zrovna ta jejich vûc je dûsnû dÛleÏitá,
a proto ke zru‰ení nevhodná. Zkusme se tedy inspirovat i u jin˘ch chytr˘ch hlav,
neÏ jsou ty na‰e.
Americk˘ poãítaãov˘ vûdec a zároveÀ profesor psychologie Roger C. Shank pí‰e
(v knize „Jak se vûci mají“, redigované J. Brockmanem a K. Matsonovou, vydané
nakladatelstvím Archa Bratislava v roce 1996):
„Ale pfiestoÏe víme, jak se lidé uãí a jak vzniká inteligence, zÛstávají ‰koly pevnû
zakotveny v uãebním modelu, kter˘ zdÛrazÀuje fakta a bagatelizuje skuteãnou ãinnost. (...) Fakta nejsou mince a jejich zvládnutí nevypovídá nic o hodnotû vzdûlání dotyãné osoby. Ve vzdûlávacím systému hrají fakta velkou úlohu, protoÏe se tak
snadno dají testovat. (...) Pfiesvûdãivû argumentovat, nikoliv odfiíkávat (...), to je
klíã k celému problému. Nauãit se pfiem˘‰let a své my‰lenky pfiesvûdãivû vyjadfiovat je skuteãnou podstatou vzdûlání.
A co je obûÏivem v uãení? Je to pfiipravenost se zm˘lit, ochota neuspût a schopnost
soustfiedit se na vlastní zmatenost v nadûji, Ïe se dopracuji toho, jak vûci objasnit.
Z toho dÛvodu je zpÛsob, jak se uãební látka zprostfiedkuje, dÛleÏitûj‰í neÏ látka
sama. DÛleÏité totiÏ není, co víte, ale jak jste k tomu pfii‰li. Je typick˘m jevem, Ïe
to, co se uãíme ve ‰kole, obvykle memorujeme. Ale memorování je‰tû neznamená,
Ïe si na pfiíslu‰nou informaci vzpomeneme ve chvíli, kdy by nám mohla b˘t k uÏitku. (...) Schopnost pfiefiíkat fakta je uÏiteãná, máte-li projít pfii testech, udûlat
dojem na své známé, bl˘sknout se pfii televizním kvízu, ale tím to konãí. (...)
Klíã k uãení poté, co jste se snaÏili nûco vykonat, neuspûli jste a vyuÏili jste
potfiebné pomoci, spoãívá v procesu generalizace. Nestaãí se pouze nauãit, jak fungovat v dané situaci. Musíte se také nauãit, jak zev‰eobecnit to, ãemu jste se nauãili, abyste to mohli pouÏít jinde. Pokud toho nejste schopni, získáte jen omezenou sbírku nesouvisl˘ch poznatkÛ, která snad mÛÏe poslouÏit v jednotliv˘ch
sférách, ale jinde je k nepotfiebû. (...)
JestliÏe nemá smysl znát fakta, co tedy má smysl znát? (...) Stojí za to poznat rÛzné
procesy: politické, psychologické, fyzikální, ekonomické. Také je dÛleÏité pochopit, jak vûci fungují, tak abyste s nimi mohli spolupracovat a pfiimût je, aby pracovaly pro vás. (...)
ProtoÏe se nejlépe uãíme prací, musí mít studenti na práci reálné vûci (...) Nejlep‰í
zpÛsob, jak se pouãit napfiíklad o nûjakém politickém procesu, je podílet se na
nûm. (...) Abyste se nûco nauãili, musíte nûco konat a v‰ímat si toho, co vám v tom
konání brání, tak abyste mohli zmûnit svou základnu vûdomostí a zkou‰et vûci znovu.“
(Poslední slova prof. Shanka jsou vpravdû kacífiská: „‰kola a uãení spolu jen velmi
málo souvisejí“.)
K citovan˘m názorÛm snad není tfieba komentáfie. Jen bych upozornil na to, Ïe
prof. Shank zjevnû útoãí i na studenty a Ïádá po nich znaãnou dávku samostatnosti
a aktivního pfiístupu nejen k vlastnímu studiu, ale ke v‰emu, s ãím se ve ‰kole setkají. To se v na‰ich krajích pfiíli‰ nevyskytuje a kdoví, jak moc to zapfiíãiÀuje pocit,
Ïe aÈ se budoucí inÏen˘r snaÏí sebevíc, ãasto bude po absolvování jeho plat men‰í
neÏ mzda sleãny za okénkem v bance ne proto, Ïe by byla schopnûj‰í neÏ on, ale
proto, Ïe sedí na „správnûj‰ím“ místû. A o jeho kolegovi, kter˘ jen prodává to, co
jiní vymysleli, ani nemluvû.
Abychom se pofiád neohlíÏeli jen po cizinû, je‰tû aspoÀ jeden názor domácí.
Úspû‰n˘ populizátor vûdy dr. Jifií Grygar v rozhovoru pro kupodivu dámsk˘ ãasopis fiíká:
„(...) ve ‰kolách se klade dÛraz na nûco, co není pro rozvoj vûdeckého my‰lení
podstatné. Bazíruje se (...) na faktick˘ch vûdomostech místo toho, aby se hledaly
souvislosti a aby se pfiíroda probírala celkovû. Docela rád bych vidûl, coÏ by bylo
ov‰em pro kantory velmi nároãné, jakousi integrovanou v˘uku pfiírodních vûd.

A dokonce bych uvítal i integraci pfies vûdy spoleãenské: to by byl úkol vzru‰ující
a napínav˘ (...)“
Nûkteré moderní disciplíny dr. Grygarovi dost nahrávají. Mám na mysli tfieba
studium chování nelineárních dynamick˘ch systémÛ, nerovnováÏnou termodynamiku, synergetiku, teorii chaosu atp.
Samozfiejmû, Ïe nemÛÏeme na na‰í ‰kole vychovávat pouze univerzální vûdce. Ale
pfieklady názvu VUT do cizích jazykÛ ukazují, Ïe by mûlo poskytovat univerzální
technické vzdûlání. CoÏ by se opravdu nemûlo rovnat nauãení co nejvût‰ímu
poãtu poznatkÛ, ani seznámení s co nejvût‰ím poãtem dílãích oborÛ. InÏen˘r by
mûl b˘t pfiedev‰ím schopen fie‰it problémy, které ho v praxi potkají. Mûl by se
tedy nauãit pfiem˘‰let nad problémy, osvojit si metody, s nimiÏ se proniká ke kofienÛm problémÛ, které mu umoÏní pochopit a poznat podstatu problému. Mûl by
umût problémy analyzovat a poznatky syntetizovat do fie‰ení a závûrÛ a vlastního
tvofiení. A uÏ by nemûlo tolik záleÏet na tom, jestli se takovéto dovednosti nauãí na
pfiíkladu strojnictví, elektrotechniky nebo chemie. MÛÏeme to studenty uãit na
zpÛsobech pouÏívání vûdecké metody v na‰ich jednotliv˘ch oborech a jejich odborn˘ch problémech. A dát jim moÏnost si tyto postupy co nejvíce vyzkou‰et na
vlastní kÛÏi dfiíve, neÏ to budou muset dûlat naostro v praxi.
Tedy neomezovat jen poãet (pfiedmûtÛ), ale hlavnû pouh˘ popis. A dále: roz‰ifiovat vûdomí souvislostí a obecnosti a také moÏnosti samostatné úãasti studentÛ na
tvÛrãí ãinnosti.
Îe to nejsou slova odtrÏená od reality, dokazuje následující pfiíklad. V posledních
letech najímají britské a japonské finanãní firmy celé roãníky absolventÛ chemie.
Nikoli pro jejich odborné znalosti, ale pro jejich schopnost analytického my‰lení.
(Chemtech 26 (3), 31 (1996)).
Na závûr se vraÈme zpût k úvodu. Mûli bychom zaãínat s otázkou, ãemu chceme
na‰e studenty uãit a jak. Pak mnohem snadnûji zjistíme, co je máme uãit. A pfiitom
se ptát i tûch studentÛ.
Ing. Miloslav PEKA¤, CSc.
Fakulta chemická

Z historie VUT
Prof. Ing. Bohumil Vlãek
Z cyklu „Rektofii VUT“

Na fiádné schÛzi profesorského sboru dne 29. 5. 1925 byl rektorem ‰koly pro studijní rok 1925 – 1926 zvolen profesor mechanické technologie vláken Bohumil
Vlãek.
Narodil se pfied 115 lety - 17. ãervna
1882 v Rakousích u Turnova. Po maturitách na vy‰‰í státní prÛmyslové ‰kole
v Praze v roce 1901 a na vy‰‰í reálce
v Mladé Boleslavi v roce 1906 vystudoval
strojní inÏen˘rství na ãeské technice
v Praze. V letech 1901 - 1903 se vzdûlával
jako stipendista ministerstva kultu a vyuãování na tkalcovské ‰kole v Ústí nad
Orlicí. V roce 1903 byl jmenován asistentem pro technologické pfiedmûty
u známého odborníka Aug. Braulíka na
téÏe ‰kole. Poté pÛsobil rok ve Fren‰tátû
pod Radho‰tûm a pût let v Rychnovû nad
KnûÏnou, kde vedl rovnûÏ technickou
správu továrního podniku. Souãasnû si doplÀoval vûdomosti v rÛzn˘ch velk˘ch
závodech doma i v zahraniãí.
Koncem roku 1912 byl Bohumil Vlãek jmenován mimofiádn˘m profesorem
mechanické technologie vláknin na ãeské technice v Brnû o sedm let byl jmenován
profesorem fiádn˘m.
Na zafiízení stolice mechanické technologie vláknin povolilo tehdy ministerstvo
kultu a vyuãování smû‰nou ãástku 3 000 K. Tato ãástka byla aÏ na 100 K pouÏita
je‰tû pfied pfiíchodem profesora Vlãka k jin˘m úãelÛm. Za zbyl˘ obnos zakoupil
profesor Vlãek jeden star˘ vlnafisk˘ stav. Ostatní stroje a pfiístroje získával postupnû dary, pÛjãkami i na splátky od domácích i zahraniãních textilních továren.
První léta svého pÛsobení na ãeské technice v Brnû vûnoval profesor Vlãek roz‰ifiování uãební látky, vydávání pfiedná‰ek a doplÀování laboratorních pomÛcek
a strojÛ.
Za jeho pÛsobení zaãala brnûnská technika vychovávat první odborné inÏen˘ry pro
prÛmysl textilní a papírnick˘. V roce 1919 vybudoval pfii ústavu mechanické technologie vláknin první autorizovan˘ zku‰ební ústav textilní a papírnick˘. V letech
1913 - 1914, 1921 - 1922 a 1933 - 1934 byl dûkanem odboru strojního inÏen˘rství
a elektroinÏen˘rství.
Profesor Vlãek se v˘znamn˘m zpÛsobem podílel na rozvoji ãeského textilního prÛmyslu. Uplatnil se jako konstruktér a zlep‰ovatel textilních strojÛ, konstruoval
automatické stavy a provedl fiadu zlep‰ení na pfiádelních strojích. Byl majitelem
fiady ãeskoslovensk˘ch, rakousk˘ch a anglick˘ch patentÛ z oboru pfiádelních
strojÛ. Své zku‰enosti vloÏil do spisu Nástin spfiádání, kter˘ byl vydán v roce 1934.
Po skonãení 1. svûtové války usiloval o povznesení ãeského lnáfiství a má velkou
zásluhu na zfiízení „Prvé ãeské pfiádelny lnu“ v Jilemnici.
Od roku 1921 fiídil tfii roky zpracování státem zakoupené vlny v deseti továrnách
v Brnû, Humpolci, Îirovnici, Îilinû a tehdej‰ím Nûmeckém Brodû. Touto ãinností
uspofiil státu znaãné finanãní ãástky. Vypracoval fiadu posudkÛ pro rÛzné úfiady
a rovnûÏ pro ministerstvo financí o dávce z majetku pfiádelen mako.
Pfii âs. svazu pro v˘zkum a zkou‰ení techniky dÛleÏit˘ch látek zaloÏil skupinu
Textil, byl zakladatelem âeské matice technické, v níÏ vydal svou pfiíruãku Prutové
stavy. Dále byl redaktorem Textilních listÛ a stál˘m poradcem Spolku ãs. prÛmyslníkÛ textilních.
Profesor Bohumil Vlãek byl odborník, znám˘ i v zahraniãí (napfi. pro Berlín napsal
v roce 1930 spis Die mechanische Weberei, sestavil mezinárodní textilní slovník
ãesko-nûmecko-francouzsko-anglick˘).
Bohumil Vlãek zemfiel dne 31. 12. 1967 v Malé Skále u Turnova.
PhDr. Renata Krejãí
Archiv VUT
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K desátému v˘roãí úmrtí Ing. Jifiího
Smrãka
13. ãervna 1997 tomu bylo 10 let, co zemfiel ve vûku nedoÏit˘ch 81 let zakladatel
Ústavu soudního inÏen˘rství VUT v Brnû Ing. Jifií Smrãek. Rádi bychom proto pfiipomenuli aspoÀ v krátkosti Ïivot a práci, která byla tomuto nestoru technick˘ch
soudních znalcÛ skuteãn˘m posláním.
Jifií Smrãek se narodil v Brnû 30. prosince
1906. Jeho otec byl dlouholet˘m profesorem, v letech 1913 aÏ 1914 dokonce
rektorem na VUT v Brnû (ãlánek o nûm
vy‰el loni v 6. ãísle Událostí - pozn. red.).
Na âeské vysoké ‰kole technické v Brnû
vystudoval obor strojní inÏen˘rství.
Îivot Jifiího Smrãka nebyl rozhodnû lehk˘, zato v‰ak bohat˘ na Ïivotní a pracovní zku‰enosti. Pro‰el fiadou zajímav˘ch
zamûstnání - vykonával odborn˘ strojní
dozor pfii stavbû vodního díla na Váhu,
pracoval jako referent pro v˘stavbu
v˘robny pilek, jako civilní inÏen˘r pÛsobil v podnicích, kde provádûl ãinnost
stavebního dozoru a ãinnost posudkovou.
Zvlá‰È tûÏkou kapitolou v jeho Ïivotû bylo období 2. svûtové války. Jifií Smrãek se
hned v zaãátcích nacistické okupace zapojil do odbojové ãinnosti v organizaci
Obrana národa. V prosinci 1939 jej zatklo gestapo a Jifií Smrãek byl do prosince
1944 vûznûn a poté nasazen v Nûmecku, odkud se vrátil v kvûtnu 1945.
Na Vysoké uãení technické v Brnû nastoupil v roce 1962 - nejdfiíve na katedru spalovacích motorÛ a motorov˘ch vozidel Fakulty strojní a pak v roce 1964 na novû
zfiízen˘ Ústav soudního inÏen˘rství, v jehoÏ ãele stál jako vedoucí aÏ do roku 1979,
kdy ode‰el do dÛchodu. Dál se v‰ak aktivnû úãastnil práce ústavu, a to aÏ do
posledních dnÛ svého ãinorodého Ïivota.
Slu‰í se pfiipomenout nûkteré zásady pana Ing. Smrãka, kter˘mi se v Ïivotû fiídil
a které mohou inspirovat i dne‰ní mladé inÏen˘ry:
Není dÛleÏité, za jakou odmûnu znalec svoji ãinnost vykonával. DÛleÏité je jeho
osobní uspokojení z dobfie vypracovaného posudku: odmûna pak je urãena pro
manÏelku jako alespoÀ ãásteãná kompenzace za to, jak ji zanedbával, kdyÏ dlouhé
hodiny sedûl nad posudkem.

Znalec by nemûl b˘t pfiíslu‰níkem Ïádné politické strany. Je pfiíslu‰níkem strany
technické a tato se fiídí fyzikálními zákony, které nepodléhají korozi ani jin˘m
vlivÛm.
Kouzlo Ïivota je umût se radovat z maliãkostí.
Je vûdecky dokázáno, Ïe kdyÏ se ãlovûk zlobí, namáhá 72 svalÛ, kdyÏ se usmívá, pak
jen 27.
(red)
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Sport

Americk˘ fotbal Pod Palackého vrchem

Cyklistick˘ v˘let s mezinárodní úãastí

24. kvûtna probûhlo na hfii‰ti Pod Palackého vrchem 4. kolo 1. ãeské ligy amerického fotbalu, v nûmÏ se utkal univerzitní t˘m Brno Alligators s loÀsk˘mi finalisty
ãeské ligy Ostrava Steelers. Na 200 divákÛ se pfii‰lo podívat na toto utkání, v nûmÏ
i pfies snahu domácích mûli jasnou pfievahu hosté. „My nemÛÏeme zatím
konkurovat jejich síle a velikosti - pfiedev‰ím v útoãné formaci,“ prohlásil hlavní
trenér John Croft z USA. Aligátofii se sice snaÏili skórovat touchdown pomocí
dlouh˘ch pfiihrávek, av‰ak ty byly proti obranû hostÛ neúãinné. Obranné akce domácích sice byly intenzivní, ale mûly ‰patnou koncovku. V závûru tfií hodinového
utkání pak brnûnsk˘m AligátorÛm ub˘valy síly, protoÏe nebyli k dispozici hráãi na
stfiídání, zatímco ostrav‰tí hosté mûli v záloze o 20 hráãÛ navíc!
„âást na‰eho neúspûchu pramenila z toho, Ïe hrálo hodnû nov˘ch hráãÛ, ktefií nemají je‰tû potfiebné zku‰enosti,“ vysvûtloval po skonãení zápasu trenér
John Croft.
Ostrava Steelers porazila brnûnsk˘ univerzitní t˘m Alligators s koneãn˘m v˘sledkem 44 : 20.

Tak jako kaÏdoroãnû pfii pfiíleÏitosti „Dne sportu“ na Fakultû elektrotechniky
a informatiky VUT Brno uspofiádal ústav tûlesné v˘chovy cyklistickou vyjíÏìku
kolem Brna. Tentokrát jsme absolvovali 38 km údolím Li‰ky Bystrou‰ky. Kromû
zamûstnancÛ FEI a jejich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ se zúãastnil i jeden student
z Velké Británie.
Za pûkného poãasí a bez defektÛ si v‰ichni úãastníci pfii nároãn˘ch stoupáních
sáhli aÏ na dno sv˘ch sil. Pro pfií‰tí rok pfiedpokládáme, Ïe kromû zamûstnancÛ
z FEI a FS se zúãastní i zástupci ostatních fakult.
PaedDr. Jindfiich BAUER
vedoucí UTEV

Judo na VUT

PrÛbûÏné v˘sledky 1. ãeské ligy amerického fotbalu

1. kolo (19. a 20. dubna)
Brno Alligators
vs.
Havífiov Devils
vs.
Prague Lions
vs.
Pilsen Buildogs
vs.

Prague Panthers
Pfiíbram RAMS
Bratislava Monarchs
Ostrava Steelers

16 : 32
0: 0
64 : 3
0 : 20

2. kolo (3. a 4. kvûtna)
Ostrava Steelers
vs.
Prague Lions
vs.
Brno Alligators
vs.
Pilsen Buildogs
vs.

Havífiov Devils
Prague Panthers
Bratislava Monarchs
Pfiíbram Rams

59 : 17
0 : 14
42 : 7
0 : 44

3. kolo (10. a 11. kvûtna)
Pfiíbram Rams
vs.
Bratislava Monarchs vs.
Prague Panthers
vs
Ostrava Steelers
vs

Brno Alligators
Pilsen Bulldogs
Havífiov Devils
Prague Lions

0 : 40
35 : 0
96 : 0
27 : 8

4. kolo (24. a 25. kvûtna)
Brno Alligators
vs.
Pilsen Bulldogs
vs.

Ostrava Steelers
Prague Panthers

20 : 44
0 : 20

Zbynûk ZELINKA

Ústav tûlesné v˘chovy FEI VUT v Brnû uspofiádal spoleãnû s oddílem juda VSK
Technika Brno Akademické mistrovství âeské republiky za úãasti 50 závodníkÛ
a závodnic z celé âR.

V˘sledky
MuÏi
• do 65 kg

• do 71 kg
• do 78 kg
• do 86 kg
• do 95 kg
• nad 95 kg

Îeny
• do 72 kg

1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
2. místo
1. místo
4. místo

Jifií Radomír
Vladimír Holátko
Bronislav Reme‰
Zbynûk Gajda
Vladimír Mrkviãka
Jakub Chytil
Tomá‰ MaÀák
Martin Comorek
Karel Král

FEI Brno
FS Brno
FAST Brno
FAST Brno
FT Zlín
FAST Brno
FEI Brno
FAST Brno
FEI

1. místo
3. místo

Radka ·afafiíková
Pavla Divi‰ová

FS Brno
FCH Brno

PaedDr. Jindfiich BAUER
vedoucí UTEV

Dûní kolem nás
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Kulturní a spoleãenské události Brna objektivem A. Peckové

Co bylo...
Autentické podoby jihoamerick˘ch IndiánÛ
Îil, byl jednou jeden italsk˘ malífi, Guido Boggiani se jmenoval. Ten v roce 1887
odjel do JiÏní Ameriky, kde tamní Ïivot a kultura domorod˘ch indiánsk˘ch kmenÛ
v nûm vzbudila badatelsk˘ zájem a vûdecké ambice. V neprozkouman˘ch konãinách jihoamerického vnitrozemí sbíral etnografick˘ materiál a s pomocí nové technické pomÛcky - fotografického aparátu - snímal od roku 1889 pfiíslu‰níky pfiírodních komunit, které je‰tû nepoznamenal zhoubn˘ vliv bûlo‰ské civilizace. Zejména
v jeho portrétech, které tvofií vût‰inu zachovan˘ch negativÛ, se spojilo zkoumavé
oko badatelovo s pohledem umûlce, a tak fotky - vystavené v Etnografickém muzeu
na KobliÏné - vynikají skuteãnou umûleckou silou. Jakási melancholická atmosféra
obklopuje tuto kolekci. Hledíme do mnohdy váÏn˘ch, zaduman˘ch a smutn˘ch oãí
divochÛ, z nichÏ nûktefií s nedÛvûrou hledí do objektivu pro nû neznámého pfiístroje. Jejich strach, Ïe zpodobnûním pfiijdou o svou du‰i, byla moÏná pfiíãinou
Boggianiho záhadné smrti. Fotky pofiízené z originálních negativÛ v‰ak jejich du‰i
naopak oÏivují a my jen mÛÏeme hádat, co se za tak pfiirozen˘m, autentick˘m
v˘razem jejich tváfií skr˘vá, jak˘ Ïivot, jaké pocity a my‰lenky.
Fotografickou pozÛstalost G. Boggianiho, získanou darem od pozÛstal˘ch, shromáÏdil v letech 1904 - 1908 ãesk˘ cestovatel A. V. Friã a pfiivezl ji do vlasti. Zásluhou
Pavla a Yvonny Friãov˘ch tak mohli náv‰tûvníci v prÛbûhu mûsíce ãervna zhlédnout
v Brnû ukázky vrcholn˘ch poãátkÛ umûlecké fotografie.

Cenu Nadace Universitas Masarykiana pro rok 1996 pfievzali z rukou Jaroslava
Maliny (uprostfied) praÏsk˘ básník a imunolog Miroslav Holub (vpravo) a ãlen
akademické obce Masarykovy univerzity, fyziolog a v˘tvarník Pavel Braven˘. Oba
byli ocenûni za vytváfiení inspirativních vazeb mezi vûdou a umûním. Ceny v podobû zlatovlas˘ch Ïensk˘ch so‰ek zhotovil pro Masarykovu univerzitu znám˘
sochafi Oldfiich Zoubek.

Yvonna a Pavel Friãovi spolu s Pavlem Diasem (vlevo), kter˘ na vernisáÏi 29. ãervna
promluvil k v˘stavû vûnované fotografiím G. Boggianiho

AÏ pojedete v létû nûkam
k Mikulovu, zastavte se v Dolních
Vûstonicích, kde byla nedávno
otevfiena znovuobnovená v˘stava
vûnovaná „vûku lovcÛ mamutÛ“
s proslul˘mi nálezy ze star‰í doby
kamenné a rekonstrukcemi Ïivota
paleolitick˘ch lidí

Nov˘m ‰éfdirigentem brnûnské filharmonie se stal Ital Aldo Ceccato, absolvent
Vysoké ‰koly hudební v Hamburku. V Brnû se mu líbí a a s brnûnsk˘mi filharmoniky si velmi rychle porozumûl.
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Vlasta Redl o kolo zpût. Tak zní název nové, v pofiadí tfietí sólové desky tohoto
známého ãeského písniãkáfie, kter˘ staví na melodickém folrocku.

Dûní kolem nás
K v˘stavû vy‰la sada pohlednic s reprodukcemi plakátÛ k slavn˘m filmÛm té doby.
Francouzsk˘ film NûÏná je jedním z nich
MístodrÏitelsk˘ palác, Moravské nám. 1a
TRAFIKA (26. 6. – 31. 8. 1997)
V˘stava souãasn˘ch maìarsk˘ch a rakousk˘ch umûlcÛ, ktefií se setkávají v imaginární “Trafice“ krátce pfied pfielomem
století na pomalu mizející zemûpisné hranici, v prostoru, kde kaÏdá doktrína je
smû‰ná.
Jindra Viková: KERAMIKA Z LET
1970 - 1996 (od 2. 9.)
V˘stava k padesátinám v˘znamné ãeské
keramiãky bude retrospektivou její tvorby
za posledních 25 let. Zastoupeny budou
pfiedmûty s uÏitnou funkcí – dózy a vázy
s kresebn˘mi a plastick˘mi detaily, kachle
a reliéfy s figurálními námûty, ale také sochafiské realizace.

Design centrum, Jakubské nám. 5
Mlad˘ obal (ãervenec, srpen)
Prezentace v˘sledkÛ stejnojmenné soutûÏe
Galerie mlad˘ch U dobrého past˘fie, Radnická 4
Roman ·afránek - Kresby (16. 7. - 15. 8.)
V˘stava je zam˘‰lena jako náhled do autorova skicáfie. Kromû rozmûrn˘ch maleb
a kreseb vytvofiil i velké mnoÏství mal˘ch akvarelÛ s figurativní tematikou.
Mendelianum, Mendlovo nám. 1
Gramatika genetického jazyka (od 3. ãervna)
V˘stava seznámí náv‰tûvníka s problematikou klonování.
Nov˘ ministr prÛmyslu a obchodu Karel Kühnl a ministr dopravy a spojÛ Martin
¤íman zahájili 2. Mezinárodní veletrh osobních automobilÛ Autosalon Brno ‘97
a 6. Mezinárodní veletrh nákladních a uÏitkov˘ch automobilÛ, pfiíslu‰enství a sevisní techniky Autotec ‘97. Expozice vystavovatelÛ si prohlédlo ve dnech 7. aÏ 12.
ãervna na 150 tisíc náv‰tûvníkÛ.

Co bude...
âesk˘ plakát – fenomén 60. let
Po v˘stavû UÏité umûní 60. let se Moravské zemské muzeum znovu tematicky vrací k tomuto období, aby na pozoruhodné kolekci plakátÛ té doby dokumentovalo
tehdej‰í neb˘val˘ rozmach ãeské grafické tvorby. V 60. letech byl totiÏ plakát v˘znamn˘m kulturním fenoménem i umûleck˘m artefaktem, kter˘ zdobil stûny mnoha domácností namísto zarámovan˘ch obrazÛ. Nesporné umûlecké hodnoty mu
tehdy vtiskli pfiední ãe‰tí v˘tvarníci, jejichÏ tvorbu v˘raznû povzbudila kaÏdoroãní
soutûÏ o nejlep‰í brnûnsk˘ plakát ãi cyklická pfiehlídka grafického designu Bienále
Brno. V oblasti kultury tehdy plakát plnil poslání hlavního informaãního média,
zatímco dnes jej z této v˘sadní pozice nenávratnû vytlaãily jiné formy reklamy - letáãky v tramvajích, televizní ‰oty, inzerce v novinách a ãasopisech, billboardy... Ne
Ïe by plakát zmizel z na‰eho Ïivota, av‰ak místo obrazov˘ch plakátÛ se dnes vût‰inou setkáváme s plakáty spí‰e písmenn˘mi.
V˘stava „âesk˘ plakát 60. let“ je tedy mimo jiné také nostalgick˘m ohlédnutím za
tvÛrãí imaginací, poeticky-lyrick˘m ladûním, grafickou vynalézavostí, humorem
a groteskní nadsázkou tehdej‰ího plakátu, zejména filmového a divadelního. V prostorách Moravského zemského muzea bude otevfiena do 17. srpna.

Pfiírodní vûdy
Werner Heisenberg: âÁST A CELEK. Rozhovory o atomové fyzice.
Olomouc, Votobia 1997. 275 s.
Vzpomínky nositele Nobelovy ceny jsou vlastnû historií atomové fyziky, kterou sám
v˘znamn˘m zpÛsobem urãoval a je pro nûho úzce spjata s filozofick˘mi, náboÏensk˘mi, umûleck˘mi i politick˘mi problémy.
Vûdecké informace
MODELLING AND SIMULATION OF SYSTEMS MOSIS ‘97
Ostrava, Marq 1997. 293 s..
Teorie modelování a simulace systémÛ, nástroje simulace. Zprávy z konference
konané v Hradci nad Moravicí ve dnech 28. - 30. dubna 1997.
Elektronika
Karel Vlãek: CONFERENCE PROCEEDINGS. International Conference on Desing
and Diagnostic of Electronics Circuits and Systems ‘97.
Ostrava, Marq 1997. 259 s.
Návrh a diagnostika obvodÛ vysoké kvality, generování autotick˘ch testÛ, modely
analogov˘ch obvodÛ a testovací metody, systémy ãíslicového zpracování signálÛ,
diagnostika smí‰en˘ch signálÛ, diagnostika v telekomunikacích, kvalita a spolehlivost elektronick˘ch obvodÛ.
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Z cest

Za zvûfií jin˘ch hor a lesÛ

Z Yellowstonského národního parku
Vidûli jste uÏ nûkdy v jejich pfiirozeném prostfiedí
bobry, losy, bizony, rosomáky, m˘valy, dikobrazy,
opice, varany, tukany, papou‰ky, tropické brouky,
plazy, lachtany, lvouny, Ïraloky ãi velryby? Povím vám
o nûkolika neãekan˘ch setkáních tohoto druhu v zemích Amerického západu, v krajinách, které asi znáte
z indiánek a kovbojek.
Podle legendy IndiánÛ Paiute zaklel Velk˘ ‰aman
Coyote dábelské tvory, schopné pfiemûÀovat se v lidi,
do kamenn˘ch sloupÛ. Dodnes stojí tyto obûti
v Utahu, vytvarované erozí do ãerveného, oranÏového
a rÛÏového vápence v obrovitém pfiírodním amfiteátru
zvaném Bryce Canyon. Je to kouzelná, pohádková
krajina, oÏívající pfied vámi neustál˘mi promûnami
jasu, temna a stínÛ z plujících oblakÛ. ProhlíÏím si
v nedaleké osadû velmi pestrou nabídku indiánsk˘ch
v˘robkÛ. Zejména mû fascinují roz‰klebené chfitány
chfiest˘‰Û, upravené tak, jako u nás rybáfii upravují
hlavu sumce ãi ‰tiky. Je tu v‰ak i mnoho jin˘ch
podobn˘ch suven˘rÛ. Mají na rubu znaãku Made in
China a jsou umnû zhotoveny z plastu. Od Ïivého originálu jsou k nerozeznání. Ptám se proto indiánské

dívky za pultem, zda vÛbec nûkdy vidûla opravdového chfiest˘‰e. Indiánka
na mne kulí oãi. Vidûla? Je
jich tu pfiece plno! Vida,
nás je sedm, brousíme
mezi skalami a v lese uÏ
pûknou dobu, a takové
‰tûstí jsme je‰tû nemûli.
Od Bryce Canyonu na‰e
parta odjíÏdûla aÏ k veãeru, aniÏ by chfiest˘‰e spatfiila. Na asfaltové cestû
pfied námi cosi leÏí.
Zfiejmû ztracen˘ upínací
popruh. Na zúÏeném konci jsou krouÏky. Ohnu se,
hmátnu a - vystfielil jsem
jako luk! Rattle snake!
Chfiestící had! Na‰tûstí byl
uÏ pfiejet˘.
Po Utahu nám pfiekvapení
pfiipravilo
Colorado.
Z tamního mûsteãka
Cortezu jsme se vypravili
k vysokému skalnímu útesu, z kterého se pr˘ kdysi
vrhli do hlubiny Utahové,
zahnaní na vrchol pfiesilou NavajÛ, sv˘ch pronásledovatelÛ. NeÏ by padli
do zajetí, radûji volili smrt. Ná‰ prÛvodce, Polák, majitel motelu v Cortezu, tento pfiíbûh znal jen okrajovû.
Více pr˘ nám o nûm poví jeho kamarád, Ameriãan
z nedaleké farmy. Na farmû v‰ak není Ïiváãka. Jen velké psisko vyuÏívá klidu a neru‰eno, neteãnû vyspává.
Obcházíme stavení. Na peãlivû zatravnûném dvorku
s v˘hledem do zahrady se v mírném vánku pohupují
lampióny z plastu, na spodním okraji zdobené kvûtními kalichy. Pfiibzuãí ãmelák, lízne si - a frnk! A uÏ je
tu dal‰í. Opatrnû pfiistupuji blíÏ, pomalouãku, zlehka,
abych ãmeláky nepopla‰il - a zírám! Z plastov˘ch kalichÛ sají cukrovou vodu “ãmeláci” se zobáãky jako
párátko. Kolibfiíci!
Island a Nov˘ Zéland jsou známé sv˘mi gejzíry, ale
nikde jich není tolik, jako v Yellowstonském národním parku v USA. Tato pfiírodní rezervace zasahuje do
státÛ Wyoming, Montana a Idaho. Její historie je spjatá
s lovci koÏi‰in a po nich s malífii, kreslífii a fotografy,
jejichÏ dokumenty o pfiírodních krásách tohoto
nádherného koutu svûta zapÛsobily v Kongresu natolik, Ïe uÏ v roce 1872 vydal dekret o zfiízení
Yellowstonu jako vÛbec prvního národního parku na
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svûtû. Ve volné pfiírodû tu Ïijí nejrÛznûj‰í Ïivoãi‰né
druhy – stáda bizonÛ, losi, velkorohé ovce, jeleni, jezevci, kojoti, vlci, pumy a pfiemnoho dal‰í jiné zvûfie.
Yellowstone je domovem více neÏ dvou set druhÛ
ptactva vãetnû vzácné labutû trubaãe, nejvût‰ího amerického vodního ptáka. Nejlákavûj‰ím zvífietem pro
náv‰tûvníky Yellowstonu je v‰ak medvûd. Asi polovina
zde Ïijících medvûdÛ jsou black bears - ãerní medvûdi
s hnûdou tlamou. Dospûlí jedinci váÏí aÏ dvaapÛl metráku. Zahnuté drápy umoÏÀují ãernému medvûdovi
snadno ‰plhat na stromy. Zhruba stejn˘ poãet pfiedstavují medvûdi grizzly. Ti mají drápy rovné, coÏ v‰ak
neznamená, Ïe jejich kofiist, hledající záchranu v korunû stromu, je v bezpeãí. Nûktefií samci mohou váÏit
znaãnû pfies tfii metráky. Grizzly se od ãerného medvûda li‰í nejen mohutnûj‰í postavou, ale také charakteristick˘mi znaky, z nichÏ na první pohled je patrn˘
huÀat˘ hrb na zátylku a zadek posazen˘ níÏ neÏ plece.
Na‰e parta smûfiovala do Yellowstonského národního
parku krásnou horskou krajinou podél fieky
Shoshone a jezera Buffalo Billovy pfiehrady, kdyÏ tu
najednou pfiímo proti nám ma‰íruje podél silnice
medvûdí kolos, black bear, pofiádn˘ ãern˘ macek.
Osazenstvo vozu je v tu ránu venku a s jekotem kfiepãí kolem huÀáãe jako tlupa dervi‰Û. Kluci, blokujte
ho, aÈ nám nezahne! No to je klika! To je kus! - fivou
jako pominutí. Vyklonûn z okna, ruku pfiipravenou na
klice v pfiípadû útoku bleskovû vyrolovat staÏené sklo,
fotografuji na tfii kroky medvûda. Nikdy bych se neodváÏil vstoupit za ním do klece, natoÏpak mu pobíhat pfiímo pfied nosem v jeho lovi‰ti. Loudavá, zdánlivû neohrabaná kolébavá chÛze medvûda nebezpeãnû
klame. Kdyby se vztyãil na zadní nebo nasadil sprint,
srdce by na‰im VinnetouÛm spadlo do kalhot, moÏná
i s pofiádn˘m pfiívaÏkem! Na‰tûstí má ãern˘ macek víc
rozumu neÏ rozjívení blázni.

Rozumn˘ pfiítel medvûd

Foto: Vladimír Ustohal

KdyÏ jsme se pozdûji zmínili náhodnému rangerovi
o na‰em setkání s ãern˘m medvûdem, blahopfiál nám.
Taková náhoda pr˘ potká jednoho náv‰tûvníka z tisíce. ¤íká se, Ïe hloupí mají ‰tûstí. Rozhodnû v‰ak nedoporuãil reprízu, protoÏe desatero pro setkání ãlovûka s medvûdem poctivû dodrÏel jenom medvûd.
Pfiedstavte si, ho‰ánci, tlapy grizzlyho!
Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
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