âíslo 7–8 • 1997 • roãník VII

na VUT v Brnû
Zaãíná akademick˘ rok 1997/98
StudentÛm prvních roãníkÛ
VáÏení studenti,
vítáme vás mezi ãleny akademické obce VUT
v Brnû, tedy ‰koly, která má za sebou dlouholetou tradici. V roce 1999 oslavíme 150
let od vzniku prvního technického uãili‰tû
v Brnû a 100 let existence univerzity. Tato
tradice nás zavazuje k co nejkvalitnûj‰í
práci pfii v˘chovû nové technické generace.
Chceme, aby na‰i ‰kolu opou‰tûli erudovaní
odborníci, ktefií jsou pfiipraveni pro praxi
a díky své dÛkladné teoretické pfiípravû
jsou schopni se pruÏnû adaptovat na rÛzná, dynamicky se rozvíjející odvûtví na‰eho
prÛmyslu, na nové technologie a rychle se
mûnící v˘robní programy. Na‰e ‰kola je

pro vzdûlávání kvalitních odborníku velmi dobfie vybavena – jako jediná v âeské
republice sv˘mi devíti fakultami pokr˘vá celé spektrum technick˘ch vûd, od klasick˘ch strojních, stavebních a elektrotechnick˘ch aÏ po moderní manaÏerské
a v˘tvarné obory.
Absolventi vût‰iny na‰ich oborÛ nacházejí uplatnûní bezprostfiednû po dokonãení
‰koly, ãasto se zajímav˘mi nástupními podmínkami. Díky neustál˘m zmûnám
a progresivnímu v˘voji technick˘ch vûd roste i potfieba ‰piãkov˘ch odborníkÛ, jimÏ
je tak zaji‰tûna trvalá perspektiva.
âlenství v akademické obci ov‰em zavazuje i vás. Je tfieba samostatnû a odpovûdnû
pfiistupovat ke studiu a aktivnû se podílet na Ïivotû ‰koly (napfiíklad i pfiíspûvky
v tomto ãasopise). Právû samostatnost je také zcela nezbytná a vysoce cenûná vlastnost v dne‰ních spoleãensk˘ch podmínkách. Dobrému uplatnûní ale musí pfiedcházet i dobrá pfiíprava: ”Z niãeho nic nevzniká”– a tedy i dobrého spoleãenského
ohodnocení lze dosáhnout jen díky trpûlivé práci.
Pfieji vám v‰em hodnû úspûchÛ.
Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc.
rektor VUT v Brnû

Campus VUT Pod Palackého vrchem s fakultami strojní, podnikatelskou, elektrotechnickou, sportovním areálem a technologick˘m parkem. Foto: Leteck˘ ústav FS VUT
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V tomto ãísle najdete:
Knowing ignorance is strenght.
Ignoring knowledge is sickness.
B˘ti si vûdomi vlastní nevûdomosti je zdravé.
Ignorovat vûdûní je nezdravé.
(Lao Tsu, Tao Te Ching, 6. stol. pfi. Kr.)
Citátem, kter˘ redakci poskytl prof. G. J. Klir ke svému pfiíspûvku, si dovolujeme pfiipomenout zaãátek nového
‰kolního roku.
V ãasopise najdete ohlédnutí za událostmi z léta a poãátku podzimu. Cel˘m ãíslem se táhne jako ãervená nit dÛleÏitost spolupráce vysok˘ch ‰kol na‰eho typu s prÛmyslem a vládními orgány. AÈ uÏ v podobû koncepce (rozhovor redakce s doc. P. Sáhou), nebo v praktickém srovnání s Velkou Británií (v pfiíspûvku doc. A. Nového) ãi
Rakouskem (zpráva o ãesko-rakouském semináfii). V praxi se totiÏ ukazuje, Ïe ãesk˘ prÛmysl prozatím vyuÏívá
minimálnû moÏností, které mu sk˘tá v˘zkumn˘ potenciál vysok˘ch ‰kol. Vysoké ‰koly se tak dostávají do obtíÏné ekonomické situace, která jim omezuje rozvoj vûdecko-v˘zkumné ãinnosti i kvalitu v˘uky. PrÛmyslové podniky v‰ak vyÏadují dobfie pfiipravené absolventy.
Namísto rozboru pfiíãin pfiedkládáme úryvek z ãlánku Nialla Fergusona: NejdÛleÏitûj‰í pro univerzity je technologie, nikoliv financování (Financial Times 16. 8., v Britsk˘ch listech 21. 8. 1997). Pro nás mÛÏe b˘t zajímav˘ pfiekvapivû podobnou situací v Británii. Velkou inspirací mÛÏe b˘t pro vyuÏívání informaãních technologií, které
jsou nám, jako ‰kole technického typu, vlastní.
“Od fiíjna 1998 bude vût‰ina lidí, ktefií budou v Británii chtít studovat na vysok˘ch ‰kolách, platit roãní pfiíspûvek 1000 liber (50 000 Kã) na náklady univerzitního vzdûlání. Chud‰í studenti nebudou muset platit nic, ale pfiijdou o státní sociální stipendium, z nûhoÏ doposud mohli pfii univerzitním studiu víceménû Ïít.
PotíÏ je ale, Ïe tyto nové finance, aÈ budou vybírány jakkoliv, nutnû nepovedou ke zv˘‰ení finanãních prostfiedkÛ, které mají k dispozici britské univerzity. Ministerstvo financí si prostû bude moci vybrané pfiíspûvky na ‰kolné od studentÛ zkonfiskovat a o tuto ãástku zmen‰it státní rozpoãet univerzit, placen˘ z daní britsk˘ch obãanÛ.
Sv˘m zpÛsobem je toto jasn˘m dokladem faustovské smlouvy, jakou uzavfiely britské univerzity v ‰edesát˘ch letech se státem. Dodne‰ka je vysoko‰kolské vzdûlání v Británii plánovanou, pfiíkazní ekonomikou. Ti, kdo pracují ve vysoko‰kolském systému, jsou dáni napospas byrokracii, která si smí dûlat, co chce.
Pfiíznaky sovûtizace jsou v‰ude. Univerzitní budovy se rozpadají pro nedostatek investic. PÛl roku leÏí ladem
prázdné. Studenti bûÏnû kradou knihy z knihoven, pokud vÛbec si knihovny mají moÏnost dovolit je koupit.
Mnoho britsk˘ch vyskoko‰kolsk˘ch uãitelÛ pracuje podle staré ruské zásady: – Oni nám pfiedstírají, Ïe nás platí, a my pfiedstíráme, Ïe pracujeme. – Jiní, jak to b˘valo praxí v Maìarsku, – mají nûkolik zamûstnání. Jednak
místo univerzitního uãitele a pak skuteãné zamûstnání, které je Ïiví.
Nejhor‰í ze v‰eho ale je, Ïe jako sovûtské továrny, o provozu a práci univerzit rozhodují v˘robci, nikoliv zákazníci. Univerzity produkují obrovské mnoÏství vûcí, které nikdo vlastnû ani nechce a neprodukují dostatek toho,
po ãem je poptávka. Je politováníhodné, Ïe jen asi tfietina britsk˘ch vysoko‰kolsk˘ch studentÛ studuje technické a pfiírodovûdné obory. Je‰tû více deprimující je to, Ïe stále více studentÛ bude i v budoucnu studovat humanitní a spoleãenské vûdy. Krátce fieãeno, budoucnost britsk˘ch vysok˘ch ‰kol bude takováto: stále více dûtí ze
stfiedostavovsk˘ch rodin bude dûlat stále vût‰í dluhy, budou je uãit univerzitní uãitelé, ktefií se daleko více specializují na své fu‰ky a stále vût‰í mnoÏství britsk˘ch univerzitních studentÛ bude absolvovat s nepfiíli‰ dobr˘mi
známkami v oboru mediálních studií. Mezitím podniky, které potfiebují poãítaãové programátory, je budou muset rekrutovat ze zahraniãí.
Existuje v‰ak alternativa. Hovofií se o ní v té ãásti nejnovûj‰í anal˘zy Sira Rona Dearinga, pfiedsedy v˘boru pro
vysoké ‰kolství, jíÏ si nikdo pfiíli‰ nepov‰iml. Ron Dearing pí‰e: Nové technologie nám poskytují moÏnost nabízet programy vysoko‰kolského vzdûlávání na velké vzdálenosti odkudkoli kamkoli po svûtû. Bude docházet ke
konkurenci s existujícímí britsk˘mi institucemi vysokého ‰kolství. Ron Dearing se zde zmiÀuje o rostoucím trhu pro tzv. „distance learning“, kdy se pfiedná‰ky a semináfie komunikují prostfiednictvím elektronické po‰ty
a video-conferencing.
...V˘hody „televerzity“ jsou jasné: taková internetová univerzita mÛÏe nabízet nízké ‰kolné, protoÏe její v˘daje
na provoz budou minimální, mÛÏe b˘t mezinárodní a pfiilákat studenty z celého svûta, pokud bude mít pfiístup
k telefonní zástrãce a k poãítaãi, mÛÏe fungovat 24 hodin dennû a 365 dní v roce. Také bude schopna sv˘m profesorÛm a uãitelÛm platit pofiádné platy“....
(Oti‰tûno se souhlasem redakce Britsk˘ch listÛ)
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George J. Klir ãestn˘m doktorem vûd VUT v Brnû
19. ãerven byl pro Fakultu elektrotechniky a informatiky a pochopitelnû i pro celé Vysoké uãení technické slavnostním dnem. V aule historick˘ch budov ãeské
techniky se v plné parádû se‰li ãelní pfiedstavitelé na‰í vysoké ‰koly i pozvaní
hosté z jin˘ch univerzit, aby byli pfiítomni udûlení titulu ãestn˘ doktor vûd
v˘znamnému svûtovému vûdci a pedagogu ãeského pÛvodu, panu Georgu J.
Klirovi ze Spojen˘ch státÛ americk˘ch. Udûlením této vûdecké hodnosti vyjádfiilo
Vysoké uãení technické G. J. Klirovi uznání a ocenûní za jeho mimofiádnou vûdeckou a pedagogickou práci v oblasti modelování systémÛ a za v˘razn˘ podíl
na vytvofiení nové vûdní disciplíny Systems science.

Tolerance, optimismus a nad‰ení Georga J. Klira
Nenechala jsem si ujít pfiíleÏitost vidût a sly‰et profesora George J. Klira, na nûjÏ jsem
byla ostatnû velmi zvûdavá. Se zájmem jsem pfiihlíÏela slavnostnímu pfiedávání titulu ãestn˘ doktor vûd a zaposlouchala se do projevu pana Klira o neurãitosti ve vûdû. O této neurãitosti, která (stejnû jako pojmy pravdûpodobnost ãi teorie moÏného) m˘m u‰ím svobodymilovného ãlovûka pfiíjemnû ladila, se rozhovofiil i v besedû
s doktorandy a vûdeck˘mi pracovníky Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Jak na mû George J. Klir pÛsobil ? Jako ãlovûk skromného a pfiíjemného vystupování, kter˘ se zab˘vá tím, co ho baví, a vûnuje svému tématu mnoho osobního elánu. Je otevfien˘ i názorÛm z rÛzn˘ch stran. Mûla jsem moÏnost sedût kousek od nûj
ve sklípku, kter˘ si kdysi elektrotechnici na BoÏetûchovû ulici prozíravû zbudovali.
Mûl dûtsky upfiímnou radost z písniãky, kterou pro nûj sloÏili a zazpívali docenti
Honzík a Kutnohorsk˘ se sborov˘m pfiispûním v‰ech zúãastnûn˘ch. Byl to takov˘
zhudebnûn˘ Ïivotopis a George (Jifií) Klir, rozen˘ PraÏan, tehdy nad‰enû fiekl: “To
je moÏné jen na Moravû!”

Na snímku G. J. Klir s doc. P. Jurou z FEI.

Foto: p. Klirová

19. ãervna byl pan Klir – jak se fiíká – “na roztrhání”. Bylo mi dovoleno udûlat s ním
interview jen na pÛl hodiny, aby stihl dal‰í program. Byla jsem nervózní, jestli se
staãím zeptat na v‰echno, co se potfiebuji dozvûdût.
S jak˘mi pocity a my‰lenkami jste pfiijal oznámení o tom,
Ïe vám bude udûlen ãestn˘ doktorát VUT?
Pfiednû jsem byl velmi pfiekvapen tímto návrhem. Silnû emocionálnû na mû zapÛsobil, protoÏe jsem mûl vÏdycky velice pozitivní vztah k Moravû a MoravanÛm.
Mnoho let jsem na prázdniny jezdíval na Moravu k pfiíbuzn˘m. VÏdy jsem pfiijíÏdûl
sem i odjíÏdûl odtud s dobr˘mi pocity. K MoravanÛm jsem tak nûjak pfiilnul.
Kdy jste naposledy nav‰tívil âeskou republiku? Jak vnímáte na‰i souãasnou politickou a ekonomickou situaci?
Po sametové revoluci sem pfiijíÏdím alespoÀ jednou za rok a musím fiíci, Ïe velmi
rád. KaÏd˘ rok zde vidím nûco lep‰ího. Jsem, pokud jde o v˘voj va‰í zemû, optimistick˘, i kdyÏ se zde odehrává – jak sleduji – nûjaká krize, ale ten dlouhodob˘
trend je podle mû dobr˘.
Naposledy jsem do âeské republiky pfiijel jako ãlen mezinárodního ústavu k zhodnocení dvou ústavÛ Akademie vûd – ústavu teorie informace a automatizace
a ústavu v˘poãetní techniky. Byl jsem, stejnû jako ostatní zahraniãní úãastníci, velmi pfiekvapen jejich úrovní vûdy. A nejen tam. I úroveÀ ãesk˘ch studentÛ je vysoká.
Na na‰em oddûlení pÛsobili ãtyfii ãe‰tí doktorandi, ktefií patfiili k tûm nejlep‰ím
a udûlali nevídanou reputaci âeské republice. Jeden z nich byl ocenûn za nejlep‰í
dizertaãní práci na na‰í univerzitû, coÏ byl velk˘ úspûch. Získal pak místo
v Singapuru. Dal‰í obdrÏel stejnou poctu jiÏ v roce 1995 a pÛsobí nyní v na‰em
Centru pro inteligentní systémy jako vûdeck˘ pracovník. Kromû fiady publikací je
také autorem dvou v˘znamn˘ch patentÛ. Dal‰ím dvûma ãesk˘m doktorandÛm
udûlila na‰e univerzita prestiÏní ceny za mimofiádnû v˘znamnou vûdeckou práci.
Schopní a nadaní studenti tedy mají moÏnost se v zahraniãí uplatnit. Tím, Ïe ve svûtû pracovnû zakotví, pfiichází v‰ak na‰e zemû o “velké mozky”.
Nûktefií se rozhodnou zÛstat venku, ale jiní se zase chtûjí po nûjaké dobû, obohacení zku‰enostmi, vrátit zpátky do âeské republiky. Vûfiím, Ïe poãet tûch druh˘ch
se bude postupnû zvy‰ovat, ale chce to svÛj ãas.
Co vás pfiimûlo zÛstat trvale v USA?
Tehdej‰í politická situace v âeské republice. Nebyl jsem spokojen a na poãátku
‰edesát˘ch let jsem se chtûl dostat ven. Odcházela fiada lidí z na‰eho Ústavu matematick˘ch strojÛ, mezi nimi i mÛj intelektuální vzor profesor Svoboda. V roce 1964
jsem pfiijal nabídku pÛsobit dva roky na univerzitû v Bagdádu. Bûhem té doby jsem
se rozhodl, Ïe se zpátky do vlasti uÏ nevrátím. V Americe jsem díky dvûma knihám,
které vy‰ly v anglickém pfiekladu, byl docela znám˘ a získal jsem velmi dobrou
pozici v oddûlení poãítaãÛ na kalifornské univerzitû v Los Angeles. Tam jsem tedy
zaãínal. Byl jsem v mnohém spokojen, ale jedna vûc mi vadila – konzervativnost
v oddûlení poãítaãÛ. Já jsem tehdy chtûl více dûlat do systémové vûdy, ale nebyl
o to zájem. Nabídka pak pfii‰la z v˘chodního pobfieÏí, z newyorkské univerzity,
kde o tohle zájem mûli. Dlouhá léta, pfies dvacet let, jsem tam pÛsobil jako fieditel
oddûlení Systems Science.
Jak˘ byl George Klir v roce 1966 a jak˘ je dnes, v ãem
se zmûnil?
Zmûnil jsem se v tom, Ïe se tûÏko vyjadfiuji ãesky. (Smích)
Nefiekl bych, Ïe mû Amerika nûjak zmûnila. Já jsem tam pfii‰el s pfiedstavou, co bych
chtûl dûlat, a na‰tûstí mi to Amerika umoÏnila. Mûl jsem tedy ‰tûstí, Ïe jsem cel˘ Ïivot pak mohl dûlat to, co mû tû‰ilo, co jsem si pfiál. Já byl nad‰en˘, kdyÏ jsem tam
pfiijel a vidûl tu poãítaãovou technologii. Ty knihovny, knihkupectví a tolik literatury, aÏ moc! Já si v‰eho tak váÏil, Ïe jsem v prvních letech dûsnû pracoval, a tak
jsem si vypûstoval urãitou sebekázeÀ, kterou dodnes dodrÏuji. Chtûl jsem v‰ech
nabízen˘ch moÏností plnû vyuÏít. Navíc to, ãím jsem se zab˘val ve v˘zkumu, jsem
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mohl uãit ve sv˘ch kurzech. Tak hezky se to tedy propojilo. Mûl jsem
také moÏnost hodnû cestovat a poznal jsem tak témûfi cel˘ svût.
Bylo to ‰tûstí, ale i plno práce. Víte, v Americe, kdyÏ nûkdo pofiádnû pracuje, nehledí jen na svÛj prospûch ãi zisk, kter˘ by z toho mohl mít, a jeho práce má v˘sledky, tak dfiíve ãi pozdûji se to ocení. Poznal jsem tam nûkteré lidi ãeského pÛvodu, ktefií chtûli spekulovat a bezpracnû se nûãeho domoci, ale to vût‰inou nevyjde. To je mi na Americe sympatické, i kdyÏ Amerika se v poslední dobû nevyvíjí
právû nejlep‰ím zpÛsobem, to mohu po tûch 30 letech, co tam jsem, pozorovat.
Napfiíklad se sníÏila v prÛmûru úroveÀ americk˘ch studentÛ a stále klesá. Zato ãe‰tí
studenti, s kter˘mi jsem mûl moÏnost se u nás setkat, byli vynikající a patfiili mezi
nejlep‰í.
V souãasné dobû se tedy zab˘váte teorií neurãitosti,
o které jste na besedû pfiedná‰el?
Systémovou vûdou na obecné úrovni jsem se velmi dlouho zab˘val, aÏ mû to ponûkud unavilo. V posledních asi patnácti letech jsem postupnû pfie‰el na nov˘ obor znám˘ pod názvem inteligentní systémy. Jedním z jeho podoborÛ je Soft
Computing neboli “mûkké poãítání”, v nûmÏ neurãitost hraje dÛleÏitou roli, protoÏe se zde nevyÏadují naprosto pfiesné v˘sledky. VyuÏívá se tu tolerance vÛãi nepfiesnosti, ãímÏ lze ãasto sníÏit komplexitu systému a v˘poãtu. âasto se mluví
o tom, Ïe dal‰í generace poãítaãÛ bude zaloÏena právû na Soft Computing. Tyto poãítaãe budou vÛãi uÏivateli daleko pfiátel‰tûj‰í, protoÏe uÏivatel bude mít moÏnost
komunikovat s poãítaãem ve svém pfiirozeném jazyce. Poãítaã bude umût správnû
interpretovat rÛzné nepfiesné pojmy, které v pfiirozeném jazyce jsou zcela typické.
Kde jinde je‰tû mohou dobfie poslouÏit principy neurãitosti?
Jednak v oblasti matematiky pfii fie‰ení inÏen˘rsk˘ch a jin˘ch problémÛ, ale také
i v praktickém Ïivotû, v komunikaci mezi lidmi mÛÏeme tyto dÛleÏité principy intuitivnû vyuÏívat.
Vûfiíte tedy na intuici?
Samozfiejmû, i ve vûdû hraje dÛleÏitou roli. âasto právû intuicí dojdeme
k v˘znamn˘m objevÛm.
Zmínil jste se o komunikaci mezi lidmi. âasto se setkávají lidé a mají odli‰né názory a tfieba tvrdí, Ïe ta jejich
pravda je jediná a správná. Jak se na tento problém díváte vy z hlediska oné neurãitosti? Kde tedy je ta pravda?
Dívám se na tento problém z hlediska konstruktivismu. To znamená, Ïe jsem pfiestal vûfiit, Ïe se blíÏíme ãím dál víc k nûjaké absolutní pravdû. KaÏd˘ systémov˘ model nûjaké ãásti reálného svûta je pouze konstrukce zaloÏená na na‰ich zku‰enostech a získan˘ch datech. Co skuteãnû takov˘ model v reálném svûtû reprezentuje,
nejsme schopni zjistit. Z dan˘ch zku‰eností a dat je ov‰em moÏno konstruovat
mnoho rÛzn˘ch modelÛ, i kdyÏ tyto konstrukce nejsou úplnû libovolné.
Potfiebujeme ty modely, které jsou uÏiteãné k tomu, abychom pfieÏili.
Jsou rÛzné psychologické typy lidí. KaÏd˘ konstruuje modely sv˘m zpÛsobem na
základû vlastních zku‰eností. KaÏd˘ tedy máme ãást pravdy. KdyÏ si uvûdomíme, Ïe
kaÏd˘ ve své pravdû máme onu neurãitost, Ïe na‰e znalost o svûtû je ãásteãná, tak
se mÛÏeme shodnout na nûjaké úrovni, za níÏ uÏ nejde rozhodnout. To nás pfiivede k toleranci a porozumûní. Ale úplná tolerance také není moÏná. To nás zavede
k otázkám etick˘m, které jsou jsou ov‰em podstatnû jiného druhu.
Kam podle vás kráãí moderní vûda, jak˘ mÛÏe b˘t její
dal‰í pfiínos lidstvu?
Vûda má samozfiejmû pozitivní vliv na v˘voj lidstva, ale také bohuÏel i negativní.
Napfiíklad se mohou zneuÏít v˘sledky v oboru biologického inÏen˘rství. Vûda se
v‰ak nedá zastavit. Na druhé stranû její v˘sledky mohou b˘t velmi nebezpeãné.
Toto dilema mezi prospû‰ností a nebezpeãím vûdy je velmi obtíÏné téma, které
bych radûji pfienechal Václavu Havlovi.
¤ekl bych, Ïe pfiedev‰ím v medicínû mÛÏe b˘t vûda velmi prospû‰ná lidstvu. VÛbec
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biologické vûdy jsou dnes mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ tfieba fyzika, která sehrála svou
velkou roli v minulosti. Biologie teì zaÏívá velk˘ rozmach. AÏ dosud byla velmi zanedbávána teoretická biologie, jejíÏ globální pohled a systémov˘ pfiístup mÛÏe biologické vûdy velmi obohatit. Jakmile se podafií teoretickou biologii propojit s experimentální biologií, mÛÏe to znamenat pro tuto vûdu a vlastnû i pro medicínu obrovskou zmûnu. Oãekávám v této oblasti a také v jin˘ch vûdách zab˘vajících se ãlovûkem, napfi. v psychologii a sociálních vûdách, velk˘ rozvoj a pfiínos.
Máte nûjaké své Ïivotní krédo ãi zásadu, jíÏ se ve svém
Ïivotû fiídíte?
Ohromnû si váÏím tolerance, aÈ uÏ ve vûdû nebo v bûÏném Ïivotû. Chci b˘t tolerantní a respektovat názory druh˘ch. Ve vûdû mû pak vÏdy více zajímal integrovan˘
pfiístup neÏ rozdûlování na jednotlivé obory a specializace.
Pane profesore, dûkuji vám za rozhovor.
Yvonne Koneãná
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Mnoho tváfií neurãitosti ve vûdû
Projev George J. Klira pfii pfiíleÏitosti pfievzetí titulu doktor honoris causa

”... whenever you find yourself getting angry about a difference
of opinion, be on your guard; you will probably find, on examination,
that your belief is getting beyond what the evidence warrants.”
”...kdykoli si uvûdomí‰, Ïe tû rozzlobil jin˘ názor, buì bdûl˘; pravdûpodobnû zjistí‰ pfii bliÏ‰ím prozkoumání, Ïe tvá domnûnka jde dále
neÏ to, co vypl˘vá jen z informace, kterou má‰.”
(Bertrand Russell, Nepopulární eseje)
Rád bych vyuÏil této radostné pfiíleÏitosti a poukázal na rostoucí v˘znam neurãitosti
ve vûdû v na‰em století. Zvolil jsem si toto téma, protoÏe jsem podstatnou ãást své
vlastní v˘zkumné práce za posledních pfiibliÏnû patnáct let vûnoval studiu neurãitosti v jejích nejrÛznûj‰ích podobách.
V souãasné dobû je zfiejmé, Ïe neurãitost hraje v˘znamnou roli opravdu ve v‰ech
oblastech lidského zájmu, vãetnû vûdy. Tak tomu ov‰em nebylo vÏdy. Pfied pfiíchodem dvacátého století byla neurãitost povaÏována za nevûdeckou. Byla odsouvána
do pozadí jako produkt nepfiesného uvaÏování, které do vûdy nepatfií. Obecnû se
soudilo, Ïe cílem vûdy je nikdy nekonãící hledání jistoty, hledání pfiesn˘ch matematick˘ch modelÛ jevÛ reálného svûta, hledání plného porozumûní a dokonal˘ch
pfiedpovûdí. Z tohoto hlediska byla Newtonovská fyzika ideálním pfiíkladem toho,
jak má vûda vypadat.Tato silná víra byla poprvé otfiesena na poãátku století objevem statistické mechaniky. Tehdy nová oblast fyziky vze‰la z úsilí nûkter˘ch fyzikÛ,
zejména Clausia, Boltzmanna a Gibbse, studovat mechanické dûje v plynech na
molekulární úrovni.
Aãkoliv pfiesné zákony Newtonovy mechaniky zde byly teoreticky aplikovatelné,
v praxi se ukázaly nevyuÏiteln˘mi pro pfiíli‰ vysoké v˘poãetní nároky, vycházející
z enormního poãtu poloh a rychlostí sledovan˘ch molekul. Potfieba zcela odli‰ného pfiístupu ke studiu tûchto procesÛ motivovala v˘voj odpovídajících statistick˘ch

metod, které poté vedly ke statistické mechanice. Pfiesná ãísla byla nahrazena statistick˘mi prÛmûry a úlohu, kterou hrály v Newtonovû mechanice analytické
metody zaloÏené na kalkulu, pfievzaly ve statistické mechanice statistické metody
zaloÏené na teorii pravdûpodobnosti.
KdyÏ byla statistická mechanika pfiijata vûdeckou komunitou jako legitimní oblast
vûdy, zejména díky jejímu plnû vypracovanému podání publikovanému Gibbsem
v roce 1902, byl tradiãní pfiístup k neurãitosti ve vûdû poprvé revidován.
Neurãitost se stala uÏiteãnou, ne-li dokonce podstatnou souãástí nûkter˘ch oblastí
vûdy. Nicménû toto uznání bylo silnû omezeno: neurãitost byla chápána striktnû
v pojmech teorie pravdûpodobnosti.
Tradiãní postoj, vyh˘bat se ve vûdû neurãitosti, byl dále naru‰en Heisenbergov˘m
principem neurãitosti, kter˘ v roce 1926 vze‰el z kvantové mechaniky. Tento princip v zásadû fiíká: mûfiíme-li souãasnû libovoln˘m zpÛsobem pozici a hybnost
elektronu, souãin chyb tûchto dvou mûfiení zÛstává konstantní, coÏ znamená, Ïe
pozice a hybnost elektronu nemohou b˘t souãasnû mûfieny s libovolnou pfiesností. SníÏení chyby mûfiení jedné z veliãin zvy‰uje chybu mûfiení druhé. To znamená,
Ïe pfii mûfiení existuje bariéra pfiesnosti, kterou nemÛÏeme pfiekonat.
Stanovením hranice pfiesnosti mûfiení Heisenberg tedy ukázal, Ïe neurãitost je vrozenou souãástí vûdy a nelze ji zcela obejít. To vyÏadovalo dal‰í podstatnou revizi
pohledÛ na úlohu neurãitosti ve vûdû. Neurãitost nemohla b˘t nadále ignorována,
alespoÀ ne v rovinû experimentu.
Po v‰eobecném pfiijetí Heisenbergova principu neurãitosti zÛstala matematika
poslední ba‰tou urãitosti. V‰eobecnû se vûfiilo, Ïe libovoln˘ pravdiv˘ v˘rok mÛÏe
b˘t dedukován z odpovídajících axiomÛ, i kdyÏ odpovídající poãet krokÛ dedukãního fietûzce mÛÏe b˘t z praktického hlediska nûkdy pfiíli‰ velk˘. Nicménû v roce
1931, pût let po objevu Heisenbergova principu neurãitosti, Kurt Gödel ukázal, Ïe
tomu tak není.
Gödel formálnû dokázal, Ïe konzistence nûkter˘ch formálních axiomatick˘ch systémÛ, vãetnû v‰ech formálních systémÛ zahrnujících obyãejnou aritmetiku, nemÛÏe
b˘t dokázána uvnitfi tûchto systémÛ sam˘ch. Tato konzistence mÛÏe b˘t dokázána
v rámci nadfiazeného formálního systému, musíme v‰ak dokázat také konzistenci
tohoto nadfiazeného systému. To si mÛÏe vynutit zavádûní stále nadfiazenûj‰ích
systémÛ. Opakováním této argumentace lze ukázat, Ïe otázka konzistence nûkter˘ch axiomatick˘ch systémÛ nemÛÏe b˘t nikdy plnû zodpovûzena (je nerozhodnutelná). Gödel také dokázal, a to je je‰tû dÛleÏitûj‰í, Ïe existují formální systémy,
které jsou buì nekonzistentní nebo neúplné, a není moÏné rozhodnout, do které
z tûchto dvou kategorií patfií.
Gödelovy v˘sledky mají hluboké filozofické implikace, dot˘kající se vztahÛ mezi
matematikou a ostatními vûdami. Tyto v˘sledky ukazují, Ïe existuje jistá mezera
mezi tím, co je ve formálním systému pravdivé a co je v nûm dokazatelné, a Ïe
tuto mezeru nelze pfieklenout. Poukazují na základní meze formálních axiomatick˘ch systémÛ, a jsou-li vyjádfieny v pojmech teorie vyãíslitelnosti, pak ukazují
principiální omezení poãítaãÛ. Ve svém dÛsledku ukazují, Ïe ani matematika ani
informatika nejsou imunní vÛãi neurãitosti.
Nemohu se nyní nezmínit, Ïe Kurt Gödel, jehoÏ v˘sledky jsou ãasto povaÏovány za
nejv˘znamnûj‰í teoretické v˘sledky tohoto století vÛbec, se narodil v Brnû roku
1906 a Ïil zde do roku 1924, kdy zapoãal svá studia na univerzitû ve Vídni. Zajisté
patfií do impozantní skupiny znám˘ch moravsk˘ch uãencÛ, jako byl Komensk˘,
Gregor Mendel, Ernst Mach,Tomá‰ Masaryk, Sigmund Freud, Edmund Husserl,
v˘znamn˘ ekonom Josef Schumpeter a mnoho jin˘ch.
Tváfií v tváfi statistické mechanice, Heisenbergovû principu neurãitosti a Gödelov˘m
v˘sledkÛm byla neurãitost vût‰inou vûdcÛ nakonec akceptována. V‰eobecnû v‰ak
byla stále povaÏována za neÏádoucí. Kdykoli se vyskytla, pracovalo se s ní pouze
v pojmech teorie pravdûpodobnosti. Není divu, Ïe tento postoj na mnoho let
zabránil serióznímu a vyãerpávajícímu studiu neurãitosti a její role ve vûdû.
VáÏné studium ‰irok˘ch konceptÛ neurãitosti, osvobozené z tûsného rámce teorie
pravdûpodobnosti, je fenoménem druhé poloviny tohoto století. Jeho poãátky jsou
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úzce spjaty s nástupem poãítaãÛ v padesát˘ch letech. Nová poãítaãová technologie poskytla nové metodologické moÏnosti. Ty zase probudily zájem nûkter˘ch v˘zkumníkÛ o jisté dÛleÏité problémy, které pro svou enormní sloÏitost
doposud leÏely mimo moÏnost vûdeckého zkoumání. Warren Weaver je naz˘vá
problémy organizované sloÏitosti ve svém v˘znaãném ãlánku Science and
Complexity, publikovaném v ãasopise American Scientist v roce 1948. Jedná
se o problémy zahrnující nejen vysok˘ poãet promûnn˘ch, ale také znaãnou
závislost mezi nimi, která je obvykle silnû nelineární. Navíc chování promûnn˘ch
v tûchto problémech je obvykle nedeterministické, ale ne jako v˘sledek náhodnosti, která dává smysluplné statistické prÛmûry. Tyto problémy jsou bûÏné ve vûdách zab˘vajících se Ïivotem, chováním, spoleãností a Ïivotním prostfiedím, stejnû
tak jako v nûkter˘ch aplikovan˘ch oblastech, jako jsou moderní technologie nebo
medicína.
VyuÏití poãítaãové technologie brzy umoÏnilo vyfie‰ení nûkter˘ch dfiíve nefie‰iteln˘ch problémÛ. Mnoho vûdcÛ proto povaÏovalo za samozfiejmé, Ïe v˘poãetní síla
stále poroste a umoÏní nám nakonec vyrovnat se prakticky se v‰emi problémy na‰eho zájmu. Nicménû tato naivní víra byla brzy nahrazena realistiãtûj‰ím pohledem. JiÏ na poãátku ‰edesát˘ch let jsme zaãali chápat, Ïe v˘poãetní síla nemÛÏe
rÛst do nekoneãna. Za pouÏití Heisenbergova principu neurãitosti mohl
Bremermann v roce 1962 ukázat, Ïe “Ïádn˘ v˘poãetní systém, aÈ jiÏ umûl˘ nebo Ïijící, nemÛÏe zpracovat více neÏ 2 x 1047 bitÛ za sekundu na gram své váhy”.
Kdybychom napfiíklad pouÏili hmotu a odhadované stáfií Zemû ãistû k v˘poãtÛm,
nebyli bychom stále schopni zpracovat více neÏ asi 1093 bitÛ. Není obtíÏné nalézt
praktické problémy, dokonce i skromné velikosti, jejichÏ nároky na v˘poãetní
kapacitu sahají daleko za tuto mez. V˘sledné dilema je dobfie charakterizováno
následujícím Bremermannov˘m citátem:
Zku‰enosti rÛzn˘ch skupin pracujících v oblastech (obecného) fie‰ení problémÛ,
dokazování teorémÛ a rozpoznávání vzorÛ vedou k podobn˘m závûrÛm: tyto
problémy jsou obtíÏné (tough). Zdá se, Ïe neexistuje Ïádné ‰alamounské fie‰ení
ani jednoduchá metoda, která by ‰mahem vyfie‰ila v‰echny na‰e problémy. Moje
úvahy o koneãn˘ch mezích rychlosti a mnoÏství zpracovan˘ch dat mohou b˘t
shrnuty takto: problémy zahrnující ohromné mnoÏství moÏností nebudou vyfie‰eny hrubou silou nasazenou na zpracovávání dat. Musíme hledat kvalitu, zjemÀování, triky, kaÏdou dÛvtipnost, kterou jsme schopni vymyslet. Poãítaãe rychlej‰í neÏ ty souãasné budou velkou pomocí. Budeme je potfiebovat. Nicménû pokud nám jde o principiální fie‰itelnost problémÛ, jsou dne‰ní poãítaãe pfiibliÏnû
stejnû v˘konné jako ty budoucí.
Jak se tedy vyrovnat s problémy, jejichÏ nároky na v˘poãetní kapacitu leÏí mimo
v˘‰e uvedené meze? Jediná smysluplná odpovûì je, Ïe je musíme odpovídajícím
zpÛsobem zjednodu‰it tak, aby byly v˘poãetnû zvládnutelné. Pfii kaÏdém zjednodu‰ení jsme ale, bohuÏel, odsouzeni ke ztrátû urãité informace.
Jedním z nejúãinnûj‰ích zpÛsobÛ zjednodu‰ování problémÛ je sníÏení nárokÛ
kladen˘ch na jejich v˘sledné fie‰ení. Napfiíklad poÏadavek na získání nejlep‰ího
fie‰ení mÛÏe b˘t zmûkãen na nalezení dostateãnû dobrého fie‰ení, anebo namísto
vyÏadování pfiesného fie‰ení mÛÏeme akceptovat nepfiesné, pfiibliÏné fie‰ení.
Takovéto sniÏování nárokÛ nám umoÏÀuje pouÏít heuristick˘ch metod, ve kter˘ch
ignorujeme velké mnoÏství nic neslibujících fie‰ení, nebo pfiibliÏn˘ch metod, ve
kter˘ch informaci vhodnû granulujeme.
KaÏd˘ v˘poãet, kter˘ zahrnuje sníÏené nároky na v˘sledné fie‰ení, oznaãujeme
v angliãtinû pojmem soft computing. Základní my‰lenkou takov˘ch v˘poãtÛ je tolerovat neurãitost k dosaÏení fie‰itelnosti, robustnosti a nízk˘ch v˘poãetních nákladÛ. Urãitost je zde tedy vyuÏita jako komodita, která je smûÀována za
sníÏení sloÏitosti a ceny v˘poãtÛ, stejnû tak jako za zv˘‰ení robustnosti. Toto
poznání, Ïe neurãitost mÛÏe sehrát pozitivní roli pfii zkrocení jinak nezvládnutelné sloÏitosti, pfiedstavuje dal‰í dÛleÏitou zmûnu v pfiístupech k neurãitosti ve vûdû. Neurãitost jiÏ není nadále vnímána jako nevyhnutelná obtíÏ, ale spí‰e jako
vyuÏiteln˘ zdroj. Vûfiím, Ïe je to tato pozitivní úloha neurãitosti, která v posledních
asi ãtyfiech desetiletích zpÛsobuje neustál˘ nárÛst zájmu o zkoumání neurãitosti
ve v‰ech jejích projevech.
Od padesát˘ch let se objevil potû‰iteln˘ poãet nov˘ch matematick˘ch konceptÛ
a teorií, umoÏÀujících vyrovnat se s rÛzn˘mi projevy neurãitosti. K v˘voji plnû
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funkãní teorie pro práci s neurãitostí daného druhu je tfieba se vyrovnat s problémy na ãtyfiech rÛzn˘ch úrovních. Na první úrovni musíme nalézt odpovídající
matematickou reprezentaci dané neurãitosti. Na druhé úrovni potfiebujeme vyvinout kalkulus pro manipulaci s neurãitostí. Na tfietí úrovni je zapotfiebí nalézt
vhodn˘ zpÛsob mûfiení relevantní neurãitosti v kaÏdé situaci formalizovatelné
v rámci dané teorie. Na ãtvrté úrovni musíme pokr˘t metodologické aspekty dané
teorie, vãetnû procedur, které nám umoÏní plnû vyuÏít rÛzn˘ch principÛ neurãitosti v rámci této teorie.
Îádná z novodob˘ch teorií neurãitosti není plnû pfiipravena k pouÏití v tomto
smyslu, ale nûkolik z nich je jiÏ dobfie rozvinuto aÏ do tfietí úrovnû. Patfií sem známá teorie fuzzy mnoÏin, teorie rough mnoÏin, teorie moÏného (possibility theory)
a teorie zfiejmého (evidence theory). Tyto teorie jsou komplementární v tom
smyslu, Ïe pracují s rÛzn˘mi typy neurãitosti. Teorie fuzzy mnoÏin je napfiíklad
schopna zachytit lingvistickou nepfiesnost nebo vágnost vlastní pfiirozen˘m jazykÛm, zatímco cílem teorie rough mnoÏin je zachytit nerozeznatelnost pfii omezené
schopnosti rozpoznávání. K zachycení obou tûchto druhÛ neurãitosti mohou b˘t
obû teorie zkombinovány. To lze uãinit dvûma rÛzn˘mi zpÛsoby, které vedou na
dvû velmi odli‰né matematické struktury – fuzzy rough mnoÏiny a rough fuzzy
mnoÏiny. KaÏdá z nich zachycuje jiné aspekty neurãitosti.
Teorie fuzzy mnoÏin, teorie rough mnoÏin, stejnû tak jako jejich kombinace, mohou b˘t dále kombinovány s jin˘mi teoriemi neurãitosti, vãetnû teorie pravdûpodobnosti. Navíc kaÏdá dvojice tûchto teorií mÛÏe b˘t opût kombinována více neÏ
jen jedním zpÛsobem. Je napfiíklad dobfie známo, Ïe existují tfii rÛzné zpÛsoby, jak
vnést fuzzy rysy do klasického konceptu náhodné promûnné.
ZmiÀuji se o v‰ech tûchto moÏnostech jen proto, abych ilustroval enormní bohatost konceptu neurãitosti. Plnû vyãerpávající studium tohoto konceptu je stále je‰tû v plenkách, byÈ jiÏ byly v prÛbûhu posledních dvou nebo tfií desetiletí získány
nûkteré dÛleÏité v˘sledky, t˘kající se rÛzn˘ch tváfií neurãitosti.
Ve své vlastní práci jsem se zab˘val hledáním dobfie podloÏen˘ch mûr neurãitosti
v nûkter˘ch z tûchto nov˘ch teorií neurãitosti. M˘m cílem bylo vyvinout tfii nejzákladnûj‰í epistemologické principy zaloÏené na tûchto mírách: princip maximální
neurãitosti, minimální neurãitosti a princip zachování neboli invariance neurãitosti.
První dva principy jsou analogiemi klasick˘ch a dobfie zaveden˘ch principÛ maximální a minimální entropie v teorii pravdûpodobnosti. Tfietí z nich, princip invariance neurãitosti, je nov˘m principem, kter˘ má poskytnout pouÏitelné transformace mezi rÛzn˘mi teoriemi neurãitosti.
Jedním z dÛleÏit˘ch objevÛ vypl˘vajících z této práce na mírách a principech neurãitosti je zji‰tûní, Ïe existují alespoÀ tfii rÛzné typy neurãitosti, obvykle naz˘vané
fuzziness, nonspecificity a strife. Míry tûchto tfií typÛ neurãitosti
jsou navzájem velmi odli‰né. Fuzziness vypl˘vá z nepfiesn˘ch hranic fuzzy mnoÏin,
nonspecificity je spojena s velikostí odpovídajících mnoÏin alternativ, které jsou
podloÏeny empirickou evidencí, a strife vyjadfiuje konflikty mezi rÛzn˘mi tvrzeními
popisujícími skuteãnost. Nonspecificity a strife vycházejí z nedostatku informací,
zatímco fuzziness vychází z lingvistické nepfiesnosti. Teorie pravdûpodobnosti je
schopna zachytit pouze strife. Nonspecificity a fuzziness v ní nemají Ïádné místo.
Ve vût‰inû ostatních teorií neurãitosti rÛzné typy neurãitosti koexistují.
V rozsahu této pfiedná‰ky nejsem schopen pfiiblíÏit detaily problému neurãitosti.
Pfii její pfiípravû bylo m˘m skromn˘m cílem vás pouze upozornit na tuto oblast
vûdy. Neurãitost, kdysi ve vûdû vysoce nepopulární, se v tomto století ukázala b˘t
jednou z nejdÛleÏitûj‰ích ingrediencí vûdy. Je drahocenn˘m pomocníkem na na‰í
cestû k proniknutí do fií‰e organizované sloÏitosti. Musíme ji ov‰em dobfie znát,
abychom ji byli schopni moudfie vyuÏít.
Na závûr mé pfiedná‰ky mi dovolte vyjádfiit mou upfiímnou vdûãnost za va‰e rozhodnutí udûlit mi hodnost doktora honoris causa. Jsem va‰ím rozhodnutím
nesmírnû potû‰en, poctûn a pohnut. ProtoÏe jsem k MoravanÛm vÏdy cítil velk˘
obdiv a náklonnost, má pro mû toto ocenûní velk˘ emocionální v˘znam. Od
nynûj‰ka se budu povaÏovat za jednoho z vás a hodlám také jako takov˘ jednat.

George J. KLIR
Center for Intelligent Systems and Department of Systems Science & Industrial
Engineering, Binghamton University
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Profil osobnosti

Za tajemníkem Ing. Václavem Zemanem

22. ãervna 1997 zemfiel náhle a zcela neãekanû
tajemník FEI VUT v Brnû – Ing. Václav Zeman.
Zanechal v nûmém úÏasu zaskoãené nejen své nejbliÏ‰í, ale i celou fakultu, fiadu dal‰ích lidí ze ‰koly
a mnoho kolegÛ z vedení ostatních elektrotechnick˘ch fakult, mezi nimiÏ byl velmi dobfie znám a se
kter˘mi je‰tû pfied nûkolika t˘dny trávil na setkání
fakult nejednu váÏnou i veselou chvilku.
InÏen˘r Václav Zeman se narodil v nedûli 21. bfiezna
1948 v Praze. V patnácti letech mu zemfiela matka,
a tak vyrÛstal pfiedev‰ím se svou mlad‰í sestrou,
protoÏe jejich otec pracoval v zahraniãním obchodû
a posledních 10 let byl v podstatû trvale v Anglii. V roce 1973 absolvoval Václav Zeman vysoko‰kolské vzdûlání v oboru automatizaãní technik na Strojní fakultû
âVUT v Praze. Do prvního zamûstnání nastoupil
v podniku Chirana Modfiany. V roce 1974 se oÏenil
a pfiestûhoval do Brna, kde zaãal pracovat
v Kanceláfisk˘ch strojích. V roce 1975 se mu narodila
dcera Katefiina, v roce 1979 dcera Barbora a v roce
1980 syn Václav. AÏ do roku 1991 pracoval Ing. Václav
Zeman v oblasti v˘poãetní techniky jako programátor,
matematik-analytik a vedoucí v˘poãetního stfiediska
v podnicích: Ústav v˘poãetní techniky, Pozemní stavby a INTES. V listopadu 1991 se zúãastnil konkurzu
na místo tajemníka na FEI VUT. V konkurzu uspûl
a od 1. prosince 1991 se stal tajemníkem na‰í fakulty.
Ing. Václav Zeman se velmi rychle seznámil s prostfiedím fakulty a stal se z nûj záhy vynikající tajemník,
odborník ve své oblasti, v˘born˘ organizátor, inspirátor a také realizátor nejrÛznûj‰ích akcí a pfiedev‰ím
nároãn˘ vedoucí. Podílel se na fie‰ení nepfieberného
mnoÏství problémÛ a úkolÛ v nelehk˘ch letech 1991

aÏ 1997, kdy docházelo k zásadním zmûnám na na‰í
fakultû v fiadû oblastí od pedagogiky, personalistiky,
oblasti fiízení aÏ k v˘razné organizaãní a ekonomické
samostatnosti. V˘sledky jeho práce lze na fakultû
nalézt prakticky v‰ude, od konkrétních hmotn˘ch
statkÛ, pfies pracovní styl a pfiístup k práci, ducha
a kulturu fakulty neboli firmy (jak ãasto zdÛrazÀoval)
aÏ po styl vzájemné komunikace.
Byl neúplatn˘ a nenechal se nik˘m obalamutit. Pfiesto
mûl dokonale vyvinut˘ cit, kter˘m poznal, kdy je
opravdu tfieba nûkomu pomoci, aÈ uÏ to byl jednotlivec nebo útvar, a vÏdy to udûlal zpÛsobem, kter˘ mu
nemohl nikdo vyãíst.
Spolupráce s tajemníkem Zemanem v‰ak nebyla vÏdy
jednoduchá. Byl to ãlovûk v mnoha smûrech velice
svérázn˘, s osobit˘m pfiístupem k fie‰ení problémÛ
i mezilidsk˘ch vztahÛ. Pfiesto, Ïe jeho v˘roky byly
obãas drsnû nesentimentální, jednal vÏdy ãestnû
a v zájmu vûci a na‰í fakulty. Byl neobyãejnû pfiím˘,
nezi‰tn˘ a ãestn˘ chlap. Nenávidûl zejména pokrytectví, patolízalství, neschopnost zodpovûdn˘ch a nezodpovûdnost schopn˘ch. SvÛj názor dokázal vÏdy
jasnû a pfiímo sdûlit. Respekt si postupnû získal i tím,
Ïe dovedl ostfie a nûkdy i nepfiíli‰ ‰etrnû svou kritiku
vyjádfiit stejnû k podfiízen˘m, jako i k nadfiízen˘m
osobám fakulty ãi ‰koly.
Samostatnou kapitolou byl jeho vztah ke studentÛm.
Velmi oceÀoval angaÏovanost aktivních studentÛ, aÈ
jiÏ ãlenÛ akademického senátu nebo ãlenÛ studentského parlamentu. Ne vÏdy souhlasil se v‰emi jejich
názory. Byl v‰ak vÏdy trpûliv˘ a s jeho typick˘m
úsmûvem vysvûtloval podstatu nûkter˘ch problematick˘ch nebo jednostrannû nazíran˘ch jevÛ. Byl advokátem studentÛ i v jejich nepfiítomnosti a správnû

vnímal, Ïe ‰kola je tu pro studenty, nikoliv studenti
pro ‰kolu. Jeho vztah ke studentÛm byl vysoce aktivní a pozitivní. Bylo na nûm vidût pochopení kdysi neãítankového vzoru studenta i pracovníka, kter˘ pro‰el
v˘razn˘m v˘vojem a pochopil závaÏnost a zodpovûdnost funkce, kterou naposled zastával. Je málo tajemníkÛ, ktefií pfiicházeli tak ãasto do kontaktu se studenty a ktefií projevovali tolik pochopení pro jejich
potfieby.
Z kaÏdodenní spolupráce jsme jej poznali trochu více
i po stránce lidské. Bylo nesnadné poznat jeho osobní starosti a pfiání, protoÏe úzkostlivû stfieÏil svoje
city a nûjaké projevy v tomto smûru povaÏoval za slabost. Z vyprávûní, poznámek i nejrÛznûj‰ích historek
v‰ak bylo patrné, jak miloval své dûti. Jeho pfiání
stmelovat kolektiv, zpÛsoby a akce, jak˘mi to zejména
na dûkanátních pracovi‰tích realizoval, budily údiv
i obdiv. âasto byl, byÈ nepfiímo, znát jeho nesouhlas
s ustanovením statutu fakulty, kter˘ vyluãuje fiadu
vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pfiíslu‰níkÛ managementu
fakulty z akademické obce.
Perfektní v˘kon ekonomického manaÏera, ‰éf, kter˘
dovedl své, vesmûs dámské podfiízené, pfiimût
k slzám i k smíchu, ãlovûk, kter˘ nosil sako a kravatu
jen kdyÏ nebylo zbytí, jeho ãernobíle pruhovan˘ kuffiík, ten nepfieslechnuteln˘ charakteristick˘ smích, signalizující jeho pfiítomnost na dûkanátû, ale hlavnû ten
muÏ, jehoÏ hfimotnost peãlivû zakr˘vala cit, ãistotu
srdce i sebekritickou upfiímnost, to v‰e bude na dûkanátû i na fakultû chybût v‰em, ktefií s ním srostli
a mûli ho rádi. V inÏen˘ru Zemanovi ztrácí fakulta
i ‰kola jednoho z nejv˘raznûj‰ích tajemníkÛ své
historie.
Jifií Kazelle, Jan M. Honzík

Podûkování
Sestra Ing. Václava Zemana, paní Vlasta Loukotková, dûkuje touto cestou v‰em za projevy soustrasti a za úãast na posledním rozlouãení s jejím bratrem.
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12 otázek pro prorektora Petra Sáhu
V pfiedchozích ãíslech na‰eho ãasopisu jsme jiÏ vyzpovídali dva prorektory VUT – Jaroslava
KadrnoÏku a Petra Duba. Na fiadû je nyní prorektor
pro rozvoj VUT: doc. Ing. Petr Sáha, CSc., nûkdej‰í dûkan Fakulty technologické ve Zlínû. Nûkteré z vás
moÏná napadne, Ïe jako prorektor bude hájit pfiedev‰ím zájmy Zlína a pfiipravovat cestiãku pro vytvofiení zlínské univerzity. Vedení VUT jej v‰ak do této
funkce obsadilo z jiného dÛvodu – aby sv˘mi schopnostmi a zku‰enostmi podpofiil rozvoj VUT.
“Nechci si jen tak pokecat,” fiekl mi, kdyÏ jsem jej
poÏádala o rozhovor, “chtûl bych sv˘mi odpovûìmi
dostat lidi na urãitou my‰lenkovou hladinu.”
Nûktefií z na‰ich ãtenáfiÛ si pfiejí, aby se v ãasopise
doãetli nûco o koncepcích a strategii rozvoje VUT.
Pan prorektor má “své vize” o VUT a uvûdomuje si,
Ïe je potfiebují vûdût i ostatní, aby mûli pfied sebou
nûjak˘ v˘hled do budoucna, urãit˘ smûr a cíl.
Stal jste se prorektorem pro rozvoj
VUT. Jak˘m smûrem by se podle vás
mûlo VUT rozvíjet?
VUT by se mûlo vyvíjet tak, aby co nejdfiíve získalo
povûst kvalitní technické univerzity, která bude
rovnocenná vÛãi sv˘m západoevropsk˘m partnerÛm.
Tûmito partnery rozumím pouze uznávané univerzity.
Jak vy sám chcete ve své funkci
k rozvoji na‰í vysoké ‰koly pfiispût?
Za základ fie‰ení povaÏuji zkvalitnûní personální
struktury. To je práce, která není vidût a pfiiná‰í své
v˘sledky za dlouhou dobu. Navíc situace na nûkter˘ch
fakultách je témûfi kritická. Cílem je vytváfiet vhodné
a pfiijatelné podmínky pro novû pfiíchozí a motivaãní
prostfiedí pro stávající zamûstnance. Souãasnû si myslím, Ïe na VUT se musí kvalitativnû zmûnit témûfi
v‰echny managerské ãinnosti.
Jaké vlastnosti a zpÛsob chování by
podle vás mûl mít management
kaÏdé vysoké ‰koly a fakulty?
Mûl by umût ve správn˘ ãas navrhnout a realizovat
správná rozhodnutí.
Ze zlínské akademické obce se oz˘vají neklamné signály o tom, Ïe
ambicemi Zlína je mít vlastní univerzitu. Je va‰ím zájmem k tomu
pfiispût a jak?
Ano, m˘m zájmem je také pfiispût ke vzniku univerzity ve Zlínû. Se vznikem âeské republiky se Zlínsko
dostalo na v˘chodní konec republiky a zaãalo tím
ztrácet na v˘znamu. Pokud si má Zlín udrÏet své
postavení, musí vytváfiet kvalitní a samostatn˘ region.
Jednou z priorit tedy je udrÏovat a zvy‰ovat du‰evní
potenciál tohoto kraje. Roz‰ifiování vysoko‰kolsk˘ch
vzdûlávacích a v˘zkumn˘ch kapacit k tomu nedílnû
patfií. V tomto smûru bych rád k rozvoji Zlínska
pfiispûl.

chudé, a navíc o tom pfiesvûdãují vefiejnost. Taková
povûst VUT pochopitelnû ‰kodí, protoÏe chudoba
poukazuje na neschopnost. Druhou vûcí je fakt, Ïe
pokud je VUT opravdu chudé, nemá v tomto pfiípadû
pfiíjmy v souladu s rozsahem provádûn˘ch ãinností.
Jin˘mi slovy provádí víc aktivit, neÏ na kolik má,
a z toho pramení pocity nedostatku.
Jak hodnotíte nynûj‰í stav vûdy
a v˘zkumu na VUT?
Stav vûdy a v˘zkumu hodnotím jako dobfie se rozvíjející oblast. Potfiebovali bychom více osobností i více
mezinárodních t˘mÛ.

V jak dohledné dobû mÛÏeme se
vznikem zlínské univerzity poãítat?
O vzniku nové vysoké ‰koly rozhoduje parlament
a bude záleÏet na jeho vÛli, zda se touto tématikou
bude zab˘vat. Podle mého názoru bude rozhodující
regionální ãlenûní státu. Za pfiedpokladu, Ïe vznikne
zlínsk˘ region, se stane vytvofiení zlínské univerzity
nutností. To znamená, Ïe doba jejího vzniku bude
odvozena od vzniku regionÛ.
Jaké má budoucí univerzita pfiedpoklady k bezproblémovému fungování?
Nebude jí svazek s VUT v nûãem
chybût?
Zlínská technologická fakulta vÏdy vystupovala jako
samostatná jednotka se v‰emi funkcemi, které k vysoké ‰kole patfií. Vznikem dal‰ích fakult se situace
komplikuje, protoÏe vzájemnû rovnocenné subjekty
vyuÏívají spoleãn˘ majetek a infrastrukturu. To je
ostatnû hlavní dÛvod, proã je ve Zlínû zapotfiebí
vybudovat nadfakultní strukturu. Tuto ãinnost má
vykonávat rektorát, ale ten je pfiíli‰ vzdálen.
Jinak technické a personální pfiedpoklady ke vzniku
univerzity jsou vytvofieny. Svazek s VUT v‰ak chybût
bude, neboÈ VUT je silná univerzita, která mÛÏe sv˘mi
názory ovlivÀovat celkové dûní ve vysokém ‰kolství.
Malá a nová ‰kola tyto pozice získat nemÛÏe.
V jednom svém vystoupení jste prohlásil, Ïe VUT a obecnû jakákoliv
vysoká ‰kola by se mûla chovat jako
“firma“. Co v tomto smûru VUT
citelnû schází?
Aby VUT mohla b˘t povaÏována za kvalitní “firmu”,
musí pfiesvûdãit vefiejnost, Ïe tomu tak je. Uvedu pfiíklad. Na‰i zamûstnanci jsou pfiesvûdãeni, Ïe VUT je

UÏ ve funkci dûkana Fakulty technologické ve Zlínû jste se snaÏil navazovat uÏiteãné styky s prÛmyslov˘mi
podniky a propojovat vûdu a v˘zkum
na ‰kole s praxí. Jak hodnotíte
zpûtnû tuto spolupráci a jak vnímáte
její celkov˘ stav v rámci celé VUT?
BohuÏel musím pfiiznat, Ïe jsem se nesnaÏil spolupracovat s prÛmyslem v tûch intencích, které se tím
obvykle rozumí. âesk˘ prÛmysl má vÏitou pfiedstavu,
Ïe placen˘ v˘zkum je záleÏitostí v desítkách tisíc Kã
nebo v stotisícov˘ch objemech. Moje pfiedstavy zaãínají u milionÛ. A tam ná‰ prÛmysl bohuÏel je‰tû nedorostl. V kaÏdém pfiípadû se v‰ak vytvofiil prostor,
kter˘ umoÏÀoval jednotlivcÛm i ústavÛm vstupovat
do jednání s prÛmyslem. Vztah VUT k prÛmyslu je
vztahem dvou partnerÛ, ktefií mají odli‰né názory. Lze
jej skuteãnû charakterizovat tak, Ïe VUT
není schopno prodat svÛj v˘zkumn˘ potenciál
prÛmyslu a prÛmysl zase není schopen vyuÏít potenciálu VUT.
Jedna vûc je zájem podnikÛ a firem
vyuÏít a podporovat vûdecko-v˘zkumn˘ potenciál ‰koly, druhou
vûcí je ochota a zájem lidí z ústavÛ
a fakult s prÛmyslem spolupracovat. Prozraìte, jak byste je motivoval k vy‰‰ím v˘konÛm?
Aby mohly probíhat obchodní vztahy mezi v˘zkumem
a prÛmyslem, musí zde b˘t zájem u obou partnerÛ.
Pro prÛmysl je obchod s v˘zkumnou sférou pfiíli‰
rizikov˘. Pokud VUT chce zv˘‰it v˘konnost v oblasti
komercionalizace v˘zkumu, musí pro tyto ãinnosti vytvofiit shodné podmínky. K tomu je potfieba pfiijmout
obojí pfiístup – pozitivní hodnocení pfii dobr˘ch
v˘konech a negativní pfii v˘konech ‰patn˘ch.
Podle mého názoru jsou v této fázi vhodnûj‰ími partnery domácí a zahraniãní agentury, které umoÏÀují
vy‰‰í efektivnost v˘zkumu ve srovnání s pfiímou
komercionalizací pro prÛmysl. Pfiímá vazba na prÛmysl vyÏaduje legislativní zmûnu podmínek, která
sníÏí riziko komercionalizace v˘sledku v˘zkumu na
pfiijatelnou míru.
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Myslíte si, Ïe na‰e vysoká ‰kola je
skuteãnû evropská? Pokud ne, co jí
k tomuto pfiívlastku je‰tû schází?
Pokud je âeská republika chápána jako souãást
Evropy, pak se VUT evropskou ‰kolou mÛÏe naz˘vat.
Otázkou spí‰ je, zda jsme ‰kola kvalitní, prÛmûrná
nebo podprÛmûrná. Abychom se mohli posouvat po
kvalitativní stupnici, potfiebujeme získat nebo vychovat více pedagogick˘ch, v˘zkumn˘ch a vûdeck˘ch
osobností, vytvofiit více mezinárodních v˘zkumn˘ch
t˘mÛ a více komunikovat s kvalitními partnery. Proto
základním úkolem managementu VUT i fakult je
vytváfiet vhodné prostfiedí, aby kvalita VUT mohla b˘t
zvy‰ována.
V‰ude se pofiád hovofií o tom, Ïe
hlavním problémem jsou finance,
které stále schází, a nejvíc pr˘ ve
‰kolství. Jak vy vnímáte tento
problém, jak lze nad ním vyzrát,
abychom pofiád nenafiíkali jako
vûãní “chuìasové”.
Hlavním problémem není nedostatek financí, ale nerovnováha mezi pfiíjmy VUT a poÏadavky na v˘daje.
V‰em je jasné, Ïe pfiíjmy a v˘daje musí b˘t v rovnováze. Jako správní Evropané máme hlub‰í vztah k tradicím a obtíÏnû se louãíme s vûcmi a ãinnostmi, na
které jsme zvyklí. V˘sledkem je, Ïe na‰e ekonomika je
zatíÏena zbyteãn˘mi v˘daji, bez nichÏ si ná‰ Ïivot nedovedeme dost dobfie pfiedstavit. Pokud bychom byli
schopni pracovat bez pfiedsudkÛ, zfiejmû bychom
mohli zamûnit chudobu za bohatost.

VUT nezÛstalo stranou

Z jednání kolegia rektora

Vût‰inû z nás zÛstanou navÏdy vryty do pamûti leto‰ní
ãervencové dny, které s sebou pfiinesly více neÏ stoletou vodu a s ní niãivé záplavy. Vodní Ïivel zmûnil
Ïivoty mnoha obãanÛ, mnohé “nepostiÏené” pohnul
nejen k dojetí a soucitu, ale i ke konkrétním, tolik
potfiebn˘m ãinÛm a iniciativám. Málokdo zÛstal v té
dobû lhostejn˘, jako by mûlo vyjít na povrch v‰e
lidské a – jak uÏ to chodívá – dobré i zlé, v˘raznûj‰í,
oã dramatická byla situace, v níÏ se provûfiují lidské
charaktery.
Zajímalo nás a stále zajímá, jak na‰e vysoká ‰kola a její akademická obec reagovala na tuto vzniklou situaci.
Zjistili jsme, Ïe zprvu z vlastní iniciativy se jednotlivci,
postupnû se organizující do t˘mÛ, odebírali do postiÏen˘ch míst, aby pomohli radou, zku‰eností, odborn˘m posudkem. Je logické, Ïe v pfiední linii stáli
odborníci z Fakulty stavební a z Fakulty architektury,
protoÏe tûch bylo v první fázi nejvíce potfieba a nadále mohou b˘t pfii fie‰ení fiady odborn˘ch problémÛ
a úkolÛ uÏiteãní. Aãkoliv ãas dovolen˘ch a prázdnin
ponûkud komplikoval celou vûc, dokázali zejména na
Fakultû stavební vzájemnû koordinovat svou ãinnost,
aby nebyla nahodilá a chaotická. Ke slovu pak
postupnû pfiicházel fiídící ãlánek, protoÏe kaÏdá
ãinnost potfiebuje téÏ nûjaké zastfie‰ení. Vedení ‰koly
a fakult potfiebnou aktivitu útvarÛ a jednotlivcÛ pfiivítalo. Oãekává se zfiejmû téÏ iniciativa dal‰ích fakult.
O v‰em, co v tomto smûru vzniklo a dál se vyvíjí, vás
budeme podrobnûji informovat.
Y. Koneãná

Ve zkratce...
• Na valné hromadû spoleãnosti CESNET byla kvestorovi VUT vyslovena pochvala za aktivní ãinnost, kterou pro toto zájmové sdruÏení vykonal.
• Odbor investic M·MT doporuãil redukci nûkter˘ch
stavebních akcí VUT v leto‰ním roce: na FS (rekonstrukce VZT a ÚT A3 PPV), na FaVU (oprava stfiechy)
a na FEI (oprava stfiechy tûlocviãny na Údolní).
• Na základû posudkÛ z FS, FAST a FEI kolegium
rektora doporuãuje vyuÏít pro v˘uku a v˘zkum
EkodÛm v Podolí u Brna a podílet se na vytvofiení nadace pro udrÏení tohoto domu v provozu.
• Rektor VUT pfiijal rezignaci dûkana FaME doc.
Glogara ze zdravotních dÛvodÛ.
• Fakulta technologická Zlín vyhrála soutûÏ o pofiádání svûtového kongresu ”Polymerní procesy”
v roce 2000 ve Zlínû.
• V listopadu 1997 se bude v Bruselu konat svûtová
v˘stava vynálezÛ, zlep‰ovacích návrhÛ a technick˘ch
novinek ”Brussels Euréka”.
• Vzhledem k pozitivním zku‰enostem se zku‰ebním provozem bezhotovostní platby kolejného
v Mánesov˘ch kolejích a v kolejích ve Zlínû doporuãuje vedení VUT pfiipravit plo‰né zavedení této
formy placení od ‰kolního roku 1998/1999.
• âlenové kolegia rektora souhlasili s návrhem
fieditele SKM Ing. Grulicha ubytovat perspektivní mladé asistenty fakult ve zrekonstruované ãásti ubytovací
kapacity na PurkyÀov˘ch kolejích, která byla doposud
vyuÏívána pro mimostudentské ubytování.
• Publikaãní oddûlení VUT má nov˘ název – VUTIUM,
Nakladatelství VUT v Brnû.
• Na Internetu jsou v souãasné dobû vystaveny
nové webovské stránky vûnované Rektorátu – jeho
struktufie, historii a ãlenÛm vedení VUT.
• âasopis ”Události na VUT” je vystaven na Internetu.
• Kvestor informoval o projednání úpravy ã. 1 FP
1997 v AS VUT dne 2. 9. 1997. Tato úprava promítá
vládní balíãky úsporn˘ch opatfiení ã. 1 a 2 do státního
pfiíspûvku na vzdûlávací a tvÛrãí ãinnost. AS schválil
rektorem pfiedloÏenou úpravu FP beze zmûn. Kopie
materiálu pfiedána dûkanÛm a pro rektorÛm
• Pfii projednávání úprav finanãního plánu v ekonomické komisi a následnû v AS VUT byl kladen dÛraz
na dodrÏení rozpoãtové káznû ve v‰ech útvarech.
Kvestor seznámil s postupem prací (spolu s tajemníky
fakult) na materiálu o oãekávané skuteãnosti v˘sledkÛ
hospodafiení za rok 1997.
• Mezinárodní konference “BITE Bringing
Information Technology to Education”, se uskuteãní
v Holandsku, v bfiezenu 1998 – zájemci se mohou pfiihlásit prorektoru Dubovi.
• Nová mezinárodní vûdecko-technická univerzita
v Kijevû má zájem o navázání kontaktÛ v oborech
Computer Science, Mechanical Engineering,
Electronic Electrical Engineering, Computer
Engineering, Business Administration, Accounting
and Audit, Business Law, Petroleum Engineering –
bliÏ‰í informace poskytne zahraniãní odd. rektorátu.
• GAUDEAMUS 97 se koná od 19. do 21. 11. 1997.

Za odpovûdi podûkovala
Yvonne Koneãná
Struãn˘ Ïivotopis
Doc. Ing. Petra Sáhy, CSc.
Petr Sáha, narozen˘ 15. února 1948, je uznávanou
osobností v oblasti polymerních procesÛ vãetnû
pfiípravy polymerních blendÛ, recyklací polymerÛ
a reologie polymerních systémÛ.
Absolvoval Fakultu technologickou VUT ve Zlínû.
Kandidaturu získal v roce 1984. Habilitoval se v roce 1993.
V letech 1981–1991 pracoval jako vûdeck˘ pracovník
na Chalmers University of Technology ve ‰védském
Gothenburgu. Poté pÛsobil na katedfie gumárenské
a plastikáfiské technologie FT ve Zlínû.
Je autorem 83 prací.
V letech 1991 aÏ 1996 stál v ãele Fakulty technologické jako dûkan.
1. února 1997 jej rektor VUT jmenoval prorektorem
pro rozvoj VUT.

Nabídka pro studenty ze zatopen˘ch
domÛ
Vedení Vysokého uãení technického se rozhodlo
nabídnout studentÛm, jejichÏ domy byly v dobû
katastrofálních letních povodní zatopeny, okamÏité
ubytování na kolejích. Zhruba kolem 200 mlad˘ch
lidí (a to nejen studentÛ z VUT) poÏádalo o krátkodobé ubytování v dobû první povodÀové vlny, kdyÏ se
napfiíklad po návratu z dovolené nemohli dostat do
sv˘ch domovÛ. Dlouhodobû se nechala na kolejích
ubytovat jen jedna studentka z Troubek na Pfierovsku.
¤editel SKM tento fakt vnímá pozitivnû, neboÈ podle
jeho slov by mûli mladí lidé spí‰e doma pomáhat
rodiãÛm s odklízením ‰kod, neÏ v klidu trávit léto na
kolejích.
ZároveÀ uvedl, Ïe teprve aÏ bûhem mûsíce záfií se
ukáÏe, kolik studentÛ má problémy s bydlením a chce
tedy poÏádat o pfiednostní ubytování na kolejích, které vedení VUT oficiálnû pfiislíbilo.
(red)

Zprávy z rektorátu
• Vyhlá‰en program “Roz‰ifiování v˘sledkÛ v˘zkumu
a v˘voje” (podpora úãastí na konferencích, v˘stavách,
veletrzích apod.), termín zaslání návrhÛ projektÛ je
do 12:00 hod. 24. 10. 1997 na M·MT (viz Internet
http://www.msmt.cz, v˘zkum a v˘voj).
• Zaãátkem roku 1998 bude v Praze uspofiádán ãesko-japonsk˘ semináfi o dal‰ím v˘voji spolupráce mezi
obûma zemûmi v oblasti v˘zkumu a v˘voje, M·MT Ïádá v‰echny v˘zkumné a vûdecké pracovníky, ktefií jiÏ
s japonsk˘mi partnery spolupracují i ty, ktefií mají zájem o nové spoleãné projekty, o vyplnûní a zaslání
dotazníku nejpozdûji do 15. 12. 1997 (viz Internet
http://www.msmt.cz, mezinárodní spolupráce), kopii
prorektoru KadrnoÏkovi.
• Prorektor KadrnoÏka jmenoval Ediãní radu vûdeck˘ch spisÛ VUT (vydávání vûdeck˘ch monografií, PhD
Thesis, Activity Report a habilitaãní a profesorské
pfiedná‰ky). Podrobnûj‰í informace podá Prof. J.
Dvofiák, FP, pfiedseda rady, e-mail: dvorak@fbm.
vutbr.cz, tel. 4114 2617.

Zahraniãní oddûlení rektorátu
doporuãuje
GTS International je specializovaná cestovní kanceláfi
pro uãitele, studenty a mládeÏ pracující pod zá‰titou
ISTC (Mezinárodní studentská cestovní federace).
Hlavním cílem ISTC je zlep‰ení a podporování cestování studentÛ, mládeÏe a uãitelÛ. Díky mezinárodním
kartám ISIC (studentská), ITIC (uãitelská) a GO 25
(mládeÏnická) – karty zaji‰Èuje GTS – mohou uãitelé,
studenti a mládeÏ vyuÏít speciálních cenov˘ch tarifÛ
letenek (pfiíklad: roãní zpáteãní letenka do New
Yorku stojí 11 300,- Kã).
Dal‰ími v˘hodami tûchto letenek je jejich velká flexibilita (není tfieba uplatÀovat tzv. Sunday Rule)
a mûnitelnost. Speciální tarify mohou vyuÏít i pfiímí
rodinní pfiíslu‰níci drÏitelÛ karet, pokud cestují
souãasnû. GTS International zaji‰Èuje také prodej
jízdenek na autobusové linky po celé Evropû.
Dal‰í informace vám poskytnou pfiímo v kanceláfii
GTS na adrese:
Skrytá 22 (spojnice ulic âeské a Veselé) Brno nebo na
telefonech 422 13 147, 42 3 21 247 a faxu 422 12 690.
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Videokonference mezi M·MT Praha a VUT v Brnû
Dne 16. záfií 1997 se konala pracovní porada vedoucích ústavÛ a kateder s vedením VUT. Zahájení této
porady nebylo obvyklé. Úãastníky porady totiÏ neuvítal, jak v‰ichni oãekávali, pan rektor Prof. Petr
Vavfiín, DrSc., ale na velké projekãní plo‰e se objevil
pan námûstek ministra M·MT pro vûdu a vysoké ‰kolství Prof. Emanuel Ondráãek, CSc., kter˘ k pfiítomn˘m promluvil ze své pracovny v Praze.
Pan Prof. Ondráãek nejprve pozdravil v‰echny úãastníky tohoto setkání. Potom následovala diskuse moderovaná panem rektorem VUT, v níÏ pfiedstavitelé
VUT kladli fiadu aktuálních otázek, které je v souãasnosti tíÏí. Pan námûstek na nû s pohotovostí a ‰armem sobû vlastním okamÏitû odpovídal.
Tento multimediální pfienos v plné kvalitû televizního signálu PAL z Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy v Praze na Karmelitské ulici smûrem na
Vysoké uãení technické v Brnû do pfiedná‰kového
sálu s audiovizuální technikou v objektu Fakulty
elektrotechniky a informatiky Technická 8 (viz. obr.),
byl pfiipraven a realizován v prÛbûhu necelého t˘dne
díky perfektní spolupráci pracovníkÛ Centra v˘poãetních a informaãních sluÏeb VUT v Brnû s pracovníky
následujících organizací – CESNET z.s.p.o., PASNET,
CORE Computer, s.r.o. a ApS Brno, spol. s. r.o.
Ke spojení bylo vyuÏito vysokorychlostní sítû TEN-34
CZ, která zaji‰Èuje propojení nejdÛleÏitûj‰ích akademick˘ch center pfienosovou rychlostí 34 Mb/s. Pátefiní trasu
tvofiily ATM pfiepínaãe firmy CISCO LS1010. V objektu
M·MT byl pro tento úãel doãasnû instalován ATM pfiepínaã CISCO A100. Propojení budovy M·MT v
Karmelitské ulici s lokalitou CESNET v Praze Dejvicích
zaji‰Èovaly pfiepínaãe CISCO praÏské sítû PASNET v lokalitách MFF UK a ÚVT UK. Na brnûnské stranû v budovû FEI VUT byl na pfiístupov˘ uzel CESNET pfiímo napojen ATM pfiepínaã FORE Systems ASX 200BX.
Pfiená‰ené zábûry byly snímány bûÏnou video kamerou Sony. Obraz i zvuk byl zakódován pomocí kodéru FORE Systems AVA 300 na datové buÀky ATM, které pak pro‰ly fietûzcem zmínûn˘ch ATM pfiepínaãÛ.
Na konci fietûzce byl dekodér FORE Systems ATV 300,

kter˘ pfievádûl datov˘ tok ATM bunûk zpût na video
a audio signály. Obraz byl promítán pomocí v˘konného projektoru EPSON a zvuk zesílen pomocí standardního, zabudovaného ozvuãení sálu. Zpûtn˘ kanál
z Brna do Prahy byl zaji‰tûn pouze telefonních spojením, protoÏe s ohledem na krátkou dobu pfiípravy
akce se druh˘ pár kodérÛ AVA/ATV 300 pro pfienos
v tomto smûru nepodafiilo zapÛjãit.
Akce podobného druhu je moÏné uskuteãnit teprve
aÏ nyní po v˘stavbû a zprovoznûní vysokorychlostní
sítû TEN-34 CZ, která od poãátku leto‰ního roku propojuje v˘znamné univerzity v âeské republice linkami s pfienosovou rychlostí 34 Mb/s. VÛbec první videokonference v âR vûnována distanãnímu vzdûlávání,
se uskuteãnila na poãátku kvûtna tohoto roku v rámci pfiehlídky Academia Film Olomouc. Mûla experimentální charakter a pfiedev‰ím se od ní oãekávalo
ovûfiení v‰ech moÏností, které tato technologie poskytuje. Obousmûrn˘ pfienos audiovizuálních informací s pln˘m rozli‰ením obrazu dle normy PAL byl
realizován mezi UP Olomouc a CVIS VUT v Brnû.
Druhá videokonference, které byla vûnována daleko
vût‰í mediální pozornost a v fiadû ãlánkÛ byla mylnû
oznaãována jako první toho druhu v na‰í republice
se uskuteãnila v rámci veletrhu ComNet Praha ’97.
Kongresové centrum v praÏském hotelu Fórum bylo
spojeno s pfiírodovûdeckou fakultou UP v Olomouci.
(Podrobn˘ popis této akce mÛÏete najít napfiíklad
v CW 24 z 13.6.1997 a v celé fiadû dal‰ích ãasopisÛ).
Tfietí a doposud poslední videokonferencí na na‰em
území je multimediální pfienos popisovan˘ v tomto
ãlánku.
Závûrem lze fiíci, Ïe skuteãnû rutinní uÏívání videokonferencí si je‰tû vyÏádá ovûfiování a fiadu experimentÛ se spojovû orientovan˘mi protokoly umoÏÀujícími garantovat kvalitu pfienosov˘ch sluÏeb (Quality
of Servise). Ale tento nov˘ smûr nám dává fiadu zajímav˘ch moÏností vyuÏití napfi. od systému videa na
vyÏádání aÏ po interaktivní vzdûlávání.
Ing. Vítûzslav Kfiivánek
fieditel CVIS

Inzerce
Vysoké uãení technické v Brnû, rektorát – pronajme
nebytové prostory. Jedná se o kanceláfiské a skladovací plochy na ul. Kounicova 67a, 601 90 Brno. BliÏ‰í
informace na tel. ãísle 41 125 321.
Prodám garáÏ o plo‰e 17 m2 v areálu VUT na Kraví
hofie. Cena dle dohody.
Tel. 74 30 67 od 18. 00 do 20.00 hod.

Pfienos videa pfies ATM ze 16. 9. 1997 (pouÏito s laskav˘m svolením ing. M.·árka,CSc., firma CORE Computer, s.r.o.)
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Zprávy z rektorátu

Spolupráce technick˘ch univerzit s prÛmyslem
Kooperation zwischen Industrie und Universitäten in Tschechien und Österreich – ein Erfahrungsaustausch

Rakousko i âeská republika dnes pociÈují dÛsledky jisté izolace od hlavních
evropsk˘ch trhÛ, která ãasto spoãívá v nízké technologické úrovni v˘roby.
Souãasnû si vysoké ‰koly stûÏují na nedostatek spolupráce s prÛmyslem, která je
pro obû strany Ïivotnû dÛleÏitá.
Odpovídají poãty studentÛ, skladba v˘uky a zamûfiení jednotliv˘ch oborÛ potfiebám praxe? Co brání vût‰í úãasti V· v programech v˘voje a v˘zkumu podnikÛ?
Jaké je poslání vlády v tomto procesu?
Tyto a dal‰í otázky byly diskutovány na semináfii, pofiádaném dvûma technick˘mi univerzitami: VUT v Brnû a Technische Universität Wien. Na v‰echny otázky nebyly nalezeny odpovûdi. Domníváme se v‰ak, Ïe úãastníci semináfie nalezli zajímavé informace jak v dopoledních referátech, tak v odpoledních diskusních sekcích. Semináfi byl chápán jako startovací setkání pro v˘mûnu názorÛ
o tûchto problémech. Referáty a závûry z diskuse budou vydány ve sborníku.
Vût‰ina úãastníkÛ doporuãovala opakovat semináfi zhruba za jeden aÏ dva roky
s cílem zhodnotit zmûny za uplynulé období.
Semináfi se konal dne 12. záfií 1997 v prostorách FEI, Technická 8.
Úvodní slovo pronesli rektofii pofiádajících univerzit.
Referáty a koreferáty pfiednesli:
Na téma: Vládní politika podpory spolupráce vysok˘ch ‰kol a prÛmyslu:
Ing. Pavel Stejskal (vrchní fieditel Sekce prÛmyslov˘ch programÛ a restrukturalizace, Ministerstvo prÛmyslu a obchodu) a Dr.Reinhard Kögerler (fieditel Sekce mezinárodní spolupráce v oblasti inovací a nov˘ch technologií. Spolkové ministerstvo hospodáfiství).

Prof. P. Vavfiín, rektor VUT a prof. P.
Skalick˘, rektor TU, s chotí si prohlíÏejí
pamûtní knihu v salóním voze T. G.
Masaryka, kter˘ je odvezl do Bfieclavi.
Na téma: Úloha spolupráce v oblasti v˘zkumu a v˘voje v mal˘ch zemích:
Dvorní rada Dipl. Ing. Manfred Horvat (fieditel Kanceláfie pro mezinárodní spolupráci v oblasti v˘zkumu a technologií) a Ing. Richard Kuba, CSc. (generální fieditel Power Generation Systems ABB, s.r.o. a honorární konzul Rakouska se sídlem v Brnû).
Na téma: Spolupráce prÛmyslu s vysok˘mi ‰kolami:
Dr. Günter Heisler (obchodní fieditel firmy Abwassertechnik, Austrian Energy &
Environment GesmbH) a Ing. Radomír ZboÏínek (generální fieditel ZávodÛ pfiesného strojírenství, a.s., Zlín).
Na téma: Spolupráce vysok˘ch ‰kol s prÛmyslem:
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. (dûkan Fakulty strojní VUT v Brnû) a Prof. Dr.
Peter Kopacek (fieditel Ústavu manipulaãních zafiízení a robotiky, TU ve Vídni.
Odpolední program
Diskuse (fiízená) ve skupinû stavebního prÛmyslu a architektury
Diskuse (fiízená) ve skupinû ostatních prÛmyslov˘ch odvûtví
Prohlídka Czech Technology Park v areálu VUT v Brnû
Náv‰tûva Mendelova muzea v centru Brna
Semináfi byl ukonãen veãerní párty v Lednici.

Dûní na fakultách

Moderní smûry teplárenství
Na Fakultû strojní VUT v Brnû skonãil v ãervnu 1997
ãtvrt˘ bûh celoÏivotního vzdûlávání tematicky zamûfien˘ na moderní smûry teplárenství.
Tfiímûsíãní kurz byl organizován odborem tepeln˘ch
a jadern˘ch energetick˘ch zafiízení Energetického
ústavu. Odborná struktura kurzu byla úãelovû pfiizpÛsobena poÏadavkÛm Teplárenského sdruÏení, které
zahrnuje v˘robce a dodavatele tepla, v˘robce energetick˘ch zafiízení a vûdecko-v˘zkumnou základnu v daném oboru v âeské republice.
âtyfimi kurzy pro‰lo témûfi sto inÏen˘rÛ, kter˘m pfiedná‰eli na‰i pedagogové a v˘znamní odborníci z praxe.
Obsahová náplÀ pfiedná‰ek byla zamûfiena na nejnovûj‰í poznatky oboru – tj. moderní technologie zásobování teplem, které jsou ‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí, a nové strojní komponenty tûchto technologií.
Vedle zmínûn˘ch technick˘ch otázek v‰ak kurz téÏ
obsahoval i aktuální problémy energetické legislativy,
technicko-ekonomické hodnocení nov˘ch investic
a rekonstrukcí v energetice a problematiku cen energií. Souãástí byla i závûreãná odborná diskuse s frekventanty a exkurze na moderní paroplynov˘ teplárensk˘ blok v Rakousku.
Energetick˘ ústav chce v nastoupené cestû celoÏivotních forem vzdûlávání pro podmínky energetického
strojírenství a energetiky pokraãovat. To vyÏaduje nabídnout prÛmyslu takové formy kvalitní teoretické
prÛpravy, která má pro frekventanty smysl a je vyuÏitelná v souãasné praxi. Jedinû tak je moÏné získat pro
studium dostateãn˘ poãet zájemcÛ, aby kurz byl
i ekonomicky oboustrannû zajímav˘ a pro pofiádající
pracovi‰tû pfiínosn˘. Jinak totiÏ hrozí nebezpeãí, Ïe
tuto tradiãní roli vysok˘ch ‰kol budou v daném oboru
pfiebírat rÛzné jiné organizace s ãasto mnohem men‰í
odbornou erudicí, které jsou ale v daném okamÏiku
rychlej‰í a pruÏnûj‰í.
Doc. Ing. Ladislav OCHRANA, CSc.

ISDN telekomunikaãní provoz
poprvé v Brnû u pfiíleÏitosti
20. celostátní konference
TELEKOMUNIKACE 97
ISDN je zkratka anglického názvu Integrated Services
Digital Network neboli digitální síÈ s integrovan˘mi
sluÏbami. Filozofie ISDN vychází z poznání, Ïe se pro
moderní informaãní pfienos vyuÏívá rÛzn˘ch, vzájemnû nezávisl˘ch a nekoordinovan˘ch komunikaãních
prostfiedkÛ, jako jsou telefon, fax, teletex, poãítaãové
sítû aj. Pro efektivní komunikaci je nutno tyto prostfiedky integrovat a koordinovat. ISDN je jednotná
telekomunikaãní síÈ, u které se jednotlivé druhy pfienosu (telefon, fax, data aj.) oznaãují jako sluÏby.
Úãastník má pak moÏnost podle sv˘ch potfieb a podle
vybavení svého pracovi‰tû koncov˘mi pfiístroji tûchto
sluÏeb vyuÏívat.
ISDN v praxi si mohli odzkou‰et úãastníci 20. celostátní konference s mezinárodní úãastí TELEKOMUNIKACE ‘97, která se uskuteãnila v ãervnu v nov˘ch
prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT
na PurkyÀovû ulici. Konferenci pofiádal ústav telekomunikací FEI VUT ve spolupráci se SPT Telecom, a.s.,
âeskou vûdeckotechnickou spoleãností spojÛ – sekcí
telekomunikací a âeskou elektrotechnickou spoleãností – poboãkou pfii FEI VUT u pfiíleÏitosti Svûtového
dne telekomunikací.

Nad konferencí se ujal zá‰tity a úvodní projev pfiednesl dûkan FEI doc. Ing. J. M. Honzík, CSc. Souãástí
konference byla v˘stava a prezentace firem AT&T,
ERICSSON, MIKROKOM, OPTOKON, LANCIER a SPT
TELECOM.
Právû poslednû jmenovan˘ SPT Telecom, a.s. prezentoval moÏnosti pfiipojení ISDN. Díky velké iniciativû
námûstkÛ této firmy Ing. R. ·enk˘fie, Ing. Z. Brabce,
CSc. a fieditele TO Brno Ing. K. Kopeckého bylo
bezplatnû vybudováno nové kabelové napojení pro
budovu FEI VUT, PurkyÀova 118, které bylo vyuÏito
pro prezentaci, souãasnû v‰ak bude vyuÏitelné pro
nová telefonní napojení a rovnûÏ pro mûfiení na vedeních pro laboratofi pfienosov˘ch médií ÚTKO.
Je‰tû si v‰imnûme v˘hod a moÏností ISDN, této “Ïhavé” novinky, kterou SPT Telecom, a.s. zavádí jako
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sluÏbu od leto‰ního ãervence:
• vyznaãuje se vysokou kvalitou pfienosu fieãi
• má vysokou pfienosovou rychlost (64 kbit/s.)
• umoÏÀuje pfienos fieãi, dat a textu v rámci jedné sítû
• identifikaci volajícího
• souãasnû hovorové a datové spojení
• “poboãkové” zakonãení aÏ pro 8 úãastníkÛ
s individuálním ãíslovacím plánem (volacími ãísly)
• volbu ãísel pomocí PC
• zabezpeãování informací
• pouÏití stávající telefonní sítû pro spojení PC
• v neposlední fiadû hospodárné vyuÏití
telekomunikaãních sluÏeb.
Tyto nové sluÏby jsou umoÏnûny neustál˘m zkvalitÀováním digitální pfienosové sítû. Na nû byla zamûfiena
úvodní pfiedná‰ka, která otevfiela plenární zasedání,
letos vûnované problematice inteligentních sítí a moderních pfienosov˘ch prostfiedkÛ – optick˘m vláknÛm.
Optická vlákna a optické kabely byly námûtem pfiedná‰ky pracovníkÛ AT&T Praha. O nov˘ch trendech ve
vláknové optice pfiednesl svÛj pfiíspûvek pracovník
Optokonu Jihlava. MoÏnostmi monitorování optick˘ch kabelÛ se zab˘vali pracovníci firem Mikrokom
Praha a Tacom-Lancier. O inteligentních sluÏbách, nov˘ch moÏnostech a v˘voji referovali pracovníci firmy
ALCATEL SEL ze Stuttgartu a FEI STU z Bratislavy.
Dále pak konference probíhala v sekcích.
Sekci spojovací a pfienosové techniky pfiedsedal doc.
Ing. Vladimír Kapoun, CSc. Zde zaujal pfiedev‰ím pfiíspûvek o ATM sítích I. BartoÀáka a R. Kajana ze STU
Bratislava a pfiíspûvek ATM XYLAN D. Collinse
z Holandska. Zajímavé pfiíspûvky o ISDN pfiednesli
I. Herman a P. Hála z FEI VUT a P. Ivaniga z TU Îilina.
Sekci optick˘ch komunikací vedl doc. Ing. Miloslav
Filka, CSc. Zde upoutal pfiíspûvek o metodice v˘poãtu
útlumového diagramu optického smûrového pole
O. Wilferta a A. Proke‰e z FEI VUT a pfiíspûvek o podmofisk˘ch optick˘ch kabelech a jejich spolehlivosti,
pfiednesen˘ S. A. Muftahem z Libye.
Sekci pfienosu dat fiídil Ing. K. Nûmec, CSc. V ní se
probírala pfiedev‰ím problematika kódování a dekódování Viterbiho kódu a praktické realizace kodérÛ.
V ãele sekce elektronick˘ch obvodÛ stál prof. Ing.
K. Vrba, CSc. âetné pfiíspûvky zde fie‰ily problematiku
zapojení s transimpedanãními zesilovaãi, kde rozdíln˘ pfiístup rÛzn˘ch autorÛ k fie‰ení rozpoutal
“tvrdou”diskusi.
V sekci ãíslicového zpracování signálu, jejímÏ pfiedsedou byl Ing. K. Bartu‰ek, CSc. z ÚPT AV âR v Brnû,
se probírala napfi. tematika rychlé konvulace v reálném ãase na signálovém procesoru fiady DSP5600,
dále pak problematika autoregresivního modelu
signálu a lineárního kombinátoru, spektra, vzorkování
signálu a filtrace.
Na konferenci se prezentovalo 120 úãastníkÛ a odeznûlo 47 odborn˘ch pfiíspûvkÛ, které byly vyti‰tûny ve
sborníku.
Cíl konference – seznámení technikÛ, vûdeck˘ch
pracovníkÛ, odborníkÛ a studentÛ s nov˘mi trendy
v˘voje v oboru telekomunikací – byl splnûn.
Doc. Ing. Miloslav FILKA, CSc.
Ústav telekomunikací FEI VU
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V˘roãní konference SCHOSA
Ve dnech 11. – 14. záfií se na Fakultû architektury
uskuteãnila konference dûkanÛ britsk˘ch ‰kol architektury Standing Conference of Heads of Schools of
Architecture (SCHOSA).
Pfiedchozí akce probûhly v Lisabonu a Berlínû. V Brnû
bylo zastoupeno celkem 24 ‰kol z 19 mûst celé Anglie,
Skotska a Walesu, Královsk˘ institut britsk˘ch architektÛ (RIBA) reprezentoval Chris Colbourne.
âeskou stranu zastupovali dûkani a prodûkani
z Prahy, Liberce a Brna. Smysl konference byl nûkoliker˘:
• projednat vlastní agendu, t˘kající se souãasn˘ch
problémÛ britsk˘ch ‰kol architektury,
• poznat na‰e pomûry v architektonickém vzdûlávání,
profesi a v uplatnûní absolventÛ,
• seznámit se s na‰ím koutem republiky z hlediska
historické i soudobé architektury a urbanismu.
Nejvíce ãasu zabralo projednávání strategie britsk˘ch
‰kol architektury a RIBA smûrem k vládû a jejím
úsporn˘m opatfiením v oblasti ‰kolství. Velmi dÛvûrnû
nám znûly v˘hrady vÛãi pfiidûlování prostfiedkÛ na vûdu a v˘zkum podle mûfiítek stejn˘ch pro ‰koly pfiírodovûdného charakteru i pro ‰koly umûlecké.
OÏehav˘m problémem je i délka studia, která je u britsk˘ch ‰kol architektury obecnû del‰í, neÏ u ostatních
‰kol technick˘ch a vláda nechce napfií‰tû toto “prodlouÏené” studium financovat. Pfiitom je obdobnû
jako u nás zájem o studium architektury ve srovnání
s typick˘mi technick˘mi disciplinami aÏ desetinásobnû vy‰‰í.
Obecn˘ názor na‰ich zástupcÛ, kter˘ rovnûÏ vyjádfiili
ve sv˘ch krátk˘ch vystoupeních potom byl, Ïe se velmi
rychle blíÏíme evropskému standardu, a to zejména
v onûch ménû pfiíjemn˘ch oblastech. Pozoruhodná
byla rovnûÏ jistá fievnivost mezi jednotliv˘mi ‰kolami,
zejména pokud pocházely z jednoho mûsta, která
ov‰em zabraÀovala dopracovat se k jednotnému závûru. Jinak zfiejmû probíhá mezi akademickou komunitou Velké Británie a vládou tichá, zato dlouhodobá
poziãní válka a v té tvofií zástupci ‰kol spoleãnou frontu.
Sympatick˘ byl neformální a ryze pracovní charakter
konference a bylo zjevné, Ïe úãastníci chtûjí maximálnû vyuÏít krátkého ãasového úseku, kter˘ byl k dispozici.
O tom se mohl pfiesvûdãit i rektor VUT Prof. Ing. Petr
Vavfiín, DrSc., kter˘ na zahájení pfiítomné pfiivítal, za
coÏ se mu dostalo podûkování v ponûkud komické,
nicménû milé ãe‰tinû, z úst prof. Stephena Adutta.
Ná‰ podíl na uspofiádání konference tkvûl pfiedev‰ím
v krátk˘ch informativních pfiedná‰kách o urbanistickém v˘voji mûsta Brna (doc. ing. arch. Jan Koutn˘,
CSc.), o meziváleãné architektufie (doc. PhDr. Jan

Dûní na fakultách
Sedlák, CSc), o soudobé architektonické praxi (ing.
arch. Viktor Rudi‰) a v zaji‰tûní doprovodn˘ch exkurzí.
Na‰i hosté si prohlédli obligátní vilu Tugendhat,
v˘stavi‰tû a nûkteré funkcionalistické objekty v centru
mûsta, vãetnû devastovaného hotelu Avion. Mimo
Brno vidûli Kfitiny, KromûfiíÏ, Zlín, Luhaãovice
a Lednici.
Pfiesto, Ïe program byl ãasovû i fyzicky dosti nároãn˘
(zasedalo se aÏ do noãních hodin), odjíÏdûli úãastníci
zjevnû spokojeni. Své uznání vyslovili ústnû a nûktefií
i bezprostfiednû po návratu elektronickou po‰tou.
Vysoké uãení technické v kaÏdém pfiípadû získalo
mezi britsk˘mi ‰kolami architektury na prestiÏi.
Doc. Ing. arch. A. Nov˘, CSc., dûkan FA

Úãastnící konference sledují pfiedná‰ku doc. Sedláka
(v prvé fiadû zleva Prof. Stephen Adutt, Brighton
University, Prof. Malcolm Higgs, Kent Institute of Art
and Design, Prof. David Dunster, University of
Liverpool).

VyuÏívání sluneãní energie
v obytn˘ch a obãansk˘ch budovách

je název semináfie, kter˘ uspofiádala Fakulta architektury VUT v Brnû dne 29. záfií 1997.
Pfiístupnou formou byly vysvûtleny technické a ekonomické podmínky pasivního a aktivního sluneãního
vytápûní budov a ohfievu uÏitkové vody. Úãastníci byli
seznámeni s charakteristikou sluneãního rodinného
domu s komponenty aktivních sluneãních systémÛ.
V prÛbûhu 6 hodin semináfie se uskuteãnilo 13 pfiedná‰ek odborníkÛ a jejich texty byly uvefiejnûny ve
sborníku.
Doc. Ing. Jan WERNER

Jubilejní 50. sjezd chemick˘ch
spoleãností ve Zlínû

Ve dnech 8. – 11. záfií 1997 se na Fakultû technologické VUT ve Zlínû konal jubilejní 50. sjezd âeské spoleãnosti chemické a Slovenské chemické spoleãnosti.
Organizátorem byla Katedra technologie Ïivotního
prostfiedí a chemie FT VUT. Organizaãní v˘bor tvofiili
pracovníci Katedry a pracovníkÛ Lékafiské fakulty
University Palackého v Olomouci. Pfiedsedou organizaãního v˘boru byl Prof. A. Klásek z FT VUT. Hlavním
sponzorem byla firma Sigma-Aldrich, spol. s r. o.,
Praha. Sjezd sponzorovalo dal‰ích 40 firem a organizací. Bez jejich finanãního pfiispûní by nebylo moÏno
uskuteãnit tuto akci v daném rozsahu a vysoké odborné
i spoleãenské úrovni.
Vedle úãastníkÛ z âeské republiky a Slovenské republiky se sjezdu zúãastnili také zástupci Polské chemické
spoleãnosti a Slovinské chemické spoleãnosti a fiada
dal‰ích zahraniãních úãastníkÛ z USA, ·v˘carska,
Nûmecka a Anglie.
Plenární pfiedná‰ky pfiednesli pfiední svûtoví odborníci
(vût‰inou âe‰i pÛsobící v cizinû). T˘kaly se pfiedev‰ím
pokrokÛ bioorientovaného prÛmyslu, biolékafisk˘ch
polymerÛ a vztahÛ mezi chemií a rakovinou. Dal‰ím
programem sjezdu byly krátké pfiedná‰ky a plakátová
sdûlení v sekcích. Sekcí (s garanty z obou pofiádajících
spoleãností) bylo 12 a pokr˘valy cel˘ obor chemie
a chemick˘ch technologií. Celkov˘ poãet tûchto pfiíspûvkÛ byl 393, coÏ dokládá pfii úãasti cca 500 chemikÛ âeské a Slovenské republiky zájem a aktivní pfiístup úãastníkÛ sjezdu. Pfiíspûvky byly publikovány jak
v kvalitním sborníku (obsahem i úpravou), tak v ã. 9
ãasopise Chemické listy.
Souãástí sjezdu byla v˘stava v˘robkÛ a sluÏeb firem
podílejících se na pofiádání sjezdu.
Spoleãensk˘ program byl uskuteãnûn uspofiádáním
poho‰tûní úãastníkÛ, koncertem Filharmonie
B. MartinÛ, zájezdem do KromûfiíÏe i spoleãensk˘m
setkáním ve vinném sklepû na Velehradû.
Slavnostní rámec sjezdu byl dán pfiedev‰ím uspofiádáním vût‰iny akcí v moderních prostorách Academia
centra v nové budovû Fakulty technologické. Z bezprostfiedních i souãasn˘ch ohlasÛ je zfiejmé, Ïe úãastníkÛm se sjezd po v‰ech stránkách líbil. Podle na‰ich
pfiedpokladÛ akce v˘znamnou mûrou pfiispûla k propagaci Fakulty technologické, coÏ bylo i jedním ze
zámûrÛ organizátorÛ tohoto v˘znamného jubilejního
setkání.
Prof. Ing. Jan Kupec, CSc.
vedoucí Katedry technologie Ïivotního
prostfiedí a chemie
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BA (Hons) na Fakultû podnikatelské

Ochrana a tvorba Ïivotního prostfiedí

Aktivita validaãního servisu The Nottingham Trent
University (TNTU) zaznamenala dal‰í úspûch v podobû bakaláfiského studia BA (Hons), realizovaného
v podmínkách Podnikatelské fakulty VUT, která byla
jiÏ validována k poskytnutí studia MBA.
Jak fiekla paní Jill Cooper (koordinátorka centra pro
akademické plánování a rozvoj kanceláfie rektora
TNTU), v podmínkách âR stále pfievaÏuje poptávka
nad nabídkou v oblasti manaÏersk˘ch studií. Otevfiení
nového kursu v Brnû a jeho validace by mûla pfiispût
k ãásteãnému fie‰ení této situace a vût‰ímu uspokojení
zájemcÛ o tento typ studia.
Ing. Milo‰ Drdla, MBA
prodûkan pro zahraniãní styky, FP VUT v Brnû

Jak jiÏ ve‰lo ve v‰eobecnou známost, v souladu
s trval˘m zájmem odborné a laické vefiejnosti, pofiádá ústav chemie a technologie ochrany Ïivotního
prostfiedí Fakulty chemické VUT kvalifikaãní kurzy
s enviromentální tématikou, vûnované aktuálním
pfiírodovûdn˘m, zdravotnick˘m, technologick˘m,
právním, ekonomick˘m a správním aspektÛm tvorby
a ochrany Ïivotního prostfiedí.
Leto‰ní bûh tohoto kurzu, vyÏadovaného odbornou
vefiejností a doporuãovaného orgány Ministerstva
Ïivotního prostfiedí âR, se konal ve dnech 30. ãervna
– 4. ãervence 1997. Mezi úãastníky bylo moÏno se setkat s pracovníky ‰kolství, rÛzn˘ch prÛmyslov˘ch
odvûtví i s pracovníky ministerstev a státní správy,
jakoÏ i se soukrom˘mi podnikateli. Je pozoruhodné,
Ïe jak roste úroveÀ kurzu, mezi jeho frekventanty se
stále více objevují specialisté, v daném pfiípadû dokonce pracovníci státní inspekce Ïivotního prostfiedí.
Kurz, kter˘ je podle poÏadavkÛ úãastníkÛ stále inovován, byl tentokrát vûnován základním a aktuálním
informacím zahrnujícím:
• souãasn˘ stav a zmûny Ïivotního prostfiedí vãetnû
faktorÛ, které je ovlivÀují v globálním, kontinentálním, subkontinentálním a národním mûfiítku
• stav a v˘voj jednotliv˘ch sloÏek Ïivotního prostfiedí v âR
• základní informace o ekologii, ochranû zdraví
a zdrav˘ch Ïivotních podmínkách
• souãasnû platné právní normy v ochranû zdraví,
pfiírody, ovzdu‰í, zemûdûlského a lesního pÛdního
fondu, nerostného bohatství a horninového prostfiedí,
ve vodním hospodáfiství, pfii nakládání s odpady,
v územním plánování a stavebním fiádu
• informaãní systémy v toxikologii, ekologii, ochranû
a tvorbû Ïivotního prostfiedí
• ekonomické nástroje ochrany Ïivotního prostfiedí
a ekologicky orientované fiízení podnikÛ
• ekologické iniciativy, osvûtu, v˘chovu a propagaci
• mezinárodní závazky âR a mezinárodní spolupráci
• harmonizaci zákonodárství âR v souvislosti se vstupem do OECD a sbliÏováním s EU
• organizaci a fiízení péãe o Ïivotní prostfiedí
• novû pfiipravované zákonné normy a v˘voj enviromentální legislativy âR
K tradiãním souãástem intenzivní v˘uky, jíÏ je v t˘denním kurzu vûnováno 39 v˘ukov˘ch hodin, bylo
seznámení s v˘ukovou dokumentací vãetnû videoprogramÛ, v˘stavka regionálních firem pÛsobících v enviromentální produkci a sluÏbách, jakoÏ i náv‰tûva
brnûnské spalovny komunálního odpadu (SAKO, a.s.)
a brnûnské ãistírny odpadních vod (Brnûnské vodárny
a kanalizace a.s.). Ve v˘uce pÛsobilo 11 pfiedních odborníkÛ jednak z pofiádajícího ústavu, jednak z jin˘ch brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol (PfiF MU, EPF MZLU),

Profesor Jaroslav KadrnoÏka, prorektor VUT
a Profesor Ray Cowell, rektor TNTU pfii slavnostním
podpisu validaãní smlouvy.

5. roãník MBA studia ukonãen
Ve stfiedu 3. záfií 1997 byl ukonãen akademick˘ rok
1996/97 studia Master of Business Administration.
První stupeÀ Certificate in Management absolvovalo
55 studentÛ. Druh˘ stupeÀ Diploma in Management
Studies ukonãilo 23 studentÛ.

Hodnocení absolventÛ se zúãastnil zástupce spolupracující Nottingham Trent University Profesor Mike
Bird (na snímku uprostfied s Dr. I. ·imberovou a doc.
ing. K. Raisem, CSc.).
(red.)
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Útvaru hlavního architekta MMB a v˘znamn˘ch firem
(Ekocentrum Brno, ECOmanagement Brno), jakoÏ
i z právního oddûlení Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR. Úãastníci obdrÏeli osvûdãení FCH o absolutoriu
kurzu, sborník pfiedná‰ek, seznam platné legislativy
a poslední vydání souboru právních pfiedpisÛ
“Aktuální legislativa v ochranû Ïivotního prostfiedí”,
kter˘ byl vydán péãí FCH VUT (Brno, ãervenec 1996)
vãetnû nov˘ch doplÀkÛ.
Prof. Ing. Jifií MATOU·EK, DrSc.
Odborn˘ garant kurzu
Letní ‰kola elementární stopové anal˘zy
Ve dnech 26.–28. srpna 1997 probûhla v prostorách
FCH VUT a LF MU v Brnû Letní ‰kola elementární
stopové anal˘zy, která byla vûnována anal˘ze toxick˘ch
prvkÛ metodou atomové absorpãní spektrometrie.
Letní ‰kola byla pofiádána ve spolupráci s firmou
Chromspec spol. s r.o., která v âR zastupuje nejv˘znamnûj‰ího evropského v˘robce pfiístrojÛ a pomocn˘ch zafiízení pro atomovou absorpãní spektrometrii
– anglickou firmu UNICAM a která zapÛjãila na tuto
‰kolu poslední model atomového absorpãního spektrometru s elektrotermick˘m atomizátorem a kombinovan˘m korektorem pozadí na principu deuteriového
oblouku a Zeemanova efektu (969 QZ ), mikrovlnnou
pec na rozklad vzorkÛ MLS 1200 (MILESTONE) a zafiízení na v˘robu ultraãisté vody UHQ (ELGA).
Letní ‰koly se zúãastnilo 10 úãastníkÛ z celé âeské
republiky, pfieváÏnû z provozních laboratofií prÛmyslov˘ch podnikÛ, povodí fiek, hygienick˘ch stanic,
energetiky a nemocnic. NáplÀ letní ‰koly nebyla zvolena náhodnû, ale vypl˘vala ze zájmu o stanovení toxick˘ch prvkÛ jako je As, Tl, Se a Mo na velmi nízk˘ch hladinách zastoupení, jak v biologick˘ch materiálech (hygieny, nemocnice), tak i v dal‰ích objektech Ïivotního
prostfiedí (prÛmyslové podniky, energetika, povodí
fiek). Celá letní ‰kola byla ãlenûna do dvou blokÛ, kdy
první teoretick˘ odeznûl první den a zahrnoval pfiedná‰ky: Korekce pozadí v AAS (Ing. M. Fi‰era, CSc., FCH
VUT), Systémy Zeemanovy korekce pozadí (Ing. F. ·elle, Chromspec, s.r.o.), Mikrovlnné rozklady (Ing.
Z. Moravec, Chromspec, s.r.o.), VyuÏití hydridové techniky pro stanovení As a Se v rÛzn˘ch matricích (RNDr.
M. Halata, OHS Olomouc), Stanovení As, Se, Tl a Mo
metodou ETA-AAS (Ing. M. Fi‰era, CSc., FCH VUT).
Druh˘ blok praktick˘ch cviãení zaplÀoval dal‰í dva
dny, kdy dvû skupiny souãasnû pracovaly v laboratofii
elementární anal˘zy na FCH VUT a v laboratofii Ústavu
preventivního lékafiství LF MU a provádûly stanovení
As, Se, Tl a Mo metodou ETA-AAS a stanovení As a Se
metodou HG-AAS v rÛzn˘ch matricích. Úãastníci hodnotili odbornou i organizaãní úroveÀ akce velmi kladnû s tím, Ïe by se mohla v budoucnu pravidelnû opakovat v ‰ir‰ím mûfiítku, a tak by mohlo odborné akademické zázemí ve spolupráci s firmami dodávajícími
analytickou pfiístrojovou techniku na trh, v˘znaamnû
pfiispût k fie‰ení nejednoho problému v provozních
analytick˘ch laboratofiích prÛmyslu a institucí ochrany
Ing. Miroslav Fi‰era
Ïivotního prostfiedí.
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Dûní na fakultách

Mlad˘ obal
SoutûÏní úspûch Jany Honecové,
studentky FaVU
Nov˘m dûkanem fakulty
byl zvolen Prof. Ing. Franti‰ek Trnka, CSc.
Náv‰tûva Oxfordu
Tradiãní spolupráce s European School of
Management, Oxford se po ‰esti letech intenzivních
vztahÛ (konference, semináfie, stáÏe studentÛ i pedagogÛ) rozvinula v rámci dvou projektÛ TEMPUS
do takové podoby, Ïe pfii poslední náv‰tûvû
Oxfordu byly poloÏeny základy pro zahájení kombinovaného ãesko – anglického studia MBA od
r. 1998 (ãást studia v âR – v ãeském a anglickém
jazyce, ãást studia a firemní praxe v anglickém prostfiedí).
Doc. PhDr. Vnislav NOVÁâEK, CSc

Na snímku ze zahrady Wadham College
v Oxfordu – místa ubytování uãitelÛ z FAME Zlín
– je patrné, Ïe pfiípravu na jednání o koncepci a organizaci studia MBA lze pojmout v duchu anglické
tradice – v klidu a pohodû, uvolnûnû a pfiitom
nadmíru produktivnû.

Ivona Gazdíková – obaly na tûstoviny

Bez kvalitního obalu se neobejde fiada v˘robkÛ. Obal samotn˘m v˘robkÛm slouÏí: chrání je pfied vnûj‰ími vlivy prostfiedí, umoÏÀuje jejich snadnou manipulovatelnost pfii pfiepravû a skladování
a v neposlední fiadû na v˘robek upoutává potenciálního kupce.
JiÏ podruhé vyhlásilo Design centrum âR a akciová spoleãnost Model Obaly Opava ve spolupráci
s Unií v˘tvarn˘ch umûlcÛ âR, redakcí ãasopisu Strategie a t˘deníku âeskomoravsk˘ Profit a agenturou
Antipol Brno soutûÏ Mlad˘ obal. Její druh˘ roãník s úãastí Slovenské republiky byl opût urãen studentÛm
stfiedních a vysok˘ch odborn˘ch ‰kol a zamûfien byl na tvorbu originálního obalu v oboru prostorového
tvarování lepenky.
Pûtiãlenná mezinárodní porota hodnotila 12. kvûtna 1997 celkem 97 souborÛ z 8 stfiedních a 6 vysok˘ch
‰kol. Mezi soutûÏními pracemi byly téÏ návrhy studentÛ z ateliéru grafického designu Fakulty v˘tvarn˘ch umûní VUT v Brnû. Z nich porotu nejvíce zaujaly drobné obaly na dárkové pfiedmûty od Jany Honecové
z Brna,která za nû získala 3. místo a Cenu za kreativitu.

Jana Honecová – obaly na cukrovinky
“SnaÏila jsem se vyuÏít co nejjednodu‰‰ích tvarÛ, aby to mûlo ãist˘ tvar.
·la jsem nejprve po tvaru neÏ po v˘znamu.”
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Studenti
Jen málo v˘robcÛ se snaÏí o netradiãní, originální konstrukce obalÛ, které nelze
nalistovat v konstrukãních tabulkách nebo v pamûtích poãítaãÛ. Z toho dÛvodu
zmínûná soutûÏ vznikla s cílem podchytit svûÏí invenci nejmlad‰ích tvÛrcÛ, umoÏnit porovnání jejich prací, pro v˘robce lepenky získat neotfielá fie‰ení obalÛ pfii
respektování autorsk˘ch práv a nejlep‰ím z mlad˘ch tvÛrcÛ zprostfiedkovat pfiím˘
kontakt s technologií v˘robce.
Vedoucí ateliéru grafického designu FAVU, ak. malífi Pavel Luffer se spolu se sv˘mi
studenty zúãastnil obou roãníkÛ soutûÏe a ocenil, Ïe zadání soutûÏe bylo natolik
volné, aby mlad˘m tvÛrcÛm umoÏÀovalo svobodn˘ a tvÛrãí pfiístup k problematice obalu a jeho fie‰ení materiálovû-v˘tvarn˘mi prostfiedky. Vûdom si v‰ak toho, Ïe
je tfieba se od nûãeho odrazit, vypsal pro své studenty nûkolik iniciaãních okruhÛ
– od absurdních obalÛ – nesmyslÛ, obalÛ pro pekafiské v˘robky, ovoce a zeleninu
aÏ po dárkové pfiedmûty. Vlnitá papírová lepenka byla pro studenty pfiedev‰ím
v˘zvou na malém poli jednoho materiálu vytvofiit tfiíprostorov˘ objekt, kter˘ kromû své v˘tvarnosti mÛÏe mít i hodnotu uÏitnou. I kdyÏ estetické hledisko stálo
v popfiedí, snahou mnoha mlad˘ch tvÛrcÛ bylo propojit princip v˘tvarn˘ a konstrukãní a vytvofiit tak smyslupln˘ celek, v nûmÏ jedno podporuje druhé a naopak.
“Vlnitá lepenka je materiál uÏ sám o sobû v˘tvarn˘ svou strukturou i charakterem,”
fiíká Pavel Luffer a zároveÀ dodává: “·koda, Ïe v˘robce nedûlá barevné vlnité
lepenky rÛznû velk˘ch vln. Takov˘ materiál by jistû vybudil mnohem vût‰í kreativitu
studentÛ.”
“Na první místo kladu nikoliv uÏitek, ale v˘tvarnost – schopnost vdechnout materiálu Ïivot a najít v˘tvarnû-technické fie‰ení, které tlumoãí obsahy estetiky,
krásy, nápaditosti, v˘raznosti, harmonie... Pokud se podafií tohle spojit s uÏitnou stránkou, je to dobfie, oboje pak spl˘vá do smysluplného celku. Bojím se jen
situací, kdy sledování uÏiteãnosti (která mÛÏe b˘t subjektivnû krátkozraká) by
bylo na prvním místû. Je sice nutností znát pfiedem v‰echna technická i v˘tvarná
omezení, ale to je nûco jiného. Mluvím spí‰e o pokfiivení poÏadavkÛ konformismem a potácení se v kli‰é.” (Pavel Luffer)
Aã hodnocení soutûÏe povaÏuje Pavel Luffer za subjektivní záleÏitost, oceÀuje na
drobn˘ch obalech Jany Honecové jejich hravost, jednoduchost a vtipnost. Nápad
sám pfiipomíná umûlohmotn˘ obal znám˘ch “antiperlí”, Janino fie‰ení je v‰ak pfiíjemnûj‰í pro samotn˘ materiál lepenky, v˘raznûj‰í o spojení geometrick˘ch tvarÛ
kruhu a trojúhelníku a tvofiivé dal‰ím rozvedením nápadu, které spoãívá v pootevfiení nûkolika prÛchodÛ. “Dítû se musí trochu snaÏit, aby mu z krabiãky vypadl
bonbón,” komentovala svÛj v˘tvor Jana Honecová.
“Chci, aby studentÛm zÛstala radost z vlastní práce, radost z objevení vlastních
schopností, nikoliv radost v˘robce nad cinkáním v pokladnû, i kdyÏ se to nemusí
vyluãovat.” (Pavel Luffer)
Také ostatní návrhy studentÛ, které jsem mûla moÏnost na vlastní oãi vidût, byly
nápadité. Stejnû jako ty, které porota ocenila a vybrala k vystavení aÈ uÏ na veletrhu MDK v pavilonu C BVV v Brnû ãi v galerii Design centra â¤ v Praze i v Brnû.
Mezi nimi se dobfie vyjímaly inspirativní návrhy Jany Honecové a Ivony Gazdíkové
z VUT.
âastokrát se divím nad tím, jak se v obchodech zbÛhdarma pl˘tvá igelitov˘mi sáãky a ta‰kami. Kolik jen se jich dennû spotfiebuje, kam je lidé vyhodí a co se pak dál
s nimi dûje? Zamyslíme-li se nad tím, napadnou nás dejme tomu dvû moÏnosti, jak
tro‰ku pozmûnit na‰e zaÏité zvyky: jednak chodit do obchodu s vlastními, opakovanû pouÏit˘mi sáãky a ta‰kami a nové jiÏ nebrat (coÏ je vûc, kterou mÛÏe ovlivnit
kaÏd˘ z nás), anebo nabízet v obchodech místo “igelitek” sáãky a ta‰ky papírové
(coÏ jiÏ záleÏí na iniciativû prodejce). Na v˘stavû Mlad˘ obal jsem vidûla zajímavé
prostorovû fie‰ené ta‰ky a sáãky vytvofiené ze sympatické papírové lepenky, které
bych osobnû v obchodech velmi ráda pfiivítala. Papírem lze také ‰etfiit a o jeho
snadné likvidaci ãi recyklaci nemluvû. Pfii pohledu na vystavené soutûÏní návrhy má
papír svou estetickou hodnotu, které se – dle mého názoru – umûlá hmota nevyrovná. Pfiece jen pfiírodní materiály jsou nám bliÏ‰í a v dne‰ní pfietechnizované
a pfiechemizované dobû i vzácnûj‰í. âlovûk se k nim rád vrací.

V˘sledky soutûÏe Mlad˘ obal
1. místo
Ladislav ·koda, Zdenûk ·panihel: Odnosn˘ obal na nápoje v plechovkách
Vysoká ‰kola umûleckoprÛmyslová v Praze, Katedra designu Zlín
Peter Papp: Experimentálny obal
Slovenská technická univerzita v Bratislavû, Fakulta architektúry

2. místo
Marta Tluãáková: Obal na spisy pre magistrát mûsta Brna
·kola úÏitkového v˘tvarnictva Ko‰ice
3. místo
Jana Honecová: Obaly na dárkové pfiedmûty
Vysoké uãení technické v Brnû, Fakulta v˘tvarn˘ch umûní
Yvonne KONEâNÁ

PRÁVù VY·LO
Ivan Szendiuch:
Mikroelektronické montáÏní technologie
238 stran,107 obr., 32 tab., pfiílohy.

Obsah:
- Úvod
- Trendy v montáÏních technologiích
- Souãástky a nosné substráty pro povrchovou montáÏ
- Technologické postupy v povrchové montáÏi
- Opravy v montáÏních technologiích
- ¤ízení technologick˘ch procesÛ
- Inovaãní a ekonomická hlediska
Pfiíloha I. Návrh rozmûrÛ pájecích ploch vybran˘ch typÛ souãástek
Pfiíloha II. Doporuãené tvary pájen˘ch spojÛ vybran˘ch typÛ souãástek

..“Text knihy je napsán srozumitelnû a vhodnû doplnûn i anglick˘mi termíny.
Obrazové pfiílohy jsou jasné
a místy doplnûny fotografiemi skuteãn˘ch zafiízení.
Kniha bude pfiijata nejen jako uãební pomÛcka pro studenty, ale obohatí sv˘mi informacemi i ‰irok˘ okruh
pracovníkÛ, ktefií v této oblasti pracují nebo hodlají
pracovat. UÏiteãn˘ je seznam zkratek a informace
v pfiílohách, které jsou
v uvedené formû v na‰í i zahraniãní literatufie tûÏko dostupné„.
Prof. Ing. Vladimír Ry‰ánek,
DrSc., âVUT, Praha
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Knihy z levé a pravé hemisféry zplozené aneb Nastal souboj dvou druhÛ
informací?
Nedávno byl v jednom z odborn˘ch knihovnick˘ch
ãasopisÛ uvefiejnûn ãlánek, jehoÏ titul je uveden v záhlaví. Autorka H. Veliãková v nûm polemizuje s názorem, kter˘ pfievládá v na‰í evropské kultufie jiÏ nûkolik století: jediné správné v˘chodisko pro chápání
v‰eho je ratio. A to ve smyslu analytického a logického my‰lení. Sídlem takto chápaného rozumu je
podle terminologie neurofyziologÛ levá mozková hemisféra. Pravá hemisféra umoÏÀuje prostorové vidûní, podporuje intuici a kreativitu. Moderní civilizace se vyvíjí hlavnû s pomocí v˘sledkÛ lev˘ch hemisfér, av‰ak to neznamená, Ïe lze beztrestnû zanedbávat takové duchovní sféry, jako je tvofiivost, uplatnûní intuice a imaginace.
H. Veliãková apeluje na znovunastolení svûtové rovnováhy, protoÏe “pfiemíra analytického a racionálního my‰lení se stala cestou ke globální
katastrofû”. Urãitû to není kacífisk˘ názor v prostfiedí technické ‰koly volat po duchovních hodnotách,
které se zdánlivû vymykají z programÛ ryze technické odbornosti. Technická univerzita pfiece vychovává
nejen odborníky ve specializacích akreditovan˘ch oborÛ, ale téÏ (nebo pfiedev‰ím?) vzdûlance, ktefií jsou
duchovními pilífii spoleãnosti. My knihovníci k tomu
pfiispíváme také tím, Ïe pfii doplÀování knihovních
fondÛ pamatujeme na “literaturu pro zjemnûní technokratick˘ch du‰í”.
Na závûr bych citovala nûkolik slov z uvedeného
ãlánku: “Intuice je dar, kdeÏto plody rozumu jsou
v˘sledkem dfiiny obvykle spousty lidí. Je to skuteãnû
jako s tûmi knihami – na nûkteré jsme dlouho ‰etfiili, jiné jsme dostali darem. Ale bylo by rozumné váÏit si mezi dobr˘mi knihami více tûch, které jsme si
sami koupili?”
Literatura:
Knihy z levé a pravé hemisféry zplozené aneb Nastal
souboj dvou druhÛ informací? / Helena Veliãková. –
âtenáfi 49, 1997, ã.5, s. 166 – 167.
Nata‰a JURSOVÁ

Nové knihy
Nová studijní literatura (vydaná s podporou ediãního fondu VUT v Brnû)
S K R I P TA :
DVO¤ÁK, Václav
Advanced Computer Architecture.

DOPORUâUJEME:
MALIVA, Josef
Doteky s umûním a ãasem 1. díl.

FLORIAN, Zdenûk – SUCHÁNEK, Miroslav
Mechanika tûles. Úlohy ze statiky.

POKORN¯, Jifií
PamûÈ. Uãení. Tvofiivost. Jak lépe
vyuÏít sv˘ch schopností.

GESCHEIDTOVÁ, Eva
Mûfiení v elektrotechnice.
Návody k laboratorním cviãením.
HAMMER, Milo‰ – KUDLÁâ, Bohumil – BALABÁN,
Bedfiich
Elektrotechnika. Laboratorní cviãení.

Prodejní v˘stava knih nakladatelství Lange und
Springer se uskuteãní ve dnech 3.–7. listopadu
1997 ve studovnû Fakultní knihovny
FAST VUT, Vevefií 95 (budova A, pfiízemí, vlevo od vrátnice). Bude pfiístupná v‰em zájemcÛm od 9
do 17 hodin.
V˘stava bude tvofiena volnou nabídkou odborné literatury a souãasnû také konkrétnû navrhnut˘mi tituly
jednotliv˘ch zájemcÛ, ktefií budou mít na koupi titulu pfiednostní (nikoliv zavazující) právo.
Knihy na v˘stavû budou prodávány
s 20% slevou.
Marie Davidová
Fakultní knihovna a studovny FAST

Uvedenou literaturu mÛÏete zakoupit ve fakultních
knihkupectvích. Studenti VUT mají v˘razné slevy cen.
Recenze knihy

KIZLINK, Juraj
Chemická technologie. Anorganická a organická technologie, koroze, konstrukãní materiály,
uhlí, petrochemie, chemické speciality, organizace
pro chemii.
KRATOCHVÍL, Ctirad – MALENOVSK¯, Eduard
Sbírka úloh z dynamiky. 2. vyd.
POSPÍ·IL, Jifií – DOSTÁL, Tomá‰
Teorie elektronick˘ch obvodÛ.
PROCHÁZKA, Pavel – MAZLOVÁ, Tamara
Technická dokumentace a základy
její poãítaãové tvorby. 2. vyd.
RAâEK, Jifií
Mechanika pro silnoproudou
elektrotechniku a elektroenergetiku.
SEICHTER, Ladislav
Konstruktivní geometrie. 3. vyd.
SLÁDKOVÁ, Jarmila – UHDEOVÁ, NadûÏda
Elektfiina a magnetismus.
SLÁDKOVÁ, Jarmila a kol.
Sbírka úloh z fyziky. 2. uprav. vyd.

Prodejní v˘stava knih
nakladatelství Lange und Springer

¤EZNÍâEK, Zdenûk
O hradu Vevefií.

UHDEOVÁ, NadûÏda
Fyzikální praktikum I. 3. pfieprac. vyd.
ZMRZL¯, Simeon
Mikroprocesorová technika. Dotisk.
UâEBNICE:
JAN, Jifií
âíslicová filtrace, anal˘za a restaurace signálÛ.
PYTLÍK, Petr
Technologie betonu.
SZENDIUCH, Ivan
Mikroelektronické montáÏní technologie.

Jifií Jan: âíslicová filtrace, anal˘za
a restaurace signálÛ.
âíslicové spracovanie signálov tvorí v˘znamnú oblasÈ
spracovania signálov, ktorá v súvislosti s rozvojom
v˘poãtovej techniky, informatiky a elektroniky nadobudlo v˘znamné postavenie v rôznych oblastiach
l’udskej ãinnosti. V˘znamn˘m príspevkom k vybran˘m problémom v oblasti ãíslicového spracovania
signálov, najmä ãíslicovej filtrácie, anal˘zy a re‰tavrácie signálov je nesporne aj kniha prof. Jana, ktor˘ je
uznávan˘m odborníkom v tejto oblasti. Kniha prekvapuje pomerne ‰irok˘m záberom a rozsahom 438
strán, priãom autor rozdelil tematiku do 14 kapitol.
âitatel’ tu nájde základné, ale pritom fundované
informácie z oblasti diskrétnych signálov a systémov,
ãíslicovej filtrácie, anal˘zy ãíslicov˘ch signálov so
zameraním na korelaãnú a spektrálnu anal˘zu signálov, inverznú filtráciu a re‰tavráciu signálov, resp.
adaptívnu a nelineárnu filtráciu.
Okrem základn˘ch problémov autor venuje pozornosÈ aj modern˘m trendom v oblasti metód a prostriedkov ãíslicového spracovania signálov, ako sú neuronové siete a ãíslicového spracovania viacrozmern˘ch signálov, najmä obrazov˘ch.
·irok˘ záber knihy svedãí o znaãnom úsilí autora zachytiÈ rôznorodosÈ problémov v oblasti ãíslicového
spracovania signálov a tieÏ o vytvorenie uceleného
diela, ktoré má vysokú odbornú a vedeckú úroveÀ.
Ide o vel’mi zásluÏnú, aÏ priekopnícku prácu, ktorej
v˘sledky sú rozhodne prínosom pre odborníkov
v oblasti ãíslicového spracovania signálov. Kniha je
vel’mi dobr˘m ‰tudijním materiálom pre ‰tudentov,
doktorandov, aj inÏenierov, ktorí sa chcú venovaÈ
problematike ãíslicovej filtrácie, anal˘ze a re‰tavrácie
signálov.
Vzhl’adom na vel’mi dobré metodické spracovanie
diela, v ktorom moÏno vybadaÈ rukopis skúseného
vysoko‰kolského uãitel’a, treba vydanie knihy prof.
Jana vrelo uvítaÈ uÏ aj preto, Ïe takéto ucelené dielo
v âR a SR doteraz ch˘balo.
Prof. Ing. Du‰an LEVICK¯, CSc.
FEI TU Ko‰ice
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KniÏní pfiírÛstky v areálové knihovnû FS
PARÉ, E. G. – LOVING, R. O. – HILL, I.L. – PARÉ, R. C.
Descriptive Geometry
Matematika, deskriptivní geometrie
New Jersey, Prentice Hall 1997. 455 s.
MK 1325

The Materials Science of Thin
Films
Tenké vrstvy
San Diego, Academic Press 1991. 704 s.
MK 1309

GRANT, Eugene L. – LEAVENWORTH, Richard S.
Statistical Quality Control
Kontrola, kvalita
New York, McGraw–Hill 1996. 764 s.
MK 1351, MK 1352

OHRING, Milton
Engineering Materials Science
San Diego, Academic Press 1995. 827 s.
MK 1310

ROBERTSON, John S.
Engineering Mathematics with
Maple
Matematika, pfienos dat
New York, McGraw–Hill 1996. 278 s.
MK 1324
SMITH, Robin
Chemical Process Design
Chemie, procesy, reaktory, odluãovaãe, destilace
New York, McGraw–Hill 1995. 459 s.
MK 1345, MK 1346
BELTZER, Abraham I.
Engineering Analysis with
Maple/Mathematica
London, Academic Press 1995. 282 s.
MK 1315
BURNS, Gerald – GLAZER, A. M.
Space Groups for Solid State
Scientists
Fyzika, pevné látky, prostor
Boston,Academic Press 1990. 343 s.
MK 1287, MK 1320
MORRIS, Christopher
Academic Press Dictionary of
Science and Technology
Slovníky
San Diego, Academic Press 1991. 2 432 s.
MK 1374

ROSTOKER, William – DVORAK, James R.
Interpretation of Metallographic
Structures
Metalografie, krystalografie
San Diego, Academic Press 1990. 282 s.
MK 1358
STROSCIO, Joseph A. – KAISER, William J.
Scanning Tunneling Microscopy
Fyzika, mikroskopie
San Diego, Academic Press 1994. 459 s.
MK 1355
JOY, David S.
Monte Carlo Modeling for Electron
Microscopy and Microanalysis
Mikroskopie, sondy, mikroanal˘za, modelování
New York, Oxfofd University Press 1995. 216 s.
MK 1356
SUTTON, A. P. – BALLUFFI, R. W.
Interfaces in Crystalline Materials
Chemie, povrch, krystaly, pfiemisÈování
Oxford, Claredon Press 1995. 819 s.
MK 1360
Kontakt: Jana Formanová – vedoucí knihovny
tel.: 4114 2172
e–mail: forman@admin.fme.vutbr.cz

Spoleãnost
Rostislav Kocourek: MSTA VYNÁLEZÒ.
Ekologie a kulturní krize spoleãnosti
Olomouc, Votobia 1997. 159 s.
Text charakterizuje základní zákonitosti, do nichÏ
je ãlovûk zaãlenûn jako biologick˘ organismus,
a dále pÛsobení ãlovûka na Ïivotní prostfiedí s potenciálním negativním spoleãensk˘m dopadem,
jenÏ je tûmito zákonitostmi podmínûn.
Literatura faktu
Walter Bodner – Robin McKie: KNIHA âLOVùKA.
Hledání na‰eho genetického dûdictví
Praha, Columbus 1997. 348 s.
Pfiíbûh cesty za poznáním do nejmodernûj‰ích
v˘zkumn˘ch center, kde vûdci ãtou ze struktury
DNA tajemnou abecedu na‰eho genetického kódu.
Umûní
Franti‰ek ·mejkal: âESKÉ IMAGINATIVNÍ UMùNÍ
Praha, Galerie Rudolfinum 1997. 700 s. 400 obr.
Kniha je souborem textÛ z rozmezí let 1960–1988,
v nichÏ se autor zab˘vá imaginativní linií
ãeského v˘tvarného my‰lení v prÛbûhu dvacátého
století.
Próza
Leslie Marmon Silková: OB¤AD
Praha, Mladá fronta 1997. 286 s.
Román autorky patfiící k nejv˘znamnûj‰ím pfiedstavitelÛm americké indiánské literatury o sloÏitém
hledání cesty za nadûjí a poznáním pravdy o sobû
samém a o lidském spoleãenství. Originálním zpÛsobem spojuje naturalistickou prózu a poetické
rituální promluvy.

EVERETT, R. K. – ARSENAULT, R. J.
Metal Matrix Composites.
Mechanisms and Properties
Kovy, sloÏení, mechanizmus, vlastnosti, matrice
Boston, Academic Press 1991. 416 s.
MK 1312
MACRITCHIE, Finlay
Chemistry at Interfaces
Chemie, povrch
San Diego, Academic Press 1989. 283 s.
MK 1321
OHRING, Milton

Personalistika
John Best: VEZMùTE SVOU KARIÉRU DO
VLASTNÍCH RUKOU aneb Jak najít to pravé zamûstnání.
Praha, Management Press 1997. 138 s.
Praktická pfiíruãka pro v‰echny ty, ktefií se ucházejí
o místo. Pomáhá jim osvojit si umûní prezentovat
vlastní dovednosti, vyhledat informace o dobr˘ch
pracovních pfiíleÏitostech, ukazuje, jak si je aktivnû
vytváfiet, jak navazovat kontakty.

Obchod
Zbynûk Pitra: INOVAâNÍ STRATEGIE
Praha, Grada Publishing 1997. 184 s.
Kniha se zab˘vá rozborem podmínek pro efektivní
uplatnûní inovaãních strategií ve firmách usilujících
o zv˘‰ení své konkurenãní schopnosti na domácích
i svûtov˘ch trzích.

Poezie
Lou Reed: MEZI MY·LENKOU A VYJÁD¤ENÍM.
Between Thought and Expression
Praha, MaÈa 1997. 425 s.
âesko-anglické vydání nejznámûj‰ích a nejpoetiãtûj‰ích písÀov˘ch textÛ textafie, kytaristy a zpûváka
legendární rockové skupiny Velvet Underground.

Pozvánka

Vedení Vysokého učení technického v Brně
zve členy akademické obce
na informační shromáždění
dne 6. 11. 1997 v 15.00 hodin
v aule rektorátu VUT v Brně, Kounicova 67a.

Budou podány informace k následujícím tématům:
1) Plnění rozpočtu VUT v Brně v roce 1997 po ekonomických úpravách
2) Výhled finanční situace v roce 1998, základní strategie tvorby rozpočtu VUT
3) Záměry vedení pro roky 1998 a 1999 (výročí VUT, projekt centra VUT a další)

Za vedení
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
v. r.
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Vlãí doupû
Drsné léto 1944 u Mazursk˘ch jezer

Nedávno jsem byl dotazován zástupcem cestovní spoleãnosti, chystající pro klienty
novou, nebûÏnou trasu, na své dávné dojmy z Mazursk˘ch jezer. Dodnes na tuto
krásnou krajinu v severov˘chodním Polsku vzpomínám jako na ráj vodákÛ a rybáfiÛ.
Celé t˘dny se tu mÛÏete plavit vodním labyrintem, po desítkách jezer a jezírek spojen˘ch kanály vás va‰e loì ponese do fieky Wisly a po ní tfieba aÏ do Baltského
mofie. Zaposloucháni do ticha voÀav˘ch borov˘ch lesÛ tu s rukama za hlavou
sledujete od obzoru k obzoru plující oblaka. I kdyÏ jsem náv‰tûvu Mazur vfiele
doporuãil a cesta se pfiipravovala, nakonec se neuskuteãnila. Pr˘ pro mal˘ poãet
zájemcÛ. Nu coÏ! K jejich ‰kodû.
Na Mazurská jezera vzpomínám kromû krás tamní pfiírody i pro jedno neobvyklé
místo. Je to b˘val˘ HitlerÛv hlavní stan, v historii druhé svûtové války znám˘
“Wolfsschanze” – “Vlãí doupû”, komplex Ïelezobetonov˘ch staveb, zbudovan˘ch
Todtovou organizací v hlubok˘ch lesích tehdej‰ího V˘chodního Pruska nedaleko
mûsta K´trzyna (ãti Kentfiyna) u vesnice Gierloz. Stavba komplexu i jeho úãel byly
natolik utajeny, Ïe o “Vlãím doupûti” nevûdûli ani mnozí místní obyvatelé, Ïijící
v nedalekém okolí, ba dokonce ani ti, ktefií dennû projíÏdûli do práce vlakem po
trati, která tuto pfiísnû stfieÏenou lokalitu protínala. “Vlãí doupû” bylo tvofieno
nûkolika obfiími Ïelezobetonov˘mi bunkry zapu‰tûn˘mi do terénu a men‰ími
obsluÏn˘mi nadzemními budovami z betonu nebo ze dfieva. Z bunkrÛ jsou dnes
viditelné pouze jejich nadzemní ãásti, gigantické Ïelezobetonové bloky o síle stûny
nûkolika metrÛ. KdyÏ se od v˘chodu blíÏila sovûtská fronta, Nûmci se pokusili “Vlãí
doupû” rozmetat. JenÏe obrovité kvádry se jen rozlomily. Betonové bloky se posunuly podél gigantick˘ch trhlin a vstup do podzemí, navíc zatopeného vodou z jezer, byl dokonale uzavfien. Po válce se polská armáda pokou‰ela do podzemí proniknout, ale po nûkolika smrteln˘ch úrazech potápûãÛ bylo pokusÛ zanecháno.
Skr˘valo-li podzemí nûjaké písemnosti, jsou dnes uÏ dávno zniãeny a pátrat tu po
jin˘ch pfiedmûtech nestojí za riziko. StfieÏení “Vlãího doupûte” bylo mimofiádnû
pfiísné. StráÏe mohly vstupovat jen do objektÛ, které jim byly urãeny k ostraze. Tak
se mûlo zamezit pfiípadnému neÏádoucímu zmapování celého areálu. Pohyb v‰ech
osob v okolní krajinû byl pod neustálou kontrolou jednotek SS a tajné policie. Pfii
budování “Vlãího doupûte” bylo dbáno, aby okolní borov˘ les zÛstal co nejvíc
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zachován a poslouÏil jako pfiirozené maskování. Mezi korunami borovic byly navíc zavû‰eny maskovací sítû proti
náhodnému leteckému prÛzkumu. Je‰tû
dlouho po válce vlály zbytky tûchto sítí
na vrcholcích vzrostl˘ch borovic. KdyÏ
jsem procházel lesem pû‰inami a pfiibliÏoval se k “Vlãímu doupûti”, ãernobílé tabulky – “Uwaga, miny!” mû varovaly
pfied pohybem mimo stezky. K jejich
stfieÏení byly vyuÏity i dobfie maskované
pfiírodní útvary. Postfiehl jsem, Ïe mû ze
skalního balvanu porostlého mechem
a kapradím sleduje slepé oko kulometné
stfiílny, aÏ kdyÏ jsem balvan minul a spatfiil v nûm vsazené ocelové dvefie.
“Vlãí doupû” vstoupilo do povûdomí pamûtníkÛ poslední svûtové války zejména
jako místo, kde byl proveden atentát na
Adolfa Hitlera. Akci pfiipravila skupina
vysok˘ch dÛstojníkÛ nûmecké armády
spolu s nûkolika málo státními úfiedníky.
Vlastním provedením akce byl povûfien
plukovník hrabû Claus Schenk
Stauffenberg, kter˘ chtûl v podzemním
Ïelezobetonovém bunkru, kde se mûla
20. ãervence 1944 konat porada, umístit
v blízkosti Hitlera ãasovanou bombu,
ukrytou v aktovce. Pfii explozi v uzavfieném prostoru by byly zabity v‰echny pfiítomné osoby. Porada v‰ak byla neoãekáObrovité bloky Ïelezobetonu brání vanû pfieloÏena do dfievûného baráku.
vstupu do podzemí “Vlãího doupûte”. Stauffenberg poloÏil aktovku s ãasovanou
Foto: autor
bombou na jednu z prázdn˘ch Ïidlí a podafiilo se mu místnost opustit s omluvou
vedle stojícímu plukovníkovi Brandtovi, Ïe se ve chvilce vrátí, protoÏe se blíÏí ãas
jeho referátu. Úãastníci porady jeho krátkodobou nepfiítomnost ani nepostfiehli.
Plukovník Brandt, kterému Stauffenbergova aktovka, uloÏená na Ïidli, pfiekáÏela, ji
odloÏil stranou k noze stolu, dále od Hitlera. Razance tlakové vlny pfii explozi bomby v dfievûné stavbû byla sice slab‰í, neÏ se ãekala v podzemním betonovém bunkru, ale i tak byly následky v˘buchu znaãné. Na místû byli zabiti generál Korten a stenograf Berger, smrtelnû zranûn byl plukovník Brandt a generál Schmundt. TûÏká
zranûní utrpûli také Heusinger (po válce vysok˘ inspektor Bundeswehru), Buhle,
Bodenschatz, Puttkammer a Voss. Samotn˘ Hitler s rozervan˘m oblekem, oÏehnut˘mi vlasy, popáleninami na pravé noze a s nalomenou pravou rukou vyvázl s nervov˘m ‰okem a protrÏen˘mi u‰ními bubínky. Stauffenberg je‰tû zahlédl obrovsk˘
v˘buch a vyrazil autem na leti‰tû. Po pfiíletu do Berlína sv˘m spoleãníkÛm oznámil,
Ïe Hitler je mrtev. Byl to v‰ak tragick˘ omyl. Stauffenberg a v‰ichni jeho spoleãníci
byli vypátráni, brutálnû muãeni a 7. srpna 1944 odsouzeni k potupné smrti. Kdo
popravû neunikl sebevraÏdou, byl na HitlerÛv rozkaz povû‰en na fieznickém háku,
jako se vû‰í dobytek na jatkách. Nechybûlo tehdy mnoho a byl by zatãen i K. H.
Frank. Pomsta se nevyhnula ani rodinám odsouzen˘ch, na které ãekaly koncentraãní tábory. Dnes se uÏ ani vûfiit nechce, co v‰echno se v krajinû pfiekrásn˘ch
Vladimír USTOHAL
Mazursk˘ch jezer kdysi odehrávalo.

V lodûnici mazurského mûsteãka Gizycko.
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