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Fejeton

MILÉNIUM! MILÉNIUM?
Jak se blíí chvíle, kdy se na digitálních displejích odmìøujících èas objeví ona
magická èíslice 2000 oznaèující letopoèet, mnoí se i nejrùznìjí úvahy, co to
vlastnì  pak-li vùbec nìco  bude znamenat pro lidstvo. Tyto úvahy se nesou ve
dvou rovinách  v rovinì praktické a rovinì filozofické.
Ryze prakticky vzato se èíslice 2000 v letopoètu bude týkat jen poèítaèù a poèítaèových sítí. To, co lidé od poèítaèù vìdìli ji delí dobu, dostalo se do povìdomí
irí veøejnosti (pod ji vitým oznaèením Y2K) zhruba v letech 199798. Zejména
zásluhou urnalistù s výraznì bulvárními sklony, dostateènì podlévanými malou znalostí jak podstaty problému tak poèítaèù, byly první jejich vize, dìsící ze stránek novin
obyvatelstvo planety pøi ranní kávì, dost morbidní. Pùlnoc z 31. prosince 1999 na
1. leden 2000 v jejich èláncích nabývala obrysù Armageddonu. Od pomìrnì nevinných lapálií v podobì hluchých telefonù a nejezdících výtahù, pøes nefungující bankomaty a ceny za parkování vypoètené za posledních 100 let, a po okamitý bankrot
vech firem závislých na poèítaèích, totální krach vech svìtových burz a bank,
armády náhle nezamìstnaných, celosvìtovou obèanskou válku a následný zánik
civilizace v podobì, jak ji dnes známe
Nue, dnes ji víme, e ani tahle kae se nebude jíst vaøící. Není sporu o tom, e
rok 2000 nìkterým poèítaèovým sítím problémy pøinese; nicménì soudím, e budou
asi takového dosahu, jako problémy øidièe, jemu odejde kupøíkladu klínový øemen,
ani on do té chvíle tuil, e se nìco takového v jeho voze nachází a proè.
Nìkteøí autoøi li jetì dál a uhnìtli z roku 2000, poèítaèù a biblických mýtù pìkné
tìsto  asi jako kdy pejsek s koèièkou pekli dort. Nevìøíte? Tak ètìte: Kdy
v abecedì pøiøadíme k písmenu A èíslo 6, k písmenu B èíslo 12, k písmenu C 18
a tak dál, pak souèet pøiøazených èísel v anglickém slovì COMPUTER dá dohromady
666, nebo-li èíslo Bestie z Apokalypsy, které symbolizuje zásadní a hlubokou nedokonalost, patnost. (Pavel Stöckl, MF Dnes 25. 7. 1998, strana 1, Blíí se rok 2000,
blíí se chaos.) Není to zdaleka jediná fantasmagorie, jí se autor uvedeného citátu
v èlánku dopoutí, a osobnì se domnívám, e ona zmínìná zásadní a hluboká
nedokonalost spoèívá pøedevím v nìm samém. Jak úèelovì a demagogicky si pan
Stöckl poèínal lze toti dokázat velice snadno. Pøípadnìjí, ne èíslo 6, které si
vybral, je toti èíslo 7  tedy poèet dnù, za nì stvoøil Bùh zemi, vèetnì dne kdy
odpoèíval. Dosadíme-li tedy za písmeno A èíslo 7, za B 14, za C 21 atd., potom
stejným souètem a u stejného slova dojdeme k èíslu 777. Krom toho, e 777 let il
podle bible Lámech, otec Noemùv, je sedmièka v biblické tradici èíslem sakrálnì
symbolickým, vyjadøuje úplnost a celistvost a pánì Stöcklova Bestie z Apokalypsy
je v vak víte:-)
Nicménì jsme se dostali k oné filozofické úrovni úvah o roku 2000. Zde se ji
pohybujeme na ponìkud nepevné pùdì jisté spekulace o samotném roce 2000 a také
dnu, kdy se pøíchod nového roku slaví. Napøíklad je tøeba vzít v úvahu, e astronomický nový rok nezaèíná 1. ledna, ale 21. bøezna. Navíc rok 2000 nebude slavit jako
právì tolikátý rok vìtina obyvatel naí planety. A také se historikové dodnes nedokázali shodnout, zda zrovna letos to bude opravdu pøesnì 2000 let od smrti Kristovy,
pak-li tento skuteènì existoval a zemøel na køíi. Kosmetické úpravy historie toti
nebyly zdaleka jen specialitou komunistické totality  libovali a libují si v nich témìø
vichni diktátoøi a tyrani.
Spíe mystikou èísla 2000 jsou vedeny dalí úvahy, vìtinou vak spíe poetilosti typu nostradamových proroctví, jako i poselství rùzných jasnovidcù, vìtcù, guruú
nejrùznìjích sekt. Z hlubin (blíe el nespecifikovaných) se mají vynoøit nejrùznìjí
pøíery hrozné a jetì hroznìjí, satani i s doprovodem, démoni zla aby nás zlikvidovali. Proè by si za místo svého vynoøení vybraly  ty stvùry nestvùrné  zrovna
planetu Zemi, tedy jakousi zcela bezvýznamnou obìnici stejnì bezvýznamné hvìzdy
støední velikosti jménem Slunce, pohybující se na periferii jedné z miliard galaxií?
Proè se tvùrci tìchto poetilostí domnívají, e zrovna èlovìk je pro nejrùznìjí posly
zla tak dùleitý? Pokud by se mìly zmínìné stvùry, èi nestvùry  jak je ctìná libost 
vynoøit dejme tomu z vesmíru, povauji za nanejvý pravdìpodobné, e jejich inteligence bude mnohem vyí ne nae. A jako takové by dávno vìdìly, e s námi se
netøeba obtìovat, e my na svém znièení pracujeme celkem úspìnì sami
Take bych úvahy o roku 2000 pojal spíe hédonisticky. (Nevlastníte-li ovem
poèítaèovou sí jí hrozí kolaps.) Nevìøíte-li na nestvùry, èekají vás dva bájeèné
Silvestry. Ten první letos, kdy se letopoèet pøekulí pøes onu dvoutisícovku, a dalí
potom pøítí rok, kdy lidstvo teprve opravdu vstoupí do tøetího tisíciletí.
Máte-li jinou úvahu, pøináející odliný pohled na dané téma, pite, faxujte, mailujte ale rychle, ne nastane apokalypsa, armageddon èi nìco podobného :-)
/say/
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Studentům do nového akademického roku
Studentky a studenti VUT v Brnì, zazbytné. Studium literatury (zejména
hajujeme akademický rok 1999/2000,
cizojazyèné) a individuální projekty
rok plný významných dnù a výroèí,
jsou cestou k øeení. Souèasný rozale té rok dùleitých událostí
poètový mechanismus, který je výa zmìn. Je to rok, ve kterém se mìní
raznì orientován na poèty studentù,
století a nadchází zmìna tisíciletí, rok
bude zøejmì brzy zmìnìn. Jinými
vyvrcholení oslav stého výroèí zaloslovy: je na nás, abychom v duchu
ení naí koly jako univerzity, rok
toho, co bylo øeèeno výe, rychle pøedesátého výroèí sametové revoluce.
li od kvantitativních ukazatelù na
Vechna tato výroèí vyplývají z lidkvalitativní. Zcela jistì dojde
mi vytvoøeného kalendáøe a lidmi vyk nárùstu bakaláøských studijních
tvoøené desítkové soustavy. Nejde
programù a moná ke sníení kapacit
tedy o ádná osudová data, daná vyv magisterských (inenýrských) proími silami. V kadém pøípadì je to
gramech. Je to ovem podmínìno
vak dùvod k zamylení, hodnocení
zmìnou spoleèenského povìdomí
a úvahám o minulosti a zejména o buo tom, co to je bakaláø. Není pravda,
doucnosti. Pokud se týká událostí
e je to odpad inenýrského studia,
Prof. ing. Petr Vavøín, DrSc., rektor VUT v Brnì
a zmìn, je to v prvé øadì nový vysonýbr je to technik cílenì pøipravokokolský zákon. Jeho mnohá ustavaný pro provozní praxi, zatímco innovení se zaènou projevovat v tomto akademickém roce.
enýrská hodnost náleí spíe tìm, kteøí se hodlají vìnovat
Dùleitými událostmi jsou zejména volby nových akadevýzkumu a vývoji. Tìmito vìcmi se zabývají dlouhodobé
mických orgánù: akademických senátù, rektora a dìkanù
zámìry fakult, vycházející z dlouhodobého zámìru koly.
vìtiny fakult.
Ten pøipravujeme v návaznosti na dlouhodobý zámìr minisVstup do nového tisíciletí promlouvá k inenýrùm nejen
terstva a bude pøedmìtem diskuse v celé akademické obci
potíemi s interpretací data v pamìti poèítaèù. Moderní vìda
VUT. Jednou z otázek, které bude tøeba vìnovat pozornost,
a technologie se dostaly do stádia charakterizovaného neje neúspìnost ve studiu. Nelze pøipustit sniování odborné
zbytností vysoké kvality vech sloek výroby, zvýenou odúrovnì naich absolventù v zájmu dodrení urèitých prùpovìdností za pøímé i vedlejí dùsledky technického pokromìrných poètù úspìných frekventantù. Je vak tøeba najít
ku a zejména ostrou konkurencí. Z toho pro nás vyplývá
takové formy organizace studia, které váné problémy
dùleitý závìr: pøeije a uplatní se jen ten, kdo je pøipraven,
studenta v tom èi onom programu odhalí co nejdøíve a pokdo pøijde s novými mylenkami a dokáe je také prosadit,
mohou mu najít správné východisko, aby nedocházelo ke
prostì ten, kdo je nejlepí. O univerzitách se mluví jako
ztrátám èasu i penìz.
o institucích, kde profesoøi spolu se studenty pracují na spoVolbám akademických funkcionáøù budou pøedcházet
leèném díle. Beze sporu je to pravda o vzdìlávací èásti povolby do akademických senátù fakult i celého VUT. ádám
slání univerzit, jejím cílem je vychovat po vech stránkách
Vás, abyste vyuili monost projevit svou vùli a zvolili do
co nejlépe pøipravené absolventy. Po politických zmìnách
tìchto dùleitých akademických orgánù lidi, kterým dùvìøuv roce 1989, na kterých se studenti ve znaèné míøe podíleli,
jete a o nich jste pøesvìdèeni, e budou s nejlepím vìdojsme na kole provedli øadu zmìn, které pøedpokládaly urèité
mím a svìdomím hájit zájmy nás vech. V uplynulých lezmìnìné chování naich studentù. Oèekávali jsme zvýení
tech se mnohokrát prokázala dùleitost správných rozhodnutí
aktivního podílu na ivotì koly, vìdomí vlastní odpovìdakademických senátù a je proto tøeba, aby v nich pracovali
nosti za svou budoucnost i snahu vyuít studijních let co
schopní a odpovìdní lidé z øad studentù i akademických
nejefektivnìji. Nìkteøí z Vás nae oèekávání splnili, rozpracovníkù.
hodnì vak ne v takovém poètu, jaký jsme oèekávali. Vím,
V druhém listopadovém týdnu vyvrcholí oslavy 100. výe i Vae pøedstavy nebyly zcela naplnìny. Myslím, e je
roèí zaloení VUT v Brnì. Pøi té pøíleitosti bude otevøeno
vhodná doba k tomu, abychom o tìchto vìcech znovu jednaCentrum VUT na Antonínské ulici. Centrum bylo projektoli a vyuili vech moností k realizaci racionálních krokù.
váno jako místo celokolských útvarù, ústøední knihovny,
Oceòuji práci tìch z Vás, kteøí v rámci akademických senáarchivu, výpoèetního støediska, volnì pøístupných internetotù i studentských organizací  zejména Rady studentù
vých sálù i útvarù rektorátu. Mìlo by to být místo setkávání
a Studentské Unie  pracujete pro obecnì prospìné vìci.
a debat studentù i pedagogù vech fakult o problémech odSnaha MMT a vlády o zvýení podílu vysokokolsky
borných i spoleèenských. Ná zámìr by se minul úèinkem,
vzdìlaných lidí je v souladu s naím pøibliováním se
kdyby tuto budovu nenaplnili pøedevím studenti. Najdou
Evropské unii. Souèasnì vak nelze pøehlíet ekonomický
zde své stálé pùsobitì studentské organizace, prodejna techstav zemì. Východiskem ve stávající situaci je sníení nánické literatury i malá kavárna. Pøijïte se sami pøesvìdèit
kladù na výuku a efektivnìjí vyuívání dostupných finanè9. listopadu 1999 ve 13 hodin, aby se Centrum VUT od
ních prostøedkù. To v praxi znamená zejména zmìnu pomìzaèátku stalo i Vaím Centrem.
ru organizované výuky a individuálního studia. Zmìnu, která
Do nového akademického roku Vám pøeji hodnì úspìv prvé øadì závisí na Vaí aktivitì.V technických oborech,
chù, vytrvalosti, zdraví i potøebné dávky tìstí a spokojekde dominuje laboratorní výuka, je to obtíné, avak nenosti.
Petr Vavøín, rektor
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Zajímalo nás
S PROREKTOREM PRO VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST VUT DOC. RNDr. PETREM DUBEM, CSc.

O NOVÉM VYSOKOKOLSKÉM ZÁKONU

Foto: P. Hobstová

Jak dùleitou zmìnou je pro V pøechod od státních na veøejné? Mùete
zmínit nejvýznamnìjí dùsledky?
Na tuto zmìnu je potøeba se podívat
v irím kontextu. Pøi pøechodu na veøejnou kolu zùstávají zachovány vechny
v pøedchozím zákonu è. 172 z roku 1990
zakotvené principy samosprávy. Co znamená, e vysoké koly jsou samosprávné,
jsou pøítomny akademické orgány jako
akademický senát, rektor, dìkan, volba
rektora i dìkana, ve zùstává zachováno,
by kompetence jednotlivých orgánù se
mírnì oproti pøedchozímu vysokokolskému zákonu zmìnily èi posunuly. Podle
nového zákona k tìmto orgánùm pøibyla
správní rada. Ustavení tohoto orgánu souvisí s tím, e se veøejné vysoké koly staly
vlastníky majetku získaného od státu, který byl pøedtím v jejich uívání. (O Správní
radì VUT bylo podrobnì referováno v èísle 1 letoních Událostí.) Dále se kola pøestala øídit mnoha pøedpisy a vládními naøízeními, která regulují pøíspìvkové nebo
rozpoètové organizace.
kola se stala plnì autonomní v oblasti
mezd, má svùj vlastní mzdový pøedpis, a to
i v oblasti poskytování stipendií. Zákon
pouze stanovuje v obecných rysech, za co
mùe být stipendium pøiznáno, a ukládá
kole povinnost mít stipendijní øád. Fakulty mìly své stipendijní øády i døíve, ale
existovaly jetì dvì vyhláky ministerstva
kolství, které stanovovaly rozpìtí stipendií. Tyto vyhláky ji tedy neplatí a kola
stanovila limity rozpìtí podle svého uváení.
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Co to tedy znamená?
To, e stipendijní øád VUT stanovuje
horní mez pro poskytování prospìchového stipendia, které mùe být pøiznáno studentùm v bakaláøských a magisterských
studijních programech za vynikající studijní výsledky. Dále stanovuje horní hranice pro tzv. doktorské stipendium, které
se udìluje studentùm v prezenèní formì
doktorského studia. V naem stipendijním
øádu nejsou uvedeny konkrétní èástky, ale
ve je vázáno na základ. Horní mez prospìchového stipendia na VUT je a 80 %
základu mìsíènì. (Základ je definován
v § 58 odstavci 2 nového vysokokolského zákona jako 5 % z prùmìrné èástky pøipadající na jednoho studenta z celkových
neinvestièních výdajù poskytnutých ministerstvem kolství ze státního rozpoètu veøejným vysokým kolám v kalendáøním
roce. Pro rok 1999 základ èiní 2 554 Kè.)
Doktorské stipendium je v prvním roce
studia a do 160 %, ve druhém do 240 %
a ve tøetím a do 320 % základu mìsíènì.
Stipendijní øády jednotlivých fakult pak urèují konkrétní podmínky pro pøiznání prospìchového stipendia, jako je prùmìrný
prospìch èi minimální poèet kreditù získaných v pøedchozí stanovené etapì studia.
V pøípadì doktorského studia je konkrétní
výe stipendia urèována dìkanem na základì návrhu kolitele a pøihlíí se ke studijním výsledkùm doktoranda, výsledkùm
jeho vìdecké èinnosti, jeho publikaèní èinnosti, délce odborné praxe a k jeho pedagogickým a dalím aktivitám.
Která ze zmìn, které nový vysokokolský zákon pøináí, se nejvíce týká
samotného studia?
Základním pojmem vysokokolského
vzdìlávání je studijní program, který je
chápán jako projekt vzdìlávání a je tedy
mnohem irí, ne byly døívìjí obory studia. Studijní program se sice na studijní
obory dìlí, ale podstatné je, e student je
pøijímán do studijního programu.V rámci
pravidel pro studium daného studijního
programu si student potom volí svoji cestu
studiem, stanoví si svùj studijní plán a vybírá si uí obor. V jedné krajní poloze
mùe být studijní plán témìø volný, sestavený individuálnì na základì pøedstav
studenta pod vedením vysokokolského
uèitele tak, aby jeho koneèné znalosti
a dovednosti odpovídaly poadované úrovni vzdìlání pøísluného typu studijního
programu (uplatòuje se pøedevím u doktorských studijní programù). Druhou
extrémní polohou je cesta pevnì stanovená pro vechny studenty. Mezi uvedenými

krajními pøípady je celá kála dalích moných, více èi ménì volných studijních
plánù. Konkrétnì v bakaláøském nebo magisterském studiu na VUT si student svùj
studijní plán stanovuje na základì standardizovanéhostudijního plánu pro urèitý roèník v daném studijním programu èi
studijním oboru. Jinými slovy, je dopøedu
dána jakási základní cesta a student má
monost ji podle daných pravidel modifikovat. Je vak tøeba uvést, e se to netýká
prvních roèníkù, jejich studijní plány jsou
vìtinou pevnì pøedepsány. Volba nastává zpravidla a v dalích roènících. Student si vybírá buï jednotlivé studijní pøedmìty z dané nabídky, nebo celé skupiny
pøedmìtù, které jsou základem pro urèitý
studijní obor.
Hovoøíme-li o studijním programu, je
nutné pøipomenout, e jeho uskuteèòování
je podmínìno udìlením akreditace. Podle
zákona budeme muset nejpozdìji do konce roku 2002 postupnì pøedloit jednotlivé studijní programy k akreditaci.
Bakaláøské, magisterské a doktorské
studium  mohl byste je definovat ponìkud blíeji?
Na tuto novou terminologii si musíme
zvyknout. Vyjadøuje hierarchii, modularitu èi zamìøení jednotlivých typù studijních
programù. Pøipomeòme, jak jsou jednotlivé studijní programy vymezeny v zákonì.
Bakaláøský studijní program je zamìøen
zejména na pøípravu k výkonu povolání,
pøi nich se bezprostøednì vyuívají soudobé poznatky a metody. Standardní doba
studia vèetnì praxe je nejménì tøi a nejvýe ètyøi roky. Absolventùm je udìlován
akademický titul bakaláø (Bc.), v oblasti
umìní bakaláø umìní (BcA.). Magisterský studijní program je zamìøen na získání teoretických poznatkù zaloených na
soudobém stavu vìdeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvùrèí
práci. Standardní doba studia je nejménì
ètyøi a nejvýe est rokù. Podmínkou
k pøijetí v bakaláøském nebo magisterském
studijním programu je dosaení úplného
støedního vzdìlání. Magisterský studijní
program vak mùe také navazovat na bakaláøské studium. V tomto pøípadì je nejprve nutné absolvovat bakaláøské studium
a poté pokraèovat dva nebo tøi roky ve
studiu magisterském. S tímto modelem se
mùeme setkat napøíklad na naí Fakultì
architektury. Absolventùm v magisterských studijních programech v oblasti
technických vìd, ekonomie, ale také zemìdìlství nebo vojenství se udìluje aka-

Zajímalo nás
demický titul inenýr (Ing.), v oblasti
architektury opìt titul inenýr architekt
(Ing. arch.), v oblasti pøírodních vìd, filozofie, filologie, práva, pedagogiky apod.
titul magistr (Mgr.) a v oblasti umìní
titul magistr umìní (MgA.). Akademické tituly Ing. a Mgr. jsou tedy ekvivalentní, pouze vyjadøují odstín zamìøení studia.
Uvìdomme si, e i akademický titul je pøiznáván podle zamìøení studijního program
bez ohledu na to, na jaké fakultì èi vysoké
kole je uskuteèòován.
Posledním typem studijního programu
je program doktorský. Tento studijní program, k jeho studiu mohou být pøijati absolventi magisterského studijního programu, je zamìøen na pøípravu k vìdeckému
bádání, na samostatnou tvùrèí èinnost
v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba je tøi roky a jeho absolventùm se
udìluje akademický titul doktor (PhD.).
Pøedností nového zákona je, e na rozdíl od pøedchozího vysokokolského
zákona jasnì vymezuje bakaláøské studium, a to jako svébytný studijní program
poskytující specificky zamìøené vysokokolské vzdìlání. Nyní je vak nutné, aby
tato kvalifikace byla náleitì chápána i akceptována spoleèností a zamìstnavateli.
K posunu oproti pøedchozímu zákonu
dochází i u doktorského studia (døíve postgraduální èi doktorandské). Je nejen pøesnìji vymezeno, ale je stanovena souvislost
mezi akreditací doktorského studijního
programu a právem koly konat habilitaèní a profesorská øízení v souvisejících oborech.
Zákon pøináí novì monost, aby
o akreditaci studijního programu spolu
s vysokou kolou poádala té právnická
osoba v Èeské republice zabývající se
vzdìlávací a vìdeckou, výzkumnou nebo
dalí tvùrèí èinnost. V praxi to otevøelo
cestu, aby zejména ústavy Akademie vìd
ÈR a vysoké koly spoleènì uskuteèòovaly studijní programy zejména doktorské.
Systém naich titulù je velmi pestrý...
A to jsem uvedl jen ty, které jsou udìlovány na naí kole. A jaká je pestrost
titulù a tedy i vzdìlávacích programù
v Evropì! Vzhledem k propojování Evropy je nutné se v tom orientovat a umìt
rùzné kvalifikace správnì zaøadit. I o tom
pojednává nový zákon v paragrafu o uznávání kvalifikace.
Mezi charakteristikami studijního programu je standardní doba. Co tento
pojem vyjadøuje?
Názornì øeèeno, vyjadøuje nároènost
studia v daném studijním programu vyjádøenou v rocích. Je to doba, za kterou by
student mìl pøi bìné (prùmìrné) studijní
zátìi (napøíklad vyjádøené 60 kredity za
jeden rok) studium ukonèit. Vymezení

standardní doby studia je velmi dùleité
pøedevím v oblasti ekonomické  pøi tvorbì rozpoètu a pøidìlování státních finanèních prostøedkù jednotlivým vysokým kolám a pøi ukládání povinnosti platit
poplatky za studium tìm studentùm, kteøí
standardní dobu studia pøekroèí.
Zdùrazòuji, e standardní doba studia
je charakteristikou pøiøazenou studijnímu
programu a je ji nutno odliovat od doby
studia konkrétního studenta. Ten mùe studium absolvovat za dobu kratí nebo delí
ne je standardní doba. Musí vak pøitom
respektovat pravidla pro vytváøení studijních plánù. Úèinným nástrojem je pøitom
kreditový systém, který ji nìkolik let na
VUT uíváme.
Mùete jeho principy pøipomenout?
V kreditovém systému je kadému
studijnímu pøedmìtu pøiøazeno jisté èíslo
(poèet kreditù), vyjadøující relativní míru
zátìe studenta potøebné k tomu, aby daný
pøedmìt úspìnì ukonèil (napøíklad zkoukou). Jeden kredit pøitom pøedstavuje 1/60
prùmìrné roèní zátìe studenta, má-li studium absolvovat za dobu rovnou standardní dobì studia. Vykoná-li student zkouku
z daného pøedmìtu, získá pøísluný poèet
kreditù a ty se postupnì sèítají. Tedy student, který studuje standardnì, má v jednom akademickém roce získat (akumulovat) 60 kreditù. Mùe vak získat i kreditù
více nebo ménì. A pravidla pro vytváøení
studijního plánu v daném studijním programu stanoví napøíklad minimální poèet
kreditù, který musí v dané etapì student
získat, aby mohl ve studiu pokraèovat. Zásadou tohoto systému je, e student neopakuje to, co ji úspìnì vykonal. Neexistuje tedy opakování roèníku, je vak moné
modifikovat délku studia. Protáhne-li si
vak student dobu studia pøíli (o více ne
jeden rok ne èiní standardní doba studia),
musí podle zákona uhradit tzv. poplatek
za studium.
Kreditový systém je jednotný na VUT
a je zakotven ve Studijním a zkuebním
øádu koly. Zavedený systém respektuje
plnì doporuèení Evropské unie a proto
také zjednoduuje mobilitu studentù a internacionalizace studia patøí mezi priority
ve vzdìlávání.
Zmínil jste Studijní a zkuební øád
VUT. Mùete o nìm øíci více?
Studijní a zkuební øád je povinným
vnitøním pøedpisem vysoké koly. Døíve,
podle pøedchozího vysokokolského zákona, mìla kadá fakulta svùj studijní a zkuební øád. Nový, Akademickým senátem
VUT pøijatý a ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy registrovaný Studijní
a zkuební øád platí pro celé VUT, pro
vechny studijní programy a vechny fakulty, a obsahuje, tak jak má, procesní pra-

vidla studia.. Musí pokrývat vechny typy
studijních programù  bakaláøské, magisterské i doktorské. Obsahuje proto nìkolik
èástí. První èást obsahuje základní ustanovení, týkající se vech typù studia. Druhá
èást je velmi rozsáhlá a obsahuje ustanovení týkající se bakaláøských a magisterských studijních programù. Je v ní zakotven kreditový systém, jsou zde popsány
zpùsoby výuky, je definováno, co je zápoèet, zkouka, souborná zkouka, je zavedena klasifikaèní stupnice (o ní bylo referováno v èísle 2 letoních Událostí), jsou
zde pravidla pro zápisy, pøeruení studia,
uznání èásti studia, popisuje se ukonèení
studia státní závìreènou zkouku. Tøetí
èást se týká doktorských studijních programù. Zamìøení a pojetí studia doktorského je jiné ne studia bakaláøského nebo
magisterského. Doktorské studium toti
probíhá na základì individuálního studijního plánu a dominantní slokou tohoto
studia je vlastní tvùrèí práce za dohledu
kolitele. V této èásti jsou tedy dominuje
vymezení kolitele, úkolù oborové rady,
popis státní doktorské zkouky, vymezení
disertaèní práce a stanovení pravidel pro
její obhajobu. Ètvrtá a pátá èást jsou opìt
spoleèné a jsou tu shrnuta závìreèná ustanovení.
Závìrem bych chtìl øíci, e Studijní
a zkuební øád VUT také pøedepisuje, e
kadý studijní pøedmìt musí být detailnì
popsán, a tento popis je zveøejnìn na webových stránkách koly (www.vutbr.cz).
Tedy kadý se mùe dozvìdìt, kdo daný
pøedmìt vyuèuje, mùe se seznámit nejen
s anotací pøedmìtu a charakteristikou získaných vìdomostí a dovedností, ale
i s podrobnou osnovou pøedmìtu a pøíslunou literaturou. Dùleitá je i informace
o zpùsobech prùbìné kontroly studia daného pøedmìtu, o podmínkách pro udìlení
zápoètu, èi informace o formì zkouek.
Tento katalog pøedmìtù jsem zaèali s fakultami pøipravovat jetì pøed pøijetím
nového zákona, take ji nyní je databáze
naplnìna a veøejnì pøístupná. Vytvoøení
takového katalogu pøedmìtù jsem uvedl
jako jeden ze svých úkolù pøi nástupu do
funkce prorektora pro vzdìlávací èinnost
a jsem rád, e se nám to spoleènì podaøilo.
V první èásti rozhovoru s panem
prorektorem jsme si vysvìtlili nìkteré
z èástí nového zákona o vysokých kolách. Pøesto vak zbylo jetì mnohé 
jako napøíklad poplatky za studium,
internacionalizace studia, tituly u nás
a v zahranièí, jejich ekvivalence
a vzájemné uznávání, akreditace studijních programù a dalí  k èemu se
s panem prorektorem Dubem dostaneme v pøítím èísle Událostí.
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TRANSFER ’99 na VUT v Brně

Konference TRANSFER 99 byla jednou z øady akcí, kterou VUT v Brnì zaøadilo do rámce
oslav stého výroèí od svého zaloení.
Foto: P. Janíèek

Transferre = pøenáet, pøedávat
Smyslem poøádání konferencí Transfer je zprostøedkování výmìny informací
o nejnovìjích poznatcích vìdy a výzkumu mezi pracovníky vysokých kol a prùmyslových podnikù. Uspoøádáním druhého roèníku Transferu bylo po dohodì
zástupcù technických vysokých kol povìøeno Vysoké uèení technické v Brnì.
Vzhledem k oèekávané vysoké úèasti byl
program konference naplánován na dva
dny v termínu 7. a 8. èervna 1999 a konference se konala v prostorách Fakulty
strojního inenýrství.
Jako astné se ukázalo rozhodnutí
organizaèního výboru, aby úèastníci prezentovali výsledky svých výzkumných
a vývojových prací pouze na posterech.
11 odborných sekcí, do nich byly autorské pøíspìvky rozdìleny, zahrnuly irokou kálu technických oborù. Úroveò
posterù byla vysoká a svìdèila o tom,
jakou péèi vìnovali jednotliví autoøi
jejich vyhotovení. Odpolední diskusní setkání u posterù s povinnou úèastí autorù
byla hojnì navtívena a pøinesla zajímavá
setkání a debaty. Jejich vítaným zpestøením byly i exponáty. Jednotlivé sekce
vèetnì panelù byly barevnì oznaèeny,
take úèastníci i ostatní návtìvníci se
dobøe orientovali. Z konference
Transfer 99 byl vydán sborník, který obsahuje 12 pøednáek vyzvaných pøednáejících a 205 posterových pøíspìvkù ve
dvoustránkové verzi.
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K ústním pøednákám byli vyzváni
pouze zástupci státní správy, pøedstavitelé významných prùmyslových podnikù
a zahranièní hosté. O souèasném stavu
poznatkù v jednotlivých vìdních oborech
referovali druhý den konání konference
významní odborníci z øad vysokokolských pedagogù i z prùmyslových
podnikù.
Vzhledem k souèasnému stavu naeho prùmyslu pøevaovala na konferenci

úèast z vysokých kol. Pøesto vak úèast
z prùmyslových podnikù byla nezanedbatelná a projevila se aktivními vystoupeními i posterovými prezentacemi jejich
zástupcù. Celkem se konference zúèastnilo 280 úèastníkù s aktivním pøíspìvkem.
Velkou pozornost vìnovali celé akci
i nejvyí pøedstavitelé z vysokých kol.
Pøivítali jsme v Brnì rektory a prorektory
vech èeských technických vysokých
kol. Vichni strávili na konferenci celý
den, vyslechli pøednáky vyzvaných
pøednáejících, prohlédli si vystavené
postery a zejména se zúèastnili diskusního setkání u kulatého stolu na téma:
Úloha vysokých kol ve vìdní politice
a zapojení èeských vysokých kol do mezinárodního výzkumu a vìdy.
Konference Transfer 99 byla zaøazena do rámce akcí ke 100. výroèí zaloení
VUT v Brnì.
Odborné sekce:
1. Biomedicínské inenýrství
2. Doprava a logistika
3. Elektronika a pøístrojová technika
4. Elektrotechnika
5. Energetika s hornictví
6. Chemické technologie
7. Informaèní technologie a automatizaèní technika
8. Materiálové inenýrství
9. Mezioborová sekce
10. Stavebnictví a architektura
11. Strojírenství

Rozhodnutí organizaèního výboru konference, prezentovat výsledky výzkumných a vývojových
prací na posterech, se ve svém dùsledku projevilo jako velmi dobré.
Foto: P. Janíèek

Konference
S PROREKTOREM PROF. ING. J. KADRNOKOU, CSc. O ÈERVNOVÉ KONFERENCI TECHNICKÝCH UNIVERZIT

„…SE STROMY UVIDĚT I LES…“
prùmysl od nás chce a byly to celkem
pìkné referáty. Z prùmyslu zaujaly referáty kody auto Mladá Boleslav 
mluvil éf personalistiky  a Barumu
Otrokovice, kde se úèastnil generální
øeditel. V odpoledních hodinách byl
èasový program vyhrazen na posterovou presentaci s úèastí autorù posterù.

Prorektor Prof. Ing. J. Kadrnoka, CSc.

Jak aktivita TRANSFER vznikla?
Pùvod je v takzvaných workshopech. Ty zaèaly pøed 6 lety na ÈVUT.
Probíhaly presentaèní formou a uzavíraly výsledky vìdeckovýzkumných
aktivit jednotlivých programù  pokadé
za minulý rok. Takový byl poèátek. Pak
se k akci pøidalo VUT a vìc dvakrát probìhla mezi VUT a ÈVUT. Nakonec
k aktivitám pøistoupila i VB  TU
Ostrava. Tehdy ji bylo referátù a presentací tolik, e se organizace stala nepøehlednou. Snaili jsme se vtisknout jí
jinou formu. Chtìli jsme proces zachovat, eventuálnì pøizvat dalí univerzity,
ale v pøijatelném rozsahu, poètu sdìlení
a délce trvání akce. Dospìli jsme ke
konferenci technických univerzit. První
probìhla v loòském roce  nesla název
Transfer 98 a odbývala se v Praze.
Letos v Brnì probìhl Transfer 99.
Zúèastnilo se 6 technických univerzit,
tedy VUT, ÈVUT, Západoèeská
univerzita Plzeò, Liberecká technická
univerzita,
Ostravská
univerzita
a èásteènì VCHT, ovem letos nikoliv. Zato se pøidala Dopravní fakulta
Pardubické univerzity.
Jaký má celý proces smysl?
Aby se technické univerzity, které
mají k sobì blízko, sely. A také aby se
pøiblíili prakticky prùmyslu. Hovoøí
o veobecných problémech: jak se vìda

Foto: P. Hobstová

na vysoké kole dìlá, jaké jsou tam problémy, jaké je financování a podobnì.
Jsou také pozváni zástupci prùmyslu,
kteøí by mìli øíci, jaké je asi zadání
prùmyslu pro technické univerzity. To
znamená, e by mìli akademické pracovníky seznámit s tím, co je potøeba
v kterých oblastech dlouhodobì vyvíjet. Pøiznáme, e se nám to zatím
nedaøí. Pøi tom je to hlavní smysl transferu. Souèástí bývá kulatý stùl, kde se
diskutuje o tìchto vìcech, probìhne
i tiskovka s novináøi. Máme zkuenosti
ze dvou transferù, z loòského v Praze
a letoního v Brnì.
Koncepce obou akcí byly stejné?
Ne. Loòská byla zaloena na orálních prezentacích. Vedle spoleèných
pøednáek ve velkém kolektivu se konference rozdìlila do 10 sekcí. V nich
byly pøednáky o délce 1520 minut
a diskuze. Nebylo to dobré, akce trvala
velmi dlouho a v jednotlivých sekcích
byli pøevánì jen úèastníci vzájemnì si
pøednáející. A kdy nemìli pøednáku, tak èast zmizeli a to se nám nelíbilo. Proto jsme hledali pro Brno jinou
formu, co se nakonec povedlo.
Jak?
Vsadili jsme na posterovou prezentaci. První den v dopolední èásti probìhly obecné úvahy o vìdì, o tom, co

Která pøednáka zaujala Vás?
O duevním vlastictví a jeho ochranì pøi výzkumu a velmi pìkná byla
pøednáka Ing. Hronka z ministerstva
kolství o tom, jak se bude øídit financování vìdy.
Druhý den probìhly pøednáky na
vyzvaná prùøezová témata. To proto,
aby pøednáející shrnuli stav a úroveò
znalostí v nìkterém oboru. Rovnì druhý den probìhla posterová presentace
s úèastí autorù.
Dosáhla letos konference evropské
úrovnì?
Mìl jsem monost navtívit svìtovou konferenci o distanèním vzdìlávání ve Vídni a kdy ji srovnám s tou
naí, musím øíct, e ta posterová èást
u nás byla na mnohem vyí úrovni.
Pøednáky byly velmi dobré, líbily
se i úèastníkùm. Myslím, e na vysoké
kole se nemá jen rozvíjet úzký odborný program. Student se má právo zeptat
na cokoliv a uèitel by mìl být schopen
dobøe odpovìdìt. A zde byla monost
získat poznatky i v jiných oborech.
Kromì toho se dnes prosazuje mezioborovost. Nejvìtí pokroky se odehrávají tam, kde se prolnou dva nebo
více oborù dohromady a k tomu zde
bylo pøíleitostí dost.
Jak byste hodnotil letoní akci oproti
loòské?
Na poradì prorektorù jsme dospìli
k závìrùm, e organizaènì byla dobøe
pøipravena. Problém byl v tom, e se
úèastnilo málo lidí, jak ze strany kolských pracovníkù, tak i ze strany prùmyslu. Napøíklad na dopoledních pøednákách bývalo kolem stovky
posluchaèù. Pøi tom jednotlivé ústavy
mìly monost získat poznatky, které by
jinde tìko sehnali. Ale neudìlali si èas.
(Pokraèování na str. 8)
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(Pokraèování ze str. 7)

Také na spoleèenský veèer u mnozí neèekali a odjeli, veèer má svùj význam, mnohdy i vìtí, ne samotné
pøednáky.
A pøedcházet nízké úèasti tak, e bychom ji zajiovali pøedem jako povinnou, se také nehodí.
Co si myslíte o neúèasti prùmyslu?
V prùmyslu je stav takový, e ve
vìtinì podnikù øeí spí problém, jestli zaplatí mzdy a nepøemýlejí, co by
mìli vyrábìt za 10 let. A rozvoj si
u vysoké koly musejí zadávat ji dnes
a také jej zaplatit.
Ovem nejlepí firmy  koda auto
Mladá Boleslav a Barum Continental
Otrokovice  ty se úèastnily, vèetnì
svých generálních øeditelù. Mìli velmi
pìkné pøednáky. Na druhé stranì kolegové z Ostravy, kteøí pøednáeli a
druhý den, se toho prvního neúèastnili.
Pøi tom ubytování mìli k dispozici.
Pøesto se prorektoøi na poradì shodli, e v akcích je nutné pokraèovat ve
zhruba stejné koncepci. Nelze se vzdát,
je tøeba vìøit, e dojde ke zlepení stavu v naem prùmyslu a pak bude úsilí
technických univerzit ocenìno.

U posterù se setkávali jejich tvùrci, vìdìètí a výzkumní pracovníci, se svými kolegy a odehrávaly se u nich mnohé podnìtné diskuse.
Foto: P. Janíèek

Pøizvete pøítí rok nìkterou zahranièní kolu?
Prozatím ne, akci chápeme spí
jako transfer poznatkù v rámci republiky. Mezinárodní konference je tøeba
konat s co nejvìtí frekvencí a na co
nejvyí úrovni, ale jako monotematické, úzce specializované.

Ale stále nesmíme zapomínat na iroký rozhled  abychom se nedívali jen
na nìkolik stromù, ale vidìli i les. A to
nám akce tohoto typu pomohou zabezpeèit.
Pøipravila: Pavla Hobstová

Postery byly pøipraveny velmi pìknì a tak není divu, e se k nim soustøedil zájem vech úèastníkù konference TRANSFER 99.
Foto: P. Janíèek
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Osobnost

Velká Bíteš nezapomněla na slavného rodáka
Èestné obèanství bylo pøedáno Ing. Karlu Stallerovi
in memoriam za úèasti pøedstavitelù univerzitního ivota v obøadní síni radnice Velké Bítee v sobotu 29. kvìtna 1999. Listinu o èestném obèanství pøevzal z rukou
starosty mìsta Mgr. Miroslava Báni syn Karla Stallera,
Slavnostní pøevzetí se odehrálo po
úvodním ceremoniálu a projevu,
v nìm starosta mìsta seznámil pøítomné s tím, jak se odvíjel ivot
Ing. Karla Stallera, s jeho zásluhami
nejen v profesní oblasti, ale zvlátì ve
vztahu ke své vlasti, s jeho morálním
postojem a hrdinnými èiny.
Starosta sdìlil, e si upøímnì cení
toho, e osobnost Karla Stallera pochází z jeho mìsta: mu vzdìlaný,
nadaný, prvotøídní technik, pragmatický filosof, pøísluník první generace
budovatelù èeskoslovenského zbrojního prùmyslu, vlastník sto padesáti
technologických patentù, autor mnoha statí v odborných èasopisech, navíc
vynikající klavírista. Èlovìk, který
miloval svou vlast a pøi tom musel
konec svého ivota strávit za moøem.
Je dobøe, e dnes mùeme oivit
vzpomínku na èlovìka, kterého si váíme. Jsem pyný, e tak mohu uèinit
ze zdejích starostù právì já. Mùj
ivot zaèínal právì v dobì, kdy se
Ing. Karel Staller pøijel s Velkou Bíteí rozlouèit naposledy. Nae mìsto
zùstává navdy spojeno s jeho jménem a s pozitivními hodnotami, které
po sobì zanechal nejen v mìøítku naí
republiky, ale i v povìdomí svìtové
veøejnosti, øekl na závìr starosta.
Pøítomnost akademického svìta
Slavnostní okamiky umocnila pøítomnost výsostných osobností naeho
akademického svìta. Profesora Jiøího
Stallera, kterému byl v loòském roce
udìlen èestný doktorát Karlovy univerzity v Praze, doprovázel dìkan
Fakulty sociálních vìd prof. Ing. Lubomír Mlèoch, CSc. V rámci obøadného poøadu, sledujícího ivotní cestu
oceòovaného Ing. Karla Stallera vzdal
svoji poctu také rektor vysokého uèení v Brnì Prof. Ing. Petr Vavøín,
DrSc., který uvedl: ...Nikdo nikdy
nezhodnotí, jaké kody byly na tomto
národu napáchány za 2. svìtové vál-

profesor Jiøí Staller z prestiní Cornellské univezity
v USA a doktor honoris cauza Univerzity Karlovy.
Listina byla vyhotovena na základì jednomyslného usnesení bíteských zastupitelù, kteøí tak reagovali na návrh
mìstského muzea a na doporuèení rady mìsta.

ky, ale zejména i po ní  po únoru
1948. Ale v jednom si mùeme být
jisti. Kdybychom dnes mìli více lidí
charakteru, schopností a významu
Stallerova, vypadal by ná prùmysl
hospodáøství i vysoké kolství o hodnì líp!
Rovnì øeditel Gymnázia ve Velkém Meziøíèí RNDr. Ale Trojánek
vyjádøil potìení, e mìsto velká Bíte
nezapomíná na své slavné rodáky.
Zdravici pøednesla také øeditelka marketingu a public relations ze
Zbrojovky Brno, árka Zemanová,
která ocenila zásluhy Ing. Stallera,
jako bývalého øeditele jejich podniku.
Jménem pøedsednictva ústøedního
výboru Èeského svazu bojovníkù za
svobodu v Praze i brnìnské organizace vyjádøil uznání vynikajícím výsledkùm Stallerovì celoivotní práci
a zvlátì jeho boji za svobodu èeského národa Ing. Frantiek Esterka, CSc.
a také Helena Sobotková, vdova po

generálmajorovi Josefu Sobotkovi
z Velké Bítee.
V muzeu
V hudební èásti slavnostního aktu
zahrálo duo houslistù Adagio od
Franze Schuberta. O zápisu do pamìtní knihy mìsta se hosté odebrali z radnice do výstavní sínì mìstského
muzea, její interiér byl pøizpùsoben
formì rautu. Druhá èást této významné spoleèenské události se odvíjela
v duchu pøátelského setkání se vzácnými hosty, které za Muzejní spolek
Velkobíteska pøivítal RNDr. Josef
Hájka za mìstské muzeum Silva
Smutná. V krátkých vstupech promluvili dalí hosté.
Prof. Jiøí Staller podìkoval za slova
uznání, která byla vznesena na radnici ve vzpomínce na jeho otce, i ta která byla vyslovena pozdìji v muzeu ve
vztahu k jeho osobì.
(Pokraèování na str. 10)

Ing. Karel Staller byl vzdìlaný mu, prvotøídní technik, pragmatický filozof, vlastník 150
technologických patentù... a také vynikající klavírista. Snímek pochází z USA a dokládá, e i
své sedmdesáté narozeniny oslavil v práci.
Foto: archiv
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Osobnost
(Pokraèování ze str. 9)

ivot Ing. Karla Stallera
Narozen 11. bøezna 1896
Zemøel 26. záøí 1975

Ing. Karel Staller, rodák z Velké
Bítee, byl posluchaèem odboru strojního inenýrství a elektroinenýrství
Èeské vysoké koly technické v Brnì
v letech 19141915 a 19181921.
První státní zkouku sloil dne 21. 6.
1920, druhou vykonal v prosinci
1921. Ve studijním roce 19211922
byl asistentem profesora Zdeòka Elgra
na Ústavu teoretické a obecné nauky
o strojích. Roku 1923 nastoupil do
brnìnské Zbrojovky jako konstruktér.
Vzhlededem k nadání, píli a vysoké
technické erudici byl po krátké dobì
jmenován éfem konstrukèní kanceláøe, pak námìstkem øeditele a v roce
1930 technickým øeditelem. Jako jeden ze tøí nejproslulejích øeditelù tohoto podniku se zaslouil bohatì o jeho
rozvoj. V jeho èele pùsobil 20 rokù.
Kapitánem zbrojního prùmyslu
S velkou houevnatostí se ujal projektu normalizace puek tak, aby se
kadá pokozená souèástka dala nahradit novou rezervní. Díky nìmu
novou toleranèní soustavu zavedla
Zbrojovka Brno jako první zbrojaøský
podnik na svìtì. Normalizaci uvádìla
i do své mírové výroby. Od toho se
odvinula vysoká konkurenceschopnost jejích výrobkù na trhu.
Významný je té Stallerùv podíl na
budování èeskoslovenského pohranièního opevnìní v letech 1935 a 1938.
Spoèíval ve vývoji a v dodávkách
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zbraòových systémù. Dalím dùleitým Stallerovým projektem byla zbrojaøská akce v Anglii. jednalo se
o licenèní výrobu lehkého kulometu
ZB, který byl pod jeho dohledem vyvinut ve Zbrojovce a vyrábìn v Enfieldu u Londýna. Staller mu dal podle
míst jeho vzniku název, sloený ze zaèáteèních písmen obou mìst BREN.
Tento kulomet se stal jednou z nejúspìnìjích zbraní spojeneckých armád za 2. svìtové války. Poprvé
Ing. Staller demonstroval v Enfieldu
plk. Ridleymu standardní èeskoslovenský kulomet ZB27 v roce 1932,
pozdìji Anglièané zakoupili licenci.
V odboji
Politické události zaèaly smìøovat
k válce. V poèátcích Protektorátu øeditel Zbrojovky Brno vyuil monosti
a emigroval a jeho funkci pøevzal
Ing. Karel Staller, mu s jedineènou
taktikou vùèi Nìmcùm. Na Západ se
mu podaøilo vypravit celkem
120 technikù a bedny s dokumentací
koridorem pøes Rumunsko a Srbsko
døív, ne byla tato území obsazena
Nìmci. Brzy se stal jedním z prvních
spojení mezi zahranièním a domácím
odbojem. Mít svého èlovìka za dané
situace v tomto mimoøádném postavení bylo také pøáním dr. Edvarda
Benee. Tím toti byla zachována
monost informovat vedoucí pøedstavitele ès. emigrace v Londýnì o stavu
zbrojní výroby v Protektorátu. Souvisel s tím té Stallerùv kontakt s pøísluníky naí zpravodajské skupiny ve
Velké Británii. Staller tehdy zaèal plnit
roli kurýra mezi domácím a zahranièním odbojovým hnutím. Zbrojovka
mìla øadu poboèek po celé Evropì
a prostøednictvím této sítì Ing. Staller
umoòoval pøevody znaèných penìních èástek pro financování zahranièního odboje. Obnáelo to øádovì nìkolik
desítek milionù tehdejích korun. Z toho
byla podporována i novì vzniklá exilová vláda èeskoslovenská.
Podnik BREN mìl zásluhou èeských technikù po pøevzetí Anglièany
velké úspìchy. Po skonèení války byli
èetí technici repatriováni domù
a Zbrojovka anglické vládì podìkovala za úspìné hájení jejích zájmù.
Ing. Staller umìl dobøe skrývat svá
tajemství. Za vizáí loajality k nìmec-

kému vedení byly uloeny mylenky
vlastenectví, kterým se nikdy nezpronevìøil, pøestoe býval èasto vystaven
velkému psychickému vypìtí.
Staller rozehrál i závaný tok informací k spojencùm. Jeho zpravodajským kanálem se dostávaly informace
a k pøedstaviteli vojenského odboje,
ke generálu Heliodoru Píkovi. lo o tak
dùleité zprávy, jako bylo napøíklad
datum zahájení nìmecké ofenzívy na
západní frontì v kvìtnu roku 1940.
Stallerovo pùsobení mìlo iroký
zábìr a jeho vykonané sluby jsou
nesrovnatelné s èinností bìných odbojáøù. Dokazuje to jeho zapojení v èetných ilegálních skupinách, finanèní
pomoci jak hnutí, tak i rodinám perzekuovaných, jeho styk s parautisty, èi
opatøování zbraní pro podzemní hnutí.
V exilu
Po osvobození vak na zásluhy nebyl brán zøetel a Ing. Staller byl obvinìn ze spolupráce s okupanty. Jeho
postavení se ztíilo po komunistickém
pøevratu v únoru roku 1948. V novém
reimu mu hrozila perzekuce, situace
se stala nebezpeènou. Proto Ing. Karel Staller na Hod boí vánoèní
25. prosince 1949 ilegálnì pøechází
s celou rodinou rakouské hranice.
Zpoèátku il v Solnohradu a pak
v západonìmeckém Erbachu. V kvìtnu 1951 se dostal do Spojených státù
a vyuíval svých odborných znalostí a
do dùchodu. Pracoval u firmy Wrigt
Air Force base ve státe New Jersey. Po
odchodu na odpoèinek (1968) se usadil ve Flashing City v New Yorku
a roku 1975 se pøestìhoval do Londýna, kde strávil sklonek svého ivota.
V exilu si Ing. Karel Staller tìko
zvykal a doufal, e komunistický reim
u nás padne a on se se svou enou vrátí
domù. Zemøel vak ve skromných pomìrech ve vìku 79 let dne 23. záøí 1975
v Cheam, hrabství Surrey. Je pochován
na tamním høbitovì spoleènì s èeskoslovenskými zahranièními letci, aè si
pøál být pohøben do rodinného hrobu
u hradební zdi bíteského kostela.
Z èlánkù Silvy Smutné, øeditelky Mìstského muzea Velké Bítee
a z bíteského Zpravodaje pøipravila Pavla Hobstová.

Zaujalo nás
I VY SE BUDETE MOCI PODÍLET NA KONEÈNÉM ROZHODNUTÍ  SHODNE SE VEØEJNOST S ODBORNÍKY?

Anketa – ČESKÁ „STAVBA STOLETÍ“
Blíící se konec století s sebou pøináí rùzná bilancování
uplynulého období. Zaèínáme si klást otázky, jaké bylo to 20.
století a jaké bude to následující. Konèí století dvou svìtových
válek, století nedemokratických politických reimù, ale také stoTouto cestou se dali také organizátoøi
mezinárodního stavebního veletrhu IBF 
akciová spoleènost Brnìnské veletrhy
a výstavy spolu se Svazem podnikatelù ve
stavebnictví ÈR a tak dostala konkrétní podobu anketa Stavba století, vyhláená na
letoním Mezinárodním stavebním veletrhu
IFB v Brnì. V èeském stavitelství a architektuøe 20. století opravdu je co hodnotit
a veøejnì oceòovat.
Stavebnictví a architektura jsou nejvýraznìjím svìdectvím naí historie. Patøí
mezi nejstarí obory lidské èinnosti a jsou
nejcennìjím odkazem naich pøedkù pro
doby nae i pøítí. Architektura je reflexí
stavu kultury a vnímání estetických hodnot, stavitelství je odrazem technické
dokonalosti a øemeslné prunosti doby.
Bìhem uplynulých l00 let u nás vzniklo
mnoho stavebních dìl, na která mùe být
Èeská republika právem pyná. Øada
z tìchto staveb svým významem dokonce
pøesáhla hranice naeho státu a stala se tak
nejen èeským, ale i evropským kulturním
dìdictvím. Není proto lepí pøíleitosti ne
právì nyní, na konci století, veøejnì ocenit
to nejlepí, co si z architektury a stavebnictví odnáíme do 21. století. Pro mnohé bude
moná zjitìní, kolik úasných staveb bylo
bìhem pouhé stovky let u nás vybudováno,
znaèným pøekvapením. Anketa Stavba století je tedy souèasnì pøíspìvkem k naemu
sebevìdomému vstupu do nového století
i tisíciletí.
Odbornou garanci nad celou akcí pøevzaly ÈVUT Praha a VUT Brno. Pro jeho
ojedinìlost a význam pøevzalo nad projektem zátitu Ministerstvo pro místní rozvoj
ÈR.
Protoe budovy nás obklopují prakticky na kadém kroku, je jen spravedlivé, e
anketa je veøejná a mùe se do ní zapojit
opravdu kadý.
Pravidla ankety
Anketa bude probíhat v nìkolika fázích.
Nejprve je tøeba stavby pøihlásit. Návrh na
Ing. Ivo Jakubka, Rezkova 53,
602 00 Brno, tel. 43 24 80 26
(po 19. hod.) nabízí
zaměstnancům školy k prodeji
garáž č. 32 v areálu VUT Kraví
Hora, za cenu 79 000 Kč.
Nabídka platí do 1. 10. 1999.

letí cest do vesmíru, velkého rozvoje a rozkvìtu nejen hospodáøského, ale také umìleckého a kulturního. A také je to pøíleitost, zhodnotit uplynulé období a vybrat nìjaká nej , která
se na formování uplynulé doby podílela velkou mìrou.

zaøazení stavby do ankety mùe podat kdokoliv. Nominaèní lístek si mùete stáhnout
z Internetu na adrese www.bvv.cz/info 
odkaz Anketa STAVBA STOLETÍ. Do
ankety mohou být navrhována stavební díla
zhotovená na území dnení Èeské republiky v období let 19011999. Stavby musí
do dnení doby splòovat funkèní, technická. konstrukèní a estetická hlediska, pro
která byla ve své dobì budována, i kdy
zpùsob jejich uívání mùe být dnes ji
jiný. Hodnocena bude jedineènost staveb,
jejich originalita, urbanistická a architektonická koncepce, stavitelský um a celkový
estetický dojem.
Anketa se vypisuje ve tøech kategoriích
a to: obèanské a bytové stavby, prùmyslové stavby a koneènì dopravní a inenýrské
stavby. Pøihláky je nutno zaslat do sekretariátu soutìe do 30. záøí 1999.
Porota sloená pøedevím z významných
odborníkù z vysokých technických kol
zhodnotí dolé pøihláky a do 15. prosince
´99 vylouèí ty, které neodpovídají propozicím. Dále pak tato porota vybere formou
tajného hlasování vdy pìt stavebních dìl
v kadé kategorii pro uí nominaci. Nominované stavby budou pøedstaveny v médiích
a prostøednictvím zveøejnìných hlasovacích
lístkù bude mono do 15. bøezna 2000 zasílat své hlasy do sekretariátu soutìe.
Výsledky hlasování veøejnosti i rozhodnutí
odborné poroty budou slavnostnì vyhláeny
v prùbìhu 5. roèníku Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2000 v Brnì. Zde budou
také pøedány tituly Stavba století v kadé
z vyhláených kategorií.
Mùete i vyhrát
Anketa bude pro vechny její úèastníky
zpestøena moností, získat nìkterou
z hodnotných cen, které organizátoøi pøipravují. Ceny budou zveøejnìny spoleènì
s nominovanými stavbami, tedy do koce
roku l999. Slosováni budou nejprve ti
úèastníci, kteøí v prvním kole pøihlásili nìkterou stavbu. Podmínkou vak je, e to
bude stavba, která se dostane do uí nominace. Toto losování se uskuteèní
v øíjnu ´99. Do druhého losování potom
budou zaøazení vichni, kdo zalou svùj
hlas nìkteré z nominovaných staveb.
V prùbìhu 5. roèníku Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2000 v Brnì budou
v kadé kategorii vylosováni tøi úèastníci
hlasování.

Dalí aktuální informace mùete získat
i na výe uvedené internetové adrese
www.bvv.cz/info
Spodní dva snímky na obálce tohoto èísla jsou zveøejnìny se souhlasem jejich autorù, Filipa lapala (vlevo) a Alee Jungmanna (vpravo). Obìma tímto dìkujeme.
Redakce.
Významné ocenìní studentù brnìnské
fakulty architektury v celostátní soutìi

STAVBA
PRO VENKOV
Studenti, kteøí zpracovávají ateliérové
projekty v ústavu architektury venkova FA
VUT v Brnì se kadoroènì  od roku 1994
 úèastní soutìe Stavba pro venkov, která má celostátní charakter. Úèastní se ji
nejménì 6 dalích vysokých kol z ÈR, ale
v nìkterých roènících i zahranièních  nìmeckých a ruských. Jsou to zejména úèastníci z fakult architektury, krajináøství èi
sadovnictví, ale i lesnictví, a vdy se zde
sejde 5070 studentských prací.
Studenti brnìnské architektury získávali
v minulosti pomìrnì èetná, ale nikoliv pièková ocenìní. V letoním roce vak pøisoudila porota, zasedající v Praze, nejvyí
cenu projektové studii studenta II. roèníku
brnìnské fakulty architektury Tomáe Hrubého Rekonstrukce a dostavba døevìného
domu ve Francovì Lhotì pro Domov dùchodcù. Této studii byla udìlena cena nejvyí Nadání J. a M. Hlávkových ve výi
10 000 Kè. Kvalitní øeení dispozièní i architektonické a grafické zpracování komorní úlohy pro vesnici dokazuje, e není
malých rolí.
Za tímto nejvyím ocenìním pak následují odmìny nií pro brnìnské studenty Evu Holeèkovou  øeení centra obce
Chromeè, Janu Rossovou  rekonstrukce
kulturního domu v Sázavì, Radima Pecha
 obchodní centrum v Tìeticích a J. Ondráèkové  územní plán obce a rekonstrukce statku pro agroturistiku v obci
Vídeò. Z brnìnských studentù také postoupilo 5 do nejvyího, ale ji neodmìòovaného kola. Celkem se soutìe úèastnilo 55 studentských prací.
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
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Životní jubileum

Dr. Ing. Jan Dvořák osmdesátníkem
Jan Dvoøák
se narodil
v roce 1919
v Brnì. Po
støedokolském studiu pokraèoval
na
chemickém
odboru Vysoké koly
technické
v Brnì. Za nìmecké okupace, po násilném uzavøení èeských vysokých
kol v listopadu 1939, pøijal zamìstnání laboranta na technice ve zøízené
laboratoøi biochemického ústavu. Od
èervna 1945 byl na VT èinný jako
asistent Ústavu organické chemie
a technologie, a zaèátkem roku 1946
rychle ukonèil vysokokolské studium
v Brnì. Pod vedením profesora Vítìzslava Veselého provádìl v prùkopnickém oboru technologie plastických hmot syntézu a polymerizaci
akrylátù, metakrylátù a vedl vekerá
cvièení posluchaèù.

Pro názorové pøesvìdèení mìl potíe s disertací a v roce 1949 byl nucen ze koly odejít. V tém roce se
zapojil do vytváøení výzkumné základny plastických hmot v Brnì. Bývalé
textilní laboratoøe se staly zárodkem
Výzkumného ústavu pro vyuití plastických hmot, jeho souèasný název
zní Polymer Institute Brno.
Na základì disertaèní práce zpracované na technice v Brnì získal na
slovenské Vysoké kole technické
v Bratislavì v roce 1950 doktorát
technických vìd.
Do roku 1952 øeil modifikace
vlastností polyamidù (polykaprolaktamu). Poté zaèal pracovat v novém
oboru fotoelasticimetrie, pøièem
vyøeil syntézu a polymerizaci benzylmetakrylátu, opticky citlivého v polarizovaném svìtle, dále se zabýval
problémy epoxidace vyích nenasycených mastných kyselin, naèe pøipravil základní látku pro termoplastický polymer Penton. Nezùstal jen pøi
syntéze trietylaluminia a jiných organkovových slouèenin, nezbytných pro

polymerizaci olefinù, ale sledoval
i oblast nových modifikovaných polymerù a uplatnìní výroby kopolymeru
etylen-vinyl-acetátu.
Shromaïoval literární údaje
z hlavních svìtových èasopisù o pøípravì, zpracování a aplikaci plastických hmot. Po letech mìl opìt na
starosti pøednáení pøedmìtu Technologie plastických hmot na VUT
v Brnì a TU v Pardubicích, jako opodìné uznání jeho pedagogické a vìdecké èinnosti. Je autorem více jak
tøí desítek patentù, publikoval øadu
vìdeckých prací ze svého oboru, mìl
mnoho pøednáek na konferencích,
vysokých kolách a vìdeckých pracovitích
významných
podnikù
v oboru.
Je tøeba mu popøát do dalích let
mnoho zdraví, spokojenosti a úspìchù pøi dalím sledování jeho oblíbené organické chemie.

Adolf G. Pokorný

Naše pozvánka...

Zkuste přijít na koncert
Øeè je o koncertech tzv. váné hudby, pøesnìji o koncertech,
poøádaných brnìnskou filharmonií. Je jich pomìrnì dost, v Brnì
skoro edesát do roka, take rozhodnutí strávit veèer v koncertní síni
se dá uskuteènit témìø vdy v dohledné dobì.
Jde o ten veèer. Mnozí povaují  a jistì právem  veèerní hodiny za jakousi zlatou chvíli dne a chtìjí je proít co nejpøíjemnìji.
V paletì moností, je se dnes nabízejí, nezní moná pozvání na
váný koncert nejlákavìji. Mùe budit dojem jakési povinnosti,
obavu z nutnosti pøekonávat pocit cizího prostøedí a celé dvì hodiny
se víceménì nudit pohledem na stále stejné hráèe a poslechem stále
stejné, tìko srozumitelné muziky a myslet si: ponechme toto vyraení starým a nemocným, tìm u stejnì jiné nezbývá.
Jene pøátelé  trávit èas poslechem ivì provozované hudby
patøí opravdu ke nejstarím povyraením lidstva. A také
k nejkultivovanìjím: za tu dobu si vytvoøilo obrovský rezervoár
mylenek, pocitù, emocí a proitkù, schopných naplnit i to nejnároènìjí lidské nitro; málokde proijeme úasný dotyk minulosti
s pøítomností, ono tady a teï, jako právì na koncertì, kde  dalo by
se øíci  není nic vidìt  a na to, e tam hraje nìjaký orchestr.
Pozvánka Státní filharmonie Brno se týká jejích koncertù
v nastávající sezónì, její tøiaètyøicáté. Ji v prvním roce své existence osvìdèil orchestr svoji kvalitu v mezinárodní konkurenci 
v prùbìhu ètyø desetiletí to dìlá poøád, tøebae ta konkurence je stále
tvrdí. Nejlepí výkony vak odvádí právì ve známém domácím
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prostøedí, v Janáèkovì divadle, je se loni koneènì zmìnilo  díky
nákladné akustické rekonstrukci  v prvotøídní koncertní sál (filharmonici mají dost zkueností z celého svìta, aby to mohli odpovìdnì
posoudit), a v krásném historickém sále nedávno renovovaného Besedního domu, jen je jejím sídlem.
A na co vás filharmonie zve? Mùete si vybrat ze tøí koncertních
cyklù: Velkého, Malého a Sváteèního, které budou v Janáèkovì divadle, nebo z nìkolika dalích v Besedním domì: Komornì orchestrálního, Komorního, nebo Spolku pøátel hudby. Pøedplatit si ovem
lze celý cyklus, anebo  to je letoní novinka  zkombinovat si
osobní výbìr zbylých míst na rùzných koncertech v individuálním
pøedplatném s vyuitím pøedplatitelských výhod i studentských slev.
Proít veèer na koncertì filharmonie je záitek jak nároèný, tak
kultivovaný. Na poprvé asi nebude pøíli úasný; trvale úasný se
stane pro toho, kdo si na nìj zvykne. A na rozdíl od mnoha jiných
senzaèních záitkù, tento dlouhodobì obohacuje a kultivuje osobnost èlovìka, zulechuje jeho ivotní styl. Tak co? Nezkusíte to?
Podrobnìjí informace  a u osobní èi titìné  vám poskytne
buï pokladna filharmonického pøedprodeje na Besední ulici (je
umístìna nalevo od schodù do atria a má otevøeno v pracovní dny od
13 do 18 hodin a telefon 42 21 14 63), nebo pøímo koncertní oddìlení Státní filharmonie Brno v Besedním domì (Komenského nám.
8, telefon: 42 21 23 00). Vechny koncerty jsou také ohlaovány po
Brnì na charakteristických svìtle modrých plakátech i v bìných
souhrnných kulturních pøehledech v denním tisku. Filharmonie se na
vás bude tìit.
(jb)

Rozhledy
OD BELLA K MOBILNÍM TELEFONÙM, ANEB KOMUKOLIV, KDYKOLIV A KDEKOLIV

VÝVOJ TELEKOMUNIKACÍ
U pøíleitosti 40 let Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT Brno je vhodné
pøipomenout, e mezi pìti prvními katedrami tehdejí elektrotechnické fakulty byla
také katedra linkové techniky, dnení ústav telekomunikací, která zabezpeèovala
výuku v jedné z pìti pùvodních specializaci  linkové technice. O tom, e telekomunikace jsou na naí fakultì tradièní oblastí elektrotechniky, svìdèí ji 22. konference,
poøádaná ústavem telekomunikací, letos jako mezinárodní konference Telecomunications and signal processing  TSP 99, která se uskuteèní ve dnech 8.10. záøí 1999.
Podívejme se proto na telekomunikace z pohledu jejich historického vývoje i nejblií perspektivy.

Telekomunikace jsou vìdním a technickým oborem sdìlovací elektrotechniky, vytváøejícím teoretické a praktické
podmínky pro realizaci sítí, urèených pro
vysílání, pøenos, pøíjem a zpracování informací. Sdìlovací elektrotechnika je pøitom souèástí sdìlovací techniky, která ke
sdìlování informací pouívá elektrických
soustav. A nakonec je sdìlovací technika vìdní a technický obor zabývající se
sdìlováním. Obecnì lze cíl komunikací,
chápaných jako sluba uivatelùm, vyjádøit snahou po dosaení stavu, kdy budou z technického hlediska vytvoøeny
podmínky pro to, aby jakákoliv poadovaná informace byla k dispozici komukoliv, kdykoliv a kdekoliv.
V krátkém historickém pøehledu, s naznaèením dalího pøedpokládaného vývoje, se podívejme na monosti a zpùsoby øeení výe uvedeného cíle.
JAKÉKOLIV
Problém dosaení jakékoliv informace souvisí s monostmi koncových zaøízení sítì tutu informaci transformovat pro
pøenos a zpìtnì vyjádøit tak, aby byla
srozumitelná pøísluným lidským smyslem, nejèastìji zrakem a sluchem. Prvními koncovými zaøízeními, vyuívajícími
zraku, byly telegrafní pøístroje z pøelomu
18. a 19. století, zaloené na úèinku elektromagnetického pole. S pozdìji vynalezeným dálnopisem (zaèátek druhé poloviny 19. století), tvoøí skupinu koncových
zaøízení pro textové zprávy, u kterých je
v pøenáené informaci zakódován znak
(morseova abeceda, písmeno, èíslice ).
Do této skupiny lze dále zaøadit koncová
zaøízení s obrazovými zprávami, jejich
spoleèným principem je to, e zobarzují
informaci o pøeneseném jasu, barvì
a místì snímaného dokumentu, který je
za tím úèelem rozdìlen do èástí, jejich
velikost pøímo souvisí s kvalitou pøeneseného obrazu. e tímto obrazem mùe
být i text dokazuje faximilní pøístroj
(1956). Vyvrcholením pokusù pøenosu
zvuku byl patent Grahama Bella

z 14. února 1876 na telefon, který se stal
nejrozíøenìjím koncovým zaøízením telekomunikaèní sítì  v souèasné dobì se
blíí poèet telefonù jedné miliardì. Po
telefonu následoval rozhlas, jeho pøedzvìstí byl vynález bezdrátového telegrafu
G. Marconim v roce 1896. První televizní pøenos pøedvedl J. Baird v roce 1926,
první velký elektromagnetický poèítaè
postavil v roce 1943 A. Aiken. Zásadní
vliv na vývoj v oblasti koncových zaøízení mìly vynálezy polovodièových
prvkù a rozvoj mikroelektroniky. Podstatných obvodových zmìn doznal
samotný telefonní pøístroj, rychle se rozvíjela poèítaèová technika. Vdy první
personální poèítaè byl vyvinut firmou
IBM v roce 1981.
Hlavní úlohou telekomunikací z hlediska velkého sortimentu koncových zaøízení, pøipojených v minulosti na specializované sítì, je integrace ve dvou
rovinách. Jednou z nich je vytvoøení jednotného principu pøenosu a spojování, kterým je postupná a v souèasné dobì ji
dokonèovaná digitalizace sítí. Druhou,
obtínìjí rovinou, je integrace vech
slueb do jednotné sítì. Zde soupeøí provozovatelé dvou základních sítí poskytujících sluby, a to provozovatelé sítí se
spojováním okruhù (klasické telekomunikaèní sítì) a se spojováním zpráv  paketù
(poèítaèové sítì). Srozumitelnìji øeèeno
jde o to, zda hlas pøenáet po poèítaèové
síti, nebo data po telefonní síti. Nabízenou
variantou øeení je technologie asynchronního transportního módu  ATM, vyuívající èásteènì obou principù spojování. Koneèným cílem v oblasti koncových
zaøízení je integrované koncové zaøízení,
poskytující vechny druhy slueb, interaktivních i distribuèních.
KOMUKOLIV
Poskytnout informaci (slubu) komukoliv není problémem technickým, ale 
pomineme-li ty, kteøí informace odmítají
 spíe ekonomickým. Jde o vytvoøení
rozlehlé sítì s velkým poètem koncových

zaøízení, umoòující komunikaci mezi
vemi koncovými zaøízeními. Nezastupitelnou úlohu zde hrají spojovací uzly 
ústøedny, smìrovaèe apod. Koncové uzly
soustøeïují pomocí pøístupových (lokálních) sítí provoz urèité oblasti a transportní (páteøní) sítí jej pøes pøípadné dalí
tranzitní uzly smìrují k adresátùm. V této
oblasti je proto hlavním úkolem telekomunikací navrhnout a vybudovat optimální strukturu celé sítì. A potom ji
záleí hlavnì na tarifní politice, jak bude
pøísluná sluba rozíøena.
KDYKOLIV
Návrh sítí také úzce souvisí se zajitìním poadavku na dosaení sluby
kdykoliv. Jde o dimenzování sítì, tj.
poskytnutí dostateèné pøenosové kapacity. K tomu slouí teorie hromadné
obsluhy (také teorie front), jejím zakladatelem byl A. K. Erlang (18781929).
Vyjadøuje pohotovost sítì základními
parametry, a to ztrátami a èekacími
dobami. Aplikace této teorie i v jiných oblastech, zejména hospodáøského ivota, by
umonila uetøit nemalé prostøedky. Jednotka intenzity provozu  erlang (erl) 
by se mìla proto stát stejnì povìdomou,
jako nìkteré dalí fyzikální jednotky.
KDEKOLIV
Pro získáni informace kdekoliv, ve
smyslu pøímo tam, kde se právì adatel
nachází, bylo udìláno v poslední dobì
snad nejvíce. Je to zejména bezdrátový
pøenos v nejnií èásti pøístupové sítì, reprezentovaný celulárními sítìmi. První
komerèní celulární sí uvedla na trh
AT&T v roce 1983. Po poèáteèní roztøítìnosti je a bude postupnì zavádìn
mobilní systém, pøesahující hranice státù
a kontinentù, který umoní uivatelùm
pøipojení ke zbytku sítì na libovolném
místì zemìkoule. I zde mikroelektronika
sehrála svoji rozhodující úlohu a v budoucnu jistì umoní realizovat mobilní
koncové zaøízení s malou hmotností i pro
integrované sluby a v poadované kvalitì. Limitující bude spotøeba energie
a s tím související hmotnost napájecího
zdroje, nezbytné to souèásti kadého mobilního pøístroje.
Úlohou tohoto èlánku bylo, pøiblíit
v krátkém výètu hlavní události,
problémy, jejich øeení a té cíle z oblasti telekomunikací, které ovlivòují ná
kadodenní ivot
Doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc.,
VUT FEI
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Z kolejí a menz
NÌKOLIK STOVEK STUDENTÙ NA KOLEJÍCH SE BUDE MOCI PØIPOJIT DO CELOKOLSKÉ SÍTÌ PØÍMO V POKOJI

Koleje a menzy v novém školním roce
Stává se ji tradicí, e Koleje a menzy v Brnì pøipraví pro studenty bìhem letních
mìsícù nìkolik novinek. Nìkteré urèitì studenty potìí, jiné moná ji ménì. Zvlátì
o tìch druhých chceme informovat a vysvìtlit jejich opodstatnìní a nesporný pøínos.
Ji nìkolik let uvaujeme, jak zefektivnit hospodaøení s loním prádlem, které
poskytujeme studentùm. V minulosti jsme
se omezovali pouze na sniování poètu pracovníkù, letos dochází k zásadní zmìnì.
V areálu Purkyòova a Pod Palackého
vrchem je soustøedìn výdej a výmìna prádla do jednoho místa. V kolejích Purkyòova je to stávající sklad v bloku P3 (A2),
v kolejích Pod Palackého vrchem sklad
v bloku K1. Èeho dosáhneme touto zmìnou? Hned nìkolika dùsledkù. Výmìna prádla bude probíhá plynule po jednotlivých
blocích  z tohoto dùvodu nebude potøeba
mít tak velkou zásobu prádla jako dosud.
Znamená to úsporu skladovacích prostor
a monost sníit objem finanèních prostøedkù na nákup nového prádla v následujících
letech. Dále dojde ke sníení poètu zamìstnancù ve skladech. A získané prostory budou vyuity pro:
 zøízení pokojù pro manelské páry, které zùstávají i v letních mìsících na kolejích, s optimalizací vybavení pokojù
a ukonèením jejich vìèného stìhování
o prázdninách,
 pøesun centrálního skladu z Purkyòové
do areálu PPV, tím sníení poètu zamìstnancù ve skladì, omezení skladovacích prostor, které jsou v souèasnosti
nadbyteèné a pronájem nebytových prostor v areálu Purkyòova,
 zlepení evidence a zvýení pøehlednosti v hospodaøení s prádlem,
 monost vyuití výpoèetní techniky, pøi
vynaloení niích nákladù, pro eviden-

Foto: P. Hobstová
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ci pùjèování prádla s moností oddìlení placení za pùjèení a výmìnu prádla
individuálnì pro kadého studenta.
Dalí zmìny jdou ji vstøíc naim zákazníkùm  studentùm i zamìstnancùm.
V areálu Pod Palackého vrchem, v prostorách bývalého bufetu, bude uvedena do provozu výdejna hotových dováených jídel
z menzy Purkyòova. Pizzerie bude poskytovat ji jen jídla bez objednání. Výdejna
strávníkùm nabídne klasický systém i sortiment menzy, tedy celé menu. Pøedpokládáme, e tím dosáhneme ádoucího zvýení
kapacity v naem nejvìtím areálu o 500 a
600 jídel dennì.
Vedle výdejny bude otevøen nový obchod, který nabídne jak potraviny, tak
i dalí ádaný sortiment (drogerie, papírnictví ap.). Prodejnu zbudoval nájemce (za
podpory KaMB), se kterým máme ji dlouholeté dobré zkuenosti a vìøíme, e i tentokrát budou vichni spokojeni.
Koleje a menzy v Brnì pøipravují i otevøení a provoz kavárny v objektu VUT na
Antonínské è. 1. Zde chceme poskytovat
co nejlepí sluby pro vechny, kteøí zde
pracují, pro jejich hosty a ostatní návtìvníky. Budeme se snait hledat i cesty, jak
nabídnout èást sortimentu kavárny za stravenky vech typù, abychom umonili
cenovì pøijatelné obèerstvení studentùm
i zamìstnancùm.
Významné zmìny nastanou také ve vybavení kolejí.
Pro studenty je asi nejvìtím trhákem
zøízení pøípojek k poèítaèové síti v areálech

Purkyòova a Pod Palackého vrchem. Nìkolik stovek studentù, kteøí budou mít monost pøipojit svùj poèítaè do celokolské
sítì pøímo na pokoji, nìkde pøípadnì i sledovat televizi èi telefonovat, by mìlo podìkovat svým zástupcùm v Radì studentù

Foto: P. Hobstová
a dalím obìtavcùm, kteøí za tuto spoleènou vìc bojovali. Ve svém volném èase
zpracovali rozhodující materiály, které pøesvìdèily vedení koly, aby sítì budovat
povolilo a poskytlo finanèní prostøedky.
Koleje Kounicova se koneènì doèkají
lednièek na pokojích. Vichni studenti, kteøí mìli zájem o lednièku, ji budou mít po
prázdninách ve svém pokoji.
Na co se jetì pøipravujeme?
Rádi bychom zmìnili dispozici poboèky
Knihovny Jiøího Mahena a poèítaèové studovny v areálu Pod Palackého vrchem. Návrh je zpracován, pøinesl by s sebou zvìtení plochy obou zaøízení, jejich propojení,
zlepení vybavení. Jeho realizace bude záviset na naich finanèních monostech.
Usilujeme o získání prostor v areálu
Veveøíikova, kde bychom mìli monost
nabízet nae stravovací sluby. Pokud se
ná zámìr uskuteèní, studenti a zamìstnanci budou moci pouívat stravenky, platné
v naich menzách.
Jistì si mnozí vimnou dalích drobností, které je pøivítají: nové sprchy èi chodníky místo blátivé cesty. Ale to u patøí do
oblasti oprav a údrby kolejí a menz. Zlepování prostøedí, ve kterém student po celý
rok ije, je naim úkolem i cílem. Daøí se
nám roziøovat nae sluby pro studenty èi
zamìstnance nad bìný rámec, a to nás tìí
stejnì, jako nae zákazníky.
Ing. Jaroslav Grulich

Zprávy z fakult
STUDENTI FAKULTY PODNIKATELSKÉ SOUTÌÍ V TÝMOVÉ PRÁCI NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

EUROWEEK ´99

Podnikatelská fakulta VUT byla
oficiálnì poádána sítí PRIME z Bruselu o vyslání jednoho tøíèlenného
týmu studentù na akci EUROWEEK
99, který se konal ve panìlském mìstì Girona.

Co to vlastnì je PRIME sí?
Jedná se o nezávislou Evropskou
sí univerzit, podporovanou Evropskou komisí. Je èinná v oblasti rozvoje a propagace mezikulturních a mezifakultních programù a projektù, které
zlepují existující vzdìlávání na univerzitní úrovni. Podporují aplikovaný
výzkum a trénink, vnímající zmìny
v globálním prostøedí. V souèasné
dobì je v síti zapojeno 19 Evropských
univerzit ze zemí z Evropské unie i ze
zemí mimo ni. Hlavní úkoly sítì
PRIME jsou:
1. Koordinovat existující univerzitní
zdroje uvnitø celé sítì.
2. Optimalizovat podíl jednotlivých
univerzit na øeení úkolù v oblastech studentských výmìn, výmìn
pedagogù, mezinárodních bilaterálních a multilaterálních dohod, hledání dodateèných finanèních
zdrojù, øeení nových studijních
programù a pøedmìtù kompatibilních pro vechny zainteresované
zemì.
3. Hledat oficiální místa pro setkání
úèastníkù ze zemí celé sítì.

4. Iniciovat nové mylenky, projekty,
programy a pracovní metody uplatnitelné na univerzitách v rámci celé
sítì. Tím se myslí zejména výmìna
nových nápadù pro výukový univerzitní proces na oficiální bázi,
mezinárodní práce s partnerskými
univerzitami uvnitø sjednocující se
Evropy a garance pro pokraèování
souèasných a nových univerzitních
výukových programù.

Jak vypadala akce EUROWEEK 99?
Jedná se o kadoroèní setkání studentských týmù na nìkteré z univerzit
sítì PRIME. Tento rok poøádala
EUROWEEK universita ve panìlském mìstì Girona. Pro studentské
prezentace bylo pro rok 1999 vypsáno
následujících 5 oblastí, a to komunikaèní, organizaèní, oblast managementu, podnikatelské etiky, a oblast
multikulturní spolupráce.
Studenti FP Rostislav Brzobohatý,
Petr Horák a Jan Stanìk si pøipravili
týmovou práci na téma: Business
ethics in the Czech Republic in the period of transformation pod vedením
Ing. Vojtìcha Korába, Dr., MBA
a RNDr. Anny Putnové, MBA. Tuto
práci prezentovali v sekci Podnikatelská etika pod vedením pedagoga FE
Ing. Korába.
Pro kadou sekci byla stanovena
mezinárodní porota sloená z pedago-

gù, kteøí se EUROWEEK úèastnili. Ta
hodnotila prezentaci kadého týmu
podle pøedem pøesnì stanovených pravidel. Pro studenty byla uvedená akce
velmi soutìní. V koneèném smyslu
také znaènì prestiní. V kadé sekci
byly vyhodnoceny tøi vítìzné týmy,
kterým zástupkynì PRIME sítì paní
Anne-Marie van Oost a primátor mìsta Girona pan Joaquín Nadal pøedali
hodnotné ceny a diplomy.
Jak se umístil tým FP?
Tým výe jmenovaných se podobné aktivity úèastnil poprvé. Pøed odjezdem nemìl ádné informace o tom,
jak takové akce probíhají. Nemohl si
ani pøipravit pøípadnou taktiku pro své
vystoupení. To trochu svazovalo ruce
a vnáelo do celé práce trochu nervozity. Po výborné prezentaci v angliètinì, a hlavnì kvalitní pøípravì doma na
fakultì, se tým umístil na druhém místì v sekci Podnikatelské etiky. Na prvním místì se umístil tým polských studentù z univerzity v Krakovì a to
pøedevím díky znalostem, které mìl
z pøedcházejících Euroweekù.
Co pøinesla úèast na EUROWEEK ´99, a co nás èeká v budoucnu?
Pøínosy se dají shrnout do následujících oblastí: u studentù úèast prohloubila jazykové znalosti, schopnost pracovat
v týmu, který potom prezentoval výsledky týmové práce na výborné úrovni na
mezinárodním poli. U pedagogù úèast
pøinesla nové kontakty na mezinárodní
úrovni, potvrdila schopnost pøipravit studenty pro mezinárodní soutìe a monost konzultovat výuku v oblasti podnikatelství s univerzitními pedagogy
z ostatních zemí sítì. Fakultì podnikatelské úèast pøinesla její zviditelnìní na
mezinárodní úrovni a povznesení prestie celé VUT i fakulty.
Na základì výborného umístìní na
WEROWEEK ´99 obdrela fakulta
nabídku na úèast studentù v mezinárodním projektu Privatisation and
outsourcing of social security, s prezentací v záøí 1999 v Antwerpách
(Belgie). Byla s pochopitelnou radostí
pøijata a na prezentaci se v souèasné
dobì ji intenzivnì pracuje.
Text a foto:
Ing. Vojtìch Koráb, Dr., MBA
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Nové knihy

Nově vydané tituly
nakladatelství VUT v Brně – VUTIUM
MONOGRAFIE
BOBÁL, Vladimír  BÖHM, Josef 
PROKOP, Roman  FESSL, Jaromír
Praktické aspekty samoèinnì se nastavujících regulátorù: Algoritmy a implementace.
1. vyd., 242 s., 152 obr., bro.
ISBN 80-214-1299-2.
V monografii jsou zúroèeny originální
a bohaté zkuenosti autorù s dùrazem na
aplikaèní aspekty. Èlenìní knihy do
6. kapitol bylo provedeno podle jednotlivých pøístupù k metodì syntézy samoèinnì se nastavujících regulátorù. Text podává teorii takovým zpùsobem, aby byla
srozumitelná jak pracovníkùm z prùmyslové praxe, tak studentùm inenýrského a doktorského studia na technických univerzitách.

SBORNÍKY
THE CROSSROADS OF EUROPEAN
CULTURE 1998  RESPONSIBILITIES AND HOPES.
Proceedings of the Conference held in
Brno, 30. 9.4. 10. 1998.
Eds.: Jiøí Fukaè, Zdenìk Chlup, Alena
Mizerová, Alena Schauerová.
1. vyd., 560 s., bro. ISBN 80-214-1249-6.
Vydáno ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou, Brno, Magistrátem mìsta
Brna a Vzdìlávací nadací Jana Husa
Sborník 67 pøíspìvkù z konference, konané u pøíleitosti 70. výroèí konání Výstavy soudobé kultury.
Zasedání Vìdecké rady a Akademického senátu Vysokého uèení technického v Brnì spoleènì s Radou mìsta
Brna dne 18. bøezna 1999 ve Snìmovním sále Nové radnice mìsta Brna.
Pamìtní tisk.
Redakce Alena Mizerová, Jana Kaluová.
1. vyd., 48 s., 15 obr., bro.
ISBN 80-214-1337-9.
Sborník pøináí texty slavnostních projevù, zdravic hostù a vyhláení roku 1999
Rokem VUT v Brnì u pøíleitosti 100.
výroèí zaloení VUT.

PŘÍRUČKY
Metody zavádìní informaèních systémù na univerzitách. Metodická pøíruèka. Výzkumný úkol RS 98011.
Øeitel: Vrana, Ivan. Spoluøeitelé: Búøil,
Jan  Èerný, Alexander
1. vyd., 150 s. ISBN 80-214-1344-1.
MARE, Radim  IFNER, Oldøich 
KADRNOKA, Jaroslav
Tabulky vlastností vody a páry podle
prùmyslové formulace IAPWS-IF97.
Tables of Properties of Water and Steam computed from the industrial formulation IAPWS-IF97.
1. vyd., 156 s., 6 obr., 4 diagramy, váz.
ISBN 80-214-1316-6
Èesko-anglická publikace obsahuje obecné informace o nové mezinárodnì pøijaté
formulaci termodynamických vlastností
vody a vodní páry pro prùmyslové výpoèty IAPWS-IF97. Hlavní náplò knihy
tvoøí parní tabulky v klasickém rozsahu
tlakù a teplot. Publikace je doplnìna barevnou pøílohou  Mollierovým h-s diagramem vody a vodní páry.
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SKRIPTA
Fakulta architektury
WERNER, Jan  CHYBÍK, Josef
Pozemní stavitelství. Studijní texty pro
4. semestr.
1. vyd., 241 s. ISBN 80-214-1333-6.
Fakulta chemická
KUÈERA, Miloslav
Makromolekulární chemie. Synthesa
makromolekul.
1. vyd., 157 s. ISBN 80-214-1330-1.
SALYK, Ota a kol.
Fyzika. Laboratorní cvièení
2. uprav. vyd., 104 s.
ISBN 80-214-1363-8.

ZMEKAL, Oldøich  POLCEROVÁ,
Marie  POLCER, Jaroslav  HADERKA, Jan
Informaèní technologie v chemické
praxi.
1. vyd., 128 s. ISBN 80-214-1380-8.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
ÈEJKA, Miloslav  MATYÁ, Vladislav
Elektronická mìøicí technika
2. vyd., 141 s. ISBN 80-214-1336-0.
VĚDECKÉ SPISY
Edice PhD Thesis
KOVÁØOVÁ, Miroslava  sv. 9
Modelování elastických vlastností polymerù vyztuených krátkými vlákny.
ISBN 80-214-1313-1.
MEDVEDÍKOVÁ, Lenka  sv. 10
Zpracování tuhých koedìlných odpadù.
ISBN 80-214-1314-X.
NAJVÁREK, Jan  sv. 11
Neuronové sítì v prediktivním øízení.
ISBN 80-214-1338-7.
PROKE, Ale  sv. 12
Zobecnìný vzorkovací teorém a jeho
aplikace.
ISBN 80-214-1340-9.
FIALA, Pavel  sv. 13
Modelování transformátorù proudu
pøi zkratu.
ISBN 80-214-1346-8.
Edice Habilitaèní a inauguraèní spisy
KOLOUCH, Jaromír  sv. 3
Sekvenèní subsystémy a jejich implementace v programovatelných logických obvodech.
ISBN 80-214-1310-7.
NÌMEC, Karel  sv. 6
Kódové zabezpeèovací systémy.
ISBN 80-214-1312-3.
NOVOTNÝ, Miloslav  sv. 7
Nedestruktivní mìøení vlhkosti stavebních látek pomocí mikrovlnného záøení.
ISBN 80-214-1133-3.
HANZL, Vlastimil  sv. 8
Nemìøické a semimìøické kamery
v blízké fotogrammetrii.
ISBN 80-214-1135-X.
SEDLÁK, Jan  sv. 9
Santini a Pleènik. Tradice a invence.
ISBN 80-214-1357-3.

Vzpomínka na ...

Vzpomínka na Prof. Ing.
Karla Zehnulu, C
Sc.
CS
V pondìlí 19. èervence 1999
se jsme se naposledy rozlouèili
s panem Prof. Ing. Karlem
ZEHNULOU, CSc., naim pièkovým odborníkem v oblasti senzorové techniky, který zemøel po
krátké
tìké
nemoci
dne
10. 7. 1999 v Brnì.
Profesor Zehnula se narodil se
9. 11. 1928 ve Zdislavicích, okres
Kromìøí. Vysokokolské studium
ukonèil roku 1954 na Vojenské technické akademii v oboru
Sdìlovací technika. Zde také v letech 195458 pracoval jako
odborný asistent pro zamìøení mìøicí technika.
V roce 1958 pøeel na Vysoké uèení technické v Brnì na
znovu otevøenou Energetickou fakultu, kde spoluzakládal katedru automatizace a mìøicí techniky, na které pùsobil a do
konce svého ivota. V roce 1965 absolvoval pùlroèní stá na
TU v Dráïanech. V následujícím roce obhájil kandidátskou
disertaèní práci na téma Mìøení mechanického napìtí.
V roce 1974 se habilitoval prací s názvem Vyuití magnetoanizotropního principu pro mìøení kroutícího momentu. Od
roku 1975 se stal kolitelem aspirantù (doktorandù). Pùsobil
také jako dlouholetý pøedseda státních zkuebních komisí,
pøedseda fakultní komise pro zlepovací návrhy a vynálezy,
vedl øadu úspìných studentských prací ve Studentské vìdecké odborné èinnosti (vèetnì celostátního a mezinárodního
kola) a v letech 199091 byl zástupcem vedoucího ÚAMT
FEI VUT v Brnì. Po zmìnì politického systému u nás byl
v roce 1991 koneènì jmenován profesorem pro obor Automatizaèní technika.
Jako vysokokolský pedagog se orientoval od zaèátku svého pùsobení na snímaèe neelektrických (fyzikálních) velièin
a na jejich elektrické mìøení. Pro tuto oblast mìøicí techniky
zøídil na katedøe dvì laboratoøe, které jsou dodnes pouívány.
Do studia na brnìnské elektrofakultì zavedl pøedmìty Snímaèe neelektrických velièin, Mìøení neelektrických velièin
a Defektoskopii, inicializoval a podílel se na vzniku pøedmìtù Optoelektronika pro mìøicí techniku a automatizaci a Laboratorní pøístroje. Podobnì tomu bylo i pøi pøípravì nového
kurzu pro kolní rok 200001 Polovodièové snímaèe a senzorová informatika. Nemalý byl i jeho podíl pøi zajitìní prostor
pro novou laboratoø mìøicí techniky na Ústavu automatizace
a mìøicí techniky FEI VUT  Laboratoøe pro mìøení prùtoku
a tlaku. Ve kolním roce 199798 byl jetì garantem dvou
kurzù studia (Snímaèe neelektrických velièin a Mìøení neelektrických velièin), v roce 199899 jednoho povinného kurzu (Snímaèe neelektrických velièin).
Za svou témìø ètyøicetipìtiletou pedagogickou praxi pøivedl ke státní závìreèné zkouce více jak 130 diplomantù
a vychoval 6 kandidátù vìd.
Napsal dvì knihy  Snímaèe neelektrických velièin
(SNTL 1977), Èidla robotù (SNTL 1990) a na dalích pìti
se podílel. Dále je autorem 16 titulù vysokokolských skript
z mìøicí techniky, velkého poètu odborných èlánkù v èasopisech a sbornících, výzkumných zpráv, recenzních posudkù
atd.

Jeho celoivotní pedagogické úspìchy byly nìkolikrát ocenìny. K nejprestinìjím patøí jistì cena ministra kolství,
která mu byla udìlena v roce 1996, a návrh na udìlení Pamìtní medaile ke 100. výroèí zaloení VUT v Brnì za celoivotní zásluhy a rozvoj FEI, udìlení se vak ji bohuel nedoil.
I ve své vìdecké a odborné èinnosti se zabýval zejména
oblastí výzkumu snímaèové techniky a to jak klasických snímaèù, tak i polovodièových a biosnímaèù. Pøedmìtem jeho
zájmu byly také metody mìøení neelektrických velièin.
V rámci tìchto aktivit mu bylo udìleno více jak 20 patentù. Vedl, konzultoval a spolupracoval na mnoha státních,
rezortních a podnikových výzkumných úkolech s øadou
výzkumných ústavù, institucí, výrobních podnikù a firem.
Z dlouhodobìjích to byla pøedevím velmi úspìná spolupráce s Výzkumným ústavem hydraulických mechanismù
v Dubnici nad Váhom (VÚHYM  od roku 1976).
Dále je nutné uvést vývoj a realizace rùzných snímaèù,
metod mìøení a mìøicích systémù pro rùzné aplikace. Bylo to
napø. bezdotykové mìøení ovality komutátorù pro n.p. MEZ,
mìøení mechanických vlastností zemìdìlských plodù pro VZ
v Brnì, katedru Zemìdìlské technologie v Lednici (zde vznikla øada unikátních testerù), mìøení kroutících momentù pro
ZVS v Martinì a Strojírny v Pováské Bystrici, mìøení elektrického výboje a mìøení na transformátorech pro EGÚ
v Brnì, originální zaøízení pro bezdemontání diagnostiku komutátorù trakèních motorù a dalí. Zabýval se také aplikacemi
snímaèù v lékaøství. Bylo to napø. mìøení tepelného toku,
mìøení tlakù pomocí polovodièových integrovaných
membrán, mìøení mnoství vydechovaného vzduchu, embryonálních ozev, balistokardiografické metody vyetøování
v kardiologii a studené zdroje svìtla se svìtlovody pro oèní
lékaøství. V posledních letech svého velmi plodného ivota
se zabýval také teorií a zejména vyuitím ultrazvukové (akustické) emise v technické praxi a optickým vyhodnocováním
zón u kapilární izotachoforézy.
Pracoval aktivnì také v rùzných profesních a odborných
institucích a spoleènostech. Byl pøedsedou Èeského národního komitétu mezinárodní organizace pro mìøicí techniku
IMEKO a èlenem jeho mezinárodního komitétu  v obou
pøípadech pro mìøení prùtoku. Od roku 1998 byl také èlenem
oborové komise pro technické vìdy Grantové agentury ÈR.
Profesor Zehnula patøil ve svém oboru k naim pièkovým
a veobecnì uznávaným odborníkùm, který se významným
zpùsobem podílel na rozvoji snímaèù a snímaèové techniky.
Odeel neoèekávanì uprostøed intenzivní práce, s mnoha plány a koncepcemi jak snímaèù, tak metod mìøení, ale i nových
trendù v mìøicí technice.
V osobì profesora Karla Zehnuly jsme ztratili nejen
významného odborníka, vzácného, skromného a obìtavého
èlovìka, upøímného pøítele a spolehlivého kamaráda, který
dokázal kadého nejen vyslechnout, ale i respektovat jeho
názory a individualitu. Patøil k lidem s nevedním darem
pracovitosti, zodpovìdnosti, sebekáznì a organizaèních
schopností, s vestranným pøehledem a irokými zájmy, se
vzácným smyslem pro pøírodu, s citem pro èestné a taktní
jednání. Dokázal podøídit své osobní zájmy týmovým.
Splnilo se mu to, co si snad pøeje kadý pedagog a vìdecký pracovník. Pøedat nejen své bohaté odborné znalosti, zkuenosti a ivotní moudrost mnoha studentùm, ale i to, e
mnozí z nich pokraèují úspìnì dál v jeho lépìjích.
Ludvík Bejèek
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Z historie VUT

Fyzika na VUT v proudu èasu
Prof. PhDr. František Záviška
Frantiek Závika se narodil 18. února 1879 ve Velkém Meziøíèí.
Po maturitì na gymnáziu v roce 1898 pokraèoval ve studiu matematiky a fyziky na filozofické fakultì èeské univerzity v Praze.
V pátém semestru studia se Závika souèasnì stává asistentem
profesora Koláèka na brnìnské èeské technice. Po návratu profesora
Koláèka do Prahy v roce 1902 setrval Frantiek Závika jetì rok
u Koláèkova nástupce profesora Vladimíra Nováka. V roce 1902 sloil státní zkouku uèitelské zpùsobilosti z matematiky a fyziky
a v èervnu 1903 promoval. Poté nastoupil jako výpomocný asistent
u profesora Strouhala v ústavu experimentální fyziky.
Po habilitaci v roce 1906 získal roèní stipendium na pobyt
v Cavendishovì laboratoøi v Cambridge u svìtoznámých fyzikù
J. J. Thomsona a C. T. R. Wilsona. Po návratu koneènì získal stabilní místo  od ledna 1908 byl ustaven asistentem u profesora Koláèka.
Od roku 1910 pøevzal za nemocného profesora Koláèka pøednáky
a po jeho úmrtí byl v dubnu 1914 jmenován mimoøádným profesorem. Øádným profesorem teoretické fyziky se stal v roce 1919.
Ve kolním roce 192728 byl Závika dìkanem a následujícího
kolního roku prodìkanem Pøírodovìdecké fakulty v Praze.
Pùvodnì soustøeïoval Frantiek Závika svùj vìdecký zájem na
problematiku úplného odrazu svìtla od anizotropních látek (krystalù) a na zkoumání vlivu rentgenového záøení na kondenzaci vodních
par. Svou problematiku vak nalezl v teorii elektromagnetického
pole, která je hlavním oborem jeho vìdecké publikaèní èinnosti.
V podstatì jde o øeení Maxwellových rovnic ve speciálních souøadnicích a za speciálních podmínek. Jedná se o devìt prací: první je
z roku 1912, devátá z roku 1938. Frantiek Závika dosáhl výsledkù,
které byly znovuobjeveny a potvrzeny pozdìji s rozvojem techniky
velmi krátkých elektromagnetických vln.
V irí veøejnosti upoutala pozornost Závikova populární kniha
Einsteinùv princip relativnosti a theorie gravitaèní (1925). Násle-

Prof. RNDr. Josef Sahánek
Josef Sahánek se narodil 18. února 1896 v Prazeikovì. Po
maturitì na èeské reálce absolvoval v letech 19141918 studium
matematiky a fyziky na Filozofické fakultì UK v Praze. V roce 1918
nastoupil jako asistent fyzikálního ústavu na èeské technice v Brnì.
Roku 1919 vykonal státní zkouky pro uèitele na støedních kolách
z matematiky a fyziky. Na brnìnské technice obstarával mimo jiné
záznamy na meteorologické stanici. Tato èinnost dala vzniknout
Sahánkovì disertaèní práci Perodické zmìny rychlosti a smìru vìtru v Brnì. Doktorem pøírodních vìd byl promován v roce 1921 na
Karlovì univerzitì v Praze. V téme roce se stal asistentem fyzikálního ústavu Pøírodovìdecké fakulty MU v Brnì u profesora experimentální fyziky Bedøicha Mackù. S dalím asistentem dr. Josefem
Zahradníèkem se významnì podílel na zaøizování tohoto ústavu.
V letech 192729 byl profesorem I. èeské státní reálky v Brnì
a souèasnì nehonorovaným asistentem na Pøírodovìdecké fakultì
MU v Brnì. Roku 1929 se habilitoval pro experimentální fyziku na
tée fakultì. Habilitaèní pøednáka se zabývala vyuitím fotoefektu
pøi fyzikálních mìøeních. Jako docent experimentální fyziky mimo
jiné pøednáel fyziku pro posluchaèe Vysoké koly zvìrolékaøské
v Brnì a konal zvlátní pøednáky o fyzice pro posluchaèe pøírodopisu na univerzitì. Po smrti profesora Bedøicha Mackù suploval èást
jeho pøednáek, konal své vlastní docentské pøednáky, byl povìøen
vedením laboratoøí a správou spoleèných dílen.
V kvìtnu roku 1934 byla potvrzena jeho habilitace pro technickou fyziku na brnìnské èeské technice, a v èervenci tého roku byl
Josef Sahánek jmenován bezplatným mimoøádným profesorem experimentální fyziky na Pøírodovìdecké fakultì MU v Brnì. Pro nedostatek profesorských míst povolených na fakultì nebylo mono usku-
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duje Mechanika (1933) a Thermodynamika (1934). V roce 1951
vydal profesor Miroslav Brdièka z pozùstalosti Závikovu Kinetickou theorii plynù.
Frantiek Závika byl èlenem Èeské akademie vìd a umìní, Královské èeské spoleènosti nauk, Masarykovy akademie práce, Èeskoslovenské národní rady badatelské a Jednoty èeských matematikù
a fyzikù.
Profesor Závika byl v lednu zatèen gestapem a uvìznìn. Na
pochodu smrti z koncentraèního tábora Osterrode onemocnìl úplavicí a 17. dubna 1945 zemøel v Gifhornu.
Lze øíci, e Frantiek Závika byl významným pøedstavitelem
èeskoslovenské fyziky v období mezi svìtovými válkami. Jeho
pøínosem bylo, e se vìnoval aktuálním vìdeckým tématùm a významným zpùsobem se podílel na výchovì fyzikù, pøedevím na
Univerzitì Karlovì v Praze.
Literatura:
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teènit návrh profesorského sboru z roku 1930, aby byl jmenován
øádným profesorem.
V roce 1938 byl jmenován profesorem a pøednostou ústavu technické fyziky na novì zaloené Vysoké kole technické v Koicích,
která byla umístìna nejdøíve v Preovì, pozdìji v Turèianském Martinì a posléze pøenesena do Bratislavy. V roce 1939 pøijal místo
mimoøádného profesora technické fyziky na ÈVT v Brnì. Správy
fyzikálního ústavu se mìl ujmout 17. listopadu 1939; toho dne vak
byly èeské vysoké koly uzavøeny. Profesor Sahánek byl v prosinci
1941 zatèen a uvìznìn v Kounicových kolejích. Odtud byl poèátkem
února 1942 pøevezen do koncentraèního tábora v Mauthausenu, kde
23. bøezna tého roku zemøel.
Vìdecký zájem Josefa Sahánka se soustøedil hlavnì na výzkum
podmínek vzniku elektromagnetických vln. Výsledky zkoumání
uveøejnil v sedmi pojednáních: Hertzovy vlny vysílané elektrickým
obloukem (1924), Výklad vzniku krátkých elektromagnetických vln
v elektromagnetických lampách (I. 1925, II: 1928), Buzení elektromagnetických vln dvoumøíkovými lampami (1930), K problému
buzení netlumených elektromagnetických vln (1930), Buzeni Hertzových vln diodami (1932) a Buzení ultrakrátkých Hertzových vln
elektromagnetickou resonanèní brzdou elektronù (1937).
Vedle odborné èinnosti se vìnoval rovnì popularizaci vìdy.
V rùzných èasopisech uveøejnil øadu èlánkù, vìnovaných hlavnì elektøinì a atomové fyzice, pro irí okruh ètenáøù. V roce 1941 vyly ve
sbírce Cesta k vìdìní dvì knihy: Vznik svìtla v plynech a Televise. První z nich pojednává o svìtle, teorii barev, základech kinetické teorie plynù, o srákách elektronù a o výbojkách. Druhá
kniha je vìnována historii a tehdejímu stavu televize.
Za své vìdecké zásluhy byl Josef Sahánek jmenován èlenem Moravské pøírodovìdecké spoleènosti a Královské èeské spoleènosti nauk.

Z historie VUT
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Prof. PhDr. Bedřich Macků

koslovenským matematikù a fyzikù vyla jeho Fysika (1928), jedna z prvních uèebnic toho druhu u nás.
Vlastní tìitì vìdecké práce profesora Mackù spoèívalo ve fyzikálním studiu støídavých proudù uívaných v radiotelegrafii. V tomto
oboru byl naim prvním prùkopníkem.
Bedøich Mackù byl èlenem Královské èeské spoleènosti nauk,
Societé françoise physique, Èeské akademie, Moravské pøírodovìdecké spoleènosti, Jednoty èeskoslovenských matematikù a fyzikù
(od roku 1928 èestným èlenem).
V celoivotním úsilí Bedøicha Mackù zaujímá významné místo
i jeho organizaèní práce pøi budování Pøírodovìdecké fakulty MU
v Brnì, i jeho pùsobení ve funkci starosty mìsta Brna v nelehkém
pováleèném období 19211925. Podílel se i na organizaci Výstavy
soudobé kultury konané v roce 1928 v Brnì, s ní je spjat vznik
brnìnského výstavitì.
Profesor Bedøich Mackù zemøel po tìké nemoci 14. srpna 1929
v Brnì.
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Bedøich Mackù se narodil 8. bøezna 1879 v Tinovì u Brna. Po
maturitì na I. èeském státním gymnáziu v Brnì v roce 1889 studoval
matematiku a fyziku na univerzitách ve Vídni a v Praze. Ihned po
skonèení studií se stal asistentem fyzikálního ústavu u profesora
Èeòka Strouhala na praské univerzitì. V roce 1903 byl ustanoven
asistentem fyzikálního ústavu èeské techniky v Brnì. Nastoupil zde
po Frantiku Závikovi, který odeel do Prahy. Na technice pùsobil
jako asistent a do roku 1907 a v letech 1903/19041905/1906 byl
souèasnì profesorem na II. èeském státním gymnáziu v Brnì.
V letech 19071909 byl adjunktem fyzikálního ústavu èeské techniky v Brnì. V roce 1909, 11. kvìtna, se habilitoval na brnìnské èeské
technice, a o ètyøi roky pozdìji, 6. bøezna 1913, byl jmenován mimoøádným profesorem a vedoucím novì zøízeného II. fyzikálního ústavu. Na èeské technice pùsobil Bedøich Mackù do roku 1920, kdy byl
jmenován øádným profesorem. Dekretem prezidenta republiky byl
pak v této dobì jmenován øádným profesorem experimentální fyziky
Pøírodovìdecké fakulty MU v Brnì.
Vìdecké dílo profesora Bedøicha Mackù je rozsáhlé. Svoji první
práci publikoval v roce 1903, jetì v dobì svého pùsobení na praské univerzitì spoleènì s profesorem Vladimírem Novákem. Vznik
vìtiny vìdeckých prací vak spadá do období na brnìnské èeské
technice. V Brnì spolupráce Vladimíra Nováka a Bedøich Mackù
pokraèovala zejména v oblasti mìøení støídavého elektrického proudu. Spoleènì napsali uèebnici Návod pro praktická mìøení fyzikální, který vyla ve tøetím vydání pod názvem Základy praktické
fyziky (spolu s Frantikem Nachtikalem). Nákladem Jednoty èes-

Vzpomínka na ...

Vzpomínka na prof.
Petra Fleischnera
Dne 26. 5. 1999 bìhem zahranièní cesty náhle zemøel Prof. Ing.
Petr Fleischner DrSc., dlouholetý
vedoucí katedry hydraulických
strojù V. Kaplana VUT  FS
v Brnì.
Prof. Fleischner se narodil
7. prosince 1935 v Kolínì, a po absolvování gymnázia vystudoval
ÈVUT v Praze FS, obor pístové
stroje. Do zamìstnání nastoupil do
Vagonky Tatra v Kolínì. Od roku
1960 pracoval dále na fakultì strojní VUT v Brnì, kde se plnì vìnoval problematice hydraulických
strojù na tehdejí katedøe vodních strojù vedené prof. Nechlebou.
Tìitìm jeho práce byla teoretická hydromechanika lopatkových
strojù. V posledních letech se zabýval aplikací tøírozmìrné metody výpoètu axiálních turbín.Výsledkem jeho práce je mnoho návrhù a realizací turbín vodních elektráren. V této oblasti se prosadil
i na mezinárodním fóru. K nejvýznamnìjím jeho aktivitám patøilo èlenství v koordinaèním výboru Mezinárodní sítì malých vodních elektráren (IN SHP) patøící do systému OSN. Byl rovnì
èlenem dalích organizací národních i mezinárodních. Odborná

veøejnost ho zná jako dlouholetého èlena organizaèního výboru
konference Hydroturbo.
Jeho zájmy byly vestranné, od aktivního sportu v mládí (jízda
na kole, plachtìní) a po historii umìní a kulturu vùbec.
Jeho ivotní postoje byly formulovány tragickou smrtí otce, který se stal jednou z prvních obìtí nacistické zlovùle ihned v roce
1939  poloil ivot za svobodu a demokratické ideály. Zøejmì
proto i prof. Fleichner byl zásadním odpùrcem totalitních reimù
a nedemokratických metod. V dobì kdy byl na vedoucím místì
(prodìkan, vedoucí katedry), vdy pøipomínal heslo Jana Lucemburského: Slouím!. Øíkával: Nevím, proè nìkteøí na vedoucích
místech tak mnoho touí dávat najevo svou moc, a vnucovat své
názory a vùli svým podøízeným. Vedoucí má za úkol vytvoøit pro
své pracovníky hlavnì dobré podmínky pro jejich tvùrèí práci.
A jetì v jedné vìci pøipomínal tohoto stateèného krále  dovedl své
názory otevøenì a èestnì hájit, bez ohledu na postavení protivníka,
a z boje neutíkal. Symbolicky se stal po listopadu 1989 prvním
a posledním voleným vedoucím katedry hydraulických strojù.
Velkou pozornost vìnoval budování laboratoøí, bez kterých si
nedovedl pøedstavit provoz katedry. V dobì jeho vedení se staly
funkèní souèástí katedry. Pøes znaèné obtíe byly na jejich provoz
a udrení vynaloeny velké èástky.
Velmi se tìil na tøímìsíèní pobyt v Èínì, v Hangzhou International Center on Small Hydro Power, kam byl pozván ke konzultaèní a pøednákové èinnosti, a chystal se zde dopsat knihu
o vodních turbínách. Tento zámìr se mu ji nepodaøilo uskuteènit.
Doc. Ing. Zdenìk Kratochvíl, CSc., Ing. Richard Mach
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Jak je neznáte
Kdy mne vloni v bøeznu pozvala Japonská organizace
pro podporu prùmyslového designu (JIDPO) na týden do
Tokia na výstavu a sympozium o Mezinárodním bienále grafického designu Brno a èeském grafickém designu, nenapadlo mne ani ve snu, e bych mohl cestovat do Japonska
v krátké dobì znovu.

Japonský měsíc

Galerie DDD v Ósace.
Nabídka vlastní výstavy v Galerii DDD v Ósace mne zaèátkem
roku zaskoèila, ale navrhovaný èervencový termín nebyl v rozporu
se kolními povinnostmi, a tak jsem neváhal. Tato ósacká galerie
patøí ve svìtì grafického designu mezi nejprestinìjí. Je zøízena
velkou tiskaøskou firmou Dai Nippon Printing (4 500 zamìstnancù).
Díky výhodným podmínkám jsem mohl tentokráte v zemi vycházejícího slunce pobýt celý mìsíc.
Evropan na pozvánce k výstavì kromì jména, anglických názvù
výstavy a galerie, ji nerozlutí nic. Nic a na tøi písmena v mém
ivotopise  mezi japonskými znaky se tu objevuje dvakrát VUT
(jednou coby alma mater, podruhé jako pùsobitì ). Výstava byla
otevøena 8. èervence  a jak je asi v Japonsku tradicí  pøednákou.
Zamìøil jsem ji na koøeny a souèasnost grafického designu v Brnì.
Pøipomenul jsem také význam Komenského jako pionýra vizuálních
komunikací.
V Ósace jsem se spøátelil se dvìma ve svìtì známými japonskými designéry. Keizo Macui je poradce Galerie DDD. Mìsíèní nájem
5 tisíc US dolarù, který platí za své nevelké studio (se esti zamìstnanci) v kanceláøské budovì, vypovídá mnohé o japonských cenách.
Helmut Schmid (pùvodem Rakuan) tu ije ji tøicet let, a nauèil
svoji enu Sumiko vaøit i knedlíky  ale ochutnávali jsem samozøejmì stále pouze japonské moøské speciality.
Po Ósace a pøilehlých mìstech Kobe (kde ji není ani stopy po
tragickém zemìtøesení pøed 4 roky), Kjóto (bývalé hlavní mìsto
s tisíci chrámy a proslulými kamennými zahradami) a Nara (té kdysi hlavní mìsto), mne èekalo Mezinárodní design centrum Nagoja
(IDcN). Je to asi nejvìtí budova design centra na svìtì. Øeditel
Kazuo Kimura (designér rychlovlakù inkanzen) byl vloni na skok
v Brnì a navtívil i VUT. Nai studenti ho tehdy oèekávali
s typickými japonskými páskami pøes èela. Fotografii uveøejnil ve
svém èasopise a dodnes na svoji návtìvu VUT velmi vzpomíná,
stejnì jako na døevìný výtah  paternoster, který je ostatnì pro vìtinu zahranièních designérù nejvìtí raritou nejen na VUT V IDcN
ale mají podobnou pozoruhodnost. V jejich Design muzeu je nìkolik
tzv. collection towers. Jsou to na stejném principu jako paternoster
vytvoøené výstavní kóje  zasklené krabice  které s ohromným hlo-
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mozem mìní postupnì svoji pozici. V IDcN uspoøádali setkání
s grafiky oblasti Èubu. Pro nai kolu byl pouèný napø. rozhovor
s prof. Jukijou Takakitou, který má v ateliéru designu na Nagoya
Zokei University of Art and Design pøiblinì stejný poèet studentù
a týdenních hodin jako my  ale ètyønásobný poèet pedagogù.
Na dalí cestì jsme s manelkou samozøejmì nemohli vynechat
posvátnou horu Fudi (3.780 m) a pøítí zastávka byla na poloostrovì Izu-Hanto, kde nás oèekával pan Norio Moèizuki, jinak éf
International creators organization (ICO). O Japoncích je známo, e
dùleitá jednání vedou nejradìji pøi plné tabuli a tak tomu bylo
nìkolikrát i na této cestì Japonskem.
Sto kilometrù na severovýchod od Tokia leí Utsunomyia, hlavní
mìsto prefektury Toèigi. Tamní Japonská asociace grafických designérù (JAGDA) zorganizovala pøednáku na podobné téma jako
v Ósace, více vak zamìøenou na souèasnost. Grafik Hiroki Sakamoto s kolegou nás pak vyvezl do horského pøírodního parku Nikko 
místa posvátných chrámù a také místa miniaturizovaného svìta 
Tobu World Square  s modely známých staveb v mìøítku 1:20.
První den v Tokiu jsem absolvoval ji pøedem naplánovaný asi
dvouhodinový rozhovor s profesorem Takai Akijamou pro èasopis
Design no Genba (Designérská dílna). Mìl jsem se tam  mimo jiné
 vyjádøit i k akrylovým barvám Turner. Redaktorka mne pronásledovala po celém Japonsku faxy a telefonáty. U do ósackého hotelu
mi dokonce z firmy poslali sadu barev (a to tou nejrychlejí potou
cold mail; balík mi recepèní peèlivì pøedal z lednièky), co bylo
milé, ale musel jsem ve pak vozit stále sebou Navtívil jsem
i Akijamovo studio  tøípatrový dùm ve ètvrti inuku  vybavený
nejmodernìjí technikou, ale i vìrnou replikou tradièní japonské
èajové chýe. Jednou týdnì prý jí uívají. V dobì naí návtìvy mu
asistenti právì montovali ozvuèení a titulky k jeho vlastnímu videofilmu, pøipraveného k pøednáce pro studenty na jedné z tokijských
univerzit.
Byl jsem pozván i do studií známých grafikù jako U. G. Sato,
Tadanori Jokó nebo Micuo Kacui. Dalí grafik  Masuteru Aoba 
nám ukázal na Ginze pravou tokijskou Plzeòskou pivnici  pøesnì
takto èesky znìl nápis na títu  borè a pizza tam vak byly nám
nejznámìjí èeské speciality.
Poslední zajímavé setkáni probìhlo v Ginza Graphic Gallery
(GGG)  jinak sesterské galerii ósacké DDD. Právì tam pracoval
John Maeda z Massachusetts Institute of Technology. Na výstavu
pøipravoval 80 m dlouhý a 2m vysoký barevný poèítaèový tisk vèetnì jeho prezentace na asi 15 poèítaèích.
Kdyby nebylo Japonsko tak daleko  cesta zpìt do Brna trvala
celkem 30 hodin  a tak drahé (cca 10 krát vyí ceny ne u nás),
zcela jistì by mé sajonara znamenalo na shledanou opìt za rok.
Jan RAJLICH, vedoucí odboru prùmyslového designu FSI

Autor s japonským grafikem Helmutem Schmidem (vpravo)
v tradièní restauraci u slavné svatynì Ryoani v Kjótu.

