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Od 17. listopadu 1989 uplynulo 11 let

Ptali jsme se:
Sametová revoluce po jedenácti letech – jak ji vidíte?
Ing. arch. Martin Laštovička, absolvent FA VUT, od
17. listopadu 1989 předseda stávkového výboru FA:
„I po jedenácti letech ji vidím velmi pozitivně. Hlavně
celý ten obrat, který tehdy nastal směrem ke svobodě
a velkým možnostem. Nemyslím si, že by dnes bylo vše
ideální. Vadí mi například situace v soudnictví, která stále
není dobrá. Nelíbí se mi, že ve společnosti přetrvávají staré
způsoby jednání, které byly velmi výhodné za komunistů –
umění přiklonit se k těm, co mají moc. S tím se ale asi
postupně vyrovnáme… a nebo smíříme?“
Ing. arch. Marek Štěpán, absolvent FA VUT, od 17. listo−
padu člen vedení stávkového výboru FA:
„Na samotnou revoluci už skoro zapomínám. Tehdy to
byla životní událost, od které se vše měřilo, odvíjelo, ubíra−
lo, ale posléze splynulo v každodenním běhu. Mně osobně
17. listopad přinesl ještě jednu pozitivní věc – seznámil
jsem se se svou nynější ženou.“
Ing. Petra Pokorná, absolventka FP VUT, před 11 lety
studentka VUT FS:
„I dnes si myslím, že revoluce byla velmi důležitá, zna−
menala rozhodující změnu v naší společnosti i v mém osob−
ním životě. Mnoho lidí si stěžuje, že to tu po 11 letech
nevypadá lépe než dřív. Určitě zapomněli, jak se tehdy žilo.
Jsem přesvědčená, že by to tu vypadalo mnohem hůř,
kdyby revoluce v roce 1989 neproběhla.“
Předseda studentské komory Akademického senátu
VUT Jaroslav Švec:
„Ani po letech se mé dojmy ze sametové revoluce ne−
změnily. Nebyli tam tehdy jen studenti vysokých škol, ale
právě oni mi 17. listopad 1989 již několikrát živě připomně−
li. Snad nejvýrazněji jsem si jejich cíl uvědomil na demon−
straci proti rasismu a xenofobii v Brně, kterou organizovali
právě studenti VUT a MU ve spolupráci se zahraničními
studenty brněnských vysokých škol. Opomenu−li politickou
situaci ČR a budu−li se věnovat studentům, mohl jsem za
svého působení na VUT sledovat růst a posilování činnosti
studentských zastupitelských organizací deklarovaných
zákonem o vysokých školách a podpořený vedením VUT,
což považuji za známku demokratizace naší společnosti.
Vzpomeňme však na starší význam tohoto dne, který by
rovněž neměl být opomenut.“
Ing. Lukáš Výlupek, student doktorského studia VUT
FaME:
„Zaplať pánbůh za to, že se to vše událo. Jen mne mrzí,
jak rychle člověk umí zapomenout na všechno to, co bylo
špatné, bezvýchodné, co 40 let znásilňovalo celou naši
společnost. Moje odpověď tedy zní – sametovou revoluci
vidím i po 11 letech jako zcela pozitivní krok a pozitivně
nastartovaný vývoj.“
Ing. Jiří Šilhan, absolvent FSI VUT:
„Trochu si vzpomínám na to, jak se žilo ‚před listopa−
dem‘. Nechtěl bych se nikdy vrátit. Revoluce přinesla nové
možnosti, včetně kvalitního vzdělání, možnost propojení
a otevření se světu, možnost dělat to, co já chci, a ne to, co
je předem dané, nařízené. Svoboda, kterou revoluce při−
nesla, stále i po 11 letech platí.“

Petr Červinka, student FSI VUT:
„Myslím si, že 11 let je příliš krátká doba na to, aby se
spravilo to, co se za 40 let napáchalo. Jsem velmi rád, že
se věci udály tak, jak se udály. A hlavně, že se udály. Že
mám to štěstí žít jako mladý člověk v této době, protože je
lepší než ta minulá, před listopadem 1989.“
Ján Lastomírsky, student VUT FAVU:
„Studoval jsem tehdy na SUPŠ v Košicích. Naše škola
a konzervatoř v Košicích se jako jediné zapojily aktivně
do studentského hnutí. Jinde byly dveře studentům za−
vřené.
Revoluce přinesla svobodu rozhodování, do té doby bylo
vše předem do jisté míry určené. Současně ale přinesla
nutnost postarat se o sebe, být zodpovědný za své kroky,
což nemusí být někomu příjemné. Revoluci vidím i po
11 letech jako velmi pozitivní krok.“
Ing. Zdeněk Pokorný, absolvent FSI VUT, od 17. listopa−
du 1989 člen tiskového střediska FS:
„Když vidím politiku a nedávné kampaně v Jugoslávii
proti Miloševičovi, jsem dostatečně vyléčen z toho, abych
si myslel, že jsme to tenkrát vybojovali jen my, studenti.
Přesto všechno rok 1989 patří mezi nejdůležitější události
mého života. Především jsme našli odvahu vystoupit po
letech z pasivního odporu a jít s kůží na trh. Důležité bylo,
že jsme našli ochotu riskovat. Bylo nás na ‚strojárně‘ asi
30. Šest týdnů jsme tam bydleli a prožívali úplně všechno.
Od mrazů v ulicích a fandění ze strany dospělých až po
společný Štědrý večer a Silvestr ve škole. Na druhou stra−
nu jsem byl svědkem boje o budoucí koryta v době, kdy
ještě zdaleka nebylo vyhráno. Ani se nedivím, že jsou lidé
zklamaní ze současných politiků a ztrácejí paměť. Masaryk
zdůrazňoval Ježíše, shůry dané morální normy. Oni zdů−
razňují, co se jim právě hodí. Spravedlnost se stala relativ−
ním pojmem. Že jsem pesimista? – To ne, kdybych to měl
prožít ještě jednou, jednal bych úplně stejně. A jsem rád,
že jsem tehdy mohl být u toho.“
Ing. Michal Prokeš, absolvent FSI VUT, od 17. listopadu
1989 člen tiskového střediska FSI:
„Shodou okolností jsem dnes slyšel ve vlaku: ‚Kdybych
to byl tušil, jak to bude vypadat, tak jsem těma klíčema ani
nezvonil.‘ Já tento názor nesdílím. I když nejsem zrovna
dvakrát spokojen s tím co se v současnosti odehrává ve
společnosti a měl jsem původně úplně jiné představy. Za−
tím si kladu otázku, jestli to neudělat ještě jednou a pořádně
a žádné ‚tlusté čáry‘ atd.“
Ing. Petr Andrýsek, absolvent VUT FS, od 17. listopadu
1989 kreslíř tehdejších událostí v tiskovém středisku
FSI:
„I po 11 letech vidím revoluci jako kladnou a smyslu−
plnou událost. Myslím si, že to bylo něco, co zákonitě dřív
nebo později muselo přijít. Tomu, že to vypuklo právě mezi
studenty, bych nepřikládal takovou váhu. Byla to jen otáz−
ka času, kdy se to stane, a mohl s tím začít kdokoliv kdeko−
liv. Byla to krásná doba, rád na ni vzpomínám a jsem rád,
že jsem ji prožil na škole, kde to vřelo nejvíc.“
Jitka Vanýsková
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PØIPOMNÌLI JSME SI 101. VÝROÈÍ
Rok poté, co jsme uzavřeli 100 let existence naší školy,
se konalo 1. Akademické shromáždění v novém století
historie Vysokého učení technického v Brně. Byla tím za−
hájena tradice pravidelných každoročních setkání u příle−
Slavnostního veřejného 1. Akade−
mického shromáždění VUT v Brně
se zúčastnilo vedení univerzity, její
současní i bývalí akademičtí pracov−
níci, představitelé brněnských vyso−
kých škol a někteří reprezentanti
společenského a politického života
a další hosté.
V úvodním projevu rektor VUT
v Brně Prof. RNDr. Ing. Jan Vrb−
ka, DrSc. charakterizoval školu jako
dynamickou instituci reagující na zá−
jem společnosti, zájem studentů, ale
zároveň školu, která realizuje vlastní
představy o rozvoji moderní univer−
zity. Připomněl změny, které školu
čekají, a upozornil na význam faktu,
že se VUT v oblasti vědy, výzkumu
a tvůrčích aktivit řadí k nejlepším uni−
verzitám v České republice.
Vysoké učení technické v Brně
v duchu univerzitních tradic oceňuje
ty, kteří se zasloužili o vzdělání, vědu
a univerzitu. Na 1. Akademickém
shromáždění v pondělí 13. listopa−
du 2000 udělil rektor Zlatou medaili
VUT v Brně Prof. Ing. Petru Vavříno−
vi, DrSc. za zásluhy o rozvoj, vzdě−
lávání a vědy.
Profesor Petr Vavřín při této příle−
žitosti zdůraznil, že Zlatá medaile
patří celému týmu všech dosavad−
ních spolupracovníků.
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žitosti výročí naší školy. Akademická shromáždění se
budou konat vždy na počátku akademického roku
v souvislosti s datem, ke kterému se váže zřízení a začá−
tek existence brněnské techniky.

Přednášku profesora Petra Vavří−
na na téma Umělá inteligence, která
následovala, přinášíme na straně 20.
Vloni u příležitosti 100. výročí za−
ložení Vysokého učení technického
v Brně byla vyhlášena Cena rektora,
která bude udělována každoročně

v listopadu na paměť založení školy.
Letos rektor udělil 7 těchto Cen stu−
dentům magisterských a doktor−
ských studijních programů a mladým
akademickým pracovníkům a jednu
zvláštní Cenu kolektivu mladých aka−
demických pracovníků a doktorandů.

CENY REKTORA
ZA VYNIKAJÍCÍ
VÝSLEDKY
CENA REKTORA za vynikající
výsledky ve studiu v magisterském
studijním programu byla udìlena:



Bc. Hanì Koíkové, Fakulta
technologická ve Zlínì,
BcA. Jánu Lastomírskemu, Ateliér grafiky Fakulty výtvarných
umìní.
CENA REKTORA za vynikající
výsledky v doktorském studijním
programu byla udìlena:




Ing. Maxmiliánu Witmannovi,
Fakulta architektury,
Ing. Robertu Zichovi, Fakulta
podnikatelská.
CENA REKTORA za vynikající
výsledky mladých akademických
pracovníkù v pedagogické a vìdecké práci:






Ing. Jiøímu Bureovi, Ústav geodézie Fakulty stavební,
RNDr. Radimu Chmelíkovi, PhD.,
Ústav fyzikálního inenýrství
Fakulty strojního inenýrství,
Ing. Tomái Vojnarovi, Ústav informatiky a výpoèetní techniky
Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Akademické shromádìní bylo slavnostnì zakonèeno koncertem varhaníka Davida Postráneckého, áka Prof. Aleny Veselé, je stála u zrodu nástroje, na který se
hrálo. Program koncertu byl zatím patrnì nejdelí a nejnároènìjí z tìch, které na
tomto nástroji zaznìly. Po staré hudbì (D. Buxtehude, J. S. Bach), její stylová
reprodukce na nástroji této velikosti a dispozice mùe být dobøe oèekávána, byly na
programu dvì skladby romantikù, Preludium na B-A-C-H Ference Liszta a Preludium a Fuga G moll Marcela Duprého. To ovem pøedstavovalo prubíøský kámen jak
pro varhaníka (a registrátora), tak i pro nástroj, o nìm vzhledem k malé velikosti
a omezeným registraèním monostem vùbec nelze pøedpokládat, e by na nìm takto
rozmáchlá hudba mohla vyznít. Kupodivu mùeme konstatovat nejen velmi dobrý
výkon varhaníka, ale  a to je pro VUT zvlá potìující  i schopnost nástroje
reprodukovat pùsobivì takto nároènou hudbu. Pochvalu ovem zaslouí nejen varhaník, ale i jeho registrátorka. koda, e tentokrát nebyl k dispozici videopøenos z kùru,
byli bychom mìli zøejmì pøíleitost vidìt její pùsobení témìø na pokraji lidských
moností v daném omezeném prostoru. Závìr koncertu tvoøila volná improvizace, do
ní varhaník zajímavì vnoøil ozev na studentskou hymnu Gaudeamus Igitur, je
pøedtím zaznìla v autentické podobì v rámci slavnostního aktu.
Jitka Vanýsková, Jiøí Jan

ZVLÁTNÍ CENA za práci a vynikající výsledky v oblasti polymerních materiálù:
kolektiv mladých akademických pracovníkù a doktorandù Centra polymerních materiálù Fakulty technologické ve Zlínì ve sloení:
 Ing. Jarmila Vilèáková,
 Ing. Natálie Zdrailová,
 Ing. Vladimír Pavlínek, PhD.,
 Ing. Berenika Hausnerová, PhD.

5

V Brně se mluvilo o společné strategii Evropy
Ve dnech 2. a 3. listopadu 2000 se v Brnì uskuteènila mezinárodní konference
Univerzity a Boloòská deklarace poøádaná esti brnìnskými univerzitami
a Radou mìsta Brna. Ve dvoudenním programu vystoupili zástupci ministerstva kolství, vysokých kol i zahranièní experti a pøedstavitelé vysokých kol
a dalích institucí. Kromì plenárních jednání se úèastníci konference seli
v sekci technických univerzit a v sekci vojenských kol. Na konferenci zaznìla
øada zajímavých referátù. Zmíníme se o nìkterých z nich.
Na plenárním jednání prvního dne
vystoupil s podnìtným pøíspìvkem,
který se zabýval èeským vysokým kolstvím, rektor ÈVUT v Praze Jiøí Witzany. Uvedl, e by na vysokých kolách
mìl být mnohem vìtí podíl badatelské
a výzkumné práce ne práce pedagogické. Dále zdùraznil tøi úseky Boloòské deklarace i vysokokolské politiky
státu. Jsou jimi podle nìj rùst poètu
vysokokolsky vzdìlaných obèanù, integrita studentù a v souvislosti s rùstem
ekonomických poadavkù na vzdìlávání rovnì zajitìní financí pro vysoké
koly.
Jiøí Witzany hovoøil i o problému,
do jaké míry mají vysoké koly vychovávat úzce zamìøené odborníky nebo
obecnì vysoce vzdìlané obèany. Ná
vysokokolský systém je dosud statický a je otázkou, jak dokáe reagovat na
rychle se mìnící svìt vèetnì globalizace. Zdá se, e nastal také èas pro øeení
otázek kvality vysokých kol a bakaláøského systému. Podle rektora ÈVUT
je dùleité první stupeò vysokokolského vzdìlávání zamìøit prakticky na
úkor teoretických pøedmìtù, aby studenti vnímali souvislosti a vypìstovalo
se u nich kritické mylení.
K pøínosùm konference patøilo i vystoupení Ivana Wilhelma, rektora Karlovy univerzity. Ke vzniku Boloòské
deklarace a jejímu uplatòování podle
nìj vedlo celkové zaostávání Evropy
a jejího vysokého kolství zejména za
Japonskem a Spojenými státy. Boloòská deklarace dává jasnou perspektivu,
jak lze tento stav zmìnit. Ivan Wilhelm
zdùraznil jednu z potíí vysokokolského vzdìlávání, která spoèívá v rychlosti
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vývoje oborù. Poznatky v kadém oboru se kadých sedm let zdvojnásobují
a bìhem studia se tak obor významnì
zmìní. Vysoké koly z toho musí vyvodit závìry. Podle rektora Wilhelma
je blízko èeským problémùm Nìmecko, kde je systém rovnì statický a zamìøený na vrcholnou kvalitu absolventù. Pro urychlení procesu, který by
sledoval Boloòskou deklaraci, povauje také za nutné modernizaci vybavení
kol, øeení otázky jejich lepího financování a podporu mezinárodní výmìny
studentù, ale i pedagogù.
Ze zahranièních úèastníkù zaujalo
vystoupení Guy Hauga z Asociace evropských univerzit, který konstatoval,
e ve vysokém kolství jde o vytvoøení strategie úspìchu. Boloòská deklarace podle nìj vyjadøuje jasný spoleèný cíl a poskytuje program èinností,
které vedou k danému cíli. Pøedpokládaným termínem realizace mylenek
Boloòské deklarace je podle Guy Hauga rok 2011. Boloòská deklarace pojmenovává sestavu specifických problémù a mìøítek a chce dosáhnout
srovnatelného kreditového systému
v Evropì. Guy Haug zdùraznil, e nejde jen o zmìny v Èeské republice, ale
v øadì dalích evropských zemí. V závìru svého pøíspìvku Guy Haug hovoøil o chystané konferenci v Salamance, která se uskuteèní v bøeznu
2001, a konferenci ministrù kolství
signatáøských zemí Boloòské deklarace v Praze, je bude v rámci vysokokolského evropského dìní vrcholnou
událostí pøítího roku.
Znaèný ohlas mezi úèastníky konference vyvolal Claus Unger z univer-

zity v Hagenu, který vystoupil druhý
den na plenárním jednání. Uvedl, e
vechny univerzity jsou v pohybu
a èeká je øada zmìn. Zmìna od studování jednou za ivot k zamìøení
na celoivotní uèení  cesta ze slonovinových vìí k soutìivému trhu. Od
izolovaných univerzit ke spolupracujícím univerzitám, od studijního programu jedné fakulty k mezifakultnímu
studiu, od studijních programù orientovaných na jeden úèel k celému spektru programù, od lineárních programù
k programùm komplexním.
Význam konference ocenila místopøedsedkynì Rady vysokých kol Doc.
Ing. Eva Münsterová, CSc. z VUT
v Brnì. Jde o symboliku spolupráce
a otevøenosti, která se projevila jak
v pøípravì, pøi slavnostním zahájení
i v prùbìhu konference. Významná je
spolupráce a otevøenost mezi vemi
brnìnskými kolami a bylo by dobøe,
kdyby to nebyla jen formální manifestace, ale aby lo o dlouhodobý trend
vzájemných vztahù, uvedla Eva Münsterová. Pøínosem podle ní byla úèast
pøedstavitelù mimobrnìnských vysokých kol, zejména renomovaných zahranièních odborníkù, kteøí jsou osobnì angaovaní v pøestavbì evropského
vysokého kolství a kteøí dovedou poskytnout velmi dùkladné informace
a nové pohledy na vysokokolské vzdìlávání.
Je potøeba zdùraznit vysokou aktuálnost a závanost konference, která
byla zcela v souladu s evropskými trendy. Navázaly se vztahy smìrem k zahranièí, které se budou rozvíjet. Je dùleité, aby vìdomí o zmìnách, které
nastávají, pronikalo do akademických
obcí i na veøejnost, protoe jde o reformu vysokého kolství, která nemá desítky let obdobu. Jde o spoleènou strategii Evropy, zhodnotila konferenci
Eva Münsterová.
David Daniel
Sborník konference vydá VUT v Brnì.

UNIVERZITY A BOLOŇSKÁ DEKLARACE: STRATEGIE ZMĚN
Vzdìlání bylo vdy povaováno za dùleitou souèást nejen lidského ivota, ale
spoleènosti vùbec. Témìø v kadé dobì spoleènost deklarovala, e vzdìlávání
obyvatelstva je klíèem k pokroku. Nyní vak lidstvo stojí na prahu tzv. spoleènosti znalostí a z dlouhodobého hlediska se pøedevím terciární vzdìlávání
pøirozenì musí stát prioritou èíslo jedna kadého státu.
Teï u se pøi snaze o zlepování
a rozvoj nejedná pouze o to, aby bylo
nahrazeno vyuívání èasto støedovìkých metod výuky vyuitím informaèních technologií, nebo aby mìla výuka
namísto dominance vyuèujícího spíe
charakter partnerství se studentem, to
u by se mìlo opravdu stát spíe samozøejmostí. V dobì globalizace, multikulturality, rùznorodosti a pøicházející
spoleènosti znalostí musí jít tyto zmìny jetì dál.
V moderní konkurenèní dobì se do
centra vekerého zájmu dostává student a ten chce a hlavnì potøebuje jetì víc. V budoucnu zøejmì jen tìko
pøeijí univerzity, které studentùm nabízejí mnohaleté tunelové programy, ze kterých není mono pøecházet
plynule z oboru na obor, z instituce na
instituci èi dokonce z jednoho národního systému do druhého. Neuspìje
systém terciárního vzdìlávání, ve kterém prakticky nefunguje hodnocení
kvality, akreditace, podpora mobility,
èi transfer a akumulace kreditù. Není
to ale jen Èeská republika, která si to
uvìdomila, ale je to natìstí Evropa
jako celek, která zaèíná dostávat rozum. Evropské univerzity toti zaèaly cítit nebývalý tlak, a to pøedevím
ze zámoøí, a koneènì se dokázaly kriticky zamyslet nad tradièními evropskými systémy vysokého kolství
a pøiznat, e nìkolik pøítích let musí
být pro evropské vysokého kolství
obdobím strategických zmìn.
Tomu vemu by mìla pøispìt právì
Boloòská deklarace, která nejene vyzývá k vytvoøení evropského prostoru
terciárního vzdìlávání, ale také pojmenovává klíèové oblasti jako jsou právì
mobilita, dvoustupòový systém studia,
akreditace, hodnocení kvality, evropský kreditní systém atd. Vìtí dùleitost ne podpis zástupcù 29 zemí Evropy pod textem této deklarace má ale
ten fakt, e se tímto vechny signatáøské zemì zavázaly k dalí spolupráci
v dané oblasti. Toto je zøejmì nejvìtí
klad celé této deklarace, nebo jen díky
tomu se nestala dalím zkostnatìlým

dobrovolným a nezávazným pamfletem, který je u pøedem odsouzený
k zapomnìní. Boloòská deklarace se
naopak stává motorem procesu zmìn,
a to na vech úrovních.
Nejlepím dùkazem toho, e se jedná o proces, který prostupuje nejen
vechna mezinárodní jednání v oblasti
terciárního vzdìlávání, ale dokonce u
i jednotlivé univerzity, byla konference s názvem Univerzity a Boloòská deklarace: Strategie zmìn. Tato mezinárodní konference se ve dnech 2. a 3.
listopadu 2000 konala na pùdì brnìnské Nové radnice a spoleènì ji poøádaly vechny brnìnské univerzity. V prùbìhu slavnostního zahájení a úvodního
plenárního jednání zaznìly dva zøejmì
nejdùleitìjí pøíspìvky celé konference. Jednalo se o pøíspìvky Dr. Kennetha Edwardse a Dr. Guy Hauga, kteøí
jsou nejvyími pøedstaviteli Asociace
Evropských Univerzit (CRE). Tato organizace se sídlem enevì je mezi zasvìcenými povaována za jakéhosi duchovního otce celé Boloòské deklarace,
pøièem pøedevím jméno Dr. Haug
bývá v souvislosti Boloòskou deklarací skloòováno ve vech pádech.
Prezident Asociace Evropských
Univerzit Dr. Kennth Edwards
a Dr. Guy Haugh se ve svých pøíspìvcích zamìøili na vzrùstající poptávku
po vzdìlání. Lidem u v souèasné
dobì opravdu nestaèí støedokolské
vzdìlávání a tak se terciární vzdìlávání dostává pod nebývalý tlak ze strany
poptávky. Tento trend je dobøe viditelný i u nás, kdy prakticky zdvojnásobení kapacity èeského vysokého
kolství bìhem 90. let stále nestaèí na
uspokojení poptávky. U nás je tento
problém moná jetì palèivìjí, nebo
nae univerzity musí z kapacitních
dùvodù stále odmítat také ty studenty,
kteøí pøi pøijímacích zkoukách prokáí, e mají více ne dostaèující
schopnosti pro absolvování daného
studijního programu, a to je asi opravdu velká koda. Dalím tématem byla
potøeba autonomního postavení univerzit, které se vak nemohou chovat

jako uzavøené èerné skøíòky, které
jsou otevøené jen pro elitu národa
a nikdo jiný do nich nesmí a ani nevidí. Univerzity se v dnení dobì jednodue musí otevøít spoleènosti, protoe
právì spoleènost a její daòoví poplatníci jsou ti, kteøí chtìjí vìdìt, jak se
s jejich prostøedky zachází. V tomto
smìru je nejvìtí potenciál zakotven
v oblasti celoivotního vzdìlávání,
kde na sebe univerzity berou roli poskytovatele vzdìlávání pro co moná
nejirí spektrum obyvatel. S tím samozøejmì souvisí také trend studijních
programù doslova uitých na míru jednotlivým studentùm, èemu podle Dr.
Edwardse významnì napomáhá právì
rozvoj informaèních a komunikaèní
technologií, které dávají univerzitám
a jiným vzdìlávacím institucím do rukou zcela nový nástroj k íøení vzdìlání ve spoleènosti. Celkový systém
øízení univerzit se tedy zaèíná velmi
podobat trnímu mechanizmu, tak jak
jej známe ze ziskového sektoru. Univerzity se musí nauèit bojovat o své
místo na slunci s konkurencí, musí se
umìt doslova pøetahovat o ty nejlepí
studenty a v neposlední øadì se musí
snait zakládat sítì institucí terciárního vzdìlávání, které spolu i pøi tak
silném konkurenèním boji dokáí
v mnoha oblastech spolupracovat, protoe jen ti nejlepí pøeijí. Moná to
celé zní a pøíli tvrdì, ale proè by ve
vzdìlávání mìlo zbýt místo na ty, jejich schopnosti pøedávat znalosti jsou
jen prùmìrné èi podprùmìrné? Vzdìlání se jednodue stává základem kadé spoleènosti a ta pøece nechce být
ani prùmìrná, nato podprùmìrná.
Nejen od pøedstavitelù CRE, ale
i z vìtiny ostatních pøíspìvkù na této
konferenci zaznívala jetì jedna, a to
zøejmì nejdùleitìjí mylenka celé Boloòské deklarace. Úèastníci doslova
volali po pøirozeném vzniku a vývoji
evropského vzdìlávacího prostoru bez
jakýchkoliv snah o násilnou regulaci èi
ovlivòování z pozice státní moci. Krása celého boloòského procesu toti tkví
v jeho dobrovolnosti a je jen na vùli
kadého státu a kadé vzdìlávací instituce, zda do tohoto proudu zmìn skoèí
a nechá se jím strhnout, nebo se, jak
øekl Guy Haug, rozhodne nést náklady spojené s tím, e se bude plavat proti proudu.
Luká Výlupek
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S Prof. Ing. PETREM VAVŘÍNEM, DrSc. O PROJEKTU U3V
V souladu s Dlouhodobým zámìrem a se Statutem Vysokého uèení technického v Brnì byl v aule Centra VUT
s novým akademickým rokem zahájen i cyklus pøednáek
a semináøù pod názvem Univerzita tøetího vìku (U3V). Je
U3V je koncipována jako tøíletý cyklus pøednáek a semináøù nabízených
v tematických blocích. Tyto pøednáky
a semináøe probíhají v akademickém roce
zpravidla s frekvencí jedné (vìtinou
60minutové) pøednáky nebo semináøe
týdnì, tedy 2426 pøednáek roènì. První
dva roèníky obsahují tematické bloky
z klíèových oborù fakult VUT, tøetí je specializovaný podle výbìru posluchaèe. Nutno jetì dodat, e úèastníci U3V mají statut posluchaèù univerzity, nejsou vak
studenty ve smyslu zákona è. 111/1998
Sb. o vysokých kolách a vech navazujících a doplòujících zákonù a ustanovení.
Profesoru Petru Vavøínovi z realizaèního
týmu U3V jsme poloili u pøíleitostí
zahájení prvního semestru nìkolik otázek.
Proè Univerzita tøetího vìku na VUT?
Tento projekt vznikl z øady dùvodù.
VUT v Brnì je moderní, technicky zamìøená vysoká kola univerzitního typu,
která plní nejen tradièní úlohy univerzit,
co jsou výchova odborníkù a vìdeckovýzkumná èinnost, ale tak jako ostatní
univerzity na svìtì se stále více otevírá
veøejnosti a podílí se na ivotì spoleènosti. Minula doba uzavøených akademických kruhù a elit. Významnou souèástí

neprofesním zájmovým studiem obèanù Èeské republiky,
zejména v seniorském vìku, je v souladu s koncepcí celoivotního vzdìlávání na VUT a tvoøí jeden z modulù Centra
vzdìlávání a poradenství VUT (CEVAPO).

tìchto aktivit jsou rùzné formy celoivotního vzdìlávání, kterými koly reagují na rychlost, s jakou se v posledních
letech rozvíjí poznání, vìda i pouívané
technologie. Prodluuje se prùmìrný vìk
lidí. Velká vìtina seniorù, kteøí ukonèují aktivní pùsobení ve svých oborech, je
fyzicky i psychicky stále výkonná. Tato
výkonnost se vak bez pravidelného tréninku rychle ztrácí. To platí zejména
o duevních schopnostech. Proto mnoho
univerzit na celém svìtì organizuje nejrùznìjí formy pøednákových cyklù, zamìøených právì na lidi v seniorském
vìku. Masarykova univerzita v Brnì zaèala s pøednákami pro seniory ji pøed
nìkolika lety.
Jsou to právì technické vìdy, které
se rozvíjejí s naprosto nebývalou rychlostí. Vyuití poèítaèù, komunikaèní
technologie, technika bydlení, doprava
 to jsou jen namátkou vybrané oblasti,
se kterými kadý z nás pøichází dennì
do styku a bez nich u prakticky nelze
ít. Øadì lidí (a to nejen v seniorském
vìku) èiní potíe se s touto invazí techniky a technologií do kadodenního ivota vyrovnat. Domnívali jsme se proto,
e bude vhodné uspoøádat pøednákový
cyklus, který by pøijatelnou formou zejména tìm lidem, kteøí ve své profesi

Takøka stoprocentní úèastí na dobrovolné doplòkové aktivitì, tedy monosti pøístupu l
poèítaèùm a na Internet, byli organizátoøi pøekvapeni. Foto: P. Janíèek
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nemìli monost se s tìmito vìcmi seznámit, umonil jim porozumìt a lépe je
pouívat. Dosavadní prùbìh Univerzity
tøetího vìku nae pøedpoklady plnì potvrdil.
Kolik uchazeèù se pøihlásilo?
Z kapacitních dùvodù bylo nutno omezit poèet míst. Pøedpokládali jsem, e
pøednáky se budou konat jednou týdnì
v aule rekonstruované budovy Centra
VUT na Antonínské 1. I ve volbì sálu
byl zámìr. Kromì odborné náplnì tìchto
pøednákových kurzù pro seniory je tøeba mít na zøeteli spoleèenskou stránku
vìci. Skoro bych øekl, e pravidelná setkání a vzájemné kontakty posluchaèù
i neformální debaty nejen o tématech
pøednáek jsou stejnì cenné, jako pøednáky, které ovem také musí být na vysoké úrovni jak odborné, tak didaktické.
Prostøedí zde hraje velkou roli. Nové prostory Centra VUT jsou k tomuto úèelu
dostateènì reprezentativní a vhodné.
Zmínìná aula má kapacitu 125130
míst. Poèet uchazeèù pøevýil nae monosti o nìkolik desítek, take jsme v závìru museli uchazeèe odmítat.
Kdo jsou posluchaèi U3V?
Podle pøedpokladù pøevládají lidé
seniorského vìku, i kdy nejmladí
úèastnice se narodila v r. 1964. Nejstarí
je roèník 1921, èili brzy oslaví 80 let.
Zastoupení en je více ne rovnoprávné,
vedou o ètyøi. Zhruba polovina úèastníkù
má akademický titul z nejrùznìjích
oborù.
Na MU ji mají nìkolikaleté zkuenosti. Spolupracujete s nimi?
Nìkteré zkuenosti jsme vyuili hned
na zaèátku pøi formování zásadních pravidel a forem U3V. S paní prorektorkou
Brázdovou z Masarykovy univerzity jsme
také pøedbìnì dohodli vzájemnou prostupnost obou akcí. To znamená, e nai
studenti mohou navtìvovat pøednáky na
MU a naopak. Naráí to ale na kapacitní
monosti, protoe dosavadní zkuenosti
na obou stranách jsou takové, e úèast na
pøednákách je takøka stoprocentní a pak
jsou k dispozici u jen místa k stání,
co není vyhovující. Moná, e zkusíme

nìjakou formu audiovizuálního rozíøení
kapacity (pøenos do pøilehlých prostor).
Co dál?
Pro U3V na VUT jsou dalí kroky celkem jasné. Tematicky máme zpracovány
pøednáky pro 1. roèník. Teï pøipravujeme detaily 2. roèníku, kde by jetì nemìla být výrazná specializace. Podle pùvodních pøedpokladù by se úèastníci rozdìlili
podle zájmu teprve ve 3. roèníku. Pøe-

kvapil nás vak silný zájem o pouití poèítaèù. V rámci prvních dvou pøednáek
jsme souèasným studentùm 1. roèníku
umonili pøístup na Internet. Pøesto, e
lo o naprosto dobrovolnou doplòkovou
aktivitu, úèast byla (a i nadále je) takøka
stoprocentní.
Uvaujeme proto o otevøení specializovaného kurzu, jeho náplní by bylo pouívání standardních programù (Word,
Excel apod.) i speciálnìjích nástrojù pro

kreslení, tvorbu prezentací atd. Na co
naráíme, je jasné: nedostatek vícekapacitních uèeben vybavených poèítaèi. Hledáme sponzory, podali jsme ádost
o mezinárodní grant. V mezinárodní organizaci EUCEN (European Universities
Continuing Education Network), jejím
je VUT od roku 1999 plnoprávným èlenem, jsme získali øadu partnerù a kontaktù.
Pøipravil: L. Svoboda

ANKETA S ÚČASTNÍKY U3V
Úèastníkù Univerzity tøetího vìku jsme
se zeptali:
1. Proè se úèastníte cyklu pøednáek
univerzity tøetího vìku na VUT v
Brnì?
2. Co vás na dnení pøednáce o optoelektronice zaujalo?
Leo Minstr, Brno
 Pøedevím to byla snaha rozíøit svùj
duevní obzor a získat informace
z takových oborù, se kterými jsem se
døíve nesetkal. Konkrétnì minule to
byla napøíklad pøednáka na téma satelitní a druicové systémy.
 Byla to právì ta novost tématu, ale
bohuel je to pomìrnì sloité téma,
které by asi vyadovalo hlubí pøípravu jetì pøed vyslechnutím této
pøednáky. Rychlý pøehled byl vak
podán dostateènì.
Zdenka Matonohová, Brno
 Nechtìla jsem duevnì zlenivìt.
 Byly to optické systémy a zejména
pouití laseru. Mám k tomuto tématu
toti blízko z hlediska pøedchozího
zamìstnání.
Jaroslav N., Brno
 Chci si udret kontakt se svìtem techniky, celý ivot to byl mùj koníèek,
i kdy jsem proel humanitním vzdìláváním.
 Téma pøenosu dat pomocí optických
metod je velmi zajímavé, jenom mì
dnes trochu zarazila pøíliná odbornost pøednáky.
Eduard Kaòa, Moutnice
 Zajímavosti ze svìta techniky a snaha rozíøit si znalosti. Pøed padesáti
lety jsem skonèil støední vzdìlávání
a pak na vysoké automobilní se taková témata nabrala. Potøebuji mít pøehled o tom, co se v souèasné dobì
dìje.



Zaujaly mì hlavnì systémy pøenosu
dat do vesmíru. O systémy kosmických letù se toti zajímám u od roku
1952.
Ludmila ., Brno
 Cítila jsem potøebu rozíøit své znalosti v technických oborech i v dùchodovém vìku. O univerzitì jsem se



dozvìdìla z rozhlasu, a tak jsme pøila. Úroveò univerzity tøetího vìku na
VUT je opravdu výborná.
Jsem sice ekonomka a dnení téma
optoelektroniky mi není tak docela
blízké, ale jsem ráda, e jsem mohla
získat aspoò základní pøedstavu.
Pøipravil: D. Daniel
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ZÁVĚRY zasedání rozšířeného vedení VUT v Brně
Pøedstavitelé Vysokého uèení technického v Brnì, jeho
fakult a zástupci CVISu se 3. a 4. øíjna 2000 zúèastnili
výjezdního zasedání. Ve Velkém Meziøíèí po dva dny
v hlavním sále hotelu Amerika diskutovali o problémech
týkajících se Dlouhodobého zámìru VUT a jednotlivých
fakult. Jednalo se také o aktuálních krocích pro rok 2001
i v delím èasovém horizontu.
Za úèasti pøizvaného emeritního rektora Prof. Ing. Pet-

Závìry byly shrnuty do dvanácti bodù
1. Dlouhodobé zámìry VUT a jeho fakult jsou významnými
dokumenty strategického øízení VUT. Jejich pøíprava, projednávání na úrovni fakult i VUT a na spoleèných zasedáních jsou zásadní pro jejich pøijetí a naplòování.
2. Rozvíjení studijních programù a forem studia v trendech
vyjádøených Boloòskou deklarací je veobecnì uznanou
prioritou VUT i jeho fakult a bude zabezpeèováno:
 aktivitou fakult,
 snahou o pøijatelnou kompatibilitu v rámci VUT,
 sledováním a reflexí vývoje na vysokých kolách v ÈR
i v zahranièí,
a bude primárnì sledována prùchodnost mezi studijními
programy jak v rámci VUT, tak zejména v rámci ÈR.
3. Vichni úèastníci podpoøili dynamický pøístup k vývoji poètu studentù a jsou si vìdomi moných rizik, která
s dynamickým vývojem souvisejí.
4. Jednoznaèná shoda je v názoru, e tvùrèí èinnost v celém
irokém spektru patøí k základní èinnosti VUT, která musí
být strategicky øízena a rozvíjena. K tomu:
 je vysloven souhlas s poadavkem výraznì zvýit podíl
akademických pracovníkù, kteøí jsou nositeli projektù
v rámci programù úèelového a institucionálního financování,
 budou zformulována kritéria hodnocení tvùrèích aktivit v souvislosti s financováním, habilitaèním a jmenovacím øízením, které budou odráet celé spektrum aktivit tvùrèí èinnosti na VUT.
5. Po výkladu zastupujícího dìkana FaVU byly akceptovány
a podpoøeny závìry z projednávání principù DZ FaVU
s vedením VUT.
6. V iroké diskusi k probíhající centralizaci celoivotního
vzdìlávání, tìlovýchovy a sportu a k úvahám o centralizaci výuky jazykù, event. dalích pøedmìtù jednoznaènì pøevauje názor, e je tøeba:
 plnì podpoøit a prosadit zámìry v CEVAPO a CESA,
 zahájit váné diskuse o jazykové pøipravenosti, a to
centralizací základní výuky jazykù a oborovou decentralizací jazykové zpùsobilosti studentù,
 pøi úvahách o budoucí struktuøe VUT a formulaci DZ
pro dalí období zvaovat dalí monosti.
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ra Vavøína, DrSc. probìhla diskuse k problematice návrhu na rozdìlení FEI na Fakultu elektrotechnickou
a Fakultu informaèních technologií.
Diskusi na téma Informaèní systém VUT otevøel za úèasti zástupcù CVIS pøizvaný pøedseda Rady pro informaèní systém VUT Prof. Ing. Tomá Hruka, CSc.
Diskusí o rozpoètu VUT a vypracováním závìrù výjezdní zasedání skonèilo.
7. Byly plnì akceptovány formulované dùvody pro rozdìlení
FEI na Fakultu informaèních technologií a Fakultu elektrotechniky a podpoøen poadavek, aby z úrovnì vedení
VUT byly zahájeny konkrétní kroky k otevøení této monosti v prvé øadì inovací DZ VUT v souladu se závìry
projednávání DZ FEI s vedením VUT.
8. Vytvoøení systému mezifakultního financování výuky na
VUT je vemi úèastníky jednání pokládáno za zásadní problém pro rozíøení mezifakultní spolupráce a uskuteèòování nadfakultních studijních programù, které jsou pro rozvoj VUT nutné. Je proto plná shoda v poadavku na
dopracování a posouzení pøedloených i následnì pøipravených variant s cílem do konce tohoto akademického roku
vydat na úrovni VUT principy a pravidla mezifakultního
financování.
9. Vytvoøení moderního a funkèního informaèního systému
VUT je základním operativním i strategickým úkolem:
 informaèní systém bude realizován jako strukturovaný a dynamický s tím, e bude maximalizován objem
informací spoleèný fakultám a ostatním souèástem
a zaøazený do vrstvy VUT, ve vrstvì fakult a souèástí budou pøedevím informace a data specifická pro
tyto souèásti; k centrálnì spravovaným datùm bude
pøístup øízený systémem pøístupových práv navrený
koordinátorem informaèních technologií a realizovaný CVIS,
 na úrovni VUT a jednotlivých fakult budou vytvoøeny
podmínky pro dùsledné organizaèní zabezpeèení funkènosti rozhraní fakulta  VUT.
10. Byl vysloven souhlas s pøedloenými zásadami rozpoètových pravidel pro rok 2001. Na základì názorù v diskusi
bude v detailech dopracován.
11. Vzhledem k závanosti a významnosti personální a mzdové politiky na VUT a nutnosti dané zákonnými pøedpisy
bude zpracován nový mzdový pøedpis, který bude respektovat tendenci zvyování mezd ve kolství.
12. V souvislosti s dlouhodobým výhledem dislokace VUT
provìøí FA urbanistickou studii èásti Brno-jih se zaèlenìním fakult architektury a výtvarných umìní v návaznosti
na urbanistické studie Starého Brna a pøedloí vedení
VUT.

Vlna zájmu o vysokoškolské studium • Představilo se 108 fakult

GAUDEAMUS 2000
Nová nabídka vysokoškolského
a univerzitního vzdělávání – to byl
v prostorách Brněnských veletrhů a vý−
stav ve dnech 23.–26. října veletrh Gau−
deamus 2000.
Letošní veletrh navštívilo o několik
tisíc návštěvníků více než loni, a zdá
se, že to signalizuje další nárůst zájmu
o vysokoškolské obory studia. Také
počet vysokých škol byl vyšší, oproti
loňskému roku přibyly tři, takže
v pavilonu H nakonec nabízelo informa−
ce 46 vystavovatelů se sto osmi fakult−
ami.
Nejčastějšími návštěvníky veletrhu
Gaudeamus byli studenti závěrečných
ročníků středních škol, pro které je roz−
SPOLUPRÁCE S EKONOMICKOU
FAKULTOU V TORUNI OD ROKU 1974

hodování o volbě vysokoškolského stu−
dia nejaktuálnější. Zájem o podrobné
informace o podmínkách přijímacího
řízení, ale hlavně vlastního studia má
podle školských odborníků přispět
k tomu, aby se snížila „úmrtnost“ stu−
dentů prvních ročníků. Nový trend, kte−
rý se na letošním veletrhu informací
o pomaturitním vzdělávání projevil, je
zvýšený zájem slovenských středoško−
láků o české vysoké školy.
Mezi vystavovateli bylo i Vysoké
učení technické v Brně, které zájem−
cům nabízelo veškeré potřebné infor−
mace. Zájemci mohli získat podrobné
informace o všech studijních progra−
mech a oborech, ale také příručky pro
přípravu k přijímacím zkouškám. Na−
příklad uchazeči o studium na Fakultě

strojního inženýrství si mohou virtuální
přijímací zkoušku složit na internetové
adrese:
http://members.tripod.com/~sea−
man_K/skola/prijimacky.html. Jedná se
přirozeně jen o simulovanou zkoušku
a otázky při té opravdové budou jiné.
Nicméně čas, který je třeba dodržet, je
stejný. Nabízí se tak možnost předem
si ověřit, zda míra znalostí k přijetí na
FSI je dostatečná.
Angažovala se i studentská unie,
která nabízela kontakty pro případné
podrobnější informace. Například stá−
nek Fakulty elektrotechniky a informa−
tiky VUT zaznamenal největší zájem
o studium sdělovací techniky, kyber−
netiky a informatiky. Stánky VUT byly
podle informací vedoucí studijního od−
dělení FEI VUT Bohumily Kolářové hod−
noceny jako nejlépe připravené a záso−
bené potřebnými materiály. D. Daniel

SLAVNOSTNÍ PROMOCE
V pátek 27. øíjna 2000 se v reprezentaèní aule Centra VUT uskuteènila slavnostní promoce absolventù VII. Mezinárodního manaersko marketingového
studia. Obdreli certifikát o absolvování uvedeného studia jak od naí fakulty,
tak i od Ekonomické fakulty v Toruni.
Souèasnì probìhla imatrikulace novì
pøijatých studentù do ji VIII. bìhu tého studia.
Studium je zamìøeno na vzdìlávání øídicích pracovníkù z ÈR a Polska. Je realizováno v kooperaci s Univerzitou
M. Kopernika v Toruni (Polsko). Spolupráce mezi FP a UMK trvá ji 26 let.
Slavnostního ceremoniálu se zúèastnil
vrcholový management Fakulty podnikatelské v èele s jejím dìkanem Doc.
Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA. Fakultu ekonomickou v Toruni reprezentoval její dìkan Prof. Dr. hab. Jerzy
Wisniewsky. Slavnostnímu aktu byla
pøítomna kancléøka VUT PhDr. Jitka
Vanýsková.
Zahranièní hosté byli spokojeni nejenom s prùbìhem a organizací promoce
a imatrikulace, ale obdivovali také
krásné a moderní prostory budovy Centra, vèetnì atriového prostoru a schoditìm vtipnì øeeného vstupu do pøísálí auly a samozøejmì také aulu
samotnou.
Petra Hendrychová
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TŘICET TISÍC SVÍČEK NA PODLAZE KOSTELA
Prostory Opavské galerie v bývalém kostele sv. Jakuba se v øíjnu
staly místem pozoruhodné výtvarné akce, kterou v nich uskuteènil
student estého roèníku Fakulty
výtvarných umìní VUT v Brnì
Ján Lastomírsky. Bìhem jednoho
veèera se podlaha rozzáøila tøiceti tisíci svíèek a vznikl tak záøící
koberec, jeho poslední èásti uhasínaly hluboko po pùlnoci.
VEÈER SVÌTEL
Performance výtvarníka Jána Lastomírskeho byla velmi nároèná na
pøípravu a koordinaci  lo o synchronní zapálení desítek tisíc svíèek, hlavní efekt spoèíval právì
v jejich souèasném rozsvícení. Do
Opavy proto autor realizace odjel ji
den pøed akcí spolu s mnostvím pomocníkù. K tìm patøili jednak jeho
brnìntí spoluáci, jednak studenti
opavských støedních kol a Slezské
univerzity v Opavì. Celkem se pak
v obou dnech na pøípravì výtvarného pøedstavení podílelo nìkolik desítek mladých lidí.
Nejprve lo o to pøesnì urèit, kde
která z tøiceti tisíc svíèek bude mít
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své místo. To byl úkol autora projektu, který na zem køídou nakreslil
sí rozmístìní svìtelných bodù.
Celá plocha byla rozdìlená na tøi
èásti, v nich se pohybovalo pøes
tøicet lidí. Kadý z nich mìl svùj
úsek, za jeho zapálení odpovídal.
Zapalování probíhalo tak, e se vysypávaly potøebné poèty svíèek, narovnávaly se jim knoty a rozloily
se na urèená místa. Èlovìk, který je
zapaloval, musel couvat. Nejvìtí
potí byla v tom, e se u vìtinou
nedalo vracet ke patnì zapáleným
svíèkám, protoe hustota jejich rozmístìní to nedovolila, vysvìtluje
techniku pøípravy své práce Ján
Lastomírsky. Ve své performanci
musel poèítat i s tím, e svíèky budou zhasínat, ukázaly to døívìjí
ovìøovací experimenty, pøi nich
vdy na metru ètvereèním nìkolik
svíèek zhaslo. Tomu mìl zabránit
technický zlepovák  miniaturní
chùdy, na nich se výjimeènì dalo
vstoupit mezi hoøící svíèky. Kromì
ètyøiceti lidí, kteøí svíce zapalovali,
a dvaceti, kteøí je støídali, mìla kadá skupina svého asistenta, který
dodával svíèky. Navíc ve doku-

mentovali ètyøi fotografové a dva
kameramani.
Výsledkem více ne ètyøiadvacetihodinové pøípravy pak byl v pondìlí
veèer chrám naplnìný záøivým kobercem. Oproti pùvodnímu konceptu navíc dostali monost diváci, kteøí akci v Opavì navtívili. Koberec
svìtla nakonec nezakrýval celou plochu podlahy kostela. To umonilo
vstup publika. Øekli jsme si, e by
bylo velmi pøíjemné, kdyby návtìvník mohl obejít celou plochu, uvidìt
tak svítící plochu z rùzných úhlù, tøeba i pohled z presbyteria, øíká výtvarník. Celá plocha nakonec záøila
od osmnácti hodin a i kdy místy
svíèky zhasínaly, celkový zámìr akce
to nenaruilo. Vyhasínání se sice
objevilo, potìilo mì ale, e právì
tato vìc, ze které jsem mìl obavy,
pøinesla nový efekt  to, e èást plochy hoøela intenzivnìji a èást o nìco
ménì, pùsobilo zajímavìji ne stejnomìrné osvícení.
GENEZE SVÌTELNÉHO
PROJEKTU
Projekt práce se svìtlem v prostoru
chrámu vznikal dlouho a proel øa-

dou promìn. Pøed dvìma lety jsem
vyváøel grafický cyklus technikou litografie. Mìl jsem vymylené i objektytotemy, které jsem vsazoval do
vymylených prostorù. Z toho vzeel nápad tyto sloité znaky spojit
s nìjakým reálným prostorem, hovoøí o poèátcích svého projektu Ján
Lastomírsky. V té dobì objevil v Brnì
bývalou továrnu Vaòkovka. Vznikly první nákresy minimalistických
objektù, které poèítaly s prostorem
bývalé továrny. Ukázalo se, e vymylené objekty u nemusely být tak
sloité jako u prvních grafik. Pak
pøila má bakaláøská práce, kde jsem
dìlal velkoformátovou grafiku. Tehdy mì napadlo naválet celou plochu
podlahy modrou barvou. U nelo
o nový objekt, který bych tam umisoval, ale o manipulaci s celým prostorem. Modrou plochu lze vnímat
jako vodu, napadlo mne proto vysypat podlahu sklem. S tímto nápadem
okamitì pøila mylenka na svìtlo.
Sklo a svìtlo jsou pøíbuzné prvky.
Uvaoval jsme o soustavì èoèek které by do prostoru pøivádìly svìtlo,
ve by ale bylo velmi drahé. Napadlo
mì, e nejjednoduí budou svíèky,
popisuje detailnì genezi své performance Ján Lastomírsky.
Postupnì vznikaly rùzné variace jak
pokrývat podlahy, jak technologicky postupovat. Pøíprava projektu
obnáela dlouhé testování a mnoství zkouek. Musely být zjitìny
doba, po kterou svíèky hoøí, musely se otestovat rùzné typy a statisticky zjistit, jaké procento jich pøi
delím hoøení zhasíná. Velkou starost také pøedstavovaly finance. Od
zaèátku bylo jasné, e projekt bude
i pøi nejúspornìjím uvaování nároèný. Bìhem shánìní prostøedkù se
Ján Lastomírsky obrátil na více ne
sto institucí. Nejdøív to byly banky,
pojiovny a spoøitelny. Následovaly spoleènosti a firmy vyrábìjící

nebo obchodující s koberci (souvislost s pokrýváním ploch v prostoru),
pak pøily na øadu firmy montující
podlahové topení a výrobci svìtelných zdrojù, dokonce i výrobci
protipoárních a hasicích zaøízení.
Ve bez úspìchu. Nakonec finanèní
situaci vyøeil grant ministerstva
kultury, i tak uspoøádání akce pro
mladého výtvarníka znamenalo pùjèování penìz. I po vyøeení finanèní otázky ale problémùm konec
nebyl. Zjistilo se toti, e do Vaò-

pøipomínaly oblouky tovární haly
z 19. století, to zarezonovalo s pùvodním zámìrem, øíká Lastomírsky,
který za svùj projekt získal jedno ze
sedmi ocenìní rektora VUT urèených studentùm za vynikající práce.

kovky výtvarná produkce nesmí,
protoe Magistrát mìsta Brna
a Fond národního majetku nemají
vyjasnìno, komu objekt patøí.
Nastalo hledání nového vhodného
prostoru. A letos v kvìtnu se uskuteènily první kontakty s Domem
umìní v Opavì a s tamním galeristou Martinem Klimeem. Ján Lastomírsky si nejprve od nabízeného
prostoru bývalého kostela mnoho
nesliboval. Mìl jsem podle fotografií pocit, e je prostor v Opavì
pøíli komorní. Kdy jsem se tam
vak v pùli èervna pøiel poprvé podívat, hned jsem vìdìl, e to je to
pravé místo a zaèali jsme pøipravovat akci. Oblouky chrámové lodi mi

výtvarníkù, a tak je pøirozené, e se
snaíme o takové kontakty, jakým je
spolupráce s Brnìnskou FaVU,
uvedl Martin Klime z Domu umìní
v Opavì, podle nìj je dalí spolupráce moná.
Po opavském úspìchu svého projektu Ján Lastomírsky myslí spí na
úspìné ukonèení studia ne na dalí performance. Pùvodnì jsem zamýlel celou sérii kobercù, teï
se ale musím nadechnout, musím
dokonèit diplomovou práci. Mám
ale vymylené dalí projekty, na
které snad dojde pozdìji.
David Daniel

DALÍ KOBERCE ÈEKAJÍ
Akce v Opavì kromì zajímavé výtvarné akce znamenala také kontakt
mezi tamním domem umìní a brnìnskou FaVU. Cílevìdomì chceme
pøedstavovat nastupující generaci

Foto: A. Motejl
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ZÁKLADEM JE STRUKTURA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
S Prof. RNDr. Miroslavem Liškou, DrSc., předsedou Akreditační komise České republiky o přípravě akreditací vysokých škol

V jaké fázi jsou akreditace na VUT
v Brně?
Zákon o vysokých školách sta−
novuje, že se studijní obory, které
byly ministerstvem školství registro−
vány ve statutech vysokých škol
k 31. 12. 1998, staly studijními pro−
gramy a jsou akreditovány na dobu
čtyř let. Prodloužení akreditace těch−
to studijních programů se týkají
všech vysokých škol, které existova−
ly před platností tohoto zákona. Akre−
ditační komise určila harmonogram
pro jednotlivé fakulty. V případě, že
by všechny školy usilovaly o akredi−
tace najednou, by totiž nebylo mož−
né všechny žádosti zvládnout.
Harmonogram pro VUT vypadá
tak, že v letošním roce již skončilo
odevzdávání žádostí Fakulty strojní−
ho inženýrství. První etapa na VUT
také zahrnuje Fakultu managemen−
tu a ekonomiky ve Zlíně. Druhá eta−
pa končí v únoru 2001, kdy budou
žádosti o prodloužení akreditace
odevzdávat Fakulta stavební, Fakul−
ta chemická a Fakulta technologic−
ká ve Zlíně. V třetí etapě, která končí
v srpnu 2001, půjde o Fakultu pod−
nikatelskou a Fakultu výtvarných
umění, ve čtvrté etapě o Fakultu ar−
chitektury. Poslední pátá etapa kon−
čí v polovině roku 2002 odevzdáním
žádostí Fakulty elektrotechniky a in−
formatiky.
Do harmonogramu vstoupila i Bo−
loňská deklarace, která vyžaduje
úpravu a strukturované studium.
Co vyplývá pro naše vysoké školy
z Boloňské deklarace?
V červnu 1999 se sešli ministři
školství evropských států a shodli
se na významu vzdělání a školské
spolupráce pro rozvoj a posílení
stabilních a demokratických spo−
lečností. Dohodli se na posílení
mezinárodní konkurenceschopnos−
ti evropských systémů vysokého
školství a v krátkém čase, za který
je považováno následujících deset
let, dosáhnout především následu−
jící cílů:
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• Vytvořit systém srozumitelných
a srovnatelných stupňů vysoko−
školského vzdělání.
• Systém bude v zásadě založen
na dvou základních cyklech. Ti−
tul získaný po prvním cyklu ob−
vykle tříletého studia bude mít
platnost z hlediska evropského
trhu práce. Je také nutnou pod−
mínkou pro přijetí do druhého
cyklu studia k dosažení magister−
ského nebo doktorského titulu.
• Podporou všestranné studentské
mobility bude vypracování kredit−
ního systému.
Co obsahují požadavky pro akre−
ditace?
Zákon požaduje vyjádření typu,
formy a cílů studia, popis dělení stu−
dia, charakteristiky oborů, profil ab−
solventa s vymezením všeobecných
a speciálních znalostí a dovedností.
Důležitou součástí požadavků je
personální, materiální, technické
a finanční zabezpečení studia. Akre−
ditační komise se zajímá hlavně
o studijní programy a personální za−
bezpečení, materiální a finanční
stránka zajímá ministerstvo školství.
Základem pro hodnocení je struk−
tura studijních programů, pro ma−
gisterské a doktorské je důležitá vě−

decká a výzkumná, vývojová, umě−
lecká a tvůrčí činnost a úroveň pod−
půrných zdrojů studia – informační
technologie a přístrojové vybavení.
Znamená požadavek vyhovět akre−
ditacím pro VUT velké změny?
Na VUT prodloužení akreditace
nepředpokládalo velké změny. Ale
v souvislosti s Boloňskou deklarací
budou změny nutné. Dějí se už
v první etapě, jde o změny ve struk−
turách studijních plánů. Fakulty při−
stupovaly k vytváření struktury ro−
zumně na základě předchozích
zkušeností. Teď se jen musí přizpů−
sobit požadované strukturovanosti.
Vytváří se dva typy bakalářů – první
je tzv. profesní bakalář, který je při−
pravován pro výkon povolání, druhý
je bakalář obecný, teoretický. U něj
se předpokládá, že bude pokračo−
vat v magisterském studiu.
Jaký dopad mají probíhající akre−
ditace pro školu?
Školy si u jednotlivých oborů uvě−
domují, že je musí přizpůsobovat jak
potřebám praxe, tak potřebám dal−
šího vzdělanostního a vědeckého
rozvoje studentů. Akreditace vždy
znamenají uvědomění si materiální−
ho vybavení zejména z hlediska pří−
strojového a informačního. A co je
velice důležité – vyhodnotí se úro−
veň personálního zabezpečení. Věk
profesorů a docentů na VUT je stále
poměrně vysoký, i když je snaha
dostat se k nižší věkové hranici.
Podmínky akreditací sice otázku
věku nezmiňují, ale hledí se na ni při
stanovení doby, na které se akredi−
tace udělují, a to především u habi−
litačních a jmenovacích řízení.
Příprava akreditací by podle vás
měla u každé ze škol vést k vy−
tvoření stálé databáze informací
přístupné na Internetu. Jaká je
perspektiva vzniku takových da−
tabází?
Zdá se, že dobrá. Fakulta strojní−
ho inženýrství VUT už s realizací této
věci začala. To co se nazývá karta
předmětů, je dobrým vodítkem pro

studenty, kteří si mají volit jednotlivé
předměty ve studijním programu. Je
to určité zamyšlení nad tím, jestli
jsou jednotlivé obory dobře zajištěny
odborníky, ale také to vede k tomu,
že každý při prostém nahlédnutí do
databáze může zjistit, jestli nedo−
chází k duplicitám ve vyučování
nebo v obsahu jednotlivých předmě−
tů. Jsem přesvědčen, že každá vy−
soká škola bude muset časem tako−
vou veřejně přístupnou databázi mít.
Zejména proto, že každá vysoká
škola se bude muset zamýšlet nad
vytvářením vlastního dokladovaného
systému řízení jakosti svých činnos−
tí. Součástí řízení jakosti je právě
vybudování takového informačního
systému.
Znamená informační databáze pří−
nos i pro samotné školy?
Databáze by měla usnadnit zís−
kávání informací i v případě akre−
ditací. Akreditační komise jednala
o požadavku, aby co nejvíce materi−
álů, které jsou potřebné, bylo v infor−
mačním systému školy obsaženo.
Stálou aktualizací a doplňováním by
každá fakulta snadno poskytovala
veškeré materiály, které jsou potřeb−
né k dalšímu řízení. Fakulty by tak
byly při hodnocení méně zatěžo−
vány.
Jak by měla vypadat ukázková da−
tabáze vysoké školy?
Především by měla obsahovat
studijní plán oborů, to znamená
předměty, které student musí v da−
ném oboru absolvovat. Další infor−
mace by se měly týkat zabezpečení
výuky přednášejícími a literaturou
nebo jinými multimediálními pomůc−
kami, anotací a osnov předmětů.
Velice důležité je, aby byly dostup−
né i informace o tom, jakým procen−
tem je výuka zajištěna profesory
a docenty. Kromě toho by databáze
měla informovat o počtech projek−
tů, které získají jednotlivé obory,
o počtech publikací, o projektových
a konstrukčních pracích, a v případě
uměleckých škol informace o vytvo−
řených uměleckých dílech a o vý−
stavách.
Připravil: D. Daniel

Harmonogram akreditací (zvýraznění – fakulty VUT)
Termín

Fakulty / ústavy / instituty...

1. etapa

strojní (6)  FSI VUT

bøezen 2000

pedagogické (9)

a srpen 2000

právnické (4)
ekonomické (kat. D a E) (5)  FaME VUT
lékaøské (8)

celkem

32

2. etapa

ekonomické (kat. A1) (6)

záøí 2000
a únor 2001

ivotního prostøedí (1)
stavební (3), Klokner. ústav a Masarykùv ústav (2)
 FAST VUT
filozofické (4), filozoficko-pøírodovìdecká, humanitních
studií (2) sociálních vìd, sociálních studií (2)
chemické, technologické (7)  FCH VUT, FT VUT
hornicko-geologická (1)

celkem

28

3. etapa

ekonomické (kat. A2) (6)  FP VUT

bøezen 2001

farmaceutické a veterinární (4)

a srpen 2001

tìlesné výchovy a sportu, tìlesné kultury (2)
teologické (5)
základù vzdìlanosti (1)
ostatní fakulty a instituty ÈZU (5)
zemìdìlská (1)
AVU, VUP (2) výtvarné kultury, výtvarného umìní (2) 
F aV U V U T

celkem

28

4. etapa

ekonomické (kat. B a C) (3)

záøí 2001

ostatní fakulty MZLU (3), biologická (1)

a únor 2002

fakulty AMU a JAMU (5)
architektury (3)  FA VUT
metalurgie a materiálového inenýrství, textilní (2)
fakulty VA (3), PA (1)
jaderného a fyzikálního inenýrství (1)
dopravní (2)
zdravotnì-sociální (2)

celkem

26

5. etapa

pøírodovìdecké a matematicko-fyzikální (5)

bøezen 2002

informatiky, aplikovaných vìd (2)

a srpen 2002

elektrotechniky a elektrotechniky a informatiky (4)
 FE I V U T
mechatroniky a mezioborových inenýrských studií (1)
CERGE (1)

celkem

13
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STUDENT VUT SPOLUPRACOVAL NA BÍLÉ KNIZE
Před několika týdny byla prezentována první verze tzv. Bílé knihy
– dokumentu, který má v blízké budoucnosti vytvořit obecný rámec
vzdělávací politiky a jasně vymezit střednědobé i dlouhodobé zámě−
ry. Bílá kniha tak bude na dlouhé období závazná pro vládní škol−
skou politiku.
Na tvorbě tohoto základního do−
kumentu se podíleli i zástupci VUT.
Ministerstvo školství na začátku
roku žádalo Studentskou komoru
o spolupráci na Bílé knize, výsled−
kem pak bylo vytvoření pětičlenné
komise studentů, která na doku−
mentu s ostatními experty praco−
vala a jíž předsedal student VUT
Lukáš Výlupek. O práci komise in−
formoval redakci Událostí na VUT.
„Nelíbila se nám například formula−
ce, že účelem vysoké školy je do−
sažení zaměstnanosti. Nemělo by
to v národní strategii být takto for−
mulováno, i když je jasné, že za−
městnanost je důležitá věc,“ uvádí
jednu z výhrad, kterou vnesla do
diskuse nad Bílou knihou student−
ská komise.
Mezi další priority komise, které
předsedal, patřilo například prosa−
zování partnerského vztahu peda−
gog – student, aby byla spolupráce
a ne, aby narůstal odstup mezi uči−
telem a studentem. K tématům, jež
komise studentů považovala za
důležitá pro národní vzdělávací
strategii, patřila v poslední době
velmi diskutovaná přístupnost stu−
dia pro všechny, kdo prokáží do−
statečné znalosti. „Chtěli jsem také,
aby se univerzity víc otevřely veřej−
nosti. Jde o to, ukázat veřejnosti,
co konkrétně dělají za peníze, které
dostávají od státu, ale také o to,
aby se staly „dušemi regionů,“ vy−
světluje další cíle práce studentské
komise Lukáš Výlupek.
Podle Lukáše Výlupka se poda−
řilo hodně dobrých myšlenek do
textu Bílé knihy prosadit, v sou−
časné době to však je stále „surový
materiál“, který musí projít řadou
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úprav. Textem se bude zabývat
mezinárodním seminář, pak před
vypracováním definitivní verze se−
minář národní. Podle současného
odhadu by Bílá kniha mohla být do−
končena do půl roku, závěrečné
práce by se však neměly uspěchat.
„Bílá kniha je strategie, která by
měla být vypracována velmi kvalit−
ně, jedná se o deset dalších let roz−
voje školství,“ říká Lukáš Výlupek
o významu Bílé knihy.
Bílá kniha
ukázky z části Vysoké školy
Rozvoj nabídky studijních progra−
mů bude směřovat k tomu, aby zhru−
ba jedna polovina absolventů od−
cházela do praxe po ukončení
bakalářského studia nebo vyššího
odborného studia. K tomu je potře−
ba vytvářet konkrétní podmínky pro
dobré uplatnění absolventů a osvě−
tovou činností zvyšovat jejich spo−
lečenské uznání.
V nabídce vysokoškolského stu−
dia není ještě splněn požadavek
vhodné kvantitativní struktury vzhle−
dem k počtu studentů přijímaných
do bakalářských a magisterských
studijních programů. Ke zvyšování
počtu studentů na vysokých ško−
lách by mělo docházet prakticky jen
v bakalářských studijních progra−
mech, jejichž studijní obsah umož−
ní absolventům uplatnění v praxi.
Zároveň však nesmí vyloučit další
pokračování ve studiu, ať už v pří−
mé návaznosti, nebo po určité
době a po dosažení předepsaných
podmínek.
•••
Rozvoj systému vysokých škol je
úzce spojen s kvalifikačním růstem
jejich akademických pracovníků.

Kvalita výuky, výzkumu a ostatních
tvůrčích činností školy jednoznač−
ně souvisí s kvalitou těchto pracov−
níků.
Nedostatek habilitovaných pra−
covníků a jejich věková struktura je
největším problémem na převážné
většině vysokých škol. Vysoké ško−
ly proto připravují vzdělávání mla−
dých akademických pracovníků,
zejména v doktorských progra−
mech, s cílem snížit nepříznivou
věkovou strukturu. Přednostně
a podle možností se budou snažit
vytvářet lepší podmínky pro vědec−
kou práci mladých akademických
pracovníků.
•••
Naší vizí se stane ambiciózní cíl
zemí EU, který předpokládá, že
v budoucnu každý vysokoškolský
student stráví část svého studia
mimo svoji vlastní školu, pokud
možno v zahraničí. Stejně tak bude
podporována mobilita akademic−
kých pracovníků.
Mezinárodní spolupráce vyžadu−
je zlepšení, rozšíření a prohloubení
jazykové přípravy, které usnadní
mobilitu studentů i učitelů. Zásad−
ním přínosem pro mobilitu i spo−
lupráci, který vytváří potřebné
materiální, technické a politické
podmínky, jsou vzdělávací pro−
gramy EU, ale i další mezistátní bila−
terální a multilaterální smlouvy
a navrhované další mezinárodní
programy (například připravovaný
společný program Kanady se ze−
měmi střední a východní Evropy).
Velmi důležitou roli hraje mobilita
vysokoškolských učitelů, která při−
náší nejen další vzdělání a zkuše−
nosti učitelům samotným, ale zpro−
středkovaně i jejich studentům
a umožňuje účastnit se na přípravě
společných studijních programů,
které kromě vlastního zdokonalení
dále zjednoduší a podpoří mobilitu
studentů.
Připravil: D. Daniel

Vysoké školství v ČR z mezinárodní perspektivy
Seminář „Vysoké školství v České
republice z mezinárodní perspektivy“
se konal 11. října 2000 v Centru pro
studium vysokého školství v Praze,
pod záštitou jeho ředitelky Ing. Heleny
Šebkové, CSc.
Program:
• Center for Higher Education Policy Stu−
dies, Enschede, Nizozemí;
• VŠ politika v ČR od přijetí zákona č.111/
1998 Sb.;
• Česká republika v mezinárodním kon−
textu;
• Budoucí vysokoškolská politika v ČR;
• Přínos ČR v procesu aplikace Boloň−
ské deklarace.
Jak je patrné z programu, byl seminář
pojat víceúčelově. Především šlo o příle−
žitost, aby se po delší době mohli setkat
v přátelské atmosféře lidé, kteří v roce
1996 stáli u zrodu rovnocenného a pro−
spěšného dialogu mezi zástupci studen−
tů českých vysokých škol a ministerstvem
školství. Bylo pozváno několik účastníků
navíc – šlo převážně o mladé lidi, kteří se
společně scházejí v rámci Společnosti
pro veřejnou politiku, o níž lze nalézt po−
drobnosti na adrese www.spvp.cz.
Tématem první části semináře byly
zkušenosti a informace, které podal Mgr.
Aleš Vlk, absolvent magisterského studia
oboru sociologie na Filosofické fakultě
UK v Praze, o svém ročním působení
v Center for Higher Education Policy Stu−
dies (CHEPS) na Twente Universiteit
v městě Enschede, v Nizozemí, kde po−
býval od září 1999 do června 2000. Je to
instituce, jež je považována za jednu
z nejúspěšnějších svého druhu v Evropě.
Hlavními tématy, kterými se v CHEPSu
zabývají, jsou:
• správa a řízení vysokého školství (po−
máhají na podnikatelské bázi minis−
terstvům či jednotlivým rektorátům,
například v Jižní Africe nebo v Moza−
mbiku);
• financování vysokého školství (zabý−
vá se financováním provozu vysokých
škol, finančním profilem studentů, řeší
také problematiku školného, půjček
atd.);
• zajišťování a řízení kvality vysokých
škol (malá sekce hledající své půso−
bení například v oblasti akreditace);
• monitorování systémů vysokého škol−
ství (pro potřeby nizozemského mi−
nisterstva školství monitorují asi sedm
vysokoškolských systémů v Evropě).
V druhé části semináře sdělil Mgr. Aleš
Vlk své poznatky a dojmy z několika mezi−
národních konferencí, kterých měl mož−
nost se zúčastnit. Šlo o města a tematiku:
• Delfty: Akreditace v evropském vyso−
kém školství. Účastníci diskutovali
možnost zřízení celoevropské akredi−
tační agentury, požadavky akreditace

v rámci EU a spolupráci mezi podob−
nými systémy (např. Belgie, Nizozemí
a Velká Británie);
• Amsterdam: Školné a poplatky na
vysokých školách. Zkušenosti z této
oblasti sděloval hlavně bývalý ministr
školství a financí Dawkins z Austrálie.
Hovořil především o potížích s touto
problematikou spojených, neboť plat−
ba školného a jiných poplatků ne−
představuje vůbec jednoduchou zá−
ležitost. Velmi záleží například na
státní správě a jejích orgánech, které
mají vybírat zpět půjčky poskytnuté
státem studentům; osvědčuje se vyu−
žití finančních úřadů, pokud dobře
fungují. Ukazuje se, že většina evrop−
ských zemí uvažuje o školném, pro−
tože v budoucnu bude mít vysoké
školství nedostatek finančních pro−
středků z důvodu velké finanční ná−
ročnosti důchodové reformy. Snad je−
diné Norsko školné odmítá, protože
disponuje vysokými příjmy z ropného
průmyslu a už tak jsou životní nákla−
dy místních studentů velmi vysoké.
Zaznělo důrazné upozornění, že na
placení školného je třeba dvou až tří
let poctivé institucionální přípravy
s ohledem na to, aby stát poskytl stu−
dentům půjčky na školné a později je
od nich úspěšně vybral zpět.
• Zwolle: BM (bakalářsko−magisterská)
struktura ve vysokém školství. Sešlo
se hodně účastníků, kteří zasvěceně,
trpělivě a přívětivě diskutovali, neboť
se snažili najít u tohoto obtížného pro−
blému dobré řešení pro celou společ−
nost. Mimo jiné upozorňovali, že
Boloňská deklarace má silný hospo−
dářský podtext, protože i ve vysokém
školství hrají významnou roli tržní
mechanismy a projevuje se konku−
renční boj zejména mezi Evropou
a zámořskými státy.
• Salzburg: Globalizace a nové techno−
logie ve vysokém školství. Zasedání
se věnovalo především problematice
evropského prostoru, včetně střední
a východní Evropy, neboť se konsta−
tovalo, že problémy řešené v USA
jsou evropským zemím poněkud cizí.
Na závěr sdělení o svých zkušenos−
tech z Nizozemí zdůraznil Mgr. Aleš
Vlk, že Nizozemsko je na rozdíl od
ČR zemí s kontinuální historií. Vyvíje−
lo se klidně, bez skokových přeměn
a také velmi dlouho. Proto se problé−
my neřeší v nervozitě, uspěchaně
a revolučně, ale naopak pomalu a vel−
mi uvážlivě ve vzájemné upřímné
a trpělivé diskusi. To nakonec vede
k velmi dobrým výsledkům.
Ve zbytku svého vystoupení prezen−
toval Mgr. Aleš Vlk hrubé teze a problé−
mové okruhy práce, které by se chtěl vě−

novat v rámci budoucího doktorského
studia. Jde o práci s názvem „Vysoké
školy společnosti a společnost vysokým
školám“, zaměřenou na cíle vysokého
školství v současné společnosti a také na
analýzu vztahu mezi vysokými školami
a výkonnou státní mocí. Byly vysloveny
některé dotazy, komentáře a doplňující
náměty k práci, jež přednášející ochotně
a s díky přijal. Podrobnějším odkazem na
tuto část semináře je stejnojmenný člá−
nek ve sborníku konference FSI VUT
v Brně.
Po diskusi a přestávce pokračoval
seminář neformálním rozhovorem o nej−
aktuálnějších událostech v současné
vysokoškolské politice. Diskutoval se
průběh prací na Bílé knize a také příprava
na jednu z nejvýznamnějších událostí
v oblasti vysokého školství v příštím roce
– pražské setkání ministrů, kteří v loň−
ském roce podepsali Boloňskou deklara−
ci. Účastníci semináře se zamýšleli nad
úlohou České republiky v celém procesu
tvorby a uplatňováním zásad této dekla−
race a také obecně nad místem našeho
vzdělávacího systému na světovém a pře−
devším evropském trhu se vzděláváním.
Diskutující usoudili, že ministr školství ČR
může být na pražském setkání ve výhod−
né situaci, protože v českém vysokém
školství je mnoho věcí, které lze posuzo−
vat na evropské úrovni:
• bude k dispozici dohotovená Bílá kni−
ha, která se v podobném rozsahu
a obsahu jinde běžně nevyskytuje;
• naše zákonodárství o vysokém škol−
ství má nejblíže ze všech k Boloňské
deklaraci – např. systém vysokých
škol je postaven na studijních progra−
mech, což je pro aplikaci této dekla−
race velmi výhodné;
• autonomie našich vysokých škol je
unikátně velmi značná, vysoké škol−
ství přešlo mohutným skokem od ab−
solutně centrálně řízeného ke zcela
liberálnímu modelu a nedošlo při tom
k zásadním potížím;
• v akademických obcích vysokých
škol mají studenti velká práva, přes−
tože do r. 1994 reprezentace studen−
tů neexistovala;
• studenti se aktivně podílejí na životě
vysokých škol i na tvorbě vysokoškol−
ské politiky;
• k vytváření celostátního vysokoškol−
ského klimatu přispívají vedle státních
orgánů velmi vydatně také akademič−
tí funkcionáři s akademickými obce−
mi vysokých škol a s jejich reprezen−
tacemi.
V závěru semináře vyjádřili jeho účast−
níci poděkování a uznání pořadatelům,
jakož i očekávání, že se při podobných
příležitostech budou scházet i nadále.
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.

17

ROBOT UTAR NA MSV V BRNĚ
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu byl v expozici Vyso−
kého učení technického v Brně vystavován s úspěchem mobilní robot
U.T.A.R. Exponát budil zasloužený zájem technické veřejnosti a hlavně
starších absolventů Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT. Rád bych se
tímto krátkým článkem se čtenáři Událostí o úspěch expozice a některá
fakta týkající se vystavovaného robota, podělil.
Název UTAR dali robotovi jeho tvůr−
ci, doktorandi Ústavu automatizace
a měřicí techniky, FEI VUT. Název je
zkratkou pro Univerzální Telepresenč−
ní − Autonomní Robot. Robot byl a je
vyvíjen v rámci výzkumného zaměření
ústavu.
Cílem automatizace je bezesporu
náhrada člověka automatem. Vrcho−
lem je v současné době nejen náhra−
da poměrně jednoduchých řídicích
činností, ale i náhrada manipulačních
a lokomočních schopností člověka
a náhrada těch činností, které pova−
žujeme za projev inteligence. Taková
náhrada je ROBOT. Ostatně o tvorbu
takového umělého člověka se snaží
lidstvo stále, tu s větším, tu s menším
úspěchem. Oddělení robotiky, robo−
ty, mobilní roboty, inteligentní roboty
dnes najdeme snad na každé univer−
zitě a robotů je dnes mnoho druhů.
V čem se náš robot podobá, nebo na−
opak liší od nám dosud známých ro−
botů? Většina robotů, na kterých je
prováděn výzkum, je plně autonomní.
Takové roboty se dokážou pohybovat
a orientovat v dobře strukturovaném
prostředí jako jsou haly, chodby a ne−
komplikované místnosti. I v takovém
prostředí se zatím orientačními a roz−

hodovacími schopnostmi nevyrovnají
člověku. Použití takového robota jako
záchranáře např. ve sklepě plném ha−
raburdí je zatím nemožné. Bylo by
tedy prozatím dobré a ekonomické
zkombinovat přirozenou inteligenci
a schopnosti člověka s umělou inteli−
gencí a schopnostmi stroje. A to je
cílem našeho výzkumu. Robot UTAR
je vybaven dálkovým řízením s telep−
resenčními prvky. Telepresence má
umožnit člověku, který robota řídí, aby
se cítil, jako by byl v místě, kde robot
operuje. Naopak robot by měl pro−
vádět tytéž operace, které provádí člo−
věk–operátor. Robot UTAR poskytuje
v současné době člověku–operátorovi
dojem stereovidění a dojem síly při pře−
konávání překážky. Teoreticky by měl
přenášet informace pro všechny
smysly člověka. V těch případech, kdy
je činnost robota relativně jednoduchá
nastupuje automat, robot se stává au−
tonomní, na člověku nezávislý. Tako−
vá situace může třeba nastat při ná−
vratu robota z průzkumné mise, kterou
prováděl člověk, a robot si zapamato−
val cestu zpět. Pro takové situace
UTAR může využít kamery, které dříve
poskytovaly informace člověku, nebo
řadu dalších čidel, jako laserový za−

měřovač, ultrazvukové lokátory atp.
Vývoj a výzkum v tomto směru není
ještě zdaleka ukončen a předpoklá−
dáme jeho dlouhodobé pokračování.
Na závěr několik technických dat:
• Průzkumný pozemní robot sestává
ze čtyřkolového podvozku s elektric−
kým pohonem, řídicího a komuni−
kačního počítače, televizní kamery
a snímačů polohy. Umožňuje mon−
táž a připojení měřicích a manipu−
lačních subsystémů.
• Všechny funkce robota lze ovládat
pomocí radiového přenosu nebo
spojovacího kabelu, získaná data
lze přenášet na řídicí stanoviště
nebo ukládat do paměti vlastního
počítače.
• Výzkumné práce jsou zaměřeny na
vyřešení základních aktivit robota
s důrazem na optimalizaci styku
s operátorem, na podpůrné au−
tonomní funkce pro předcházení
havarijním situacím a dílčí rutiny
pojezdu a manipulace s čidly
a pracovními nástroji. Současně
s řešením základních aktivit jsou
řešeny rozhodující aktivity nezbyt−
né k podpoře vybraných aplikací.
Předpokládané aplikace:
• Průzkum nebezpečných nebo ji−
nak nepřístupných prostředí (např.
prostory s nukleárním zářením,
prostory s obsahem toxických ne−
výbušných plynů, potrubí a pod−
zemní štoly atp.).
• Vyhledávání a odstraňování výbuš−
nin.
• Střežení objektů.
Doc. Ing. František Šolc, CSc.
Ústav automatizace a měřicí
techniky, FEI VUT v Brně
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Unikátní výstava prezentovala vysokoškolské symboly
Historické prostory Staré radnice na
Meèové ulici se staly místem mimoøádné výstavy drahocenných originálù
insignií a archiválií brnìnských vysokých kol. Vernisá výstavy se uskuteènila v pátek 3. listopadu 2000 a zúèastnili se jí zástupci vysokých kol,
brnìnské radnice a dalí hosté.
K ozdobám výstavy patøil unikátní
rektorský øetìz èeské techniky v Brnì
z let 19111915. Vedle nìj VUT v expozici prezentovalo øetìzy a ezla dìkanù fakult, které vìtinou vznikaly na
sklonku padesátých a v edesátých letech. Zaujaly také netradiènì pojaté insignie fakult, které vznikly a v devadesátých letech. Masarykova univerzita
se pochlubila svou první insignií  rektorským øetìzem z roku 1935, který
dostala darem od prezidenta T. G. Masaryka. K této insignii pøibyly jetì ve
tøicátých letech dìkanské øetìzy a ezla. Autorem medailí vech øetìzù vèetnì rektorského je Otakar paniel.
Z pozdìjí doby pochází insignie
Pedagogické fakulty MU, její ezlo
a dìkanský øetìz vznikly v druhé polovinì edesátých let. Veterinární
a farmaceutická univerzita pøispìla na
výstavu insigniemi z roku 1933, kdy
vyvrcholila snaha veterinárních lékaøù
a jejich spoleèností poøídit kole dùstojné odznaky. Pøedvedla zároveò jedny z nejnovìjích insignií  své symboly vlastní Farmaceutická fakulta od
roku 1998. Mezi vystavenými insigniemi zaujímal zvlátní místo meè Vojenské akademie. Tato pùvodnì støedovìká zbraò plní na této kole funkci
ezla. Meè se pouívá jak pøi vyøazování absolventù, tak pøi imatrikulaci
nových studentù. Na výstavì nechybìly ani insignie Janáèkovy akademie
múzických umìní a Mendelovy zemìdìlské a lesnické univerzity.
Unikátní expozice má poloit základ
nové tradici: cenné originály se v rámci
dlouhodobého projektu Brno  univerzitní mìsto budou spoleènì vystavovat
jednou za pìt let, take k pøítí spoleèné výstavì dojde a v roce 2005.
David Daniel
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UMĚLÁ INTELIGENCE
ZKRÁCENÁ VERZE PØEDNÁKY Prof. Ing. PETRA VAVØÍNA, DrSc., PØI UDÌLENÍ ZLATÉ MEDAILE VUT

Pokud je mi známo, neexistuje dosud jednotná, veobecnì uznávaná definice umìlé inteligence (UI). Z mnoha
variant se mi zdá nejvýstinìjí definice prof. Kotka, známého èeského pedagoga a vìdce v oboru kybernetika,
øízení a automatizace:
 UI je vlastnost èlovìkem vytvoøených systémù vyznaèujících se schopností rozpoznávat pøedmìty, jevy
a situace, analyzovat vztahy mezi
nimi a tak vytváøet vnitøní modely
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svìta, ve kterých tyto systémy existují, a na tomto základì pak pøedjímat
úèelná rozhodnutí, za pomoci schopností pøedvídat dùsledky tìchto rozhodnutí a objevovat nové zákonitosti
mezi rùznými modely nebo jejich
skupinami.
Nevýhodou této definice je její délka a sloitost. Na opaèné stranì je druhá definice:
 UI je taková èinnost umìlých systémù, kterou  kdyby ji provádìl èlovìk

 bychom nazvali projevem jeho inteligence.
Struèné, jasné. Potíe by ovem
mohly vzniknout v okamiku, kdy se
neshodneme v názoru, kterou èinnost
lze povaovat za inteligentní. Bez
ohledu na definièní tìkosti se UI ji
léta úspìnì rozvíjí. Ve své pøednáce
se zamìøím na aplikace UI, zejména
takové, na kterých se podílel ná Ústav
automatizace a mìøicí techniky nebo
nai partneøi na èeských vysokých kolách, zejména na FEL ÈVUT.
Za hlavní oblasti UI se obvykle uvádìjí:
 expertní systémy,
 komunikace v pøirozeném jazyku,
 rozpoznávání obrazù (Pattern Recognition),
 poèítaèové vidìní,
 øeení problémù (Problem Solving).
Expertní systémy jsou programové
soubory, které nahrazují práci experta.
Zatím se uplatnily plánovací a diagnostické systémy. Zjednoduené schéma
(obr. 1) obsahuje bázi znalostí, ve které jsou uloeny zkuenosti experta(ù),
bázi dat, kam pøichází informace o konkrétnì øeeném problému, modul komunikace s uivatelem a inferenèní
mechanismus. Jeho úkolem je stanovit
pravdìpodobnost rùzných hypotéz (variant øeení), které pro daný pøípad pøicházejí v úvahu. Pùvodní optimistické
pøedstavy o vyuití expertních systémù
v nejrùznìjích profesích (medicína,
právo, mineralogie a dalí) se sice dosud nepotvrdily, nicménì urèité pozitivní výsledky ji byly dosaeny.
Komunikace v pøirozeném jazyku
má dvì èásti: ve smìru poèítaèèlovìk
(syntetická øeè) a ve smìru èlovìkstroj
(rozpoznávání øeèi). Syntézu øeèi lze
realizovat buï sloením z jednotlivých
slov (v bankovnictví, hláení èasu
a dalích systémech, kde je poadována koneèná mnoina slov), nebo konstrukcí umìlého hlasu (na bázi frekvenèních generátorù). Výsledky obou

postupù se v praxi ji iroce vyuívají.
Naproti tomu rozpoznávání mluvené
øeèi je dosud vìtinou ve stadiu laboratorních zkouek. Ukazuje se, e variabilita mluvidel a jejich závislost na
zdravotním i psychickém stavu mluvèího a na øadì dalích faktorù je natolik velká, e dosahovaná spolehlivost
je stále nepøijatelnì nízká. Poslední
zajímavé aplikace jsou tyto:
 jedna z amerických univerzit vybavuje své studenty programem, který umoòuje diktovat vìdecké èlánky a ostatní publikace pøímo do
mikrofonu poèítaèe. Dùvodem pro
toto neobvyklé uspoøádání je neznalost pravopisu a tudí neschopnost
studentù psát pøes klávesnici,
 laparoskopické operace provádí robot, který je øízen hlasovými povely operatéra, nebo jeho ruce jsou
zamìstnány ovládáním optického
systému sledujícího nástroje v tìle
pacienta (jeden takový robot je instalován i v ÈR).
Rozpoznávání obrazù se v technické praxi uplatòuje zejména v identifikaci stavù výrobního zaøízení, systémù
i výrobkù. Obvykle jde o klasifikaci do
nìkolika pøedem definovaných kategorií, èasto v podmínkách znaèné neurèitosti. Lze tak pøedvídat havarijní stavy,
urèovat èas prohlídek a oprav apod.
Poèítaèové vidìní, èili zpracování
optických informací, získaných z televizní nebo termovizní kamery, patøí
k oblastem UI s nejvìtím uplatnìním
v praxi. Je to pochopitelné uváíme-li,
e zrakem získává èlovìk a 90 % informací. Zpracování tìchto snímkù je
nesmírnì nároèné na kapacitu pamìti
a výpoèetní rychlost poèítaèe. Pouívané kamerové senzory mají a tisíce
bodù v øádku a stejný poèet øádkù ve
snímku. Jeden snímek tak obsahuje a
nìkolik milionù bodù, v nich se mìøí
jas, pøípadnì barva dopadajícího svìtla. Uiteènou informaci pøitom nese tøeba jen nìkolik desítek èi stovek bodù.
Ty je tøeba v procesù pøedzpracování
najít, urèit vazby mezi nimi a z výsledkù vyvodit potøebný závìr. To ve
èasto ve zlomku sekundy, jestlie se
takový systém pouije pro kontrolu

výrobkù na výrobní lince s kapacitou
a nìkolika desítek tisíc kusù za hodinu (napø. kontrola pivních lahví, obkladaèek apod.). Na ÚAMT byl úspìnì vyvinut systém pro identifikaci SPZ
vozidla, které pøejelo svìtelnì øízenou
køiovatku na èervenou. První úkol je
jednoduchý, pøestupek vznikne, jestlie vozidlo protne pomyslnou èáru pozdìji, ne se objeví svìtlo na semaforu.
Dalí operací je najít ve snímku tu èást
vozidla, ve které se nachází SPZ, a automaticky pøeèíst kombinaci písmen
a èíslic. Spolehlivost systémù instalovaných na køiovatkách v Praze
i v Brnì dosahuje 9899 %. Nyní se
výzkumná skupina soustøedila na dalí
úlohu, toti urèení rychlosti prùjezdu
vozidla tunelem. K tomu je nutná identifikace vozidla na vjezdu a výjezdu
z tunelu. Pouívá se tvar karoserie, typické znaky masky chladièe, diskù kol
a dalí. Ze vech oblastí UI je poèítaèové vidìní stále nejslibnìjím polem
pro praktické aplikace.
Øeení problémù (Problem Solving)
se na poèátku soustøedilo na rùzné hry
(dáma, ach, pekingské vìe) a teprve
v posledních letech byly realizovány
systémy automatického øízení s vyuitím prvkù UI. Tím se aktualizoval závaný problém, který existuje od poèátku snah o konstrukci umìlého èlovìka

èi robota. Tedy od Golema, pøes Èapkovy RUR a k nejnovìjím vìdeckofantastickým povídkám. Toti problém
priority rozhodování ve vztahu èlovìk
stroj ve smyslu, èí rozhodnutí je nadøazené. Zcela pøirozenì si dosud èlovìk
nárokoval nadøazenost pro sebe, jinak
hrozí vzpoura robotù apod. Kdyby ale
v Èernobylu mìl prioritu poèítaè, nikdy
by nedolo k tragické havárii. Je to otázka spolehlivosti systému UI a lidského
faktoru. Zdá se, e nadchází doba, kdy
se o této vìci bude moci vánì diskutovat. Moderní velká plavidla (zejména
váleèná) jsou vybavována motory takového výkonu, e souèasnì musí být
pouit ochranný øídicí systém, který
v daných povìtrnostních podmínkách
kapitánovi nedovolí pouít urèité kombinace kormidla a motorù, nebo by to
vedlo k pøevrení plavidla. Podobné systémy pro øízení obøích letadel jsou ve
stadiu zkouek.
Pøes významný pokrok ve strojovém
uèení tvùrèí èást úloh zatím jednoznaènì zvládá lépe èlovìk. Naproti tomu
systémy UI zaèínají mít pøevahu
v kapacitì uchovávaných a rychle dostupných informací a zejména v rychlosti jejich vyhodnocení a urèení optimálních akèních zásahù. Tímto smìrem
by se proto mìly ubírat dalí aplikaèní
projekty.

Obr. 1
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Novinky
nakladatelství
VUT v Brně
MONOGRAFIE
HANUŠ, Bořivoj – OLEHLA, Miroslav –
MODRLÁK, Osvald
Číslicová regulace technologických
procesů
Algoritmy, matematicko-fyzikální analýza,
identifikace, adaptace
1. vyd. – 317 s. – 265 Kč
ISBN: 80-214-1460-X
UČEBNICE
PYTLÍK, Petr
Technologie betonu
2. vyd. – 390 s. – 295 Kč
ISBN: 80-214-1647-5
VAVERKA, Jiří – CHYBÍK, Josef – MRLÍK,
František
Stavební fyzika II
Stavební tepelná technika
1. vyd. – 420 s. – 299 Kč
ISBN: 80-214-1649-1

PROCHÁZKA, Pavel – MAZLOVÁ, Tamara
Technická dokumentace
v elektrotechnice
Základy tvorby
1. vyd. – 109 s. – 100 Kč
ISBN: 80-214-1730-7
RAČEK, Jiří
Mechanika pro silnoproudou
elektrotechniku a elektroenergetiku
1. vyd. – 161 s. – 147 Kč
ISBN: 80-214-1662-9
VĚDECKÉ SPISY
Edice PhD Thesis
BEDNAŘÍK, František
Parciální algebra z hlediska aplikací
v Computer Science
1. vyd. – 22 s.
ISBN: 80-214-1655-6
Sv. 35
FUIS, Vladimír
Napjatostní a spolehlivostní analýza
keramické hlavice kyčelní endoprotézy
Stress and Reliability Analyses of the
Ceramic Head of Hip Joint
Endoprosthesis
1. vyd. – 32 s.
ISBN: 80-214-1670-X
Sv. 34
JANÍČEK, Ladislav
Metody pro navrhování integrovaných
inženýrských informačních systémů
Methods for Design of Integrated
Engineering Information Systems
1. vyd. – 38 s.
ISBN: 80-214-1639-4
Sv. 33

SKRIPTA
JAN, Jiří – KOZUMPLÍK, Jiří
Systémy, procesy a signály
Studijní texty pro obor Výpočetní
technika a informatika
1. vyd. – 124 s. – 117 Kč
ISBN: 80-214-1593-2
KOLOUCH, Jaromír
Impulsová a číslicová technika
1.vyd. – 105 s. – 98 Kč
ISBN: 80-214-1612-2
MARTÍŠEK, Dalibor
Počítačová geometrie a grafika
1. vyd. – 90 s. – 89 Kč
ISBN: 80-214-1632-7
NĚMEC, Karel
Datová komunikace
1. vyd. – 117 s. - 109 Kč
ISBN: 80-214-1652-1
POSPÍŠIL, Jiří – DOSTÁL, Tomáš
Teorie elektronických obvodů
2. vyd. – 200 s. – 182 Kč
ISBN: 80-214-1699-8
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PROKEŠ, Jiří
Rovnoměrné uspokojování přenosových
požadavků spojení při řízení toku dat
třídy služeb ABR
Fair Satisfaction of Connection Traffic
Demands for ABR Service Class Control
1. vyd. – 36 s.
ISBN: 80-214-1631-9
Sv. 32

Edice HABILITAČNÍ
A INAUGURAČNÍ SPISY
KRAFTOVÁ, Ivana
Teoretická východiska aplikace finanční
analýzy při řízení efektivnosti
ekonomických subjektů v municipální
sféře
1. vyd. – 18 s.
ISBN: 80-214-1618-1
Sv. 32
MEDUNA, Alexander
Context-Free Multirewriting with a
reduced Number of Nonterminals
1. vyd. – 22 s.
ISBN: 80-214-1616-5
Sv. 31
MENŠÍKOVÁ, Naděžda
Rodinné vily
1. vyd. – 19 s.
ISBN: 80-214-1706-4
Sv. 36
PATOČKA, Miroslav
Matematický nástroj pro analýzu PWM
signálů, jeho užití ve střídavých pohonech
1. vyd. – 26 s.
ISBN: 80-214-1646-7
Sv. 35
PIRKL, Slavomír
Výzkum a aplikace kapalných krystalů
chirálního typu
1. vyd. – 18 s.
ISBN: 80-214-1635-1
Sv. 34
ŠLAPAL, Josef
Digitální topologie
1. vyd. – 17 s.
ISBN: 80-214-1617-3
Sv. 30
ZEZULKA, František
Průmyslová automatizace
1. vyd. – 27 s.
ISBN: 80-214-1634-3
Sv. 33

RAK, Milan
Architektura 20. století ve
východočeském regionu z hlediska
vztahu k historickému prostředí
Relation of Architecture of the
20th Century in the East Bohemian
Region to the Historical Environment
1. vyd. – 31 s.
ISBN: 80-214-1630-0
Sv. 31
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra
Revitalizace centrálních částí měst
Revival of the Central Parts of the Cities
1. vyd. – 29 s.
ISBN: 80-214-1629-7
Sv. 30
ŽALMANOVÁ, Petra
Projekt Handicap – „GEMINI“
(Bezbariérový architektonický prostor)
2000 – 1. vyd. – 19 s.
ISBN: 80-214-1628-9
Sv. 29

Pár vět o Frankfurtu
Ve Frankfurtu n. M. se v době 18.–23. října
konal 52. mezinárodní knižní veletrh.
Reprezentativní produkci VUT připravilo
nakladatelství VUTIUM pro národní stánek
České republiky. Pozornost návštěvníků
přitahovala část „Nejkrásnější knihy ČR“,
kde byla vystavena kniha J. H. Kocmana,
docenta
Fakulty
výtvarných
umění,
„Privatstudium“.
A. Mizerová

S = k Log W
Max Karl Ernst Ludwig PLANCK
* 23. 4. 1858  4. 10. 1947

Před sto lety se rodilo kvantum

Pøetitìno z knihy J. P. McEvoy, O. Zarate: Quantum Theory for Beginners. Icon Books, Ltd., Cambridge 1996, kterou ocení student i odborník.

Kvantová teorie je jedním
z nejúspìnìjím obrazù svìta vytvoøených v naem století. Je to základní jazyk moderní vìdy, z ní vyrostly
a stále vyrùstají nové technologie, zázraky dneního svìta. Pøedstava energiového
kvanta se rodila právì pøed
sto lety, mezi 19. øíjnem
a 14. prosincem 1900, kdy
Max Planck hledal teoretické zdùvodnìní formule pro
spektrální hustotu energie
záøení èerného tìlesa, kterou
získal na základì analýzy experimentálních dat.
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Česká asociace pro obnovi−
telné energie společně s Asociací
inovačního podnikání ČR a Minis−
terstvem školství, mládeže a tě−
lovýchovy ČR se zúčastnila ve
dnech 17.–20. října 2000 mezi−
národního veletrhu v oblasti
ochrany životního prostředí
Pollutec ve francouzském Lyonu
v expozici České republiky re−
prezentované Ministerstvem prů−
myslu a obchodu.
Účast výše uvedených organiza−
cí na tomto mezinárodním veletrhu
byla uskutečněna na základě na−
bídky vedení veletrhu Pollutec
k bezplatnému zajištění samostat−
né expozice České republiky, pre−
zentované právě Ministerstvem prů−
myslu a obchodu a pod odbornou
patronací České asociace pro ob−
novitelné energie.
Tato asociace prezentovala na
mezinárodním veletrhu devět výrob−
ních organizací a tři ústavy Vysokého
učení technického v Brně, včetně
exponátu jednostopého elektrického
skládacího skútru ROTOBIC, pro−
duktu výzkumu a vývoje ústavů VUT
v Brně, BIC Brno, s. r. o. a výrobní
firmy ROTOKOV, s. r. o. Křídlůvky
u Znojma. Skútr byl vyvinut pro

ekologickou dopravu osob při vel−
mi nízkých provozních nákladech.
Ústavy VUT v Brně prezentovaly vý−
robky, zařízení a výzkumnou čin−
nost z oblasti ekologické dopravy
elektrickými vozidly (Ústav elektro−
technologie, Fakulta elektrotechni−
ky a informatiky), výzkumnou čin−
nost z oblasti obnovitelných zdrojů
energie (Odbor hydraulických stro−
jů Viktora Kaplana – Energetický
ústav, Fakulta strojního inženýrství)

a výsledky výzkumu z oblasti za−
bezpečení minimalizace rizik v teplé
užitkové vodě (Oddělení ekologic−
kého inženýrství – Ústav procesní−
ho a ekologického inženýrství, Fa−
kulta strojního inženýrství).
Představitele vystavovatelských
organizací přijal generální ředitel
veletrhu Pollutec pan Bernarde
Léone, který nabídl zdarma prezen−
taci studentů vysokých škol tech−
nického a univerzitního zaměření
České republiky formou posterů na
17. mezinárodním veletrhu Pollutec
2001, který se bude konat 4.–7. pro−
since 2001 v Paříži.
Prezentace českých firem a ústa−
vů VUT v Brně se v Lyonu setkala
s velkým zájmem návštěvníků vele−
trhu, a to jak z Francie, tak i Ně−
mecka, Anglie, USA, Irska, Španěl−
ska a dalších zemí, o čemž svědčí
mnoho navázaných osobních kon−
taktů. Potěšitelný byl rovněž zájem
ze strany vědecko−výzkumných orga−
nizací a především francouzských
studentů o studium na českých vy−
sokých školách.
Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc.
Ústav elektrotechnologie
FEI VUT v Brně
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