ZPRÁVY
pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi
kovů a také pokročilých stavebních materiálů.

V oddělení komplexního modelování prvků lidského těla a zpracování biodegradabilních materiálů se
předpokládá úzká součinnost specialistů elektro a materiálových inženýrů. Je třeba zjistit, jak se implantáty
vyvinuté z nových materiálů (např. kloubní náhrady)
chovají v delším časovém úseku v lidském organismu.
Specialisté z Fakulty strojního inženýrství se také
věnují výzkumu fyziologie dýchacího traktu. To je
velmi potřebné např. pro pochopení, jakým způsobem
člověk vstřebává léky ve formě aerosolu, což je jedna
z nejvýhodnějších a nejrychlejších možností, jak dostat
lék do lidského těla. “Sekce biomedicínských technologií úzce propojuje technologickou část projektu
CEITEC, tzv. oblast „neživé vědy“ (která je v gesci VUT
v Brně), s jeho součástí „živé vědy“, jejímž garantem
je především MU. Nedílnou součástí projektu CEITEC
je i centrum výpočetních a informačních technologií,
které bude zajišťovat špičkovou výpočetní technologii
pro všechna výzkumná centra projektu.

Koordinátorem sekce biomedicínských technologií
v CEITECu je prof. Ivo Provazník: „Oddělení technologií ve zpracování biologických signálů se bude zabývat
snímáním elektrických projevů lidského organismu.
Chceme vyvinout takové přístroje, které zajistí např.
přesnější snímání aktivit lidského srdce nebo mozku. To
by umožnilo lékařům využívajícím tato data vyvinout
zcela nové terapeutické techniky. Právě vývoj nových
přístrojů založených na poznatcích získaných v rámci
výzkumu v CEITECu pomůže zkvalitnit současné
lékařské postupy. Oddělení technologií ve zpracování
biomedicínských obrazů má za cíl zlepšit současné nebo
vyvinout nové technologie pro získávání obrazové dokumentace orgánů lidského těla. V oblasti ultrazvukové
tomografie, což je technika v porovnání s magnetickou
rezonancí nebo počítačovou tomografií poměrně levná,
lze vyvinout takové přístroje, které poskytnou lékaři
podstatně více dat, budou přesnější i levnější.

Zdroj: URL|:< https://www.vutbr.cz/?doc=8523>

ČESKÁ KONFERENCE REKTORŮ
Požadavek odstranění podfinancování vysokých
škol a znepokojení nad připravovanou novelou Zákona o pedagogických pracovnících

Úspěch reformy je silně závislý na optimálním
nastavení metodiky hodnocení výsledků výzkumu
a vývoje.

Dne 17. dubna 2008 se v Uherském Hradišti péčí
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně konalo 95. zasedání
Pléna České konference rektorů. Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo následující usnesení:

ČKR opakovaně zdůrazňuje, že při transformaci
fakultních nemocnic na univerzitní je nutno zajistit,
aby nedošlo k ohrožení vzdělávání a výzkumu
v lékařských oborech.

ČKR v zájmu konkurenceschopnosti České republiky naléhavě požaduje, aby financování vysokých
škol v letech 2009-2010 vedlo k odstranění výrazného
podfinancování ve srovnání s vyspělou Evropou,
a nikoliv k jeho dalšímu prohlubování.

ČKR se znepokojením sleduje připravovanou
novelu Zákona o pedagogických pracovnících,
podle níž by bylo umožněno, aby učitelskou
profesi vykonávali lidé bez vysokoškolské
kvalifikace, neboť vysoké školy produkují dostatek
kvalifikovaných učitelů.

ČKR nesouhlasí se snižováním výše normativu,
případně s jeho formálním udržováním přesunem
finančních prostředků z jiných rozpočtových
položek vysokých škol.

ČKR schválila změny Statutu České konference
rektorů.
Zdroj: URL: < http://crc.muni.cz/resolutions/95.html>

ČKR podporuje Reformu systému výzkumu,
vývoje a inovací schválenou usnesením vlády
České republiky č. 287 ze dne 26. března 2008.
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