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Vize a cíle:
Inovace předmětu Dějiny techniky (přednášen na Ústavu 15113 v rámci
studijního programu Průmyslový design):
-Vytvoření nové koncepce přednášek, tak aby došlo k jejich většímu provázání s
ostatními relevantními předměty studijního programu a k posunutí probíraných
témat směrem ke 20. stol. a současnosti.
-Prioritou je uchopení souvislostí: mezi dějinnými událostmi, technickými
vynálezy a dopadem na společnost, i mezi historií, teorií a praxí.
-Rozšíření fondu knihovny Ústavu 15113 o nové tituly s tématikou dějin vědy a
techniky.

Způsob:
-Rešerše koncepcí předmětu na ČVUT (Masarykův ústav vyšších studií – Historie
techniky, FEL – Historie vědy a techniky…).
-Webové rešerše koncepcí předmětu na zahraničních universitách (ETH Curych,
TU Berlin – Technikgeschichte, Columbia NY – History of Science and
Technology...).
-Výběr titulů pro knihovnu Ústavu 15113 (na základě rešerší literatury v NK, NTK
aj., na webových stránkách zahraničních vysokých škol + pomocí
meziknihovních výpůjček).
-Nákup vybraných titulů pro knihovnu a mediatéku, studium těchto materiálů.
-Vypracování nové koncepce přednášek a systému zkoušení pro předmět DT

Harmonogram
březen – červen 2015
rešerše koncepcí předmětu napříč ČVUT, webové rešerše koncepcí předmětu
na zahraničních universitách,výběr titulů pro knihovnu Ústavu 15113
červen – listopad 2015
nákup vybraných titulů pro knihovnu Ústavu 15113 a studium těchto materiálů
červen – září 2015
vypracování nové koncepce přednášek pro předmět DT
září 2015 – leden 2016
výuka předmětu DT

Výsledek – rozšíření fondu knihovny:

17 279 Kč

Henri Petroski, To Engineer Is Human: The Role of Failure in Successful Design
Henri Petroski, The Essential Engineer: Why Science Alone Will Not Solve Our Global
Henri Petroski, Design Paradigms: Case Histories of Error and Judgment in Engineering
Henri Petroski, To Forgive Design: Understanding Failure
Pavla Vošahlíková, Průvodce všedním životem v novověku
Lydia Petráňová, Průvodce všedním životem ve středověku
Petr Charvát, Průvodce všedním životem ve starověku
John A. Jakle, Automobility and Building Innovation in America's Early Auto Age

Výsledek – nová koncepce přednášek:
Předmět seznamuje s dějinami techniky od nejstarších dob po současnost.
Cílem je nastínění souvislostí mezi technickým pokrokem a užitým uměním,
designem, stavitelstvím i architekturou. Výklad se však zabývá také širším,
celospolečenským odrazem technologického vývoje, tedy dopadem
popisovaných technických změn na fungování společnosti i život jednotlivce.
Přednášky jsou zaměřeny tematicky a představí postupný vývoj několika
fenoménů klíčových pro historii lidstva a jeho technologický rozvoj.
Jednotlivá témata jsou vykládána chronologicky, s přesahem do budoucnosti
(vč. utopických představ).

Výsledek – nová koncepce přednášek:
1

5. 10. 2015

Vývoj techniky jako faktor lidského vnímání světa a doby, kontext vývoje věcí

2

12. 10. 2015

Získávání energie: od jednoduchých strojů k jaderným elektrárnám (1)

3

19. 10. 2015

Získávání energie: od jednoduchých strojů k jaderným elektrárnám (2)

4

26. 10. 2015

Zkracování vzdáleností: vývoj v pozemní dopravě

5

2. 11. 2015

Objevování nových obzorů: vzduchoplavectví, letectví a dobývání vesmíru

6

9. 11. 2015

Stavebnictví a stavební technika: architektonické divy a způsoby jejich realizace

7

16. 11. 2015

Město a městská infrastruktura (přednáší Mgr. Jan Zikmund)

8

23. 11. 2015

Exkurse do NTM (uskuteční se jiný den v týdnu – NTM v pondělí zavřeno)

9

30. 11. 2015

Text a kódy, komunikace a přenos informace

10

7. 12. 2015

Vizualita, zachycení obrazu a pohybu

11

14. 12. 2015

Pokrok ve vědě a technice v souvislosti s výtvarným uměním a designem 19. a
začátku 20. století

12

4. 1. 2016

Věci: vývoj forem v souvislosti s dějinami (nejen) techniky

Čerpání financí:
Osobní náklady:
2.1
2.2.

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek):
Odměny dle dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr:

Přidělená dotace z IRP (tis.Kč):

Čerpání přidělené dotace
včetně navýšení (tis. Kč):
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17
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Celkem:

67

67

Celkem běžné a kapitálové finanční
prostředky:

90

90

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu:

Celkem:
Ostatní:
2.4
2.5
2.6
2.7

3

Materiální náklady (včetně drobného majetku):
Služby a náklady nevýrobní:
Cestovní náhrady:
Stipendia:

→ mzdy + odvody = Brůhová, Vorlík
→ stipendia = Brůhová, Zikmund
→ materiální náklady = nákup literatury, drobné elektroniky a kancelářských potřeb
→ cestovní náhrady = služební/studijní cesta do Plzně (Vorlík, Brůhová)
→ Došlo k přesunu 5000 Kč z cestovních náhrad do materiálních nákladů. Důvod: v průběhu rešerší
literatury bylo seznáno, že vhodnějším a více žádoucím využitím peněz bude nákup literatury než
studijní cesty.

Zpětná vazba od studentů (dotazník na konci semestru):
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exkurse + návštěvy museí, dokumenty,
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lékařství, systémy rozvodu energií, TV vysílání,
nejnovější technologie
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