
Harmonogram sympozia – Cena prof. Halabaly 2020
Termín konání 4. 11. 2020

 
 

9.00—9.15   Přivítání hostů 

9.20—11.20 1. Blok přednášek  - na téma „Vývoj nábytkářského průmyslu“

  
 
 

11.40—12.30

 

2. Blok přednášek zástupců VŠ - na téma „Škola a student“

  
 

13.00—14.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 

Cena prof. Jindřicha Halabaly ‘20
16. ročník mezinárodní soutěže studentských prací

„Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020“ se letos z důvodů pandemie COVID neuskuteční klasickou formou 
v Místodržitelském paláci v Brně, ale bude nahrazena formou on-line. A to jak představení vybraných vítězných 
prací, tak i doprovodné odborné sympózium, které bude slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže předcházet. 
Sympozium se uskuteční 4. 11. 2020 od 9.00 hod, ze kterého bude přímý on-line přenos a bude propojen 
i s ostatními externími přednášejícími a posluchači přes MS Teams. Sympozium je rozvrženo do dvou částí, na 
které následně naváže slavnostní vyhlášení výsledků. 

•   PhDr. Dagmar Koudelková - moderátor doprovodného sympozia 
•   doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - MENDELU, vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení
•   Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. - Klastr českých nábytkářů, družstvo 

•   K odkazu Jindřicha Halabaly - PhDr. Dagmar Koudelková - Masarykova univerzita, 
    Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.
•   Design jako smysl existence vesmíru - doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. - MENDELU, 
    Ústav nábytku, designu a bydlení
•   Nábytek z pohledu soudního znalce - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký - MENDELU, Ústav 
    nábytku, designu a bydlení
•   Odpočinek při bdění i snění a čalouněný sedací a lehací nábytek - Ing. Helena 
    Prokopová - Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.
•   Co přinesl Kolín 2020 - doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. - MENDELU, Ústav   
    nábytku, designu a bydlení

•   Hybridnosť v dizajne - Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. - Technická univerzita vo Zvolene  
    (Slovensko)
•   Škola versus �rma - doc. Ferdinand Chrenka, ak. soch. - VŠVU v Bratislave
    (Slovensko)
•   MENDELU and FH Salzburg: more than a fruitful cooperation at institutional level -
    Mag. Ulrike Szigeti, Vice-Rector, Fachhochschule Salzburg (Rakousko) 

Partneři: 

https://halabala.ldf.mendelu.cz/32109-sympozium-symposium

Dostupné online na


