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Editorial
Dobrý den a více slunečných chvil!

Téměř letní počasí – slunný den a
noční bouřka – prudké změny, to je
pohyb a nejen ve vzduchu, ale také
v akademickém ovzduší. Je to obdo-
bí kdy uzrávají první plody toho, co
jsme zasadili, tvořili, proměňovali a

celoročně opatrovávali. Období závě-
rečných zkoušek, přijímacího řízení,
maturit a promocí. To jsou dny, kdy
pro mnohé něco končí a něco začíná.
Dnešní vydání nese ve svých pří-
spěvcích modrou oblohu i bouřkové
mraky, ale hlavně chce informovat

o dění kolem nás a přispět k našemu
zdravému cílenému pohybu nejen na
čerstvém vzduchu.

S přáním prázdninového odpočin-
ku k nabrání sil do dalšího „akade-
mického rokuÿ přeji dobrý den a více
slunečných chvil!

Milada Balounová

Zprávy z fakulty
Informujeme

Středoškoláci z celé republiky na
FEL – soutěž o nejlepší produkt
či službu v oblasti vzdělávání a
rozvoje lidí

V prostorách Fakulty elektrotech-
nické ČVUT se uskutečnil již třetí
ročník unikátní celodenní soutěže
pro studenty středních odborných
škol CREATIVITY & INNOVATI-
ON CHALLENGE, do níž se letos
zapojilo 100 studentů středních od-
borných škol z celé České republiky
a dalších 20 vysokoškolských studen-
tů, kteří vystupovali jako konzul-
tanti soutěžních týmů. Pražské kolo
soutěže pořádala již tradičně meziná-
rodní vzdělávací nezisková organiza-
ce Junior Achievement tentokrát ve
spolupráci s generálním partnerem
akce společností IBM Česká repub-
lika pod názvem „Chytřejší vzdělá-
vání – učení jinakÿ. Soutěž probíhá
celkem ve 13 zemích a je částečně fi-

nancovaná Evropskou unií v rámci
programu Leonardo da Vinci.

První start-up firma ČVUT zís-
kává investici venture kapitálu

Start-upová firma Cognitive Secu-
rity, zaměřená na ochranu počíta-
čových serverů proti nepřátelským
útokům a opírající se o licencova-
né řešení z ČVUT, získala injekci
investičního kapitálu (venture kapi-
tálu) od fondu Credo Ventures ve
výši 1 mil. euro. Společnost Cogniti-
ve Security založili v roce 2009 dva
pracovníci ČVUT, Dr. Martin Rehák
a prof. Michal Pěchouček, za pomoci
podpory vstupního, tzv. andělské-
ho kapitálu, který poskytla firma
CertiCon, a. s. Dr. Rehák a prof. Pě-
chouček se v rámci řešení grantu,
financovaného americkou armádou,
na katedře kybernetiky FEL ČVUT
podíleli na vývoji algoritmů pro boj

proti počítačovému pirátství. Vý-
sledek řešení, vlastněný ČVUT, byl
posléze licencován start-upové firmě
Cognitive Security a ta ho převedla
do podoby produktu Cognitive One,
který – společně s jasným business
plánem – zaujal investory.

Spolupráce ČVUT FEL se spo-
lečností Brüel & Kjaer

Zástupci katedry měření ČVUT
FEL a společnosti Spectris Praha
spol. s r.o. provedli měření kvali-
ty ozvučení několika typických pro-
středí v budovách v Praze 6. Cílem
těchto měření bylo srovnání standar-
dizovaných a proprietárních algorit-
mů, vyvíjených na katedře v rámci
magisterského studijního programu
Inteligentní budovy. Vývoj a opti-
malizace různých algoritmů, užíva-
ných v oboru prostorové akustiky,
je nezbytný pro návrh a ověřování
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kvality ozvučení převážně veřejných
prostor, kde co nejvyšší srozumitel-
nost a komfort při poslechu hraje
významnou (posluchárny, studia) až
fatální (evakuační cesty, nemocnice,
letištní haly) roli.

ČVUT se podílí na výzkumu
protinehodového systému pro
inteligentní vozidla

Fakulta elektrotechnická ČVUT se
zapojila do evropského výzkumného
projektu interactIVe. Jeho cílem je
zajištění bezpečnějšího a efektivněj-
šího řízení vozidel pomocí systémů,
které na základě samostatného vy-
hodnocení hazardní situace umož-
ní aktivní zásah do řízení vozidla.
Výzkumný projekt interactIVe byl
spuštěn v roce 2010 jako konsorci-
um 29 výzkumných partnerů z deseti
zemí. Jeho hlavním koordinátorem
je Ford Research & Advanced En-
gineering Europe. Cílem projektu
je vytvořit interaktivní systém pod-
pory řízení nové generace, který by
rozšířil inteligenci vozidla, zvýšil vý-
konnost systémů pro podporu říze-
ní (ADAS) a vedl tak ke zlepšení
bezpečnosti provozu. Ke konci roku
2012 se očekávají první předběžné
testy demonstračních vozidel na tes-
tovacích polygonech. ČVUT se podílí
na podsystému počítačového vidění,
nutného pro rozpoznání nebezpeč-

né situace a pro plánování manévru,
kdy má vozidlo podpořit či převzít
řízení. Koordinátor řešení výzkumu
interactIVe pro ČVUT FEL doc. Dr.
Ing. Radim Šára z katedry kyberne-
tiky o celém projektu říká: „Takto
koncipovaný úkol je pro nás velká
výzva. Nejen, že jsme členy špičko-
vého týmu, ale máme možnost doká-
zat, že výzkum a vývoj nových tech-
nologií v České republice má dobrou
pověst a tradici. Dobré jméno ČVUT
otevírá našim nejlepším studentům
zajímavou možnost přiblížit se k sa-
motnému srdci evropského automo-
bilového průmyslu, ať již účastí na
projektu nebo stáží přímo u průmys-
lového partnera.ÿ Účasti na projektu
předcházela dlouhodobá spolupráce
katedry kybernetiky ČVUT se Škoda
Auto, a. s. a později s koncernovým
výzkumem Volkswagen.

Studenti FEL patří do „největší
třídy na světeÿ

Cisco Networking Academy studu-
je na celém světě jeden milion stu-
dentů. Vysoké školy stále více vy-
hledávají spolupráci se soukromým
sektorem. Studentům tak mohou
nabídnout více možností, jak roz-
víjet své znalosti. Mnoho z nich si
uvědomuje, že pokud chce uspět na
trhu práce, musí na sobě pracovat
již během studia. Fakulta elektro-

technická ČVUT v Praze nabízí ve
spolupráci se společností Cisco kurzy
Networking Academy, které zvyšují
úroveň odborné vzdělanosti v oblasti
síťových technologií ve 165 zemích.
Lze hovořit o největší školní třídě na
světě, jelikož letos je do programu
současně zapsán jeden milion stu-
dentů. Studie na celém světě ukazují
velkou propast mezi množstvím na-
bízených pracovních míst v oblasti
ICT a množstvím kvalifikovaných
pracovníků.

Kreativní spolupráce VŠE a
ČVUT FEL – Winston Econ
Art 2011

I letos proběhla pod záštitou Gra-
fické a multimediální laboratoře VŠE
studentská kreativní soutěž a festival
Winston Econ Art. Studenti mohli
již počtvrté představit svoji krea-
tivitu a tvůrčího ducha při tvorbě
multimediálních děl v kategoriích fo-
tografie, grafika a film. Ti nejlepší
byli obdarováni na slavnostním gala-
večeru, který proběhl 6. června 2011.
Svá díla přihlásili studenti VŠE,
VOŠIS, ČVUT FEL, ČVUT U3V
FEL A U3V VŠE. V loňském roce
Grand Prix vyhrál film ČVUT FEL,
letos snímek z dílny GML VŠE. Bliž-
ší informace nejen o letošním na
http://gml.vse.cz/winston-econ-
art/ .

Gratulujeme

Ocenění pracovníkům katedry
měření

Předsednictvo Grantové agentury
České republiky rozhodlo na svém
zasedání dne 14. dubna 2011 v sou-
ladu s ustanovením § 3 odst. 4 zá-
kona č. 130/2002 Sb., o podpoře vý-
zkumu a vývoje, udělit na základě
návrhu oborové komise Cenu předse-
dy Grantové agentury ČR za řešení
grantového projektu „Fluxgate efekt
v tenkých vrstváchÿ.

Fluxgate senzory jsou již řadu let
jedním z klíčových výzkumných a
vývojových témat katedry měře-
ní ČVUT FEL. Toto pracoviště se
v oblasti magnetických senzorů řadí

mezi několik špičkových světových
laboratoří. První etapa výzkumu by-
la završena vývojem nové konstrukce
senzoru, která získala v r. 2010 Cenu
inovace a byla úspěšně komercializo-
vána (mj. i použita v hledači bomb
řadu let vyráběném rakouskou fir-
mou Schiebel).

Ocenění na katedře počítačů
Odborný asistent Tomáš Černý

z katedry počítačů, člen skupiny
Competitive Infrastructure Inicia-
tive získal 30. května ocenění „The
2011 Joseph S. DeBlasi Outstanding
Contribution Awardÿ od ACM In-
ternational Collegiate Programming

Contest (IBM), za vývoj a poskyt-
nutí nástrojů pro správu registrační-
ho systému pro celosvětovou soutěž
v programovaní, které se účastní nej-
lepší studenti z více něž 2000 univer-
zit z celého světa.

Nově udělené granty SGS 2011
studentů FEL

Našich 36 studentů získali se svý-
mi projekty granty ve studentské
grantové soutěži. Více na
http://www.cvut.cz/novinky/
seznam-nove-udelenych-grantu-sgs-
2011 .

http://gml.vse.cz/winston-econ-art/
http://gml.vse.cz/winston-econ-art/
http://gml.vse.cz/winston-econ-art/
http://www.cvut.cz/novinky/seznam-nove-udelenych-grantu-sgs-2011
http://www.cvut.cz/novinky/seznam-nove-udelenych-grantu-sgs-2011
http://www.cvut.cz/novinky/seznam-nove-udelenych-grantu-sgs-2011
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Zprávy z grémia
Dne 25. 5. 2011 se konalo veřejné

zasedání Grémia děkana (GD) v sou-
vislosti s koncem jeho funkčního ob-
dobí, které bylo od 1. 6. 2007 do 31.
května 2011. Pan děkan prof. Šimák
informoval akademickou obec o tom,
že v období do nových voleb, které
se konají 24. 6. 2011, povede fakultu
prof. Ing. Oldřich Starý a součas-
ně se prodlužuje mandát proděkanů
do 30. 9. 2011. Tímto nezbytným
krokem děkan zajistil plynulé pokra-
čování chodu fakulty, v ekonomické
oblasti je i nadále odpovědný za čin-
nost pan tajemník Ing. Mráz.

Veřejného zasedání GD dne 25.
května se účastnilo cca 50 členů aka-
demické obce. Podle schváleného
programu zasedání se ujal úvod-
ního slova pan děkan. Vystoupení
prof. Šimáka bylo bilanční, hodno-
tilo výsledky práce fakulty pod jeho
vedením za uplynulé funkční období.
Zahrnovalo dosažené výsledky jeho
volebního programu, v časových i
odborných souvislostech.

Akcentováno bylo za prvé jeho
jmenování „ve složitém období, kdy
AS FEL náhle odvolal p. děkana
prof. Škvoraÿ – toto náročné období
až do nových voleb v květnu 2007
bylo připomenuto videozáznamem
projevu pana rektora prof. Havlíčka
předneseném při inauguraci děkana
Šimáka v červnu 2007.

Za druhé vliv vzniku nové fakul-
ty informačních technologií na roz-
voj FEL z důvodu řešení problémů
v souvislosti s odchodem pracovníků
katedry počítačů na pracoviště nové
fakulty a smluvním zajištěním vý-
uky. Toto období trvalo téměř dva
roky.

Nakonec za třetí to, že v době již
stabilní fakulty v r. 2011 pak do-
šlo k tomu, že nebyl odstartován

reformní proces na FEL z důvodu
nezvolení nového děkana 1. 4. 2011.

Z významných kroků, které byly
realizovány za čtyřleté období pů-
sobení prof. Šimáka ve funkci děka-
na, byly stručně prezentovány klíčo-
vé změny v chodu fakulty, zejména
v oblasti vzdělávací (př. akredita-
ce studijních programů), v oblasti
změny strategie propagace fakulty a
vznik oddělení PR a vnějších vztahů,
byla realizována ekonomická ana-
lýza fakulty a vytvořeny základní
podmínky k efektivnějšímu chování
fakulty a k zlepšení podmínek pro
řízení fakulty. Prof. Šimák hovořil
o realizovaných změnách ve vzdělá-
vacím profilu fakulty (byly akredi-
továny nové studijní programy, kte-
ré jsou garantovány přednášejícími
z řad mladší generace, došlo k ino-
vaci obsahu studia), zmínil výsledky
podpory fakulty v oblasti rozvoje
spolupráce s průmyslem, otevření
nových výzkumných laboratoří a
center a podobně. Samozřejmě ne
vše se podařilo. Za významný úkol,
který se nepodařilo plně realizovat
a který je nutno řešit, je vnitřní ko-
munikace a spolupráce v rámci fa-
kulty. Byl zmíněn Dlouhodobý záměr
rozvoje fakulty na období 2011 až
2015, kdy fakultu čeká vyrovnání se
s poklesem studentů vlivem poklesu
demografické křivky a odlivu stu-
dentů z důvodu vnitřní konkurence
(FIT) v rámci ČVUT i očekávané
další změny podmínek financování
veřejných vysokých škol. Závěrem
svého vystoupení pan děkan Šimák
poděkoval všem členům akademické
obce, Akademickému senátu FEL,
svým spolupracovníkům i ostatním
pracovníkům fakulty za odvedenou
práci.

Vedení fakulty a přítomní podě-

kovali panu prof. Šimákovi za jeho
působení ve funkci děkana potles-
kem.

Program zasedání pokračoval a
pan prof. Škvor připomenul vědecko-
výzkumné aktivity, které stojí před
pracovníky fakulty v nejbližším ob-
dobí, zejména očekávanou výzvu
k podání projektů do programu
agentury TAČR.

Doc. Mindl informoval o zpoždění
otevření výzvy ve vyhlášení rozvo-
jových projektů MŠMT na období
roku 2012. Bylo připomenuto, že je
nutno monitorovací zprávy za rok
2011 vypracovat a odevzdat do 1.
července 2011.

Doc. Jelínek a prof. Demlová upo-
zornili na letošní časově náročný
program v červnu (přijímací testy,
státní závěrečné zkoušky, promoce a
nové termíny zápisů).

Prof. Starý vyzval pana Ing. Do-
čkala, vedoucího SVTI na FEL, aby
stručně informoval o připraveném
novém webu FEL. Web byl spuštěn
28. 5. 2011. Jménem garantů nové-
ho webu FEL Ing. Dočkal požádal
všechny zúčastněné, aby si prověři-
li, zda nové stránky jsou z funkční.
O případných nedostatcích a ne-
předpokládaných chybách je nutno
informovat webmastera (emailem
na webmaster@fel.cvut.cz), tak aby
k 1. září 2011 byl web fakulty plně
funkční.

Pan tajemník Ing. Mráz informo-
val, že AS FEL schválil navržené
rozdělení finančních prostředků na
r. 2011 a rozpis rozdělení prostřed-
ků na katedry a ostatní pracoviště
je již nasazen v ekonomickém systé-
mu fakulty – FISu, včetně běžících
projektů.

Milada Balounová

mailto:webmaster@fel.cvut.cz
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Zprávy z rektorátu
ČKR odmítá návrh dělení peněz na vědu a výzkum v roce 2012

Česká konference rektorů (ČKR)
nesouhlasí s návrhem výdajů stát-
ního rozpočtu na vědu a výzkum
pro rok 2012, který připravila Rada
pro výzkum, vývoj a inovace. Podle
rektorů navržená pravidla poško-
zují vysoké školy a jsou v rozporu
s legislativou. Letos dostaly vysoké
školy méně zhruba o pět procent, te-
dy o 1,3 miliardy korun. ČKR vadí
zejména to, jakým způsobem je vy-
počítána institucionální podpora ve
vztahu k dobíhajícím výzkumným
záměrům. „Považujeme navržený
způsob za nespravedlivý a hlavně ne-
sledující základní cíl, kterým má být
zkvalitnění výzkumu. V této chvíli je

to tak, že ti, kteří byli úspěšní v mi-
nulosti a jsou úspěšní teď, by byli
postihováni,ÿ uvedl předseda ČKR a
rektor Masarykovy univerzity v Br-
ně Petr Fiala. Podle něj hodlá ČKR
jednat se všemi dotčenými partnery
včetně premiéra. Dopad na vysoké
školy, které byly úspěšné na poli vý-
zkumu, by se pohyboval řádově ve
stamilionech korun. ČKR navrhuje,
aby se peníze rozdělily podle výko-
nu a pak se teprve dofinancovaly
výzkumné záměry. Rektoři rovněž
požadují, aby se rozpočet MŠMT
pro vysoké školy na příští rok dostal
alespoň na úroveň roku 2010. „By-
li jsme upozorněni, že lze očekávat

ještě větší krácení peněz než v le-
tošním roce. Už letošní rozpočet byl
nižší o 2,3 miliardy korun a až na
poslední chvíli se podařilo vrátit jed-
nu miliardu korun. Minimálně letoš-
ní deficit by měl být v příštím roce
narovnán,ÿ upozornil místopředseda
ČKR a rektor ČVUT Václav Havlí-
ček. Česká konference rektorů má 48
členů. Jsou jimi rektoři 26 veřejných,
dvou státních a 20 soukromých vy-
sokých škol. Zástupci soukromých
vysokých škol dnes ustanovili odbor-
né fórum, které bude prosazovat je-
jich zájmy zejména při projednávání
zákona o vysokých školách.

ČVUT v Praze bylo oceněno prvním a druhým místem v soutěži Zlatý středník 2010

První místo pro ČVUTIX – Ko-
miks sedmi statečných z ČVUT, a
druhé místo pro profil ČVUT s ná-
zvem „Už 300 let měníme tvář svě-

taÿ v kategorii „Nejlepší firemní pro-
filÿ – to je skvělá bilance letošního
vyhlašování soutěže Zlatý středník
2010. Mimo to získalo ČVUT v Pra-

ze zvláštní ocenění Cenu Inovace,
která hodnotí dohromady jak tiště-
ná, tak elektronická média.

Představujeme
Oddělení vnějších vztahů

Na ČVUT FEL už niekoľko rokov pôsobí „Oddělení vnějších vztahů – PRÿ. Za túto dobu si, verím,
väčšina ľudí na fakulte všimla, že oddelenie existuje a tvorí. Aj menej všímaví študenti mohli zaregis-
trovať časopis – Newsletter na budIT.cz a zamestnanci Zpravodaj. Ten, kto sa zaujíma viac o dianie na
fakulte, by dokázal vymenovať ešte niekoľko činností, na ktorých PR oddelenie pracuje. Pre tých ostat-
ných, ale nie len pre nich, je tento článok.

Na úvod je čestné povedať, že ak
činnosť PR oddelenia na fakulte prí-
liš nevidíte, tak to je do istej mie-
ry prirodzeným. Jeho zameranie je
predovšetkým na ľudí pôsobiacich
mimo fakultu, a to či už na záujem-
cov o štúdium, alebo na spoluprácu
s novinármi a firmami. Je to celkom
logické, pretože firmy majú záujem
o kvalitných zamestnancov a tí vzni-
kajú z kvalitných študentov aj našej
fakulty.

V prvom roku preto bolo potrebné
zmapovať situáciu v oblasti propagá-
cie vysokých škôl, nastaviť komuni-
káciu s novinármi a prezentovať FEL

ako prestížnu fakultu. Taktiež bola
realizovaná reklamná kampaň so slo-
ganom „Na Vejšce záležíÿ. Hlavným
prvkom druhého roku činnosti odde-
lenia bolo vytvorenie prostriedku in-
ternej komunikácie, konkrétne v po-
dobe interného časopisu pre študen-
tov fakulty – Newsletter na strán-
kach budIT.cz. V roku treťom bol
kladený dôraz na rozvoj spolupráce
so strednými školami a prezentácia
fakulty na tejto úrovni. Snahou bo-
lo nie len vzbudiť záujem študentov
stredných škôl o štúdium na technic-
kých školách, ale aj prezentovať stre-
doškolákom vysokoškolskú výuku,

či už tým, že boli pozvaní na FEL
(deje sa od tohto roku), alebo tým,
že učiteľ z FEL bol pozvaný k nim
na strednú školu. Ako čerešnička na
torte bolo organizovanie hudobného
festivalu FELfest. Okrem toho bola
počas celého obdobia súčasťou prá-
ce oddelenia tvorba propagačných
materiálov pre potreby jednotlivých
katedier.

Medzi hlavné prostriedky propagá-
cie fakulty patria reklamné kampane,
veľtrhy, výjazdy na stredné školy a
v posledných rokoch aj hudobný fes-
tival FELfest.

Fakulta bola prezentovaná na
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študentských veľtrhoch Gaudea-
mus v Brne aj v Prahe a na veľtrhu
Akadémia v Bratislave. Medzi ná-
vštevníkmi prevládali stredoškoláci
hľadajúci svoju alma mater. Aj z to-
ho dôvodu sa na veľtrhoch ochotne
zúčastňovali študenti našej fakul-
ty, ktorí dokázali podať podstatné
informácie jazykom bližším stredo-
školskému.

Pri organizovaní výjazdov na
stredné školy hrali naši študenti tak-
tiež jednu z hlavných úloh. Vybavení
propagačnými materiálmi vytvorený-
mi PR oddelením sa tak často vra-
cali na svoju strednú školu, kde boli
prijatí často oveľa lepšie, než ktorý-
koľvek z profesorov.

Prvý ročník hudobného festivalu
FELfest prebehol v júni minulého
roku. Bol organizovaný najmä pre
budúcich študentov našej fakulty.
Druhý ročník mal prebehnúť už 16.
júna, ale z dôvodu štrajku je jeho
konanie odložené na 15. 9. Ako bude
úspešný teda uvidíme až o niekoľko
mesiacov.

Najviac kontroverzným spôsobom
prezentácie boli reklamné kampane.
Možno si ešte spomeniete na fotogra-

fie dievčatka so sloganom „Na Vejšce
záležíÿ umiestnenými v metre, na
nálepky zásuviek s nápisom „Píchni
se!ÿ. V tomto roku prebehla kampaň
v modro-červenej farebnej kombi-
nácii a so sloganom „jsme o krok
NAPŘEDÿ. Je však zaujímavé si
uvedomiť, že FEL bola prvá fakulta,
okrem množstva súkromných škôl,
ktorá sa nebála reklamy podobného
charakteru.

Všetky tieto činnosti sú zabezpe-
čované štvoricou stálych pracovníkov
a niekoľkými ochotnými študent-
mi. Vzhľadom na to, že objem práce
býva počas roku rôzny, je uprednost-
nené využitie externej PR agentúry
pred zamestnaním ďalšej osoby na
plný úväzok. To je napríklad na kon-
ci kalendárneho roku (október, no-
vember) a koncom letného semestra
(máj, jún), kedy prebieha FELfest.

Čo ale PR oddelenie prináša štu-
dentom, zamestnancom, fakulte?
Pre študentov a zamestnancov toho
nie je až tak veľa. Existuje fakult-
ný diár, hudobný festival, študenti
aj zamestnanci majú „svojÿ interný
časopis, katedry majú možnosť vy-
užívať propagačné materiály. Hlav-

ným zameraním ale je, ako už bolo
spomenuté, vytvorenie povedomia a
dobrého mena fakulty v médiách a
medzi študentmi stredných škôl. To
nie je jednoduché a realizovateľné za
krátky čas, ale s podporou celej fa-
kulty, aspoň morálnou, nie nemožné.

Vidíte, že celkovo je všetkých čin-
ností zabezpečovaných oddelením
viac, než by sa na prvý pohľad moh-
lo zdať. Myslíte, že je možné všetky
stihnúť? Iste, že je, ináč by v tomto
článku nebolo o čom písať. To však
neznamená, že v prípade Vášho zá-
ujmu pomôcť by ste boli odmietnutí
– práve naopak, každá pomoc je ví-
taná. Že neviete ako pomôcť? Môže-
te napríklad pomôcť s tvorbou člán-
kov pre Newsletter alebo Zpravodaj,
s budúcimi kampaňami prezentuj-
úcimi fakultu, s výjazdmi nielen na
stredné školy a prípadne s organizá-
ciou FELfest-u. Samozrejmé je aj to,
že ak budete mať konkrétny nápad
propagácie fakulty a pre jeho realizá-
ciu budete potrebovať istú podporu,
ani vtedy dvere pred vami zatvorené
nebudú.

Karol Bujaèek, po rozhovore s J. Weiserovou

Ústav tělesné výchovu a sportu ČVUT

„Pohybem ku zdravíÿ hlásá nejen
jedno z hesel prvorepublikové ge-
nerace, ale i náš ÚTVS. Pracoviště
zajišťuje všechny formy pravidelné
semestrální výuky TV na fakultách
ČVUT, nabízí studentům věnovat se
sportu v jejich volném čase i mož-
nost uspět v oblasti vrcholového
sportu (viz ocenění v tomto roce).
ÚTVS zajišťuje sportovní reprezen-
taci ČVUT na sportovních přeborech
VŠ v ČR, Českých akademických
hrách, mezinárodních sportovních
akcích. ÚTVS nabízí zaměstnan-
cům ČVUT možnosti odpočinko-
vého a kondičního sportu. Nejvíce
sportovních aktivit můžeme provo-
zovat v areálu „Pod Juliskouÿ, kde
najdeme víceúčelové sportovní ha-
ly, horolezeckou stěnu, posilovnu,
hernu stolního tenisu a saunu. V are-
álu „Kotlářkaÿ můžeme provozovat
venkovní sporty, jako tenis (kurty
mají nový povrch), nohejbal, volej-
bal a další. Badminton je v dnešní
době jeden z nejoblíbenějších spor-
tovních odvětví, který se rozšířil me-

zi širokou veřejnost. Ve sportovním
centru ČVUT „Pod Juliskouÿ jsou
k dispozici nově dva prostorné kur-
ty pro tento dynamický raketový
sport. Můžeme si zahrát badminton
za zaváděcí ceny 180 Kč/hod (130
Kč/hod – studenti a zaměstnanci
ČVUT). Hala nabízí moderní záze-
mí, velký prostor a kvalitní osvětle-
ní. Možnost půjčení raket a míčků.

Víte, že . . .
Již v lednu t. r. si mohli zaspor-

tovat studenti i zaměstnanci FEL
nedaleko Jilemnice a v okolí Benec-
ka. Proběhly zde lyžařské závody
jednotlivců z vysokých škol. Oblastní
přebory VŠ v lyžování (oblast Střed-
ní Čechy a Praha) zorganizoval a
odborným garantem byl náš ÚTVS.

Hokejisté ČVUT se umístili letos
již 2× na nejvyšší příčce evropské li-
gy VŠ. V březnu t. r. zvítězili na tur-
naji ve švýcarské Ženevě. Hokejisté
se Lvem s kružítkem na prsou ne-
nechali nikoho na pochybách, že na
Evropské úrovni patří mezi nejlepší

univerzitní týmy a v turnaji domino-
vali naprosto suverénním způsobem.
V polovině dubna se na zimním sta-
dionu HC Hvězda Praha konal mezi-
národní univerzitní hokejový turnaj
o „Pohár rektora ČVUTÿ, kterého
se zúčastnily týmy osmi evropských
univerzit. Naši hokejisté z ČVUT
tento pohár suverénně vyhráli.

Letošní SELLGAMES – meziná-
rodní pobaltské sportovní studentské
hry se uskutečnily ve dnech 12. až
15. 5. 2011 v litevském Kaunasu za
už tradiční účasti sportovců ČVUT.
Českou výpravu tvořilo 68 poslucha-
čů ze všech 8 fakult naší školy a tři
členové vedení z ÚTVS. Vystoupe-
ní výpravy lze hodnotit jako velmi
úspěšné. Zlato ve své váhové kate-
gorii do 120 kg vybojoval v silovém
trojboji Rostislav Kvarda (FEL),
prvním místem v turnaji se mohou
pochlubit také naše volejbalistky,
stříbrné umístění zdobí družstva fot-
balistů a fotbalistek a bronz získal
v běhu na 5 km v osobním rekordu
Ondřej Fejfar (FEL).
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Proběhl velký veslařský souboj
čtyř pražských vysokých škol. V pá-
tek 3. června ožila Vltava soubojem
Univerzitních osem, v němž se pomě-
řili současní i bývalí studenti čtveřice
pražských vysokých škol. Posádka
ČVUT se postavila zástupcům UK,
ČZU a VŠE. V klání na 1 km ne-
bylo o favoritech pochyb — na čele
závodu se usadily osmy ČVUT a

Univerzity Karlovy, za nimi se drže-
la VŠE. ČZU se nepodařilo udržet
přímý směr a loď se vydala směrem
k levému vltavskému břehu. „By-
lo to povedené klání,ÿ shodovali se
veslaři vítězné osmy ČVUT. „Bude-
me se snažit za rok pozici nejlepší
veslařské univerzity obhájit. A také
by to bylo fajn, kdyby nám to zo-
hlednili i ve škole – třeba nějakým

zápočtem.ÿ Na pozici kormidelnice
v závodě excelovala mistryně světa
do 23 let Jitka Antošová.

Desátý, jubilejní ročník Českých
akademických her se konal ve dnech
5. až 10. 6.2011 v Praze. ČAH jsou
největší sportovní akcí českých vy-
sokých škol, které se účastnilo přes
2000 sportovců soutěžících v cca 26
sportech.

Milada Balounová

Časopis Pražská technika a TecniCall

Mohla byste představit Váš ča-
sopis?
V. Kučerová, šéfredaktorka PT :

Pražská technika je zpravodajský ča-
sopis ČVUT, hlavním záměrem je
tedy přinášet informace o aktuálním
dění jak z pohledu celé školy a její-
ho vedení, tak jednotlivých fakult a
součástí. Kromě zpravodajství máme
v každém čísle jedno Téma, které-
mu je věnováno zpravidla šest tis-
kových stran. Jinak máme pravidlo,
že články mají být stručnější (ma-
ximum dvě tiskové strany) tak, aby
se dostalo na co největší množství
aktualit a číslo bylo co nejpestřejší.
Volíme metodu stručnější zprávy a
odkazu na web, kde si čtenář může
najít další podrobnosti.

Role informačního média je v pod-
mínkách univerzity, kde působí více
než 23 000 studentů a přibližně 4 000
zaměstnanců (počtem se dá přirov-
nat k počtu obyvatel většího okres-
ního města), umocněna i snahou
být také jakýmsi komunikátorem
v akademické obci. Že komunikace
na ČVUT občas vázne, to asi poznal
každý z nás.

Univerzitní časopis by měl pomá-
hat právě včasným zveřejněním in-
formací i různých pohledů na zamýš-
lené či diskutované otázky. Přiblížím
to na tématech blízkých právě Vaší
fakultě: když se připravoval vznik
Fakulty informačních technologií,
tak se hodně diskutovalo o tom, co
se vlastně děje, komunikace vázla, ke
slovu se dostávaly čím dál víc emo-
ce než racionální hledání řešení . . .
Řekli jsme si, že by bylo dobré „dát
na stůlÿ informace o plánovaných
krocích a k tomu názory zaintereso-
vaných, tedy rektora, děkana FEL
prof. Šimáka i profesora Tvrdíka,
jenž byl hlavním iniciátorem odtrže-
ní IT a založení samostatné fakulty,
a hlavní téma čísla bylo na světě.

A po vzniku FITu jsme připravili
další několikastránkové téma, které
přineslo informace, jak si vede nová
fakulta a jaké změny nastaly na FEL
a celém ČVUT, opět spolu s názory
„hlavních hráčůÿ.

Časopis vychází minimálně třikrát
za semestr, tedy šest vydání ročně.
Někdy připravujeme i speciály, za-
měřené například na přiblížení školy
adeptům studia apod.
A. Vondráková, šéfredaktorka TC :

TecniCall začal vycházet v roce 2007
díky podpoře rozvojového projektu
financovaného MŠMT. Jeho cílem
je představit atraktivním způsobem
vědecko-výzkumná témata napříč
celým ČVUT a tím přiblížit školu
průmyslu a firmám. Každé číslo Tec-
niCallu je vždy zaměřeno na určité
aktuální téma. Kromě toho Tecni-
Call pravidelně obsahuje příspěvky
o událostech a projektech z oblasti
vědy a výzkumu, profily pracovišť,
rozhovory s pracovníky univerzity,
informace o přednáškách a konferen-
cích na ČVUT a reportáže ze zají-
mavých akcí. TecniCall vychází 4×
do roka. Přispěvovateli jsou odbor-
níci z řad ČVUT v Praze. Časopis
také reaguje na aktuální dění na ško-
le. TecniCall má moderní grafický
design, některá jeho vydání jsou do-
plněna o CD s dalšími informacemi,
které se vztahují k tématu daného
čísla. Je plnobarevný a má rozsah
obvykle 36 stran a vychází v nákla-
du 4 500 – 5 000 výtisků.

Komu je především určen?
V. K.: Pražská technika je zamě-

řena především na přenos informací
uvnitř ČVUT. Samozřejmě, že je
coby univerzitní časopis zasílán osob-
nostem veřejného života a státní i
místní správy, například ministrům
Dobešovi a Kocourkovi, starostům
a primátorům v městech, kde má

škola pobočky, spolupracujícím fir-
mám a organizacím a dalším, prostě
lidem, které by novinky z dění na
škole mohly zajímat.

V dnešní době, kdy elektronická
média neznají hranic, je časopis také
součástí PR aktivit školy. Na webu
si jej mohou přečíst zájemci o studi-
um, spolupracovníci a široká veřej-
nost. I designem časopisu se snažíme
prezentovat technickou univerzitu na
úrovni, grafika odpovídá aktuálním
trendům.

Koncepci časopisu posuzuje re-
dakční rada. Jejím předsedou je pro-
rektor pro rozvoj profesor Petr Mo-
os, místopředsedou prorektor pro
studium doc. Josef Jettmar, jejími
členy jsou zástupci všech fakult, AS
ČVUT a dalších součástí. Za Fa-
kultu elektrotechnickou je členem
rady doc. Jan Kuba, za AS ČVUT
MUDr. Vítězslav Kříha a v radě je i
prof. Marcela Efmertová, takže Vaše
fakulta má nejpočetnější zastoupení.

Obsah každého čísla diskutujeme
v širších souvislostech. Právě pře-
nos informací z jednotlivých fakult
je základem – jejich zástupci nejlépe
vědí, co se děje, co je dobré prezen-
tovat a čemu věnovat širší pozornost.
A domlouváme se na hlavním té-
matu čísla, které by mělo mít širší
záběr.
A. V.: První cílovou skupinou jsou

podniky, firmy, instituce a všichni,
kdo by mohli být potenciálními part-
nery pro spolupráci s ČVUT v oblas-
ti vědecko-výzkumné. Druhou cílo-
vou skupinou jsou studenti, kterým
se snažíme prezentovat nabídku pra-
xí, stáží a pracovních pozic.

Jak je zajištěna distribuce k za-
interesovaným?
V. K.: Tištěná verze – 3 000 vý-

tisků – je distribuována převáž-
ně uvnitř univerzity, pouze kolem
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130 výtisků se posílá poštou mimo
ČVUT. Časopis distribuujeme na
všechny katedry všech fakult ČVUT,
dostávají ji na jméno všichni čle-
nové akademických senátů školy i
jednotlivých fakult, členové vědec-
ké a správní rady, zasíláme ji do
našich knihoven a je k dispozici i
v našem Univerzitním knihkupectví,
v CIPS či Infocentru v Dejvicích.
Větší počty (vždy několik balíků
časopisu – cca 90 až 150 výtisků)
jdou na stojany, které jsou na jed-
notlivých fakultách, pracovištích a
v menzách a také v NTK. Na sto-
janech, pokud mám informace, je
časopis velmi rychle rozebrán, což
při takovém počtu studentů a za-
městnanců není divu. Většina čte-
nářů má k dispozici spíše elektronic-
kou verzi časopisu, která je na webu
http://ctn.cvut.cz/pt .
A. V.: Distribuce tištěného ča-

sopisu je zdarma prostřednictvím
stojanů, které jsou umístěny ve ve-
řejných prostorách ministerstev,
průmyslových institucí a business
komplexů v Praze. Přehled distri-
bučních míst najdete na naší adrese

http://www.tecnicall.cz/
/distribuce/ . Máme také databázi
významných osob z podnikatelské
sféry, kterým posíláme časopis přímo
k rukám poštou.

Mě se současná tvář časopisu lí-
bí, ale z Vašeho pohledu jak se
osvědčila hlavní linka monoté-
matičnosti každého čísla?
V. K.: Monotématičnost celého

čísla je spíše doména TecniCallu.
Pražská technika musí reflektovat
dění na celé škole, tudíž jednotlivá
čísla jsou koncipována především ja-
ko médium, odrážející aktuální udá-
losti a počiny. Větší prostor má pou-
ze šeststránkové téma čísla, které je
nejen informací, ale věřím, že i inspi-
rací. Téma bylo věnováno například
hodnocení kvality na ČVUT, foto-
voltaice (výuka i spolupráce s praxí),
IT strategii ČVUT, výjezdům stu-
dentů do světa (studium i praxe) a
dalším otázkám, která se většinou
týkají celé akademické obce. Zpravi-
dla se nám podaří sladit hlavní téma
i s dalšími články, takže motiv zazní
i v rozhovoru s osobností apod.

A. V.: Ano, osvědčila, je skvělá
pro titulku i pro to, že se k tématu
mohou vyjadřovat jednotlivé fakulty
a dát tak tipy na to nejlepší, čím se
chtějí pochlubit.

Můžete mi svěřit, co chystáte do
nového akademického roku?
V. K.: Změnu koncepce časopisu,

ani jeho grafiky nyní nechystáme.
Aktuální zpravodajství reflektuje dě-
ní, takže chystat v tomto obsahovém
smyslu můžeme hlavně velká témata.
V prvním podzimním čísle, které vy-
chází na startu nového akademického
roku, to budou ekonomické obory, je-
jich výuka na jednotlivých fakultách,
uplatnění v praxi atd. A tématem
dalšího čísla bude letectví – pohled
na aktivity ústavů a kateder, kte-
ré v tomto oboru učí i spolupracují
s praxí.
A. V.: Momentálně připravujeme

číslo ve spolupráci s Inovacentem a
jeho tématem bude Věda v praxi.
Osobně se velmi těším na listopado-
vé číslo, které věnujeme designu.

Milada Balounová
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