ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta elektrotechnická
Technická 2, 166 27 Praha 6

POZVÁNKA PRO MÉDIA
Žáci základních škol změří své síly v Robosoutěži Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze
Praha, 15. dubna 2016 – Tříčlenné týmy žáků druhého stupně základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se utkají v dalším ročníku oblíbené
Robosoutěže. Ta se koná 22. dubna od 10.00 hodin v Zengerově posluchárně
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí (Karlovo náměstí 13,
Praha 2).
Po loňském velkém ohlasu se i letos rozhodli organizátoři Robosoutěže udělat speciální
kolo pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
V letošním roce je pro roboty připraven úkol „Sledování černé čáry“. Soutěžící musí
sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv
další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů)
projel co nejrychleji stanovenou dráhu vyznačenou na podložce černou čarou a zároveň
z podložky nesjel.
Soutěž je veřejná a jsou na ni zváni vyučující, spolužáci a přátelé soutěžících, zástupci
médií a všichni zájemci o mobilní roboty a o studentské soutěže.
Více informací lze nalézt na webových stránkách www.robosoutez.cz, nebo
www.facebook.com/robosoutez
Kontakt pro média:
Ing. Libuše Petržílková
PR manažerka a tisková mluvčí
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
tel.: 224 355 620
mobil: 731 077 387
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době
má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní,
biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17
nabízí ČVUT svým studentům 119 studijních programů a v rámci nich 442 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní
odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4200
světových univerzit, ve skupině univerzit na 451 – 460. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT
hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and
Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and
Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz.
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