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

TISKOVÁ ZPRÁVA
Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze bude přednášet generální ředitel
Evropské kosmické agentury
Praha, 2. května 2016 – Profesor Johann-Dietrich Woerner, generální ředitel
Evropské kosmické agentury (ESA), povede 9. května 2016 od 16.15 hodin
v učebně 209 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (Technická 2, Praha 6)
přednášku na téma Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation.
Profesor Woerner navštíví Českou republiku u příležitosti zahájení konference Living
Planet Symposium 2016, kterou ve dnech 9. až 13. května 2016 v Praze organizuje
Evropská kosmická agentura ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem
životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a slavnostního
otevření podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague, které organizuje Agentura pro
podporu podnikání a investic CzechInvest pod patronací hlavního města Prahy. V rámci
svého programu vystoupí také na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeho
přednášku ve spolupráci s fakultou organizuje Ministerstvo dopravy.
Děkan fakulty elektrotechnické prof. Pavel Ripka k této mimořádné akci sdělil:
„Přednáška generálního ředitele Evropské kosmické agentury je pro nás opravdu
mimořádnou akcí. Jsem potěšen, že můžeme takto významného hosta na naší půdě
přivítat. Naše fakulta se kosmickému výzkumu dlouhodobě věnuje a dosahuje v něm
vynikajících výsledků.“, a doplňuje: „Profesor Woerner světově známou a
respektovanou osobností a domnívám se, že nejen pro naše vědce a studenty bude
tato akce opravdu inspirující.“
Johann-Dietrich Woerner vystudoval Technickou univerzitu v Berlíně a poté univerzitu
v Darmstadtu, kde později působil jako děkan. Na stejné univerzitě byl v letech 1995 až
2007 rektorem. Během své kariéry získal mnoho vědeckých ocenění a čestných
doktorátů, mezi nimi například Cenu Organizace Friends of TU Darmstadt, čestný
doktorát New York State University at Buffalo (USA), doktoráty Technické univerzity v
Bukurešti, Saint Petersburg University for Economics and Finance, nebo École Centrale
de Lyon. Obdržel také Spolkový kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo za své
nepřetržité úsilí ve vzdělávání příští generaci vědců. Je rovněž nositelem řádu Rytíř
francouzské Čestné legie. Od roku 2007 působil prof. Woerner jako předseda Výkonné
rady Německého střediska pro letectví a kosmonautiku (DLR). Do funkce generálního
ředitele Evropské kosmické agentury nastoupil v červenci 2015.
Více informací o prof. Woernerovi je k dispozici na stránce:
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/JohannDietrich_Woerner_ESA_Director_General
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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.

