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TISKOVÁ ZPRÁVA
Profesor Jiří Pavelka z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze obdržel medaili od
čínského města Dailan
Praha, 9. května 2016 – Za svojí dlouholetou činnost v oblasti spolupráce
Českého vysokého učení technického v Praze s čínskými univerzitami a dalšími
oborovými organizacemi a především za svůj podíl na založení společného
výzkumného centra čínského výrobce kolejových vozidel CRRC v Dalianu a
Fakulty elektrotechnické ČVUT, získal profesor Jiří Pavelka cenu Dalian Xinghai
Friendship Award.
V polovině dubna převzal prof. Jiří Pavelka od primátora čínského města Dailan Pana
Xiao Shengfenga ocenění za dlouhodobý rozvoj spolupráce s universitami Tsinghua
University, Beihang University a Beijing Jiaotong University a čínskou partnerskou
organizací Českého svazu vědeckotechnických společností. Prof. Pavelka se také
významnou měrou zasloužil o založení výzkumné laboratoře CNR-CTU, zabývající se
výzkumem a vývojem řízení moderních pohonů. Toto pracoviště bylo otevřeno v červnu
2013 jako společné vývojové středisko ČVUT v Praze a čínské společnosti CNR (dnes
CRRC), která se zabývá komplexní výrobou všech typů kolejových vozidel. Těmi
zásobuje nejen celý trh v Číně, ale také významnou část asijského trhu.
Prof. Jiří Pavelka vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde se
specializoval na obor elektroenergetika. Během své kariéry pracoval v závodě ČKD
Elektrotechnika, působil také v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV. Od roku 1991 je
profesorem na katedře elektrických pohonů a trakce Fakulty elektrotechnické ČVUT.
V roce 2002 získal prof. Pavelka Trnkovu medaili, za svojí bohatou pedagogickovědeckou práci byl v roce 2004 vyznamenán Felberovou stříbrnou medailí a byl
jmenován Honorary Profesor of Mongolia. V letech 2004 – 2007 působil jako předseda
Českého svazu vědeckotechnických společností.
Ocenění Dalian Xinghai Friendship Award je od roku 1996 udělováno odborníkům, kteří
se významnou měrou zasadili o rozvoj města Dalian a severovýchodní čínské provincie
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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
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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.

