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Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze spolupořádá konferenci
AXRO 2017. Ta představí nové výsledky špičkového vesmírného
výzkumu
Ve dnech 4. až 7. prosince se v prostorách pražské Vily Lanna (V sadech 1, Praha 6)
uskuteční jubilejní desátý ročník vědecké konference AXRO. Cílem akce je
představení novinek v oblasti kosmického výzkumu v oboru rentgenového záření. V
rámci setkání se rovněž uskuteční workshop, na kterém budou vědci diskutovat o
nových a budoucích technologiích v oblasti rentgenových dalekohledů, které musí být
umístěny na palubě družic, protože zemské ovzduší rentgenové záření nepropouští.
Vědci a doktorandi z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou prezentovat pokrok ve
vývoji a testech inovačních typů rentgenové optiky, ale také přiblíží dosavadní výsledky
rentgenového miniteleskopu na palubě české minidružice VZLUSAT1. Představeny budou i
výsledky společného česko-bavorského projektu JEUMICO, zaměřeného na vývoj
speciálních odrazivých vrstev pro rentgenové dalekohledy. Prostor bude věnován i účasti
vědců z Fakulty elektrotechnické ČVUT na projektu Evropské unie AHEAD, v jehož rámci byl
připraven a otestován vzorek inovační rentgenové optiky typu Kirkpatrick Baez pro projekt
ESA ATHENA.
Zástupce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a hlavní organizátor akce, doc. René
Hudec, o konferenci říká: „ Letošní ročník naší konference je jubilejní, již desátý, a současně
máme i rekordní účast a to téměř 60 registrovaných účastníků z 12 zemí. Dokazuje to, že
naše konference hraje ve světové komunitě rentgenové optiky i souvisejících kosmických
projektů důležitou roli.“
Na konferenci budou také představeny nové kosmické projekty, na kterých se v několika
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případech podílí právě tým doc. Hudce. Konkrétně se jedná o projekt velkého kosmického
rentgenového dalekohledu Evropské kosmické agentury ESA ATHENA, dále pak o
navrhovanou střední misi ESA THESEUS, v níž tým Fakulty elektrotechnické patří do
hlavního konsorcia a podílel se na přípravě návrhu, a dále projekt ESA SMILE, ESA již
vybraný k realizaci, kde rovněž je účast fakulty na úrovni hlavního konsorcia. Tyto projekty
představí buď hlavní řešitelé, nebo jimi delegovaní zástupci.
Další informace o konferenci AXRO 2017 jsou k dispozici na stránce: http://axro.cz/

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České
republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.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 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních
programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a
manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které
zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100.
místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and
Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě.
V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti
„Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering
and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800.
příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz.

