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První videokonferenční spojení České republiky s vesmírnou
stanicí ISS se uskuteční na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze
V pondělí 4. prosince v 16.40 hodin se v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze na Karlově náměstí uskuteční historicky první videokonferenční spojení s
vesmírnou stanicí ISS v České republice. Stane se tak prostřednictvím projektu
ESERO, jehož je Fakulta elektrotechnická partnerem. Spojení proběhne v rámci akce
Voláme do vesmíru, určené primárně žákům a pedagogům základních a středních škol.
Samotný program pro základní a střední školy začíná již ve 13.00 hodin a je sestaven
z přednášek a pokusů, zahrnujících témata vesmír, mimozemský život a fyzika. Mezi
vystupujícími budou zástupci Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, ESA, nebo Akademie
věd České republiky. Na závěr akce je připraveno představení skupiny ÚDiF (Úžasné divadlo
fyziky) s názvem Vidět zvuk, slyšet světlo.
V 16.40 hodin se pak poprvé spojí videokonferečním hovorem Česká republika s vesmírnou
stanicí ISS. Videohovor se zástupcem ISS Paolem Nespolim bude trvat 20 minut a bude
probíhat v anglickém jazyce.
Organizátor spojení Dr. David Sedláček z katedry počítačové grafiky a interakce komentuje
nadcházející událost následovně: „Rozhodně se bude jednat o jedinečnou událost, která je
těžko realizovatelná mimo prostředí Fakulty elektrotechnické ČVUT. Museli jsme splnit
náročné podmínky na videotechniku a v posledním týdnu projít sérií testů spojení. Vše se
nám výborně povedlo, a nic nebrání úspěšnému pondělnímu spojení. Akce se bude také živě
přenášet na stránkách Fakulty elektrotechnické ČVUT a přímo na stránkách ESA v sekci
education.“
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Program akce Voláme do vesmíru naleznete na stránce:
http://esero.sciencein.cz/articles/view/108
Registrační formulář je dispozici zde: https://goo.gl/forms/d0FOCkMIxAjNZjGF3

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.

