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rozhovory, reportáže

Ale zpátky k podpoře výzkumu vývoje 
a inovací. Už jste se zmiňoval o Ceně Sie-
mens. Můžete o ní říci něco více?

Loni jsme absolvovali už patnáctý ročník. 
Dosud jsme vždycky oceňovali autory nej-
lepších diplomových a disertačních prací, ale 
vloni jsme si řekli, že musíme i v rámci této 
ceny dát vědět, že to, co říkáme o podpoře 
vzdělání a výzkumu, myslíme vážně. Ukaž-
me tedy na to, že pro vzdělání mají zásadní 
význam dobří učitelé. Profese učitele utrpěla 
v posledních desetiletích velkou ztrátu presti-
že, ať jsou to střední nebo vysoké školy. A zce-
la neprávem, protože to jsou právě ti lidé, kte-
ří svou erudicí především rozhodují o kvalitě 
vzdělání, oni mají největší vliv na to, jak bu-
dou naše děti ve svém oboru úspěšné. Národ 
si musí vážit svých učitelů. Proto jsme se roz-
hodli zavést kategorii nejlepšího pedagogické-
ho pracovníka. Kritériem hodnocení je to, že 
by to měl být člověk, který do vzdělávacího 
procesu přinesl něco nového a výrazně ovliv-
nil své studenty. Posuzovat kvalitu pedagogů 
je ovšem velmi těžké, proto jsme rozhodová-
ní nechali na Konferenci rektorů a ti vybrali 
doc. MUDr. Františka Véleho, CSc., z kated-
ry fyzioterapie FTVS UK Praha, spolupracov-
níka už zesnulého prof. Václava Vojty, objevi-
tele metody reflexní lokomoce, tzv. Vojtovy 
metody, používané původně pro léčbu pohy-
bových vad u malých dětí, ale dnes aplikova-
né i u dospělých po úrazech míchy nebo cév-
ní mozkové příhodě. 

Výrazně jsme také zvýšili finanční od-
měny spojené s cenou: v nových kategoriích 
Cena za nejvýznamnější výsledek v oblasti 
vývoje a inovací a Cena za nejvýznamnější 
výsledek v oblasti základního výzkumu (obě 
ceny jsou udělovány výzkumným týmům) to 
bylo po 300 tisících korunách. Celkově jsme 
mezi všechny oceněné v jednotlivých katego-
riích rozdělili 1,2 milionu korun. To nejsou 
zanedbatelné částky, ale chtěli jsme jimi mo-
tivovat další zájemce o účast v soutěži. 

Jsou i jiné formy, jak Siemens podporuje 
vzdělání a výzkum? 

Samozřejmě, že se neomezujeme jen 
na Cenu Siemens. Máme uzavřené smlou-
vy o spolupráci s desítkami středních a vy-
sokých škol, které se týkají podílu na řeše-
ní výzkumných a vývojových úkolů, na di-
plomových a disertačních pracích, na výuce 
a školicích programech. Například na střed-
ních školách pomáháme při výuce programo-
vání obráběcích strojů. 

To je podpora externích aktivit. Siemens 
ale má v České republice osm výrobních zá-
vodů (celkem Siemens v ČR zaměstnává přes 
deset tisíc pracovníků). Každý výrobní závod 
dnes má své vývojové oddělení, jehož výsled-
ky se potom uplatňují nejen v mateřském zá-
vodě, ale v celém koncernu Siemens. Máme 
také samostatné vývojové středisko pro do-
pravní techniku, kde se vyvíjejí celé moduly 
vlaků a souprav metra určených např. na rus-

ký trh, do Nizozemí, pro vlaky Eurostar, kte-
ré jezdí pod kanálem La Manche, atd. To vše 
navrhují naši konstruktéři v Praze a v Ostra-
vě. Česká republika už není země s nízkou 
cenou pracovní síly (i když je na tom po-
řád ještě lépe než jiné země západní Evro-
py), a proto se Siemens v ČR musí soustře-
dit na produkty s velkou přidanou hodnotou, 
tj. s velkým podílem vlastního vývoje a ino-
vací. Například loni jsme v České republice 
ukončili výrobu jednoduchých pojistek a mís-
to ní jsme v našem závodě v Letohradu spus-
tili výrobu špičkových vzduchových jističů. 
Využíváme při tom to, že i přes problémy 
např. v oblasti učňovského školství, o nichž 
jsme mluvili, mají naši pracovníci stále „for-
tel“ – dobrý mix znalostí, zkušeností, šikov-
nosti a pracovní hrdosti. Tento fortel můžeme 
doplnit prací kvalitních absolventů vysokých 
škol a z toho potom vyrůstá potenciál vývo-
je, inovací a konkurenceschopné výroby. Sie-
mens v České republice realizuje 60 % tržeb 
exportně. Z těch zbývajících 40 % si troufnu 
odhadnout, že více než polovinu tvoří nepří-
mý export: naše produkty jsou součástí stro-
jů a zařízení, které exportují naši zákazníci. 
Proto se musíme snažit, abychom dodávali 
výrobky špičkových parametrů, s vysokým 
podílem technického vývoje a inovací. 

Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor.

Rozhovor vedl Petr Bartošík.
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y   StreTech 2013 – setkání 
studentů na ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze po-
řádá 12. června 2013 v prostorách Fakulty 
strojní v Dejvicích již sedmý ročník pracov-
ního setkání (workshopu) středoškolských 
studentů pod názvem Středoškolská technika 
– StreTech 2013. Cílem je poskytnout příleži-
tost k představení výsledků tvořivé práce stu-
dentů, k prezentaci jejich škol a ke vzájem-
nému setkání. Současně mají účastníci mož-
nost seznámit se s prostředím vysoké školy 
a s jejími učiteli. Práce studentů mohou být 
individuální nebo kolektivní a mohou být 
předvedeny buď formou posteru nebo mode-
lu, popř. elektronickou prezentací na note-
booku. Témata mohou být ze všech vědních 
oborů – technická, přírodovědná, humanitní 
nebo umělecká. Každému účastníkovi budou 
vyhrazeny určité časy, v nichž se návštěvní-
kům několikrát krátce představí, přiblíží svůj 
exponát a zodpoví dotazy. Akce proběhne 
během několika dopoledních hodin. Setkání 
je otevřené a veřejnosti přístupné. Podrob-
né informace jsou k dispozici na stránkách 
www.fs.cvut.cz/stretech/, kde jsou uloženy 
i informace z minulých ročníků, fotogale-
rie a text sborníku – odtud je možné se i při-

hlásit k účasti (stretech@fs.cvut.cz, karel.vi-
tek@fs.cvut.cz).
[Tisková zpráva.] (šm) 

  Profesní karta inženýra
Československý svaz vědeckotechnic-

kých společností (ČSVTS) zahájil 1. února 
2013 vydávání evropské profesní karty inže-
nýra (engineerING card) pro absolventy ba-
kalářského a magisterského studia na tech-
nických univerzitách. Cílem je především 
zvýšení mobility inženýrů a jejich podpora 
v rámci pracovního trhu EU. Držitelům kar-
ty a potenciálním zaměstnavatelům zjedno-
dušuje prokazování odborné kvalifikace při 
získávání zaměstnání vyhovující přístupům 
a pravidlům používaným v Evropě. Profesní 
karta inženýra dokumentuje kvalitu vzdělání 
a profesní kompetence držitele karty, dosa-
žené vzdělání, praxi a další profesní vzdělá-
vání. Zaručuje, že informace, kterými se dr-
žitel karty prokazuje, jsou nejen ověřené, ale 
i v souladu s Evropským rámcem kvalifikací. 

Profesní karta inženýra je platná deset let, 
údaje je možné doplňovat a měnit. Žádost 
o kartu se podává on-line, celý proces je ve-
den elektronicky, a omezuje tak požadavky 
na čas a zjednodušuje byrokracii. Údaje o dr-
žiteli jsou zapsány anglicky a v jazyku země, 

v níž je karta vydávána. V registru jsou ulo-
ženy osobní identifikační údaje spolu s de-
tailními informacemi o absolvované škole 
a studijním oboru, podrobnosti o pracovních 
zkušenostech a konkrétní informace o účasti 
v dalším profesním vzdělávání. Ke své slož-
ce má nositel karty osobní chráněné přístu-
pové údaje. Samotná karta je velikosti řidič-
ského průkazu. Líc karty obsahuje osobní 
identifikační údaje nositele, jeho fotografii, 
datum expirace, podpis a kódový znak ozna-
čující dosažený stupeň vzdělání (A1 pro Bc., 
A2 pro Ing./Mgr. a A3 pro Ph.D.), charakter 
vykonávané inženýrské činnosti (B1 až B3) 
a dále druh absolvovaného dalšího vzdělá-
ní (C1 až C3). Rub karty obsahuje legendu 
k údajům a datum absolvování studia.

Zájemce o profesní kartu inženýra má 
právo na její získání, jestliže je absolventem 
studijních programů akreditovaných podle 
evropských standardů EUR-ACE nebo pro-
gramů akreditovaných podle pravidel FEANI 
a zapsaných v celoevropském Indexu VŠ 
vedených FEANI (www.feani.org), popř. 
programů ověřených Českým národním ří-
dícím výborem jako vyhovující kritériím 
FEANI. O další informace a o vydání pro-
fesní karty inženýra v České republice lze žá-
dat na stránkách www.engineering-card.cz.
[Tisková zpráva.] (šm)


