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Druhý ročník soutěže ABBsolvent má své vítěze

 Dne 21. ledna 2009 byly v pražském Kle-
mentinu slavnostně vyhlášeny výsledky dru-
hého ročníku soutěže ABBsolvent, pořádané 
společností ABB. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 679 studentů z technických vysokých 
škol v Praze, Brně, Plzni, Liberci, Pardubi-
cích a Ostravě. Vítězem se stal Martin Brůha 
z Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. Dru-
hé místo obsadil jeho kolega Luboš Frank ze 
stejné fakulty a na třetí příčce se umístil To-
máš Jukl z Fakulty elektrotechnické ČVUT 
v Praze. 

Soutěž měla šest kol, v nichž studenti ře-
šili otázky zaměřené nejen na technické, ale 
i ekonomické a manažerské úkoly ve fiktivní 
energetické společnosti. K řešení potřebova-
li vědomosti i dobrý úsudek, schopnost ana-
lyzovat problémy a logicky uvažovat. V prv-
ních pěti kolech měli soutěžící na každou 
sadu otázek, zadávaných prostřednictvím in-
ternetu, pět dní. Soutěž byla vyřazovací − do 
dalšího kola postoupili vždy jen ti, kteří ale-
spoň na jednu otázku předchozího kola od-
pověděli správně. Poslední, šesté kolo již ne-
bylo internetové, ale konalo se přímo v sídle 
společnosti ABB.

Na tři nejlepší studenty čekaly lákavé 
ceny: roční stipendium ve výši 70 000 ko-

run, vzdělávací kurz podle vlastního výbě-
ru v hodnotě 30 000 korun a eurovíkend pro 
dvě osoby s návštěvou provozu ABB v da-
né zemi. 

Na tiskové konferenci, která byla spo-
jena s vyhlášením výsledků soutěže, padla 
také otázka, zda absolventi technických vy-
sokých škol najdou u ABB uplatnění. Paní 
Alena Veselá, personální ředitelka ABB, řek-
la, že společnost ABB má o technicky vzdě-

lané odborníky zájem neustále a i nyní na-
jdou noví inženýři u firmy volná místa nejen 
s dobrým výdělkem, ale i s možností kariér-
ního postupu.

Nedostatek technicky vzdě-
laných odborníků pro konstruk-
térské, vývojové i manažerské 
pozice také vede společnost 
ABB k pořádání této soutěže 
i dalších akcí pro vysokoškol-
ské i středoškolské studenty. 
Ovšem vztah dětí a mládeže 
k technickým oborům se rodí 
mnohem dříve, a proto společ-
nost ABB začíná podporovat 
zájem dětí o techniku už v zá-
kladních školách – pořádá pro 
ně zajímavé besedy a akce, kdy 
cílem je přiblížit jim přístup-
nou formou moderní vědu, vý-
zkum a technické inovace.

Je potěšující, že firma ABB 
i v době, kdy mnohé jiné společnosti v rám-
ci úsporných opatření omezují i aktivity za-
měřené na propagaci technického vzdělává-
ní, nepřestává na studenty technických obo-
rů myslet.

(Bk)

Obr. 1. Vítězové druhého ročníku soutěže ABBsolvent Luboš 
Frank (2. místo), Tomáš Jukl (3. místo) a Martin Brůha (1. místo)
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lených vstupů a výstupů řady Advantech 
ADAM. Jednotky I/O řady ADAM-4000 
a ADAM-5000 lze dodat i jako podříze-
né (slave) jednotky Modbus/ASCII, řídi-
cí jednotky ADAM-5510 a ADAM-5550 
lze vybavit softwarem pro funkci jednotek 
master Modbus/ASCII. V síti Modbus/TCP 
mohou jednotky I/O řady ADAM-6000 fun-
govat jako podřízené jednotky (slave) a jako 
nadřízená jednotka (master) může pracovat 
ADAM-6501 nebo ADAM-5510/TCP. Také 
mnoho dalších výrobků Advantech využívá 

Modbus. Namátkou jmenujme např. novou 
řadu jednotek I/O pro systémy řízení bu-
dov řady BAS-3500 nebo nový řídicí sys-
tém AMAX.

Na obr. 3 je příklad kombinované sítě 
Modbus/RTU a Modbus/TCP s řídicí jed-
notkou ADAM-5510 pracující jako jed-
notka master v síti Modbus/RTU. To např. 
umožní rozšířit existující síť Modbus/ 
/RTU o nové jednotky slave sítě Modbus/ 
/TCP. Oboustranná transparentnost jedno-
tek komunikační brány EKI-1222 navíc do-

voluje využívat Ethernet jako komunikační 
kanál pro připojení dalších jednotek slave  
v síti Modbus/RTU.

Jakékoliv další informace o možnostech 
využití komunikační brány Modbus na po-
žádání sdělí pracovníci libovolné kanceláře 
FCC Průmyslové systémy s. r. o.
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