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krátké zprávy

  Projekt ČVUT a IBM 
předává studentům 
zkušenosti z praxe

Na Fakultě elektrotechnické Českého 
vysokého učení technického v Praze (FEL 
ČVUT) vzniklo středisko University Techno-
logy Exploration Center (UTEC), které nava-
zuje na pilotní program, jejž v minulém roce 
realizovaly Centrum znalostního managemen-
tu ČVUT (http://czm.fel.cvut.cz) a společnost 
IBM (www.ibm.com). Nové středisko pomů-
že studentům připravit se na praxi ještě před 
nástupem do zaměstnání. Prvními předměty, 
které UTEC realizuje, jsou Corporate Per-
formance Management a Informační systé-
my a procesní řízení. „Výuka je založena na 
reálných případových studiích, a umožňuje 
tak využít teoretické znalosti v praxi. Záro-
veň se zaměřuje na týmovou práci a učí nás 
manažersky přemýšlet,“ řekl Pavel Trojánek, 
student pátého ročníku ČVUT. Velkým příno-
sem pro studenty je podle Trojánka také kon-
takt s firemním sektorem a odborníky z praxe. 

Nabídku UTEC mají v blízké době doplnit 
školení tzv. měkkých znalostí, soutěže, konzul-
tace diplomových a bakalářských prací nebo 
jednorázové semináře o zajímavých technic-
kých tématech. Kurzy nabídnou studentům 
možnost získat za výhodných podmínek celo-
světově uznávané certifikáty ve vybraných ob-
lastech. Činnost centra je také úzce provázána 
s programem stáží IBM pro nejlepší studenty, 
kteří pak zpětně v centru působí.  (ed)

  OEZ rozšířil výrobu 
a nabírá nové zaměstnance

Letohradský závod OEZ na výrobu nízko-
napěťové jisticí techniky, který patří do skupiny 
Siemens a je největším závodem svého druhu 
v zemi (www.oez.cz), rozšířil výrobu a otevřel 
160 nových pracovních míst. Ve zcela nové vý-
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Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických 
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Místo konání seminářů: Ústav automatizace a měřicí techniky, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, Brno.

robní hale od počátku září konstruuje vzducho-
vé jističe, jejichž výroba byla v rámci koncer-
nu Siemens do Letohradu přesunuta z Berlína.

Nová hala s plochou 2 460 m2 je největší 
halou v areálu OEZ. Bezprostředně k ní při-
léhají i nové prostory skladu a expedice s plo-
chou 790 m2. Stavba nových výrobních pro-
stor byla dokončena v červenci za rekordních 
99 dnů. Po nastěhování technického vybavení 
byla v první polovině srpna zahájena výroba 
zkušebních sérií a od počátku září se v nové 
hale již vyrábějí vzduchové jističe Siemens 
pro celý svět. „Nyní kompletujeme kolem 
čtyřiceti jističů denně. Až k 1. lednu příštího 
roku dojde k přestěhování výroby z Berlína 
v plném rozsahu, budeme schopni produko-
vat 200 vzduchových jističů za den,“ upřes-
ňuje vedoucí výroby OEZ Jan Keprt. 

Vzduchové jističe, které OEZ prodává pod 
značkou ARION, jsou určeny k jištění napá-
jení velkých, energeticky náročných techno-
logických celků v průmyslu, energetice či ve 
veřejné infrastruktuře.  (ed)

  Logica zajišťuje provoz 
informačních systémů  
v pivovarech Starbev

Společnost Logica, poskytovatel služeb 
a konzultací v oblasti informatiky, podepsala 
s pivovarskou skupinou Starbev tříletý kon-
trakt na poskytování aplikačního outsourcin-
gu. Projekt v hodnotě téměř 100 milionů ko-
run byl zahájen 1. září 2010. 

Starbev je přední středoevropská pivovar-
ská skupina založená v prosinci roku 2009, 
kdy společnost CVC Capital Partners získala 
od skupiny Anheuser-Busch InBev provozov-
ny ve střední Evropě, včetně pivovarů Staro-
pramen v České republice.

Logica byla za dodavatele aplikačního 
outsourcingu vybrána v rámci výběrového ří-
zení, kdy nejlépe splnila podmínky stanovené 
zadavatelem pro všechny společnosti skupiny.

Tříletá smlouva zahrnuje outsourcing eko-
nomického systému SAP v pivovarech Staro-
pramen, stejně jako provoz ostatních systémů 
ERP v dalších pivovarech skupiny Starbev. 
Společnost Logica bude zodpovídat i za mo-
nitorování všech systémů a navrhování včas-
ných opatření pro zajištění jejich bezproblé-
mového chodu. Podílet se bude také na jejich 
dalším rozvoji.

Na projektu v České republice a dalších 
zemích regionu pracuje více než desetičlen-
ný tým lokálních odborníků Logica. Starbev 
podporuje i tým konzultantů a programátorů 
z offshorového centra Logica v Indii a na Fi-
lipínách.  (ed)

  Referáty na konferenci 
Process Control 2011 
do konce ledna

Ústav informatiky, automatizace a mate-
matiky Slovenské technické univerzity v Bra-
tislavě a katedra řízení procesů Univerzity 
Pardubice pořádají ve dnech 14. až 17. červ-
na 2011 konferenci Pro cess Control ’11. Již 
poosmnácté se na Štrbském Plese sejdou 
odborníci na teorii i praxi řízení procesů, 
aby se informovali o nových metodách, pří-
stupech k návrhu i novinkách v přístrojové 
technice. V referátech se mají objevit jak 
práce z teoretického výzkumu, tak i příkla-
dy použití v průmyslu. Měly by ukázat, jak 
různé oblasti výroby těží z automatizace vy-
užíváním vhodných strategií řízení a přístu-
pů k nim. Všechny referáty pro konferenci 
budou podrobeny recenznímu řízení, pro 
které je zapotřebí jejich plná verze. Proto je 
nutné do 31. ledna 2011 předložit plné ver-
ze referátů. Pro první přihlášení tedy nesta-
čí jednostránkové abstrakty. Zkrácené tex-
tové abstrakty budou publikovány v tiště- 
né knize abstraktů. Podrobné informace 
o konferenci lze nalézt na www.kirp.chtf.stu- 
ba.sk/pc11/. (ed)


