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vzdělávání pro automatizaci

v nevadském Renu v oboru inženýrství, a to 
v konkurenci 278 týmových projektů. Patrik 
Čermák ze SPŠ a VOŠ Pardubice ve stejné 
soutěži v roce 2010 získal v kalifornském 
San José třetí místo v oboru materiálové in-
ženýrství v konkurenci 55 projektů. Vítěz 
festivalu Filip Naiser z Gymnázia Litomy-
šl s projektem Eye-controlled Cursor zvítě-
zil v mezinárodní soutěži I-SWEEEP 2010 
v texaském Houstonu, do které bylo přihláše-
no 763 středoškoláků ze 70 zemí se 460 pro-
jekty. Aleš Stejskal (obr. 2) z Letohradského 
soukromého gymnázia postoupil jako vítěz 
festivalu v roce 2011 do soutěže I-SWEEEP 
2011 v USA s prací Usměrňování nanovlá-
ken, která vznikla ve spolupráci se společnos-

tí Contipro Group Dolní Dobrouč. I on zís-
kal první místo v oboru inženýrství a navíc 
obdržel cenu Grand Award, která je udělová-
na autorům tří nejlepších prací celé soutěže. 
Celkem se této mezinárodní soutěže v roce 
2011 zúčastnilo 611 středoškoláků ze 70 zemí 
a 43 amerických států se 440 projekty. 

Projekty hodné následování

V projektu Mechatronika je v Pardubic-
kém kraji vytvářena síť mechatronických klu-
bů AMAVET na základních a středních ško-
lách. Jsou postupně vybavovány didaktickou 
robotickou technikou. V současné době ve 
dvanácti klubech pravidelně pracuje přibliž-

ně 130 žáků a další školy se hlásí se zájmem 
klub založit.

Zkušenosti získané v Pardubickém kraji 
v průběhu pětileté realizace programu uka-
zují, že v mládeži je ukryt nesmírný potenci-
ál pro zajištění rozvoje inovací, konkurence-
schopnosti i obnovování vědeckotechnických 
kapacit. Jen je nezbytné tyto schopnosti mlá-
deže vhodnými aktivitami probouzet. Vyža-
duje to iniciativu pedagogických pracovníků, 
zájem průmyslových organizací, vstřícnost 
samosprávných orgánů a volbu vhodné for-
my. Příklad Pardubického kraje je jistě hod-
ný následování.
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y   Otevřené dveře 
elektrotechnické fakulty 
a soutěž robotů

Den otevřených dveří organizuje Fakul-
ta elektrotechnická ČVUT v Praze v pá-
tek 30. listopadu (www.fel.cvut.cz/prestu-
dent/dod.html). Program probíhá paralel-
ně na dvou místech. V Dejvicích v ulici 
Technická 2 budou v posluchárně D3-209 
od 8:30 do 9:15 prezentovány studijní pro-
gramy elektrotechnika, energetika a mana-
gement, komunikace, multimédia a elektro-
nika. Doba od 9:15 do 11:15 bude věnová-
na prohlídce laboratoří a stejný program se 
zde bude opakovat od 12:00. Na Karlově 
náměstí 13 budou v posluchárně E-107 od 
8:30 do 9:15 představeny studijní programy 
kybernetika a robotika, softwarové techno-
logie a management a otevřená informati-
ka. V době od 9:15 do 11:15 bude příležitost 
k prohlídce laboratoří a od 12:00 se bude 
opakovat stejný program. Po skončení kaž-
dého prezentačního bloku je plánován pře-
sun mezi objekty v Dejvicích a na Karlově 
náměstí a naopak. 

V laboratořích v Dejvicích lze vidět 
např. vyspělou audiovizuální techniku 
a studio, letecké a kosmické systémy, na-
vigační přístroje, halu vysokých napětí, 
fotovoltaiku, mikroskopii, elektrické stro-
je, světelný design, virtuální realitu, op-
tické systémy, datové sítě, lékařské apli-
kace, senzory, zabezpečovací techniku, 
návrhy integrovaných obvodů. Laborato-
ře na Karlově náměstí nabízejí např. se-
známení s agentními technologiemi, cen-
trum strojového vnímání, technologie in-
spirované přírodou, inteligentní robotiku, 
roboty Mindstorms Lego, řídicí systémy, 
ukázky výpočetní inteligence, sítě, virtu-
ální realitu a usability. Aktuální program 
bude uveřejněn na www.budit.cz, dotazy 
a připomínky ke dni otevřených dveří po-
skytne Otakar Vlček, tel.: 224 352 360, 
e-mail: pr@fel.cvut.cz. 

Na Karlově náměstí v KN:E-107 (v Zen-
gerově posluchárně) bude současně probíhat 
Robosoutěž 2012 – soutěž robotů v katego-
rii středoškolských týmů. Od 10:30 do 11:30 
bude povoleno testování funkčnosti robotů 
na hrací ploše a v 11:30 začne vlastní sou-
těž. Podrobnosti o konání jejího předkola, 
včetně časového harmonogramu, jsou uve-
deny na http://dce.fel.cvut.cz/roboti/pss2012/. 
Tři nejlepší středoškolské týmy mají mož-
nost zúčastnit se finálové soutěže, která je 
organizována pro studenty prvního ročníku 
bakalářského studia na FEL v rámci před-
mětu A3B99RO Roboti dne 14. prosince od 
15:00. Podrobnosti jsou na https://support.
dce.felk.cvut.cz/roboti/index.php?sekce= 
class_1213&id=roborace_1213_final.

Obě kola soutěže jsou veřejná a jsou na ně 
zváni spolužáci a přátelé soutěžících, účast-
níci dne otevřených dveří FEL a všichni zá-
jemci o mobilní roboty a o studentské soutě-
že (martin.hlinovsky@fel.cvut.cz).  (šm)

  Kyber Robot 2012 v Liberci
Již šestý ročník soutěže Kyber Robot 

se uskuteční v pátek 14. prosince v areá-
lu Technické univerzity v Liberci, Harcov, 
Na Zhořelci. Jejím pořadatelem je Technic-
ká univerzita v Liberci, Fakulta mechatro-
niky, informatiky a mezioborových studií 
(www.tul.cz). Garantem soutěže je děkan fa-
kulty prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., or-
ganizačním garantem doc. Ing. Josef Jane-
ček, CSc. (josef.janecek@tul.cz). Soutěž je 
podporována ze zdrojů Fakulty mechatroni-
ky, informatiky a mezioborových studií Tech-
nické univerzity v Liberci, přičemž využívá 
i podporu firem Megarobot.Net, Nadace Pre-
ciosa, a. s., ČEZ, a. s., Českomoravská spo-
lečnost pro automatizaci a časopisu Automa.

Soutěž je určena pro žáky základních škol 
a studenty středních škol, jednotlivce i členy 
zájmových kroužků. Předmětem soutěžení 
je libovolná kreace malých výukových robo-

tů podle invence soutěžících. Doba trvání se-
stavy robotu je omezena na pět minut, prostor 
pro předvedení je maximálně 3 × 3 m. Od-
borná porota v čele s jejím předsedou hod-
notí choreografii a kreativitu sestavy, využití 
všech funkcí robotu a dodržení časového li-
mitu. Soutěžícími mohou být jednotlivci nebo 
maximálně tříčlenná družstva. Soutěže se 
může zúčastnit i více týmů ze stejného praco-
viště nebo stejný tým s více sestavami. Sou-
těžící jsou rozděleni do dvou kategorií, žáci 
základních škol a žáci středních škol, a sou-
těží se ve dvou sekcích – s roboty postave-
nými z prvků stavebnice Bioloid a s libovol-
nými roboty. Termín pro podání přihlášek je 
30. listopad 2012, preferována je elektronic-
ká forma přihlášení na adrese josef.janecek@
tul.cz. Vložné není požadováno.

(šm)

  Stručný úvod do kalibrace 
vážicích a plnicích zařízení 

Německé sdružení výrobců a uživatelů au-
tomatizační techniky v procesním průmys-
lu NAMUR zcela přepracovalo pracovní list 
NA 82 s názvem Stručný úvod do legislati-
vy pro kalibraci vážicích a plnicích zařízení 
tak, aby byl v souladu s legislativou pro le-
gální metrologii v Evropské unii, s němec-
kým kalibračním zákonem a se směrnicemi 
pro povinnou kalibraci zařízení používaných 
v obchodním styku. Pracovní list zahrnuje 
automatická a neautomatická vážicí zařízení, 
kompletní plnicí linky a údržbu vyhrazených 
vážicích a plnicích zařízení. Je v souladu se 
všemi změnami zavedenými v legislativě za 
posledních několik let, zejména se směrni-
cí 2004/22/EC Směrnice pro měřicí zařízení 
a směrnicí 2009/23/EC Neautomatická váž-
ní zařízení, která nahradila původní směrni-
ci 90/384/EC.

Pracovní list si zájemci mohou objednat 
na adrese www.namur.de.

(Bk)


