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David Vrba
Ing. David Vrba, Ph.D., je odborným 
asistentem na Katedře biomedicínské 
techniky FBMI ČVUT, kde přednáší 
a vede cvičení v předmětech Aplikace 
elektromagnetického pole v medi-
cíně, Elektronické součástky a senzory 
v lékařství, Elektrická měření 
a Zobrazování magnetickou rezonancí. 
Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy 
patří metamateriálové struktury 
a antény pro biomedicínské apli-
kace, zejména jde o nové aplikátory 
pro lokální a regionální mikrovlnnou 
hypertermii. Je členem řídícího výboru 
COST akce BM 1309 evropské sítě 
pro inovativní využití elektromag-
netických polí v biomedicínských 
aplikacích a také členem Evropské 
společnosti pro hypertemickou onko-
logii. V roce 2014 a 2015 absolvoval 
půlroční výzkumnou stáž v laboratoři 
prof. Paula Stauff era v Univerzitní 
nemocnici Thomase Jeff ersona ve Phi-
ladelphii. „Díky přímému kontaktu 
s lékaři a biology se nám ve Philadel-
phii podařilo identifi kovat možnost 
využití metamateriálových struktur 
pro hypertermickou léčbu karcinomu 
slinivky, nyní pracujeme na nových 
prototypech metamateriálových apli-
kátorů a na jejich testování,“ říká David 
Vrba, jenž se konference POSTER, kde 
získal užitečné zkušenosti z meziná-
rodní prezentace své vědecké práce, 
poprvé zúčastnil v roce 2008, krátce 
po nástupu do doktorského studia 
na Katedře elektromagnetického pole 
FEL ČVUT. „Myslím, že zájem o můj
poster budilo již samotné téma 
metamateriálových antén, kterému 
jsem se věnoval. Ve spolupráci s mým 
školitelem pro doktorské studium, 
doc. Ing. Milanem Polívkou, PhD., se 
nám podařilo najít způsob, jak výrazně 
zlepšit vyzařovací účinnost těchto 
antén. Vzpomínám si, že na konferenci 
byla tehdy početná skupina stu-
dentů a doktorandů z RWTH Aachen 
s podobným odborným zaměřením. 
Právě s nimi pak probíhala nejpřínos-
nější diskuze  ke všem prezentovaným 
tématům.“

Každoročně�v�květnu�pořádá�Fakulta�elektrotechnická�ČVUT�studentskou�konferenci�POSTER,�na�které�
jsou�prezentovány�výsledky�práce�studentů�a�doktorandů.�Zhruba�čtvrtina�příspěvků�je�zahraničních.�
Postery,�na�nichž�účastníci�ve�zkratce�a�zpravidla�grafi�cky�přehledně�představují�svoji�práci�(většinou�
v�rámci�diplomky�či�disertace),�doplňují�diskuse�nejen�se�členy�odborné�poroty,�ale�i�příchozími�laiky.�
Letos�se�POSTER�uskutečnil�už�podvacáté.�Jak�se�za�ty�roky�změnil?�V�čem�je�(nejen)�pro�studenty�
přínosný?�

Elektronika a měřicí technika
Sekce Electronics and Instrumentation je velmi blízká profi lu několika oborů na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT. Jsem nejdéle sloužícím pamětníkem POSTERu, ve funkci děkana 
jsem konferenci založil. Proto při nynějším ohlédnutí za jeho dvaceti roky musím připo-
menout motivaci, která mne vedla k volbě formátu této konference. Byla to tehdy čerstvá 
zkušenost ze zahraničních konferencí, na kterých se plenární příspěvky konaly poslední den 
zpravidla před téměř prázdnými sály. Na naší akci se stali všichni účastníci rovnocennými 
přispěvateli, nezávislými na pořadí v programu.

Úroveň přispěvatelů této studentské konference roste tak, jak roste kvalita vědecké 
práce školitelů a vedoucích prací na fakultě. Témata jsou převážně určena výzkumnými 
tématy školitelů. Jsou mnohdy výrazně inovativní a představují samostatnou erudovanou 
odbornou práci.

Z hlediska naší sekce je tato mezinárodní akce zajímavá tím, že umožňuje sledovat vývoj 
zaměření vědecké činnosti v oblasti konstrukce a algoritmů v přístrojové technice.

� prof.�Ing.�Jan�Uhlíř,�CSc.,�předseda�sekce�Elektronika�
� a�měřicí�technika,�Katedra�teorie�obvodů�FEL�

Příprava akce s tak velkým počtem účastníků a potřebným zázemím začíná pro organizátory 
téměř ihned po skončení předešlého ročníku. „Termín následujícího ročníku je oznámen 
v podzimních měsících jak na naší fakultě, tak na jiných univerzitách s elektrotechnickým 
zaměřením v Česku i v blízkém zahraničí, tedy v Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku. 
Dva měsíce před konáním konference je uzavřen termín pro odeslání příspěvku do sbor-
níku pro recenzi, kdy proběhne zároveň přihlášení na konferenci. Poté dostanou všechny 
příspěvky členové programového výboru a mají přibližně měsíc na recenze,“ popisuje 
Dr. Ing. Libor Husník z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Na konferenci se dostanou jen 
práce, které splní podmínky recenzního řízení. Účastníkům, kteří nejsou z Prahy, zajistí 
pracovnice Oddělení vědy a výzkumu ubytování zdarma na Masarykově koleji.

Příprava konference zahrnuje zorganizování umístění posterových stojanů do chodeb 
3. a 4. patra budovy FEL v Dejvicích. „Kolegové z tiskového oddělení připraví jmenovky, 
plakáty pro orientaci hlavně pro mimopražské účastníky a diplomy. Postery si vytvářejí 
a tisknou sami studenti a v den konference je po registraci upevní na přidělené místo,“ 
upřesňuje Dr. Husník. V 9 hodin je zahajovací ceremoniál, následuje prezentace posterů, 
během které má možnost kdokoli interagovat s autory a ptát se na všechny aspekty jejich 
práce. Tehdy začíná práce i hodnotitelským komisím – posuzuje se kvalita posterové pre-
zentace i odpovědi na otázky a zároveň i jazyková obratnost. Poté zasednou hodnotitelské 
komise a rozhodnou o vítězích v soutěži o nejlepší postery v jednotlivých sekcích. Součástí 
ocenění jsou i peněžité ceny, někdy spolu s cenami sponzorů.

Vývoj počtu příspěvků konference POSTER za posledních 11 let 
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Vladyslava Čeledová 
Mezi úspěšnými účastníky konfe-
rence POSTER figuruje Ing. Vlady-
slava Čeledová ještě pod dívčím 
jménem Fantová. V ročníku 2016 
spolu s kolegy získala první místo 
v sekci Natural Sciences. „Tento výsle-
dek byl pro mě příjemným zpestře-
ním závěru mého doktorského studia 
na Katedře fyziky FEL. Má práce 
se týká cidních účinků plazmatu 
za atmosférického tlaku, což by se 
dalo jednoduše popsat například tak, 
že je o masových vraždách pomocí 
výboje, který se zapálí mezi elektro-
dami, ke kterým je přiloženo vysoké 
napětí, v mém případě 15 kV. 
Zabíjím ale jenom bakterie nebo 
kvasinky,“ upřesňuje nynější stu-
dentka 5. ročníku doktorského studia 
Fyzika plazmatu na Katedře fyziky 
Fakulty elektrotechnické ČVUT, která 
na tématu pracuje nejen na fakultě, 
ale i v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, 
kde působí na částečný úvazek. Jejím 
školitelem je MUDr. Ing. Vítězslav 
Kříha, Ph.D. „Přípravě plakátu a článku 
na konferenci POSTER jsem tradičně 
věnovala dost času a úsilí a mělo to 
úspěch. Pokud si dobře vzpomínám, 
porotu zaujaly výsledky chemických 
analýz, které jsem provedla ve spolu-
práci s Ústavem fyziky plazmatu  
AV ČR. Pro studenty byly atraktivní 
spíše obrázky plazmatu; byl tam 
dokonce kolega, který chtěl výboj 
vidět naživo, takže jsem ho pozvala 
k nám do laboratoře.  Prezentace 
na konferenci POSTER 2016 nebyla 
pro mě první zkušeností. V rámci 
svého doktorského studia jsem se 
zúčastnila již řady mezinárodních 
konferencí. Zajímavou zkušenosti 
je pro mne i možnost pomáhat 
s organizací mezinárodní konfe-
rence Symposium on Plasma Physics 
and Technology, již od šedesátých 
let pořádanou Katedrou fyziky FEL, 
a nově i editovat odborný časopis 
katedry,“ říká Vladyslava Čeledová.

Miroslav Horký
Konference POSTER se zúčastnil dvakrát 

– v roce 2012, během prvního roku dok-
torského studia na Fakultě elektro- 
technické, prezentoval numerické 
řešení disperzní relace pro tekutinovou 
dvousvazkovou nestabilitu v plazmatu. 
V roce 2014 představil svou práci 
na lineární analýze mikronestabilit 
v slabě srážkovém plazmatu v mag-
netickém poli a získal 3. místo v sekci 
Přírodní vědy.
Ing. Miroslav Horký, Ph.D., nastou-
pil jako postdoktorand do skupiny 
prof. Santolíka v oddělení kosmické 
fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV. 

„Profesor Santolík představuje v oboru 
kosmického plazmatu světovou špičku. 
Že jsem se dostal právě na toto exce-
lentní pracoviště, je dle mého názoru 
způsobené hlavně kvalitou mého 
doktorského studia pod vedením 
profesora Petra Kulhánka na Katedře 
fyziky FEL, hlavně od něj jsem získal 
znalosti z oboru teorie a numerických 
simulací plazmatu. “ Jeho disertační 
práce byla oceněna cenou děkana 
za prestižní disertaci a získala též cenu 
nadace Preciosa. Letos na jaře získal 
Miroslav Horký půlroční místo jako 
Visiting Assistant Professor na Kjótské 
univerzitě, kde od začátku října pracuje 
na simulacích konverze elektrických 
vln na elektromagnetické v plazma-
sféře Země pod vedením prof. Omury. 

„Pro doktoranda je prezentace posteru 
lepší než ústní přednáška, a to kvůli 
možnosti v zásadě neomezené dis-
kuze s mnoha účastníky. Na našem 
POSTERu je prezentace celodenní, což 
je jistě náročnější než na velkých kon-
ferencích, kde je na prezentaci posteru 
vyhrazený čas zhruba dvě až tři hodiny, 
nicméně jde o dobrý trénink. Co se týče 
dotazů, na které jsem musel při účasti 
na POSTERu reagovat, tak se přiznám, 
že pro mě byly náročnější dotazy laiků 
než odborníků. V té době jsem navíc 
neměl takovou zkušenost s populari-
zací vědy, která je pro zvládání dotazů 
laiků velkým přínosem.“

Přírodní vědy
Sekce Natural Sciences je platformou pro příspěvky z experimentální a teoretické fyziky, 
fyziky plazmatu, matematiky, astrofyziky, akustiky, biologie, chemie, environmetálních 
a materiálových věd. Nejvíce příspěvků pochází z Fakulty elektrotechnické ČVUT, převážně 
z kateder fyziky a radioelektroniky. Z ostatních fakult lze jmenovat FJFI a Fakultu stavební. 
Ze zahraničních univerzit přicházely do naší sekce nejčastěji příspěvky z německého RWTH  
Aachen a francouzské Université du Maine.

Práce z oblasti přírodních věd jsou různorodé, převažují témata z fyziky výbojů, plazmové 
medicíny a akustiky. Kvalita prací se s časem prakticky nemění. Úroveň příspěvků našich 
studentů je přitom srovnatelná s prezentacemi zahraničních studentů. Ti zpravidla před-
kládají práce ucelenější, které jsou většinou částí úkolů, které řeší poměrně velké kolektivy. 

Konferenci POSTER považuji za velmi užitečnou nejen pro samotné studenty, ale i pro nás, 
pedagogy a výzkumníky působící na fakultách ČVUT. Je pozitivní dozvídat se, jaká témata 
se na ČVUT řeší a čeho jsou studenti ve vědě schopni dosáhnout. Sám jsem obdobné akce 
nezúčastnil, v době mých studií se nic podobného nenabízelo. Většina i světových konferencí 
umožňuje doktorandům a postdoktorandům představit své výjimečné práce při nižším vlož-
ném. Konference POSTER vložné nepožaduje. Je skvělou příležitostí pro studenty vyzkoušet 
si prezentaci své práce např. před tím, než vyjedou na mezinárodní konferenci. Hodnotící 
komise je upozorní na případné chyby nebo nabídne nápady, jak prezentaci zlepšit.

� doc.�Ing.�Rudolf�Bálek,�CSc.,��
� předseda�sekce�Přírodní�vědy,�Katedra�fyziky�FEL�

Biomedicínské inženýrství
Biomedicínské inženýrství (BI) jako vlastní sekce konferenční série POSTER patří sice k těm 
mladším, byla založena v roce 2010, nicméně již od samého počátku byla tento interdisci-
plinární a mezifakultní obor silně zastoupen. Dnes je nejen pro svoji vlastní inovační sílu 
a zásadní, stále rostoucí odborný i sociálně ekonomicky význam ve zdravotní péči jednou 
z klíčových technologií budoucnosti. Výchovou kvalifikovaných absolventů se silnou inže-
nýrskou základnou a kreativitou v kombinaci s metodickou dovedností biomedicinských 
disciplín má Fakulta elektrotechnická na tomto trendu spolu s několika dalšími fakultami 
ČVUT i v celoevropském srovnání zásadní podíl. Od roku 2010 bylo mezinárodně obsaze-
nou porotou do vědeckého bloku BI na každoroční konferenci vybráno 140 příspěvků z ČR 
i zahraničí. Průměrem dvaceti příspěvků patří tato sekce v rámci konference POSTER k těm 
silným. Vyzdvihnout lze nejen mimořádně dobrou kvalitu a aktuálnost těchto příspěvků, 
ale i fakt, že právě v této sekci byl mezi aktivními účastníky nejvyšší podíl studentek. Mnozí 
z autorů každoročně vyznamenaných příspěvků dnes již obhájili své doktorské práce a působí 
na klíčových průmyslových i klinických pozicích nejen u nás, ale i v zahraničí, dva z nich se již 
habilitovali (jeden na Lékařské fakultě na RWTH Aachen University a druhý v těchto dnech 

Silnoproudá elektrotechnika
Studentská konference POSTER je příkladem celosvětového trendu stále užšího propojování 
mezi akademickou půdou a výrobními podniky. Mimo prezentací výsledků vědecké práce 
budoucí generace vědců, studujících v navazujícím doktorském studiu, je tato konference 
i významnou platformou pro budování vzájemných kontaktů nejen osobních, ale i mezi 
institucemi, které často vystupují i ve funkci sponzorů této akce. Pro ně je důležitá zejména 
z hlediska možnosti poznání nejkvalitnějších absolventů naší školy a potenciálních příštích 
spolupracovníků. 

V sekci Power engineering bylo za uplynulé období publikováno přes 400 prací. Jejími 
autory jsou nejen studenti ČVUT, ale i ostatních technických univerzit v ČR a řady evrop-
ských států. Pravidelně přijíždějí účastníci ze slovenských vysokých škol a z německé RWTH 
Aachen. Dale pak z  MTU-Bukurešť, Kazimierz Wielki University v Bydhošti či z Gheorghe 
Asachi Technical University of Iași v Rumunsku. Díky recenznímu řízení se daří držet vyso-
kou úroveň příspěvků jak z hlediska formálního, tak obsahového. Zejména u začínajících 
autorů přitom převládají tradiční témata z oblasti elektrických pohonů, energetiky a techno-
logie, nicméně i v nich se vždy nalezne nějaké nové hledisko, které toto téma kvalifikuje pro 
výběr. U zkušenějších autorů, kteří například publikují již část rozpracované dizertace, je pak 
již úroveň podstatně vyšší, doplněná například funkčním vzorkem popisovaného zařízení 
a konkrétními experimentálními výsledky. Účastníci POSTERu, a studenti doktorského 
studia všeobecně, nežijí „ve vakuu“ či své „vědecké“ ulitě. Vnějšími podmínkami (nízkým 
stipendiem) jsou motivováni k účasti na řadě výzkumných projektů, např. SGS – Studentské 
grantové soutěži, v Centrech kompetence a dalších vědecko-výzkumných projektech. To má 
pro ně pozitivní vliv nejen finanční, ale i motivační – pracovat na smysluplných tématech, 
jejichž výsledky najdou realizaci v konkrétních aplikacích. To klade značné nároky nejen 
na studenty, ale i na jejich školitele.     

Mezi účastníky POSTERu lze počítat i členy hodnotitelské komise jednotlivých sekcí. 
Konkrétně z té naší jsme všichni již jako studenti začínali ve studentských vědeckých krouž-
cích a své práce jsme poprvé publikovali a prezentovali na konferencích SVOČ (Student-
ská vědecká a odborná činnost), z nichž byly nejlepší práce delegovány do celostátního 
a následně do mezinárodního kola. To bylo odrazovým můstkem pro další práci ve vědecké 
přípravě (tzv. vědecké aspirantuře). 

I když současná úroveň konference POSTER je s ohledem na podmínky na dobré 
úrovni, je poněkud demotivující její současné bodové hodnocení dle Kritérií pro hodnocení 
vědecko-výzkumné činnosti. Alespoň mírné bodové hodnocení by rozhodně napomohlo 
k ještě vyššímu zájmu o tuto dobře zavedenou konferenci.   

� doc.�Ing.�Pavel�Mindl,�CSc.,�předseda�sekce�Silnoproudá�elektrotechnika,��
� Katedra�elektrických�pohonů�a�trakce�FEL�

na FBMI ČVUT). V neposlední řadě bych se rád zmínil též o klíčovém významu zapojení 
základních teoretických znalostí a aktuálních technologických dovedností do kvalitních stu-
dijních programů Biomedicínského inženýrství. Svůj nemalý příspěvek v tomto smyslu sehrála 
i konferenční řada POSTER. Dlouhodobá partnerská spolupráce mezi ČVUT a RWTH i při 
organizaci této sekce vedla například k prvnímu magisterskému double-degree programu 
dle špičkových edukačních T.I.M.E. kritrérií. 

Význam POSTERu je zřejmý. Jeho zařazeni do vzdělávací strategie FEL ČVUT bych proto 
i nadále rád vřele doporučil. Snad by se pro den konání této akce našlo v budoucnosti i jiné 
řešení (například děkanské dne volna?), aby se jí alespoň pasivně mohlo zúčastnit více studentů 
i pedagogů z domovské fakulty. To bych této konferenci ze srdce přál.

� prof.�Dr.-Ing.�Vladimír�Blažek,�dr.�h.�c.,�předseda�sekce�Biomedicínské��
� inženýrství,�Helmholtzův�ústav�Biomedicínského�inženýrství,��
� RWTH�Aachen�University
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Management
V posledních letech je v pracích účastníků naší sekce zřetelný příklon k tématům z aktuální 
problematiky rozvoje trhů s elektřinou a obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k zaměření 
sekce se ale objevují i další témata týkající se více otázkami managementu. Mezi ta, která byla 
nejen zajímavá, ale též se následně prosadila i při publikacích v prestižních mezinárodních 
časopisech, patří například Brown coal pricing, The system imbalance prediction, Barriers 
to energy efficiency – focus on transaction cost a další. Celková kvalita sekce je v posledních 
více jak pěti letech stabilizovaná. 

Management zatím buduje povědomí v mezinárodním měřítku, nicméně každoročně 
je do sekce přijato několik zahraničních příspěvků. Studenti ČVUT si vedou v konkurenci 
sekce velmi dobře, oceněné práce se zpravidla rekrutují z řad ČVUT. Myslím si, že jsou 
schopny konkurence i v širším mezinárodním měřítku. Když sledujeme další osudy úspěš-
ných účastníků, tak vidíme jasnou souvislost s jejich zapojením do této akce a jejich dalšími 
aktivitami. Vidím přitom zřetelnou shodu mezi úspěšnými účastníky konference Poster 
a úspěšnými doktorandy. Snažíme se s nimi udržovat kontakt i po jejich vstupu do praxe 
a jsme s nimi v pravidelném profesním kontaktu, např. v rámci vedení a oponentury závě-
rečných prací, řešení projektů smluvního výzkumu apod.

Významným přínosem této akce je dle mého názoru to, že účastníci – velmi často stu-
denti doktorského studia – získávají rychlou a velmi fundovanou zpětnou vazbu na výstupy 
svého výzkumu. Konference Poster umožňuje setkání relativně velkého množství mladých 
výzkumníků a i vzájemné srovnávání se mezi jednotlivými sekcemi. V době, kdy jsem 
studoval, konference tohoto typu byly spíše výjimkou, pokud vůbec. Kdybych v době, kdy 
jsem byl interním aspirantem, měl tuto možnost, určitě bych jí využil. 

� prof.�Ing.�Jaroslav�Knápek,�CSc.,��
� předseda�sekce�Management,�vedoucí�Katedry�ekonomiky,��
� manažerství�a�humanitních�věd�FEL�

Jan Oliva
PhDr. Jan Oliva, Ph.D., úspěšný účastník 
konference POSTER z let 2004 a 2006, 
je od roku 2007 zaměstnán jako 
vědecký sekretář v Maison des Scien- 
ces de l΄Homme d΄Aquitaine (MSHA) 
v Bordeaux, vědeckém institutu aktiv-
ním v oblasti sociálních a humanitních 
nauk při univerzitě v Bordeaux. 

„Při mé první účasti na konferenci 
jsem prezentoval vědecký záměr mé 
disertační práce a ve druhém případě 
šlo o část jedné kapitoly, která sou-
časně umožňovala shrnout základní 
problematiku celé práce. Co zaujalo 
odbornou porotu, že jsem byl oceněn, 
to by měla spíše přiblížit odborná 
komise. Z mého pohledu bylo prav-
děpodobně originální to, že jsem měl 
pohled historika na otázku technickou, 
což v těchto starších edicích POSTERu 
byla spíše výjimka. Historik techniky 
potřebuje základní technické znalosti, 
aby mohl svou problematiku náležitě 
zpracovat. Na druhé straně si myslím, 
že technikům se určitě hodí mít his-
torický pohled na svůj obor. Určitě 
tak lépe pochopí jeho vývoj a můžou 
eventuálně zapracovat do své vlastní 
činnosti určitá rizika, nejen technická, 
ale hlavně sociální, která se během 
posledních let, desetiletí, či dokonce 
století vykrystalizovala. Technik dnešní 
doby by si měl být co nejvíce vědom 
dvousečnosti většiny vynálezů a měl 
by si jasně vybrat svou stranu a dát 
to i podle potřeby veřejně najevo. 
V tomto směru můžou být dějiny 
dobrým rádcem.
V roce 2004 to bylo moje první publi-
kační vystoupení a hlavně první zku-
šenost v angličtině. Současně to byla 
příprava na konferenci v USA, které 
jsem se zúčastnil v listopadu téhož 
roku. Přestože příspěvek nebyl tema-
ticky shodný, šlo hlavně, co se jazykové 
přípravy týče, o takovou generální 
zkoušku. Proto se dá říct, že zkušenost 
z POSTERu měla vysoký přínos v nastar-
tování mé publikační činnosti, ať už se 
jedná o obsah či o jazykovou přípravu.“

Martin Pospíšil
„Konference POSTER jsem se zúčast-
nil dvakrát, poprvé s příspěvkem 
Graphic Statics: Czech Contribution 
in the 19th and in the Beginning 
of the 20th Centuries a podruhé 
s příspěvkem Victor-Joseph Williot 
vs. Vilém Bukovský (Comparison of 
Graphical Calculations). Téma obou 
příspěvků souvisí s mým studiem 
grafické statiky v českých zemích 
ve druhé polovině 19. a na počátku 
20. století,“ říká Ing. Martin Pospí-
šil, Ph.D., vedoucí Ústavu nosných 
konstrukcí Fakulty architektury 
ČVUT. „Zajímavý je možná impuls, 
který mne přivedl k rozhodnutí se 
tímto tématem zabývat. Na základě 
své předchozí disertace věnované 
stereotomii a statice klenby jsem 
byl pozván profesorem Ochsen-
dorfem do USA na MIT. Zde jsem 
se pak zúčastnil výuky v předmětu 
Structural Design a seznámil se tak 
i se zcela odlišnou koncepcí výuky 
statiky pro architekty postavenou 
právě na principech grafické statiky 
z 19. století. Řada důvtipných gra-
fických řešení ale vznikla v té době 
i na české technice v Praze, ve světě 
a ani u nás doma se o tom však 
neví. Po návratu jsem proto využil 
možnosti ponořit se do studia 
dějin techniky a nyní se v zahraničí 
snažím šířit povědomí o technické 
vyspělosti českých zemí v 19. sto-
letí a inovovanou výuku statiky pro 
architekty na principech grafické 
statiky naopak chystám i pro stu-
denty Fakulty architektury v Praze. 
Myslím, že konference POSTER je 
velmi prospěšným doplňkem výuky, 
pomáhá totiž studentům naučit se 
svou práci prezentovat a tak trochu 
i ‚prodat’. Vynikající zkušeností je 
rovněž povinnost prezentace v ang-
ličtině.“

Historie vědy a techniky
V roce 2004 jsem za pomoci tehdejšího proděkana pro vědeckou činnost Fakulty elektrotech-
nické ČVUT, pana prof. Ing. Zbyňka Škvora, CSc., a proděkana pro zahraniční činnost FEL, 
pana prof. Ing. Oldřicha Starého, CSc., stála u zrodu sekce History of Science (HS) pro celé 
ČVUT v Praze v rámci každoroční Mezinárodní celoškolské studentské a doktorské soutěže 
POSTER, realizované na FEL. Byla to na ČVUT první možnost, kde studenti a doktorandi – 
zájemci o historii vědy, techniky a technologií různých technických i přírodovědných, stejně 
tak exaktních, oborů – mohli své práce představit široké akademické veřejnosti a formou 
anglické prezentace získávali první konferenční zkušenosti.

Sekce HS úspěšně pracuje již více jak dvanáct let a má velmi zajímavé a pestré historické 
příspěvky z různých oborů techniky. Každoročně je soutěž obsazovaná jak domácími 
(pražskými i mimopražskými vysokými školami), tak zahraničními studenty a doktorandy 
(z Francie, Finska, Ruska, Slovenska, Německa aj.) historie vědy a techniky v počtu 10–14 kva- 
litních účastníků. Mnoho z jejích vítězů či úspěšných řešitelů získalo významná místa nejen 
na ČVUT, ale i v zahraničí. Z mnohých můžeme jmenovat pana Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., 
který i díky svému dvojímu vítězství v HS POSTERu mohl studovat na pařížské Sorbonně 
a realizovat svou disertaci formou co-tutelle a který v současnosti vede Ústav nosných kon-
strukcí FA, pana Dr. Jana Olivu, Ph.D., který po účasti v této mezinárodní soutěži obhájil 
disertaci pod dvojím vedením a získal díky svému výborné jazykovému vybavení pozici 
vědeckého sekretáře Maison des Sciences de l´Homme v Bordeaux nebo paní Mgr. Michaelu 
Závodnou, Ph.D., která se brzy po účasti v POSTERu a obhájení disertace stala zástupkyní 
ředitele Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Historie vědy a techniky je zdánlivě marginálním oborem na ČVUT, ale stále více se 
v současném době ukazuje, že se stává prvkem ovlivňujícím rozhodování jak budoucích 
studentů o jejich studiu a zaměření technického oboru, tak institucí ve vztahu k ČVUT. 
Ti všichni se zajímají stále více o historické procesy ve vývoji vědy, techniky a technologií 
a ve formování technického myšlení i o vývoj vlastní univerzity a jejích jednotlivých oborů 
v domácích i zahraničních souvislostech. Posiluje se tak prestiž ČVUT připomenutím jeho 
historické kontinuity, zájem o jeho dějiny a role, kterou škola sehrávala a sehrává nejen 
v české společnosti, v české vědě a v českém průmyslu, ale i v mezinárodním měřítku.

Založení sekce Historie vědy a techniky nebylo samoúčelné, naopak umožnilo rozvinout 
širokou spolupráci se zahraničními vysokými školami (např. Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, Université Montaigne Bordeaux, Maison des Sciences de l´Homme Paris a Bor-
deaux, EHESS, CEFRES Prague, TU Aachen, TU Darmstadt, TU Berlin, TU Wien, University 
of Oxford aj.), která započala již kongresem historiků techniky v Paříži v roce 1994 a která 
od roku 2000 prostřednictvím pravidelných seminářů z historie vědy a techniky za pomoci 

francouzských odborníků, z nichž je třeba vyzdvihnout nezastupitelnou roli pana prof. André 
Grelona (EHESS Paris), v pražském CEFRESu vedla k přímé institucionalizaci oboru Historie 
techniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v podobě Historické laboratoře (elektro)techniky 
v květnu 2011 a vzápětí v nabídce nového celoškolského doktorského studijního programu 
historie techniky, akreditovaného na ČVUT v listopadu 2011 a reakreditovaného v roce 2015. 

Posun, který v oboru historie vědy a techniky za necelých 25 let jako jeho přímá aktérka 
sleduji, vedl od primární heuristiky a analyticky pojatých studií k historii jednotlivých 
technických disciplín, k zobecňujícím studiím a širším způsobem pojatým syntetickým pub-
likacím. Zde je příkladem nedávno v nakladatelství Peter Lang Brusel vydaná velmi úspěšná 
mezinárodní práce o elektrotechnickém vzdělávání Des ingénieurs pour un monde nou-
veau (PT 5/2016, s. 30). Tento posun doufám sehraje podstatnou roli při aplikaci výsledků 
badatelské práce v pedagogické praxi a zvýší i náklonnost odborné veřejnosti pro její aktivní 
participaci na jednotlivých oborech historie vědy a techniky tak, jak se to již projevilo např. 
ve spolupráci se společností FCC Public, zajímající se o historické technické časopisy (např. 
projekt digitalizace Elektrotechnického obzoru). 

Takováto široce pojatá činnost v oblasti historie vědy a techniky, doplněná i konkrétními 
výstavami z oboru (např. nyní na FEL Století informace – počítačový svět) a specializovanými 
workshopy, pořádanými pravidelně v Historické laboratoři (elektro)techniky, napomáhá stu-
dentům a doktorandům orientovat se v tradici vlastní školy. Přináší jim i významné výsledky 
nejen při vlastní soutěži POSTER, ale i v jejich konkrétní odborné práci. Navíc mezinárodní 
spolupráce, kterou tato soutěž a konference poskytuje studentům a doktorandům z podstaty 
své organizace, je ve vědecké práci to nejdůležitější, co přináší významné a rychlé posuny 
dopředu v každé odbornosti. prof.�PhDr.�Marcela�Efmertová,�CSc.,��
� předsedkyně�sekce�Historie�vědy�a�techniky,��
� vedoucí�Historické�laboratoře�(elektro)techniky�FEL
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Jan Bělohoubek
Ing. Jan Bělohoubek, doktorand 
na Fakultě informačních technolo-
gií ČVUT, je úspěšným účastníkem 
studentské konference ročníku 
2015 v sekci Informatika, kyberne-
tika a hardware. Na POSTERu měl 
úvodní publikaci k tématu disertace 

– výzkumné téma v oblasti návrhu 
číslicových obvodů. Jeho příspěvek 

„Novel gate design methodology 
for short-duration test“ se umístil 
na druhém místě. „Čím jsem zaujal 
hodnotitele, že jsem byl oceněn? 
Podle mne to bylo unikátním téma-
tem mé práce,“ říká Jan Bělohoubek, 
jenž svoji první účast na takovéto 
platformě považuje za užitečnou. 

„Přínosem pro mne byla zpětná 
vazba – jak dělat poster, jak prezen-
tovat. Byl to totiž můj první poster 
a s jeho kvalitou nejsem zpětně 
moc spokojen. Bohužel jsem nezvo-
lil příliš vhodné obrázky a díky tomu 
se u posteru téma trochu hůře 
vysvětlovalo,“ dodává doktorand, 
jenž ve svém výzkumu úspěšně 
pokračuje a k tématu již zveřej-
nil dalších šest publikací, včetně 
minima. Kromě své disertace se 
aktivně věnuje práci v IEEE (The 
Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers ), je předsedou stu-
dentské sekce IEEE na ČVUT.

 ↘ Kromě vlastní kvality 
příspěvku často hrají roli 
i prezentační schopnosti 
autora, kterými osloví 
hodnotící členy komise. 
I v tom je patrný přínos 
konference POSTER, kdy 
i sebelepší výsledky 
výzkumu bez jejich 
vhodného představení 
mohou snadno zapadnout 
bez povšimnutí. Řada 
studentských účastníků 
konference si tak díky 
účasti na této akci lépe 
osvojuje prezentační 
dovednosti.

Informatika a kybernetika
V době, kdy se všeobecně „uznávají“ (tzn. přinášejí kredity a/nebo finanční prostředky) jen 
ty „nejkvalitnější“ publikace, zhusta pouze časopisecké, je docela těžké přesvědčit studenty 
a jejich školitele, aby publikovali i na studentských fórech, jakým je mezinárodní konfe-
rence POSTER, pořádané na ČVUT. Z tohoto hlediska oceňuji, že se přesto daří získávat 
a prezentovat zajímavé výsledky. Mohu-li posoudit práce v mém oboru, tak si myslím, že 
kvalita se nezhoršuje, ale ani nezlepšuje.

Studenti většinou prezentují dílčí výsledky svých disertačních prací nebo zajímavé 
experimentální výsledky potřebné pro řešení projektů. Jsou mezi nimi i novátorské oblasti, 
jako příklady mohu uvést témata: predikce spolehlivosti na základě modelů, návrh nového 
typu hradla pro snazší realizaci testování či experimentální výsledky pro útoky postranními 
kanály. 

Každé srovnání s ostatními a snaha o vysvětlení toho, co student dělá a jak, je pří-
nosné.  Nevím o žádné takové akci pořádané v době mých studií. Jako doktorandka jsem 
se zúčastňovala „normálních“ konferencí , tzn. akcí určených pro odborníky z akademie 
i průmyslu (např. seminář Moderní programování, konference Mikrosystém, kde jsem 
byla každoročně v pořadatelském týmu). Mezinárodní styky byly silně omezeny, přesto se 
občas podařilo přilákat na akci konanou v Československu i účastníky ze Západu. Diskuse 
s nimi byly zajímavé a přínosné. Proto považuji konferenci POSTER za velmi přínosnou 
a pro studenty užitečnou.

� doc.�Ing.�Hana�Kubátová,�CSc.,�sekce�Informatika�a�kybernetika,��
� vedoucí�Katedry�číslicového�návrhu�Fakulty�informačních�technologií�

Komunikace
O oblibě POSTERu svědčí každoročně vysoký počet prezentujících studentů. Velkým obo-
hacením konference je rovněž i čím dál tím více narůstající účast zahraničních účastníků 
a zástupců zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť. Komunikace patří mezi tradiční 
sekce této konference, o čemž svědčí i meziročně se zvyšující počet prezentujících účastníků. 
Letos byla sekce C společně se sekcí Informatika, kybernetika a hardware zastoupena nejvyš-
ším počtem přijatých posterů. Kvantita však často nejde ruku v ruce s kvalitou, s potěšením 
však mohu konstatovat, že i se zvyšujícím se počtem účastníků si naše sekce nadále drží svou 
vysokou úroveň příspěvků a pro hodnotící komisi tím vzniká každý rok stále se opakující 
dilema vybrat trojici nejzajímavějších a nejkvalitnějších posterů pro udělení jejich ocenění. 

Často tak kromě vlastní kvality příspěvku hrají roli i prezentační schopnosti autora, kterými 
osloví hodnotící členy naší komise. I v tom je však patrný přínos konference POSTER, kdy 
i sebelepší výsledky výzkumu bez jejich vhodného představení mohou snadno zapadnout 
bez povšimnutí. Řada studentských účastníků konference si tak díky účasti na této akci 
lépe osvojuje prezentační dovednosti. 

Z posledních dvou ročníků konference POSTER mi utkvělo v paměti několik zajímavých 
příspěvků a prezentací, které se zabývaly využitím signálů pozemní distribuce digitálního tele-
vizního vysílání DVB-T, případně i moderních mobilních systémů LTE, pro přesnou lokalizaci 
přijímací stanice. Silně je vždy u nás zastoupena oblast optických sítí, systémů a technologií, 
každoročně se tak setkávám se studenty ať již ze Žilinské univerzity, tak i z naší univerzity, 
kteří prezentují ve svých posterech výstupy simulací optických přepínačů či nelineárních jevů 
vznikajících v optických vláknech při přenosech s použitím vlnového multiplexování, návrhy, 
simulace i měření pasivních optických rozbočovačů pro plastová optická vlákna POF, simulace 
různých modulačních formátů v optických přenosových systémech a další. 

V naší sekci se často objeví velmi blízká témata, jejichž autoři se navzájem neznají a nevědí 
o svých výsledcích. Díky konferenci POSTER tak mohou vzniknout často i zajímavé spo-
lupráce mezi různými studenty i celými pracovišti na řešení dané problematiky, ke které 
obvykle existuje množství individuálních přístupů. Letos se konference POSTER účastnila 
početná skupina magisterských a postgraduálních studentů z německé univerzity RWTH 
Aachen a řada z nich prezentovala výsledky svého výzkumu i v naší sekci. Při porovnání 
jejich prezentací s postery našich studentů z ČVUT lze říci, že na obou univerzitách se řeší 
zajímavá a moderní témata pokrývající široké spektrum moderních komunikací, tech-
nologií a telekomunikačních řešení. Na druhou stranu je nutno přiznat, že prezentace 
řady studentů z RWTH Aachen vykazovaly obvykle nadprůměrnou úroveň zpracování 
v porovnání s průměrnou úrovní kvality posterů připravených ostatními účastníky v naší 
sekci a rovněž jazyková a komunikační úroveň většiny účastníků z RWTH Aachen byla 
nadprůměrná, v tomto ohledu byla jejich přítomnost a účast na konferenci jistě motivací 
pro studenty z ČVUT do dalších ročníků. 

� Ing.�Pavel�Lafata,�Ph.D.,�hodnotitel�sekce�Komunikace,��
� Katedra�telekomunikační�techniky�FEL�
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téma téma

Máme dostatek kvalitních prací
Mezinárodní�konference�POSTER�je�bytostně�spjata�s�Fakultou�elektrotechnickou�ČVUT,�která�ji�založila�
a�dvacet�let�organizuje.�Většina�účastníků�i�pedagogů�a�vědců,�kteří�tvoří�odborné�porotce,�jsou�právě�
z�této�fakulty.�Jednou�z�osobností�této�přínosné�aktivity�je�prof.�Ing.�Zbyněk�Škvor,�CSc.,�s�nímž�při�této�
příležitosti�hovoříme�nejen�o�samotné�konferenci�a�její�úrovni,�ale�i�o�dalších�souvislostech,��
které�spadají�do�kompetence�prorektora�pro�vědeckou�a�výzkumnou�činnost�ČVUT.�

U�organizování�mezinárodní�konfe-
rence�POSTER,�jejíž�dvacátý�ročník�se�
letos�v�květnu�uskutečnil�na�Fakultě�
elektrotechnické,�jste�takřka�
od�samého�začátku.�Počítali�jste�
v�prvních�letech,�že�tato�přehlídka�
studentské�vědy�se�tak�úspěšně�
dožije�dvacetiletí�a�neustále�o�ni�
budou�mít�studenti�–�dokonce�i�ti�ze�
zahraničí�–�zájem?��
U této akce nejsem úplně od začátku. Kon-
ferenci jsem převzal v roce 2001 od svého 
předchůdce ve funkci, proděkana Fakulty 
elektrotechnické prof. Františka Vejražky. 
POSTER navazoval na začátky, které 
v roce 1995 položil tehdejší proděkan FEL 
prof. Václav Havlíček. A abych nevyne-
chal, dva ročníky připravoval prof. Pavel 
Hazdra.
Pokud vím, v roce 2005 poprvé od „same-
tové revoluce“ byla studentská konference 
na FEL podporována z centrálních zdrojů, 
navazovala však na dlouholetou tradici 
konferencí SVOČ – Studentské vědecké 
a odborné činnosti. A tu pamatuji jen jako 
student-účastník. 
Když jsem jako mladý asistent pomáhal 
profesoru Havlíčkovi v roce 1995 připra-
vovat žádost o finanční prostředky pro 
pořádání studentské konference, oběma 
nám dřívější „SVOČka“ chyběla a oba dva 
jsme věřili, že tradice studentských vědec-
kých konferencí bude dlouhá. Je to něco, 
co by byla velká škoda nemít.

Co�je�hlavním�cílem?�Odborný�obsah�
samotné�vědecké�práce,�nebo�spíše�
soutěž�v�komunikačních,�jazykových�
a�dalších�prezentačních�schopnos-
tech�studentů?
Každá konference je především místem 
setkání a diskuse. Studentská konference 
POSTER je místem, kde se setkávají 
studenti našich pracovišť navzájem 
a dozvídají se o své práci. Zároveň se 
zde sejdou se studenty dalších univerzit, 
neboť POSTER má stabilně kolem jedné 
čtvrtiny zahraničních účastníků. Konečně 

je to místo, kam mohou přijít lidé zvenčí 
fakulty a potkat se tu se studenty doktor-
ského a magisterského studia. A to s těmi 
studenty, kteří opravdu něco odborného 
dělají a mohou ukázat výsledky.

Přestože�počet�zapojených�studentů�
klesá,�což�kopíruje�i�snižující�se�
celkové�počty�studentů,�tak�nouzi�
o�kvalitní�práce�zřejmě�netrpíte…��
Je�POSTER�výběrovou�akcí?
Ano, počet studentů klesá a s ním i počet 
přihlášených prací. Důležité ale je, že 
máme stále dostatek kvalitních prací. Kon-
ference své příspěvky vybírá a ty vyloženě 
nekvalitní odmítá. Metr je ale přísný jen 
přiměřeně tomu, že jde o studentskou 
konferenci.

Pokračuje�trend�celkově�vzestupné�
kvality�studentských�prací?�Čím�si�to�
vysvětlujete?�
Zlepšují se jazykové znalosti a schopnost 
prezentovat vlastní výsledky. Stejně tak 
máme opravdu výborné práce na stupních 
vítězů. Jedním z podstatných faktorů je to, 
že doktorandi na Fakultě elektrotechnické 
jasně vědí, že bez publikace v dobrém 

časopise titul PhD. nezískají, proto již 
i na začátku studia věnují svým dovednos-
tem větší pozornost. 

POSTER�však�již�dávno�není�konfe-
rencí�jen�jedné�fakulty,�tedy�FELu,�
jenž�celou�akci�od�začátku�připra-
vuje.�V�některých�sekcích�převládají�
příspěvky�studentů�Fakulty�infor-
mačních�technologií,�Fakulty�biome-
dicínského�inženýrství�a�nejnověji�
i�Masarykova�ústavu�vyšších�studií.�
Snažíte�se�o�zapojení�i�ostatních�
fakult,�nebo�o�rozšíření�o�další�sekce�
a�obory�v�tuto�chvíli�není�zájem?
Proděkani zodpovědní za POSTER, minulí 
i současní, se vždy snažili o akci s přimě-
řeně širokou účastí. Řadu cen pro vítěze 
si tak vždy odváželi studenti jiných vyso-
kých škol. Tradičně nejúspěšnější z nich 
pak jsou už několik roků studenti RWTH 
Aachen. 

Vše�se�odehrává�v�angličtině,�která�
by�už�pro�studenty�ČVUT�neměla�
být�problémem.�Je�tomu�opravdu�
tak?�Jsou�na�tom�tak�dobře,�že�jsou�
schopni�i�náročné�vědecké�počiny�
srozumitelně�prezentovat�v�anglič-
tině?
Pokud mohu soudit ze svých diskusí 
s autory během POSTERu, tak ano. FEL se 
snaží být mezinárodně srovnatelnou fakul-
tou, k tomu patří i to, že podmínkou přijetí 
do magisterského programu je dostatečná 
znalost angličtiny. Většina doktorandů pak 
svoji zkoušku z tohoto jazyka absolvuje 
formou obhajoby odborné studie právě 
v jazyce anglickém – její znalost musí být 
pro vědce dnes samozřejmostí, tedy i pro 
doktorandy.

Konference�POSTER�si�po�celých�
dvacet�let�udržela�původní�pojetí,�
tedy�představení�výsledků�student-
ské�práce�prostřednictvím�posterů�
a�ústní�prezentace�před�specialisty�
i�kolegy�studenty.�Není�už�na�čase�

změnit�koncepci�a�využít�modernější�
metody,�například�zapojit�projekce,�
zkusit�interaktivní�on-line�prezentace�
případně�jinak�tuto�akci�inovovat?�
To je věcí mého nástupce pana proděkana 
doc. Milana Polívky. Moderní prvky 
mohou jistě POSTER osvěžit. Na druhé 
straně je důležité naše začínající dokto-
randy připravit na ten způsob prezentace, 
který je na vědeckých konferencích pri-
mární – a tím jsou přes všechen rozvoj 
multimediálních a interaktivních techno-
logií přednáškové a plakátovací sekce, tedy 
postery. Možná, že pro nové technologie 
najde místo POSTER. Je ale stejně dobře 
možné, že vznikne něco nového. Nechme 
se překvapit.

Jakou�motivaci�mají�vyučující,�jimiž�
jsou�převážně�specialisté�z�pořa-
datelské�Fakulty�elektrotechnické�
a�nyní�i�z�Fakulty�informačních�tech-
nologií,�aby�věnovali�svůj�čas�sezná-
mení�se�s�pracemi�studentů�i�s�jejich�
prezentacemi?�Když�mají�hodnotit�
účastníky�a�stanovit�pořadí,�musí�
tomu�věnovat�hodně�času…�Předpo-
kládám,�že�finanční�motivace�tu�pro�
organizátory�a�porotce�asi�výrazná�
není.
POSTER by nikdy nemohl vzniknout ani 
pokračovat bez toho, že celá řada pracov-
níků ČVUT pro něj pracuje s nadšením 
a nehledě na odměnu. A nejen pracov-
níků ČVUT. Po celou dobu existence 

konference do ní investoval mnoho času 
i vlastních prostředků prof. Vladimír 
Blažek, který sem do Prahy pravidelně 
přijíždí s více než dvěma desítkami stu-
dentů z Cách. A vždy s příspěvky dobré 
úrovně.

Když�jste�zmínil�studenty�z�Cách,�tak�
se�nabízí�srovnání�–�jsou�studenti�
ČVUT�konkurenceschopní�nejen�
v�rámci�této�konference,�ale�i�v�dal-
ších�mezinárodních�platformách?�
Jak�to�vidíte�vy,�jenž�máte�vědu�
a�výzkum�v�rámci�celé�univerzity�
coby�prorektor�na�starosti?
ČVUT dává svým studentům možnost 
získat kvalitní vzdělání a většina absol-
ventů této možnosti dobře využije. Mezi 
českými technikami jsou naše výsledky 
ve vědecké a další tvůrčí činnosti 
na špičce. Ukázaly to například nedávno 
zveřejněné vládní hodnocení tzv. II. pilíře. 
Je ovšem třeba také říci, že i když se naše 
výsledky zlepšují, tak počiny těch nejlep-
ších škol a výzkumných ústavů se zlepšují 
mnohem rychleji. Takže se sice vzdalu-
jeme těm, kdo jsou za námi, ale současně 
také roste naše ztráta na světovou špičku. 
Je u nás jen málo kolektivů, které k ní 
skutečně patří.

Co�se�s�tím�dá�dělat?�A�jaká�je�
vlastně�nyní�na�fakultách�situace�
–�mají�šikovní�absolventi�zájem�
pokračovat�v�doktorském�studiu�
a�následně�s�ČVUT�spojit�i�svoji�–�
zpravidla�vědeckou�–�profesní�kari-
éru?
Počet doktorandů bohužel klesá. Je to 
dáno i tím, že v této chvíli průmysl přímo 
hladoví po schopných odbornících, kte-
rými naši doktorandi bezesporu jsou, 
a je schopen nabídnout platy ještě před 
rokem nevídané. Jistou roli hraje i výše 
doktorských stipendií, která léta stagnují 
a zaostala již i za úrovní sousedních zemí. 
Určitý optimismus ve mně vzbudily letošní 
podzimní promoce – mám dojem, že 
vzrostlo procento absolventů s červeným 
diplomem, kteří pokračují v doktorském 
studiu. Ale na závěry je ještě brzo.

� Téma�připravila:�Vladimíra�Kučerová
 [ Foto:�Petr�Neugebauer,�SVTI�FEL,��
� Jiří�Ryszawy�a�archiv�redakce�]

 ↘ Konference POSTER je 
místem, kde se setkávají 
studenti našich pracovišť 
navzájem a dozvídají se 
o své práci. Zároveň se 
zde sejdou se studenty 
dalších univerzit, neboť 
POSTER má stabilně kolem 
jedné čtvrtiny zahraničních 
účastníků. Je to místo, kam 
mohou přijít lidé zvenčí 
fakulty a potkat se tu se 
studenty doktorského 
a magisterského studia. 
A to s těmi studenty, kteří 
opravdu něco odborného 
dělají a mohou ukázat 
výsledky.


