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výzkum, vývoj, vzdělávání

Již poosmnácté oceňovala firma Siemens, 
s. r. o., mladé vědce, studenty a jejich peda-
gogy. Cena Wernera von Siemense je tedy již 
tradiční ocenění, ale co je tradiční, nemusí být 
neměnné. Zatímco loni byly kategorie rozší-
řeny o nejlepší ženskou absolventskou práci, 
letos byla poprvé vyhlášena cena za překo-
nání překážek ve studiu a oceněn byl student 
Martin Kopeček, který se potýká se zdravot-
ním postižením a přitom dosahuje mimořád-
ných výsledků ve studiu a výzkumu v oboru 
lékařské biofyziky.

Celkem bylo na slavnostním večeru v Bet-
lémské kapli ve čtvrtek 4. února oceněno 
jedenáct mladých vědců, studentů a peda-
gogů z českých technických a přírodověd-
ných univerzit a vědeckých institucí. Vítězo-
vé si rozdělili finanční odměny v celkové výši 
1 milion korun. Osmnáctý ročník Ceny Wer-
nera von Siemense byl rekordní – přihlásilo 
se téměř 300 soutěžících z více než dvaceti 
českých vysokých škol. Všechny přihlášené 
práce vyhodnocují odborné poroty vedené 
významnými vědci, např. porotu pro cenu za 
nejvýznamnější výsledek základního výzku-
mu vede předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

Vytrvalost, s jakou firma Siemens oce-
ňuje studenty, vědce a pedagogy, vyzdvihl 
prorektor ČVUT pro výzkum a vývoj Voj-
těch Petráček: „Tradice je již tak dlouhá, že 
v porotách již zasedají lidé, kteří kdysi cenu 
Sie mens získali jako mladí perspektivní věd-

Ceny Wernera von Siemense 2015 uděleny

ci.“ Místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace Pavel Bělobrádek na slavnostním 
večeru ocenil to, že Siemens vedle aplikova-
ného výzkumu odměňuje i výzkum základní.

Oceněny byly letos zejména práce z ob-
lasti chemie a chemické biologie. Za nejvý-
znamnější výsledek základního výzkumu si 

cenu odnesl tým doc. Ing. Vladimíra Šinde-
láře, Ph.D. (MU Brno), který objevil novou 
látku zvanou Bambusuril, která dokáže vel-
mi silně vázat anionty v roztoku a uzavřít je 
ve své dutině. V kategorii o nejvýznamnější 
výsledek vývoje a inovace byl za software 
pro výpočet velkých soustav klíčů a zámků 
CyberCalc oceněn tým prof. Ing. Filipa Že-
lezného, Ph.D. (ČVUT v Praze).

Nejvíce přihlášených, více než dvě třeti-
ny, bylo jako již tradičně v kategoriích o nej-
lepší diplomovou a disertační práci. Zde byli 
oceněni: Vít Svoboda (VŠCHT Praha) za nej-
lepší diplomovou práci na téma spektroskopie 
atmosféricky relevantních molekul a Pavel 
Kielkowski (UK Praha) za nejlepší disertač-
ní práci z oblasti chemické biologie.

O titul nejlepšího pedagogického pracov-
níka letos soupeřilo čtrnáct nominovaných. 
Mezi nimi zvítězil vedoucí katedry řídicí 
techniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT 
prof. Michael Šebek, který je světově uzná-
vaným a často citovaným odborníkem na teo-
rii řízení.

Udílení Cen Wernera von Siemense v Bet-
lémské kapli v Praze je vždy doprovázeno za-
jímavým hudebním programem, na kterém 
dostávají příležitost mladí hudebníci. Letos 
okouzlil posluchače zpěv Adély Skočilové 
a večer byl zakončen spontánním vystoupe-
ním dívčího sboru Cancioneta Praga.
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Obr. 1. Místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace Pavel Bělobrádek ocenil, že Siemens 
odměňuje nejen aplikovaný, ale i základní 
výzkum
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y  Nové trendy v oboru měření 
a regulace 2016

Již devátý ročník tradiční odborné konfe-
rence Nové trendy v oboru měření a regula-
ce se bude konat ve čtvrtek 25. února v Pra-
ze v Konferenčním centru City (Na Strži 63, 
metro C, Pankrác) v době od 9 do 16 h. Je za-
měřena na nové trendy v oboru měření a re-
gulace, tentokrát na měření teploty. Pořada-
telem je jičínská firma JSP, s. r. o. – Měření 
a regulace, hlavním partnerem je Siemens,  
s. r. o. – divize Industry Automation & Drive 
Technologies, mediálními partnery jsou ča-
sopisy All for Power a Automa.

Hlavním tématem letošního ročníku je 
nejčastěji měřená veličina v oboru MaR – 
teplota. Na programu jsou témata: měření 
teploty skloviny a jiných tavenin, informa-
ce o akreditaci a kalibraci, řešení vzdálené 
správy a vzdáleného ovládání pro PLC Sima-
tic, měření teploty v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, bezkontaktní způsob měření teplo-
ty v průmyslu a převodníky snímačů teplo-
ty. V přísálí bude výstavka a ukázky přístrojů 
předních českých i světových výrobců z hlav-
ních oblastí měření a regulace. Po celou dobu 

konference bude v přilehlých prostorech pro-
bíhat workshop s techniky a projektanty MaR. 
Organizátoři věří, že letošní ročník konference 
naváže na své úspěšné předchůdce, o jejichž 
popularitě svědčí vždy zaplněný sál. Kladou 
si stejný cíl: vytvořit odbornou platformu pro 
setkání uživatelů měřicí a regulační techniky 
spolu s výrobci, dodavateli, projektanty, vědec-
kými pracovníky i dalšími odborníky. Podrob-
ný program a další informace jsou dostupné na 
www.jsp.cz. (šm)

  Medzinárodná karpatská 
konferencia o riadení ICCC 
2016

Konferencia ICCC 2016, ktorá sa usku-
toční 29. mája až 1. júna 2016 v Tatranskej 
Lomnici, je určená všetkým pracovníkom 
z univerzít, výskumných pracovísk aj prie-
myslu zaujímajúcim sa o najnovšie poznatky 
z oblasti automatizácie, riadenia a informač-
ných systémov. Konferencia dáva príležitosť 
pre prezentácie a výmenu skúseností z kom-
plexnej automatizácie, robotiky, modelova-

nia, riadenia výrobných a technologických 
procesov, včítane riadenia kvality a ochra-
ny životného prostredia, podporných pros-
triedkov a informačnej techniky.

Okrem troch plenárnych prednášok bude 
rokovanie prebiehať v nasledovných paralel-
ných sekciách:
– meranie, senzory, monitorovacie a dia-

gnostické systémy,
– identifikácia, modelovanie, simulovanie 

procesov a systémov,
– teória a aplikácie riadiacich systémov,
– automatizácia, mechatronika, robotika,
– aplikácie umelej inteligencie a internetu 

v riadení (IoT),
– informačné systémy (SCADA/HMI, GIS, 

MES, MIS) a ich internetová podpora,
– inžinierske aplikácie z informatizácie,
– systémy pre riadenie kvality (TQM), ma-

nažérske systémy výroby a priemyselná 
logistika,

– inžinierske vzdelávanie v riadiacich a po-
čítačových systémoch,

– neceločíselný diferenciálny počet a jeho 
využitie.
Registrácia a podrobné informácie: 

http://web.tuke.sk/ICCC. (ed)


