
Zajímáte se o měřicí techniku? 
Máte dobrý nápad a chcete ho představit ostatním? 

Chcete pro Vaši školu získat špičkové měřicí přístroje? 
 

Pokud alespoň na jednu otázku odpovídáte ANO, tak neváhejte a přihlašte se do soutěže: 

MĚŘENÍ PRO DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST 

 

 

 

Společnost H TEST a.s. ve spolupráci s časopisem Sdělovací Technika vyhlašují první ročník 

soutěže studentských projektů zaměřených na problematiku měřicí techniky. 

Pro koho je soutěž určena (kategorie):  Střední průmyslové / odborné školy 
Vyšší odborné školy 

      Vysoké školy – bakalářský stupeň studia 
 
Kdo se může zúčastnit:  Jednotlivci nebo týmy (maximálně trojčlenné) 

Témata soutěžních projektů: Projekty (návrhy přístrojů a zařízení, prototypy, programy, 

popisy metod apod.) tematicky spojené s měřením 

elektrických veličin a praktickými aplikacemi těchto měření 

tedy například měřicí přístroje, metody měření, měřicí 

systémy (elektrických i fyzikálních veličin), zpracování 

signálů, sběr dat apod..  

Soulad soutěžních projektů s tematickým zaměřením 

soutěže bude prověřován během registračního procesu 

(viz. níže) 

Forma odevzdání projektů: V základním kole v elektronické formě v rozsahu minimálně 

8 a maximálně 15 stran A4. U účastníků finálového kola 

soutěže představení projektu formou prezentace před 

hodnotící komisí v délce max. 15 minut + 5 minut na 

doplňující dotazy komise.     

Složení hodnotící komise: 3x zástupci technických vysokých škol,  2x zástupci 

průmyslu, 1x zástupce vydavatelství Sdělovací Technika,    

1x zástupce H TEST a.s. 

 
  



Harmonogram: 15.12.2011 uzávěrka přihlášek se stručným popisem 

zamýšleného projektu 

22.12.2011 akceptace přihlášených projektů (soulad s tematickými 

okruhy) 

    30.4.2012 termín odevzdání soutěžních projektů 

    31.5.2012 vyhlášení finalistů 

    15.6.2012 finálové kolo a vyhlášení vítězů soutěže 

Postup hodnocení: Účastníci, jejichž projekty byly akceptovány do soutěže (tj. 

tematicky zapadají do výše uvedených oblastí), odevzdají své 

projekty v elektronické formě (8 až 15 stran A4) nejpozději do data 

uzávěrky tedy do 30.4.2012 Z těchto projektů vybere hodnotící 

komise nejlepších projekty v každé kategorii pro účast ve 

finálovém kole. V každé kategorii bude vybráno 6 finalistů.  

Finalisté z každé kategorie se pak zúčastní prezentace svých 

projektů osobně před komisí (finálové kolo) a to na půdě ČVUT FEL 

v Praze. Hodnotící komise udělí v každé kategorii tři ceny. 

Ceny pro vítěze v každé kategorii:    
     

Student   Škola 
    (každý člen týmu) 
 
  První cena Tablet   Digitální osciloskop Agilent DSOX2000 

  Druhá cena Smartphone  2x stolní digitální multimetr Agilent  

  Třetí cena Digitální fotoaparát 3x ruční digitální multimetr Agilent 

Pokud se chcete soutěže „Měření pro digitální budoucnost zúčastnit“, zašlete prosím 
registrační formulář na e-mail soutez@htest.cz. Registrační formulář a odpovědi na Vaše 

dotazy týkající se soutěže získáte rovněž na e-mailu soutez@htest.cz. 
 

Kontaktní osoba pro soutěž „Měření pro digitální budoucnost“ u H TEST a.s. – Ing. Václav Haasz, 
E-mail haasz@htest.cz. 
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