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POZVÁNKA PRO MÉDIA: Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v 

Praze bude představena Energetická olympiáda 

 
Dne 24. září od 14.00 do 15.00 hodin proběhne na Fakultě elektrotechnické ČVUT 

v Praze (Technická 2, Praha 6) v místnosti T2:C4-80 prezentace nové a unikátní 

soutěže nazvané Energetická olympiáda. Samotná olympiáda pak bude zahájena 

19. října. Soutěžící se během ní dozví důležité informace z energetiky, ať už se jedná 

o klasické zdroje elektrické energie, nebo o moderní technologie 21. století. Finále 

soutěže se uskuteční 16. listopadu v prostorách Fakulty elektrotechnické ČVUT v 

Praze a také v Národní technické knihovně. 

  

Olympiáda se bude týkat různých oblastí, jako je elektromobilita, energetický trh a 

obchodování s elektřinou, akumulace, obnovitelné a další alternativní zdroje energie, smart 

grids, energetický management, energetické úspory, budoucnost energetiky (jaderná 

energie vs. obnovitelné zdroje) a mnoho dalšího. 

 

Na rozdíl od klasických olympiád bude probíhat školní kolo on-line, studenti budou pracovat 

ve skupinách a veškeré informace budou moci hledat na internetu. Velkou výhodou pro 

pedagogy tedy je, že není potřeba opravování testů a vykazování. Studenti zase mohou 

ukázat, jak dokáží pracovat s informacemi a používat vlastní myšlení. Nejlepší skupiny pak 

postoupí do finálového kola konané na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde budou 

zpracovávat a prezentovat případové studie z oblasti energetiky. Hlavní cenou je částka 50 

tis. Kč a postup na Fakultu elektrotechnickou ČVUT bez přijímacích zkoušek. 

 

Soutěž organizuje společnost Energetická gramotnost, která se zabývá vzděláváním v 

oblasti energetiky. Iniciativa původně vznikla jako školní projekt studentů programu 

Elektrotechnika, energetika, management Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. 

https://www.enol.cz/
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Akce se zúčastní také zástupci partnerů Energetické olympiády. 

 

V případě Vašeho zájmu o účast na prezentaci se, prosím, registrujte do 20. září, 12.00 hodin, 

na e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz.  

 

 

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci Kampusu Dejvice v Technické ulici a v naší historické 
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti 
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a 
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České 
republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou 
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta 
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad 
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 

Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 
inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na 
něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních 
programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a 
manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat 
požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které 
zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. 
místě, v oblasti  „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti 
„Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic 
Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and 
Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built 
Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém 
hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší 
tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz. 
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