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První ročník Energetické olympiády pořádané na ČVUT v 
Praze vyhráli studenti z Gymnázia Nad Alejí 

V pátek 16. listopadu se na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v 
Praze uskutečnilo finále prvního ročníku Energetické olympiády. 
Z celkových 310 přihlášených týmů jich do závěrečného kola 
postoupilo 29. Na první příčce se umístil tým ve složení Jakub Jelínek, 
David Klement a Josef Polášek z pražského Gymnázia Nad Alejí.  

Během dne byly pro středoškoláky připravené zajímavé přednášky a 
v odpolední části programu pak měli studenti sestavit a prezentovat vlastní 
energetický projekt. Odbornou porotu nejvíce zaujala změna v konceptu 
elektromobility, se kterou se představil tým {λπΩ} ve složení Jakub Jelínek, 
David Klement a Josef Polášek z pražského Gymnázia Nad Alejí.  

Druhá nejlépe hodnocená prezentace se týkala automatizované kontroly 
vysokonapěťového vedeni ́a přednesli ji Daniel Rezner, Martin Edl, Radek 
Olšák z Mensa gymnázia, o.p.s.. Na bronzové příčce se umístilo družstvo 
SingleSideBand, jehož členy byli Kryštof Slaný, Daniel Buček a Lubomír 
Smrček z Gymnázia, SPŠ, OA Znojmo. Ti se věnovali využití odpadu 
v energetice České republiky. 

Během náročného dne se studenti setkali nejen s odborníky z oblasti 
energetiky, ale museli také řešit zajímavé úkoly, které se oboru týkaly. 
Pořadatelé Energetické olympiády účastníkům také umožnili seznámit se 
jak s prostory Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, tak se zázemím 
Národní technické knihovny. 

Vedle finanční odměny, kterou byla výhra v soutěži oceněna, mohou 
vítězové soutěže nastoupit ke studiu na Fakultě elektrotechnické ČVUT bez 
nutnosti účastnit se přijímacích zkoušek. 
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Ing. Adéla Holasová z Fakulty elektrotechnické ČVUT, která celou akci 
připravila, o finálové soutěži uvedla: „Všichni studenti pracovali s velkým 
vypětím. Měli náročný úkol – pochopit aktuální problém z vybrané oblasti 
energetiky, následně navrhnout řešení a na závěr ho prezentovat před 
celou přednáškovou halou a odborníky. Všichni by si zasloužili velké 
ocenění za skvělou práci, vydali ze sebe maximum a my doufáme, že se i 
hodně přiučili.“ 

Soutěž Energetická olympiáda zastřešuje společnost Energetická 
gramotnost. 

Podrobné výsledky a videa z prezentací jsou k dispozici na facebookovém 
profilu Energetická olympiáda: 
https://www.facebook.com/energetickaolympiada/.  

 
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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