
   

 

ZÁPIS Z DRUHÉHO ZASEDÁNÍ KULATÝ STŮL – STUDENTSKÉ 

SOUTĚŽE 

Termín: 7. 3. 2018, 10:00-13:00 

Místo: Letecký ústav VUT Brno, Technická 2896/2, 616 69  Brno 

Seznam účastníků: 

SČLP Vojtěch Malý 

 Markéta Čermáková 

VUT Jaroslav Katolický 

 Robert Popela 

ČVUT - FS Robert Theiner 

ČVUT - FD Tomáš Dzuruš 

TUL Jaroslav Kovalenko  

 Andrej Shynkarenko 

DFJP UPCE Vladimír Němec 

 Radovan Soušek 

Aero Vodochody Zdenka Nováková 

 Lucie Sýkorová 

LOM Praha Věra Polanecká 

GE Aviation Alžběta Haníková 

ATG Marie Netušilová 

Česká Zbrojovka Vladimíra Vaculíková 

 Lucie Hradilová 

Czech Invest Pavlína Zapletalová 
 

Body programu: 

1. Shrnutí událostí o minulého zasedání 

Koordinátor spolupráce SČLP s univerzitami Vojtěch Malý přivítal všechny přítomné a zahájil 

zasedání u kulatého stolu shrnutím toho, co se událo od posledního jednání kulatého stolu, které 

proběhlo 7. 12. 2017 na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze.  

K zásadním novinkám patří především vstup nových univerzit do SČLP – těmito univerzitami jsou 

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta dopravní 

ČVUT v Praze a nově také Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

Návrhy na jednotné zadávání bakalářských a diplomových prací z minulého zasedání byly 

zpracovány a byl vytvořen společný dokument pro jejich zadávání. Ten je třeba ještě doplnit 

univerzitami o termíny zadávání závěrečných prací a následně bude rozšířen mezi jednotlivé členy 

a k dispozici bude také na webu Svazu (www.sclp.cz). 

Dalším výstupem z minulého zasedání by měla být univerzální smlouva řešící citlivá data 

v závěrečných pracích. Na této smlouvě Svaz aktuálně spolupracuje s právním oddělením GE 



   

 

Aviation Czech s.r.o., které ji musí doplnit o návod k použití. Po jejím dokončení bude také 

distribuována mezi členy Svazu. 

2. Představení Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 

Následně vystoupil pan docent Jaroslav Katolický, děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, 

aby všechny přítomné na fakultě přivítal a všem ji představil. 

FSI VUT v Brně je největší strojní fakultou v ČR, studuje zde 4300 studentů a pracuje 520 

zaměstnanců. Oproti loňskému roku fakulta zaznamenala mírný pokles student bakalářských 

oborů, který je způsoben především úbytkem počtu student ze Slovenska.  

Fakulta aktivně spolupracuje s průmyslem, ten letecký tvoří přibližně 13% této spolupráce.  

Co se týče soutěží, které byly hlavním tématem březnového jednání kulatého stolu, má škola 

zkušenosti s různými soutěžemi, jako jsou Formule Student a Pneumobil, na škole vznikl soutěžní 

tým Chickenwings, který úspěšně reprezentuje české studenty technických oborů i v zahraničních 

soutěžích. 

Zajímavou motivací pro student FSI je také cena průmyslového podniku, kterou udělují některé 

spolupracující firmy a kterou jsou oceňovány excelentní bakalářské a diplomové práce 

vypracované ve firmách (Envites, Honeywell a další). Pokud by se kterýkoli z členů chtěl stát 

partnerem, není to problém. Případní zájemci se mají obracet na proděkana FSI 

(https://www.fme.vutbr.cz/studium/prodekani.html). 

3. Představení Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 

Dopravní fakulta je nejnovějším zájemcem o členství ve Svazu českého leteckého průmyslu. Škola 

je multidisciplinárně zaměřená, nejdeme zde obory jako je Management, marketing a logistika, 

Technologie a řízení dopravy, Dopravní stavby, Dopravní prostředky, Elektrotechnika a 

elektronika v dopravě a od října roku 2019 by měl nově přibýt také obor Letecká doprava. 

Aktuálně je Dopravní fakulta zaměřena především na železniční dopravu, letecké dopravě se 

věnovala pouze okrajově. Fakulta již získala osvědčení od Evropské agentury pro bezpečnost 

civilního letectví k přípravě akreditací profesí pro letectví (profesionální pilot, údržba letadlové 

techniky a letecká doprava). Ještě před dokončením akreditačního procesu nabídne studentům 

stávajících oborů předměty týkající se letecké dopravy. Kapacita nových oborů by měla být do 50 

studentů. 

 

4. Soutěž dronů vrTULe FPV Race, Technická univerzity Liberec 

Dalším bodem programu bylo představení soutěže dronů, kterou pořádají studenti z Technické 

univerzity Liberec. Tyto závody byly pořádány zatím 2x – v roce 2016 (18 zúčastněných týmů) a 

2017 (26 týmů) a účastnili se jich především studenti TUL. Účast na těchto závodech není nijak 

omezená. Letecké firmy se na těchto závodech podíleli formou doprovodného programu, kdy 

v průběhu závodů měli v místě jejich konání postavený info stánek, na kterém případným 

zájemcům z řad studentů firmu představili. Výstupem těchto závodů byly závěrečné práce na 

téma konstrukce a stavby dronů. Soutěž se také dočkala mediální pozornosti, např. TV Prima. 



   

 

Cílem této soutěže bylo seznámit studenty s novou technologií, kterou drony jsou a zvýšit zájem 

jejich i dalších škol k zapojení se do řešení témat dronů. Do budoucna by rádi založili podobný 

projekt jako je Formule Student, v němž by univerzity měly své týmy, které by proti sobě soutěžily.  

Pro tento projekt hledají studenti partnery z dalších univerzit (další týmy do soutěže) a sponzoring 

z firem, kontakt: Jaroslav.kovalenko@tul.cz. Odkazy na videa ze soutěže: 
https://www.youtube.com/watch?v=jq3dAKGAJUU 

https://www.youtube.com/watch?v=-Us2KZDzE34&t=3s 

 

5. Chickenwings 

Chickenwings je tým tvořený studenty z leteckých ústavů VUT v Brně a nově i ČVUT v Praze, kteří 

se společně účastní mezinárodních soutěží, které jsou leteckou obdobou právě projektu Formule 

Student. Projekt Chickenwings vznikl v roce 2014 za účelem účasti na soutěži Air Cargo Challenge 

2015, která se konala v německém Stuttgartu. Díky úspěchu, který se týmu podařil (13. místo ze 

40 soutěžících) se k němu přidali další lidé a tým tak byl vidět na několika dalších soutěžích, např 

Design, build and fly (USA). V letošním roce se chystají na mezinárodní soutěž New Flying 

Competition pořádanou společností Airbus, která si klade za cíl přinést nové nápady do vývoje 

letectví a zajistit tak jeho budoucí rozvoj. 

Důležitým přínosem tohoto projektu je doplnění teorie získané během studia VŠ také o důležitou 

praxi. Kromě toho přináší také zvýšení zájmu o letecký ústav a studium letectví obecně.  

Svaz a jeho členové byli vyzváni, zda by se nechtěli podílet na sponzoringu projektu a zvýšit tak 

povědomí o jeho existenci a tím další šíření zájmu o letecký průmysl. Kontakty a další informace 

na webu týmu: http://www.chickenwings.cz/ 

 

6. „Wings of future“ 

Jako poslední před závěrečnou diskusí na téma studentských soutěží vystoupil pan Popela z VUT 

Brno, který představil svou ideu studentské soutěže, kterou by měl Svaz společně zorganizovat. 

Pracovní název jí dal „Wings of future“. 

Protože neustále klesá zájem o studium technických oborů a ve výsledku probíhá boj o studenty 

uvnitř fakulty a nakonec i boj o studenty mezi firmami, protože většina studentů již během studia 

spolupracuje s vybranými firmami, kde po studiu většinou zůstávají, je třeba zaujmout především 

studenty středních škol, aby se rozhodli právě pro studium technických oborů na vysokých školách 

(především těch leteckých). Z tohoto důvodu navrhnul zacílit budoucí soutěž právě na střední 

školy. 

Organizace této soutěže je dlouhodobější akcí – je třeba vyřešit její PR, kapacity pro organizaci 

(cca ½ úvazku studenta doktorského studia a ¼ akademických pracovníků) a vytvořit kampaň na 

středních školách po celé ČR (technické školy a gymnázia). Ve výsledku by měly vzniknout 3-4 

členné týmy, které by dostaly za úkol navržené téma (např. projekt na téma vize letadel v roce 

2040) a k jejich zpracování by dostali mentora z univerzity, který by jim se zpracováním pomohl. 

Soutěž by měla 3 kola, každý účastník by získal nějakou symbolickou cenu, nejlepších 5 týmů by 

získalo něco navíc + hlavní cena pro vítěze. Jedním z nápadů bylo i zajištění lepších podmínek pro 

přijetí na VŠ nejlepších z účastníků. Hlavní podstatou soutěže by mělo být něco vyrobit – vytvořit 

hmatatelný produkt, ne jen projekt na papíře. Jako inspiraci uvedl soutěže, které VUT ve 

spolupráci s firmami organizuje: Zodiac Aerospace Chalenge, GE Aviation Czech Challenge a dále 

Tokyo 2020 Challenge nebo Airbus Fly Your Ideas. 

 

mailto:Jaroslav.kovalenko@tul.cz
https://www.youtube.com/watch?v=jq3dAKGAJUU
https://www.youtube.com/watch?v=-Us2KZDzE34&t=3s
http://www.chickenwings.cz/


   

 

7. Závěrečná diskuse 

Pan Theiner z Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze nejprve potvrdil ideu pana 

Popely, že důležité pro zaujetí studentů je, aby výstupem projektu byl hmatatelný produkt. Dále 

vyjádřil svou podporu pro uspořádání soutěže pro studenty SŠ, nikoli pro vysokoškoláky, za 

účelem získání dalších potenciálních studentů pro obor letectví. Je však třeba získat sponzory 

z firem, aby bylo dostatečně viditelné, že firmy o tyto lidi mají skutečně zájem a nejedná se pouze 

o zájem univerzit. 

 

Dále se k tomuto projekty postupně vyjadřovali jednotliví zástupci z firem.  

ATG nemá zkušenost s pořádáním studentských soutěží, se studenty spolupracují v rámci 

závěrečných prací. Otázkou pro ně je, zda by se jednalo o hromadnou soutěž Svazu, nebo 

individuální sponzoring firem – jak vyřešit poměr zviditelnění firem, které přispějí různou částkou? 

Zájem o finanční podporu z firmy by určitě byl, otázka je jen v jaké výši. 

Co se týče firmy Zodiac Galleys Europe, rozhodně chtějí pokračovat v soutěži Zodiac Aerospace 

Chalenge, kterou organizují spolu s VUT – budou měnit témata, zůstanou však nadále zaměřená 

na obor podnikání této firmy (kuchyně a interiéry letadel). Spolupráce firmy s univerzitami má ve 

velkou podporu vedení firmy - mají vlastní trainee programy. I oni souhlasí s tím, že výstupem 

soutěže by měl být skutečný výrobek vytvořený s poskytnutím znalostí a vědomostí z řad 

akademické sféry. V organizaci této soutěže by Svaz měl být především jejím zastřešitelem. 

Doporučují také využít prostor zástupců SČLP ke konání soutěže. 

Aero Vodochody také vyjádřilo podporu soutěži pro středoškoláky – Aero by mohlo pomoct 

formou podpory finanční, ale i mediální – propagace na Facebooku a webu Aera a podobně. Aero 

se studenty spolupracuje celý rok, aktuálně běží soutěž Aero Booster, zda bude úspěšná, se uvidí 

teprve časem. Zatím se více osvědčily exkurze do firmy a jiné typy spolupráce se školami než 

soutěže. Nejdůležitější z jejich pohledu je vymyslet lákavé téma pro středoškoláky a správně ho 

odprezentovat. 

Zástupci u Univerzity Pardubice vyjádřili svůj názor, že soutěž organizovaná kompletně 

jednotlivými firmami by mohla být ztrátou času i financí a navrhli zapojení se do již osvědčených 

soutěží v rámci Středoškolské odborné činnosti. K této věci nabízí kontakt i organizace společného 

jednání. S tímto nápadem nesouhlasí VUT. Myslí si, že středoškoláci by se o soutěži neměli 

dozvídat od jejich třídních učitelů, kteří o letectví nic nevědí, ale právě od lidí, kteří se v něm 

pohybují a dokázali by je pro obor správně nadchnout.  

Firma BEKO Engineering bohužel nemá vedení příliš nakloněné organizaci podobných soutěží, 

mohli by ji však podpořit nějakými nefinančními prostředky. Nějakým způsobem by se na ní však 

podílet určitě chtěli. 

GE Aviation připomněli spolupráci s VUT na soutěži GE Aviation Challenge. Soutěž je dobrý nápad 

pro získání studentů i pro zvýšení povědomí o GE. Jsou schopní podpořit finančně, věcnými dary 

a formou exkurzí pro studenty apod. Ze zkušeností je důležitá připravenost dané soutěže – firmy 

by měly být pouze sponzorem a nemělo by být z jejich strany nutné poskytovat kapacitu pro 

organizaci soutěže. 

CzechInvest podporuje kvalifikované pracovní síly, komunikuje se střední školou leteckou ohledně 

nezájmu o letectví na úrovni SŠ, pořádá exkurze do firem, workshopy pro výchovné poradce, kde 

se snaží podporovat technické vzdělávání obecně i obor letectví. CzechInvest má také zkušenosti 

s pořádáním studentských soutěží na podporu start-upů. Mají zájem být partnerem soutěže a 

nabízejí pomoc s koordinací v rámci soukromého sektoru. 



   

 

Česká zbrojovka bojuje s utichajícím zájmem středoškoláků jít studovat letectví nebo zbrojní 

obory. Problém vidí už u žáků ZŠ, aby šli na technickou SŠ. S organizací soutěže zkušenost nemají, 

ale pořádají exkurze pro školy a další akce. Studenty podporují finančně v rámci nadace (BP, DP, 

stáže apod.), která cílí spíše na jednotlivce. Nabízejí mediální podporu soutěže a možná i finanční. 

ČVUT navrhuje prozkoumat mechanismus, který byl ve třicátých letech použit k mobilizaci zájmu 

o letectví. Dále také doporučuje spolupráci s ALV, potažmo menšími firmami, vzhledem 

k popularitě sportovního létání v ČR. Zmíněna byla také podniková stipendia, která byla 

v minulosti nástrojem k motivaci studentů ke studiu. 

VUT upozorňuje, že podpora z MŠMT by mohla být, ale bude to trvat. Důležité je, aby se snažily 

především firmy. Je třeba ke studentům jít jinou cestou, než klasickou. Informace se k nim musí 

dostat přes jimi sledované kanály (Facebook, Youtube, apod.). 

 

Následuje shrnutí výstupů z diskuze a ujednání na dalších krocích. 

 Cílovou skupinou pro soutěž tvoří studenti středních škol (obecných, gymnázií a 

technických). 

 Téma soutěže musí být jednoduché, aby SŠ studenti měli šanci porozumět tomu, co dělají. 

Zároveň však musí být dostatečně lákavé a moderní. 

 Důležitý prvek soutěže je hands-on – výsledkem jejich snažení je výrobek, se kterým 

budou soutěžit. 

 Organizaci soutěže zajistí VUT a ČVUT. 

 Mediálně bude soutěž šířena skrze univerzity, firmy a SČLP prostřednictvím FB, Youtube 

a dalších médií. 

 Nejvhodnější formou financování soutěže je dar od partnerské firmy. Později možná 

podpora z MŠMT. 

Na vytvoření tématu budou spolupracovat všichni zástupci SČLP formou návrhů, ty mají deadline 

31.3.2018. Dále je nutné vytvořit odhad nákladů spojených s organizací soutěže. 

 

 


