FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Svìtem energie
Svìtem a jeho energetickými zdroji
provázela všechny zájemce Ing. Dana
Drábová. Takøka pøesnì po roce jsme
se s pøedsedkyní Ústavu pro jadernou
bezpeènost opìt setkali na Fakultì
elektrotechnické.
Svou – v poøadí již tøetí pøednáškou nás Dana Drábová informovala o svìtové situaci všech zdrojù energie, jejich
možnostech a nerovnomìrnosti využití.
Tematicky se dotkla také otázek energeticky udržitelné ekonomiky, skuteèných
rizik jednotlivých zdrojù energie, politické závislosti na dodavatelích a s tím
souvisejícím odkazem budoucím generacím.
Pøednáška naplnila posluchárny hned
dvakrát. Nekonalo se tedy jen tradièní
setkání se studenty a akademickou obcí
v EP120, ale byli pozváni i studenti
støedních škol. Ti v dopoledních hodinách zcela zaplnili naši nejvìtší pøednáškovou místnost EP130.
Pøednáška obsáhla i energii budoucnosti. Tu mùžeme chápat i jako naše
absolventy a potenciální studenty. Jsou
to totiž lidé, kteøí o svìtì a jeho energii
mohou a budou rozhodovat.
Ing. Pavel Šimák, zástupce skupiny
ÈEZ, a. s., ukázal cestu možného uplatnìní v této firmì a prezentoval realizovanou spolupráci s Fakultou elektrotechnickou. Poukázal zejména na uskuteènìné aktivity našich studentù - úèast
na Letní univerzitì na ETE, a další
exkurze a stáže. K uplatnìní našich
absolventù Ing. Šimák poznamenal:
"Studenti Fakulty elektrotechnické jsou
vzdìláváni v širokém spektru elektrotechnických oborù, které jsou uplatnitelné v celé škále technických smìrù.
Nìkdy se mùže zdát, že cesta techniky
není snadná, ale je jasné, že svìt tyto
lidi potøebuje." Velice pøínosné bylo
i porovnání studentù FEL ZÈU s absolventy ostatních technických VŠ, kteøí
mají dle slov Ing. Šimáka naprosto stejnou úroveò vzdìlání.
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Nahoøe P. Šimák a D. Drábová pøi diskuzi po pøednášce.

Posluchárnu EP 130 zaplnili studenti SŠ i jejich pedagogové

S Ing. Danou Drábovou, Pavlem
Šimákem a všemi posluchaèi jsme prošli svìtem energie a možná i nìkam dál
za obzor. Všem je tøeba pøát, aby mìli
dostatek životní energie pro svìt a svìt
mìl dostatek energie pro všechny – pro
nás i naši budoucnost.

Pøednáška byla živì pøenášena prostøednictvím internetu. V lednu 2010
bude pro zájemce pøipraven její záznam na stránkách www.fel.zcu.cz.
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