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FAI organizátorem STOČ
Na Fakultě aplikované informatiky
proběhl dne 25. 4. 2019 již 24.
ročník
mezinárodní
soutěže
„Studentské tvůrčí a odborné
činnosti – STOČ“. Soutěž byla
otevřena
nejenom
studentům
technicky orientovaných vysokých
škol, ale také studentům středních
škol. Vedle pěti tradičních
odborných sekcí pro studenty
vysokých škol byly zorganizovány
dvě sekce právě pro studenty
středních škol.
Do soutěže bylo přihlášeno 42
prací studentů z vysokých škol a
16 prací studentů středních škol.
Fakulta aplikované informatiky
nominovala do soutěže 15 prací,
které si v silné konkurenci vedly
velmi
dobře.
Hned
třetina
nominovaných prací se umístila na
medailových pozicích a tři práce
obsadily dokonce příčku nejvyšší.
Velmi dobrou úroveň soutěže a její
nezpochybnitelný význam pro
všechny účastníky potvrdili i
zástupci spolupracujících firem a
společností, kteří zasedli do
odborných hodnotících panelů.
Zástupci firem ABB s.r.o., B2A
Software
Development
s.r.o.,
Business Logic s.r.o., Edhouse
s.r.o., Kovárna VIVA a.s, MUBEA
s.r.o.,
NWT
a.s.,
NXP
Semiconductors, PLASTICA a.s.,
PRIA
SYSTEM
s.r.o.,
SEZNAM.CZ, ZF Engineering
Plzeň s.r.o. zároveň studentům

prezentovali možnosti budoucího
pracovního uplatnění, a především
oceněným soutěžícím věnovali a
předali hodnotné ceny.
Počty přihlášených uchazečů do
1. kola přijímacího řízení pro
akademický rok 2019/2020
Ke dni 1. června 2019 bylo do
bakalářských studijních oborů
přihlášeno celkem 811 uchazečů,
z toho 663 do prezenční formy
studia
a
148
do
formy
kombinované. V magisterských
studijních oborech bylo přihlášeno
90 uchazečů do prezenční formy a
121
uchazečů
do
formy
kombinované. Celkem bylo tedy
do magisterských oborů přihlášeno
211 uchazečů.
Webové stránky UTB získaly cenu
„Gold
Winner“
v kategorii
Webové stránky škol a univerzit
Webové stránky vyvinuté na
Ústavu informatiky a umělé
inteligence ve spolupráci s
Odborem
marketingu
a
komunikace Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, které byly spuštěny
v loňském roce, získaly v 17.
ročníku
soutěže
Horizon
Interactive Awards v USA cenu
„Gold Winner“ v kategorii
Webové stránky škol a univerzit.
Do soutěže bylo přihlášeno více
než 800 projektů v různých
kategoriích.
Odborná
porota
hodnotila přihlášené projekty z
hlediska
designu,
kreativity,
technického řešení, informační
hodnoty a efektivity.

Odpovědným
vedoucím
a
garantem projektu byl prof. Mgr
Roman Jašek, Ph.D., hlavním
programátorem a architektem
systému byl Ing. Radek Vala,
Ph.D., bezpečnost architektury
systému byla testována laboratoří
PTLAB pod vedením Ing. Davida
Malaníka, Ph.D.
Student
FAI
oceněn
na
slavnostním Galavečeru UTB
2019
Dne 16. dubna 2019 proběhl
v prostorách rektorátu slavnostní
Galavečer UTB 2019, na kterém
byli oceněni studenti jednotlivých
fakult Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně, kteří se nějakým způsobem
zasloužili
o
dobré
jméno
univerzity. Za FAI byl oceněn
student bakalářského studijního
programu David Sedlář.
Robogames na FAI
V pátek 15. února 2019 proběhl
třetí ročník robotické soutěže
Robogames. Soutěž byla otevřena
pro studenty Fakultních škol FAI,
ale také studentům všech dalších
středních škol, žákům základních
škol a robotickým kroužkům.
Cílem Robogames je dát žákům,
studentům a jejich pedagogům
motivaci pro další rozvoj jejich
dovedností a poskytnout jim
prostor pro setkání a výměnu
zkušeností.
Příspěvky do Info FAI lze zasílat
na kubalcik@utb.cz

