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Otevíráme dveře novým zájemcům i hledačům pokladů
v úterý 24. ledna 2012 od 10:00 do 17:00 hod
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni pořádá Den otevřených dveří, letos
s mnohými změnami. Širokou veřejnost a zájemce o studium poprvé doplní „kačeři“ (z anglického
slova cacher – hledač skrýše), kteří budou mít na fakultě setkání a speciální komentovanou prohlídku
budovy.
Hledači pokladů jsou úzce spjati s elektrotechnikou – systém družicové navigace GPS, který celá hra
využívá, by se bez elektronického vybavení neobešel. Vyjma hledání skrýší na zajímavých místech po
celém světě se pořádají i setkání „kačerů. Každý event (což je původní anglický název akce) má jiný
obsah. Je možné zajít společně na čaj, prohlídku zoo nebo se jen potkat v daný den a čas na určeném
místě. A právě takové setkání letos uspořádala FEL ZČU.
„Všichni přihlášení účastníci budou mít možnost podívat se v budově fakulty i tam, kam se běžně
veřejnost nedostane. V případě příznivého počasí začneme na střeše budovy s alternativními zdroji
energie a anténními systémy. Pokračovat pak budeme až do speciálních komor v suterénu budovy.
Celou trasu projdeme asi za 1,5 hodiny,“ říká Jaroslav Fiřt, organizátor za FEL.
„Mimo speciální prohlídku uvítáme na akademické půdě i všechny zájemce o studium a širokou
veřejnost – ti se nemusí přihlašovat. Stačí, pokud přijdou v Den otevřených dveří do naší budovy.
Harmonogram prohlídek zajímavých pracovišť je zveřejněn na fakultních internetových stránkách,“
říká ke standardnímu průběhu proděkan pro rozvoj fakulty Jiří Tupa a dodává: „Letošní Den
otevřených dveří jsme termínově posunuli tak, aby více vyhovoval středním školám. Slibujeme si od
toho lepší zpřístupnění fakulty pro studenty nejen z Plzně a jejího okolí.“
Velkou novinkou organizace Dne otevřených dveří je soustředění ukázek do vstupního prostoru
fakulty. Tam si budou moci návštěvníci vyzkoušet opravdové zajímavosti z elektrotechniky – od
indukčního tavení kovů až po jednoduché programování robotů. To ale neznamená, že se nepodívají
i do speciálních laboratoří a učeben. Na vybraná pracoviště je odvedou pracovníci a studenti fakulty,
kteří jim také podají odborné informace. „Abychom prohlídku fakulty co nejvíce zpestřili, pořádáme
soutěž o fakultní trička. Vyhrát je mohou návštěvníci, kteří projdou co největší počet expozic
a shromáždí jednotlivé části soutěžního hesla,“ doplňuje Jaroslav Fiřt.

Standardní součástí Dne otevřených dveří jsou i základní informace o studiu. „Těmi budeme
zahajovat v 10 hodin a opakovat se budou každou sudou hodinu,“ upozorňuje Jiří Tupa.
V akademickém roce 2011/12 bylo na Fakultu elektrotechnickou podáno 2086 přihlášek. Ke studiu
bylo přijato 969 studentů, z toho 679 na bakalářské, 251 na navazující magisterské a 39 na doktorské
studium.
Harmonogram akce je zveřejněn na internetových stránkách http://www.fel.zcu.cz/dod a bude
k dispozici i u recepce Dne otevřených dveří. Pozvánku a registraci na Geocaching Event najdou
zájemci na http://coord.info/GC394XA
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