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NA OLYMPIÁDĚ TECHNIKY ZAUJALO ZRCADLO, KTERÉ SAMO POZDRAVÍ, 
 ČI AUTOMATICKÝ SKLENÍK 

 
Plzeň, 20. 5. 2015 – Devátý ročník Olympiády techniky uspořádalo v úterý 19. května  
v plzeňském hotelu Courtyard – Marriott oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky  
a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zúčastnilo se ho  
téměř 50 studentů z devíti univerzit pěti států. Cílem akce je upozornit na potřebnost technického 
vzdělávání. 
 
Soutěžní přehlídka pro vysokoškolské studenty technických oborů učitelských směrů se konala se pod 
záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu 
průmyslu a dopravy. Mezi exponáty byli k vidění například panáček a panenka s možností výměny 
oblečení, kteří slouží především k rozvoji jemné motoriky u dětí předškolního věku, dále nádrž pro 
demonstraci chování vlnění na hladině, stavebnice obloukové klenby nebo model funkčního 
otočného mostu. Zajímavý výzkum prezentoval student ZČU Pavel Moc, který zkoumal deformace 
plastových vzorků tisknutých 3D tiskárnou v závislosti na teplotě vyhřívací podložky. Třetím místem 
ocenila odborná porota plzeňského studenta Jana Krále, který představil divákům výukový kurz 
programování krokových motorů. 
 
Tradičně výborné práce přivezli studenti z polského Rzeszowa:  druhým místem byl oceněn Mateusz 
Michnowicz a jeho interaktivní zrcadlo s detekcí lidského obličeje, které při identifikaci automaticky 
pozdraví nebo sdělí, jaké je venku počasí. Pozadu nezůstali ani studenti z Masarykovy univerzity 
v Brně. Odbornou porotu nejvíce zaujala elektrotechnická stavebnice z šestnácti pinových patic pro 
výuku na druhém stupni základní školy, za kterou udělila první místo v sekci didaktických  
a multimediálních prací Pavlu Drahovzalovi. Diváci mohli obdivovat také dvoumetrový model plně 
automatického skleníku, který sám odvětrává, stíní i zavlažuje. Ten byl oceněn druhým místem v sekci 
technicky odborných prací. 
 
Početné výpravy studentů dorazily rovněž z partnerských univerzit v Banské Bystrici a Nitře, 
zúčastnila se i Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a univerzita ze Slovinska. Poprvé přijely také 
studentky z města Vladimir v Ruské federaci, které přivezly práce z oblasti speciální pedagogiky  
a teorie technické výchovy. 
 
„V rámci popularizace technických oborů jsme jako diváky přizvali i žáky ze základních škol, pro něž 

jsme připravili speciální program s ukázkami různých exponátů a testem na téma Plzeň, město na 

soutoku čtyř řek. Celou konferenci provázela i stejnojmenná výstava fotografií a netradičních šperků 

z dílny Jarmily Honzíkové, kterou lze i nadále vidět v budově pedagogické fakulty na Klatovské ulici,“ 

uvedl Jan Krotký z pořádající katedry. Podrobné informace o letošním ročníku najdou zájemci na 
adrese www.olympiadatechniky.zcu.cz. 


