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Vážení přátelé, 

dovolte mi, abych Vás pozval k účasti na již 24. ročníku konference STUDENT EEICT 2018, kterou 
pořádá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V akademickém roce 
2017/18 se soutěž bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2018, v areálu VUT v Králově Poli. 

V rámci konference prezentují studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů výsledky své tvůrčí práce. Prezentace studentů probíhají před odbornými komisemi, 
složenými z odborníků z praxe a z akademických pracovníků univerzity. Firmy tak mají možnost 
seznámit se s výzkumem a vývojem fakult, a dále mohou poznat a osobně kontaktovat šikovné 
studenty, kteří se mohou potenciálně stát jejich zaměstnanci. 

Firmám nabízíme v rámci sponzorství akce možnost bezplatné účasti na doprovodné akci, 
perFEKT JobFair 2018, možnost dodat do elektronického sborníku konference vlastní (barevný) 
propagační list a možnost delegovat své pracovníky do hodnotitelských komisí. Celkem se v roce 
2017 akce zúčastnilo 30 firem a společností a již nyní registrujeme zájem na rok 2018.  

Na oplátku firmy žádáme o finanční podporu soutěže. Loga sponzorujících firem jsou uvedena v 
elektronickém sborníku soutěžních prací a na internetových stránkách soutěže. Jména sponzorů 
jsou také uvedena v tiskových zprávách, které uveřejňujeme na webu FEKT resp. na webech 
mediálních partnerů. Při slavnostním předávání cen se stává sponzorující firma patronem 
některého ze soutěžních oborů, a v rámci závěrečného předávání cen může v krátké prezentaci 
představit vítězům profil firmy a své aktivity. 

Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům z předchozích ročníků bude: 

- bezesporu místo konání akce a tím je zcela nová moderní budova Technická 12 v areálu 
kampusu VUT v Králově poli. Díky špičkovému a prostornému zázemí jsme schopni 
nabídnout perfektní servis pro všechny zúčastněné. 

- doprovodná akce a to již 8. ročník veletrhu pracovních příležitostí pod názvem perFEKT 
JobFair 2018. Firmy, které se rozhodnou podpořit studentskou konferenci EEICT 2018, 
budou mít vstup na veletrh zdarma. Bližší informace posíláme na zvláštním letáku. 

- Za včasnou registraci do 28. února 2018 nabízíme možnost bezplatné prezentace 
společnosti i na videookruhu fakulty v rámci finálového dne. 

- Dlouhodobě spolupracujeme s agenturou CZECHINVEST a Českou elektrotechnickou 
asociací, které převzaly nad celou akcí odbornou garanci. 

Chtěli bychom Vás požádat, abyste v případě svého zájmu o podporu soutěže vyplnili přiložený 
dotazník a odeslali jej e-mailem zpět na adresu Ing. Tomešové (tomesova@feec.vutbr.cz). 
Bezprostředně se Vám ozveme, abychom s Vámi dohodli všechny podrobnosti Vaší účasti na 
soutěži. Zároveň vás prosíme o pečlivé prostudování podmínek pro jednotlivé úrovně podpory tak, 
aby maximálně vyhovovaly Vaším požadavkům na prezentaci a kontakt se studenty. 

Předem děkujeme za pozornost, kterou budete věnovat našim návrhům. Vysoce oceňujeme Vaši 
dobrou vůli pomoci univerzitě motivovat studenty k lepší práci a zlepšovat spolupráci mezi naší 
univerzitou a firmami. 

 

Mnoho úspěchů ve Vaší práci Vám přeje 

 Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. 
 proděkan pro tvůrčí činnost 
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