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Zápis z valné hromady
Československé sekce IEEE
konané dne 20.1.1999 v budově ČVUT-FEL v
Praze.
Předseda sekce doc. Zbyněk Škvor uvítal
přítomné, kteří se shromáždili v počtu 20 a
zahájil valnou hromadu. Jednání se řídilo
předem rozeslaným programem.
K jednotlivým bodům:
1. Do volební a mandátové komise byli zvoleni
Doc. Hoffmann a Ing. Chomát
2. Předseda sekce přednesl zprávu o činnosti za
rok 1998
3. Za nemocného pokladníka Ing. Divinu
přednesl zprávu o hospodaření za rok 1998
předseda sekce
4. Místopředseda sekce prof. Hlavička přednesl
plán činnosti a rozpočet na rok 1999.
5. Ve volbách bylo odevzdáno celkem 37 hlasů,
z toho 17 korespondenčně a 20 přítomnými
členy sekce. Výsledky voleb:
Předseda sekce:
Prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc.
33 hlasy
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.
4 hlasy
Předsedou sekce byl zvolen prof. Hlavička
Členy představenstva sekce byli zvoleni:
Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Ing. Michael Šebek, DrSc.
Doc. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
Ing. Miloslav Šplíchal
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.

6. Valná hromada schválila zprávu o činnosti za
rok 1998, zprávu o hospodaření za rok 1998 a
plán činnosti a rozpočet na rok 1999.
7. Různé.
7.1 Doc. Škvor informoval přítomné o tom, že
předsedou Elektrotechnické společnosti byl
zvolen Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. z ČVUT
FEL. Československá sekce IEEE plánuje
navázat s touto společností spolupráci.
7.2 Doc. Škvor nabídl, že na jaře zajede do
bruselského centra IEEE urgovat registraci
našich členských příspěvků.
7.3 Valná schválila proplacení studentského
členství v IEEE na rok 1999 Ing. Lukáši
Divinovi z prostředků ČS. sekce.
8. Nově zvolený předseda sekce prof. Hlavička
poděkoval přítomným za projevenou důvěru,
poděkoval odstupujícímu předsedovi doc.
Škvorovi za jeho tříleté působení v čele sekce a
ukončil valnou hromadu.

Představenstvo ČS sekce IEEE
První schůze představenstva ČS. sekce IEEE
Na své první schůzi se představenstvo sekce
rozhodlo s ohledem na počet funkcí, které je
třeba obsadit, kooptovat jednoho až dva další
členy sekce do představenstva. V tomto smyslu
byl kooptován prof. Ing. Jan Vrba, CSc z ČVUT
FEL. Funkce v představenstvu byly obsazeny
takto:
Předseda sekce: Prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc.
Místopředseda sekce a předseda Národní
organizace společnosti pro mikrovlnnou
techniku, antény a šířeni a elektronicke prvky
(MTT/AP/ED: Doc. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
Pokladník sekce a předseda Národní organizace
společnosti pro obvody a systémy a pro
komunikace (CAS/COM): Ing. Miloslav
Šplíchal
Zástupce pro SR: Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Předseda Národní organizace společnosti pro
řídicí systémy (CS): Ing. Michael Šebek, DrSc.
Člen představenstva: Ing. Vratislav Štěpař, CSc.
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Výroční schůze MTT/AP/ED
Výroční schůze konaná dne 20. ledna 1999
zvolila výbor, který bude řídit MTT/AP/ED
Joint Chapter of Czechoslovakia Section IEEE
v letošním roce. Rovněž tak nastínila hlavní
směry činnosti.
Výbor
Výbor bude pracovat ve složení
předseda:
Doc. Zbyněk Škvor, FEL ČVUT
místopředseda Doc. Karel Hoffmann, FEL
ČVUT
AP
Ing. Dominik Kupčák, HTT
ED
Doc. Jan Vobecký, FEL ČVUT
MTT
Doc. Pavel Bezoušek, Universita
Pardubice
Činnost
Největší akcí bude bezesporu konání
konference COMITE'99. Očekáváme účast
více než stovky delegátů z několika zemí.
Informace o konferenci lze nalézt na
http://www.czech-web.cz/~mide/comite.htm.
Tradiční
WORKSHOP
CAD&CAE
(http://www.czech-web.cz/~mide/cadcae.htm)
se bude konat v Pardubicích, druhý den
konference COMITE. Předpokládáme opět
společnou snídani členů IEEE.
Spolupořádat budeme i konferenci RADIOELEKTRONIKA'99.
WWW
V roce 1998 vznikly české stránky www
http://czech-web.cz/~mide/mttaped.htm
(MTT/AP/ED) a
http://czech-web.cz/~mide/rfmw.htm
(radioelektronika a mikrovlny v tuzemsku)
V roce 1999 jsou již v provozu i jejich
anglické mutace
http://czech-web.cz/~mide/mttapede.htm
http://czech-web.cz/~mide/rfmwe.htm.

Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v oboru MTT/AP
Jako předseda "AP/MTT/ED Joint Chapter
of Czechoslovakia Section IEEE" (nadále jen
"Chapter") vyhlašuji
čtvrtý
ročník
soutěže
o
nejlepší
diplomovou práci.

Pravidla soutěže:
1) Soutěže se mohou účastnit diplomantky a
diplomanti se svými diplomovými pracemi.
Tyto práce musejí splňovat následující
podmínky:
a. Práce musí být úspěšně obhájena v období
mezi 1. říjnem 1997 a 30. zářím 1999
(včetně).
b. Téma práce musí spadat do některé z
oblastí mikrovlnné a milimetrové techniky,
antén nebo šíření elektromagnetických vln
(včetně šíření světelných paprsků ve
světlovodech a obdobných strukturách).
c. Práce musí být napsána v jazyce
anglickém, českém nebo slovenském; práce,
které jsou napsány česky nebo slovensky
musejí obsahovat výstižnou jednostránkovou
anotaci v angličtině. Jazyk, ve kterém je
práce sepsána, nemá vliv na hodnocení.
2) Přihlášky do soutěže musí být doručeny
nejpozději 1. října 1999 na adresu Zbyněk
Škvor, katedra elektromagnetického pole FEL
ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6, Česká
republika. Přihlášky musí být doručeny v
obálce, obsahující:
a. Přihlášku obsahující název práce, jméno,
příjmení, adresu a rodné číslo autora a
vlastnoručním podpisem stvrzené prohlášení
o tom, že soutěžící přihlašuje svoji práci do
soutěže o nejlepší diplomovou práci podle
podmínek vyhlášených MTT/AP/ED Joint
Chapter of Czechoslovakia Section IEEE.
b. Diplomovou práci včetně veškerých
příloh.
Obálka musí být v levém dolním rohu zřetelně
označena "SOUTĚŽ MTT/AP/ED".
3) Pořadí prací stanoví komise, jmenovaná
výborem "Chapter". Členové komise nemohou
posuzovat práce, které vedli. Hodnocení
takového člena komise bude nahrazeno
aritmetickým průměrem hodnocení ostatních
členů komise.
4) Pořadí soutěžících bude vyhlášeno v rámci
konference COMITE'99. Autor vítězné práce
obdrží peněžitou odměnu ve výši 3000 Kč.
Odměna bude vyplacena hotově v rámci
uvedené konference, nebo zaslána poštou na
adresu uvedenou v přihlášce vítěze.
5) Komise může rozhodnout o tom, že shodně
odmění dvě nebo nejvýše tři práce. V takovém
případě obdrží vítězové shodně po 2000, popř.
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1500 Kč. Komise může "Chapter" doporučit,
aby ocenila i další práce.
6) Soutěžní práce budou soutěžícím na
požádání vráceny; soutěžící však souhlasí s tím,
aby si Chapter pořídila kopie těchto prací nebo
jejích částí či příloh a užívala je pro potřebu
svých členů.
Zbyněk Škvor

První výroční schůze CAS/COM
Dne 20. ledna 1999 se konala v
prostorách FEL ČVUT první výroční schůze
skupiny CAS/COM.
V úvodní části Ing. Weigl seznámil
přítomné členy s činností v minulém roce. Pak
následovala volba
členů
výboru.
Do
jednotlivých funkcí výboru byli zvoleni tito
členové:
předseda: Ing. Miloslav Šplíchal,
jednatel: Ing. Vladimír Weigl,
Nově zvolený předseda předložil
přítomným členům návrh činnosti v tomto roce.
Návrh činnosti byl přítomnými členy schválen.
Skupina CAS/COM se bude letos
podílet na přípravě a organizaci COMITE 99,
WORKSHOP CAD & CAE 99 a IWSSIP 99.
Skupina bude od dubna tohoto roku prezentovat
svou činnost i na Internetu. Zájemci najdou
WWW - stránku na serveru ČVUT Praha.
Výbor skupiny bude vydávat občasník s
informacemi o aktivitách CAS & COM zejména
v ČR a SR. Dále chce touto cestou informovat o
nových tuzemských i zahraničních knihách a
časopisech. Publikování dalších informací bude
záviset na zájmu členů skupiny.
Jakékoli náměty nebo připomínky, např.
k činnosti skupiny CAS/COM, mohou členové
skupiny zasílat předsedovi výboru.
Miloslav Šplíchal

Výročí založení Společnosti pro
obvody a systémy (CIRCUITS &
SYSTEMS)
V roce 1999 slaví CAS své 50. výročí
založení. Při svém vzniku v roce 1949 měla
název "Circuit Theory Group".

Společnost CAS vytvořila k tomuto
výročí speciální logo, které bude použito na
všech jeho aktivitách v tomto roce. Speciální
logo bude použito i na aktivitách CAS v ČR a
SR.
Miloslav Šplíchal

Valná hromada československé
Národní organizace Společnosti
pro počítače (Computer Society)
Dne 13.4.1999 se na ČVUT v Praze konala
ustavující valná hromada československé
Národní organizace IEEE Computer Society
(CS). Pozváno bylo všech 65 členů CS
evidovaných v centrální kartotéce IEEE. Valnou
hromadu, které se zúčastnilo 12 členů CS a
jeden host, řídil dočasný předseda prof. Jan
Hlavička. V úvodu ocenil dosavadní činnost
českého a slovenského podvýboru CEEIC
(Central and Eastern Europe Initiative
Committee), který udržoval styk s CS od roku
1996. Výsledkem této činnosti byly zejména
dary odborné literatury vydávané CS za
předchozích 5 let pro několi univerzitních
knihoven v ČR a SR a pokračující bezplatná
dodávka několika titulů časopisů CS.
Valná hromada se nejprve usnesla na dočasné
organizační struktuře Národní organizace a na
jednacím řádu, jímž se bude řídit, než budou
schváleny stanovy. Rozhodla, že s ohledem na
dostatek kandidátů a na velký objem práce
spojený se zahájením činnosti, bude mít výbor
Národní organizace CS 7 členů. V tajných
volbách byli zvoleni tito členové výboru:
předseda:
Doc. Ing. Ondřej Novák, CSc, TU Liberec
místopředseda a PR:
Ing. Jan Janeček, CSc, ČVUT Praha
pokladník:
Doc. Ing. Karel Ježek, CSc, ZČU Plzeň
tajemník:
Ing. Tomáš Pajdla, ČVUT Praha
publikační činnost:
RNDr. Jan Pavelka, CSc, UK Praha
zástupce pro Slovensko:
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc, STU Bratislava
členská základna:
Doc. Ing. Pavel Tvrdík, CSc, ČVUT Praha
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