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SOUHRN ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O SOUTĚŽI EBEC 2016

Název soutěže
Pořadatel soutěže
Hlavní organizátor
Webová stránka

EBEC European BEST Engineering Competition
BEST Brno
Romana Kozlová
www.ebec.cz

Datum konání soutěže
Místo konání soutěže

29. 2. – 9. 3. 2016
Vysoké učení technické v Brně
- Fakulta stavební (FAST)
- Fakulta informačních technologií (FIT)
- Fakulta strojního inženýrství (FSI)
- Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
(FEKT)

Počet registrovaných

340 studentů VUT

Harmonogram soutěže

8. 2. 2016

Začátek proma na fakultách

23. 2. 2016

Internetové předkolo

29. 2. 2016

Realizace fakultního kola na FAST

1. 3. 2016

Realizace fakultního kola na FIT

3. 3. 2016

Realizace fakultního kola na FSI

7. 3. 2016

Realizace fakultního kola na FEKT

9. 3. 2016

Realizace finálního kola na FP

Hlavní partneři soutěže
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AutomotiveLighting
CTPark
Edwards Vacuum
NetSuite
Procter & Gamble
Svaz průmyslu a dopravy
Škoda Auto
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Partneři soutěže








AVG Technologies
Bosch Rexroth Group
ČEPS
Flex
FNZ
Foxconn
Honeywell Olomouc









IBM Česká republika
Siemens
SMC
Y-Soft
Walter Machines
Zetor
Honeywell Brno HTS

Za podpory

















Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební VUT
Fakulta informačních technologií VUT
Fakulta strojní VUT
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Fakulta podnikatelská VUT
Statutární město Brno
Organizace spojených národů OSN
AutoCont
Starobrno
Jazyková škola Pelikán
Sport Balkán
Tron Laser Aréna
Red Bull
Subway
Segway













Česká televize
Hitrádio Magic Brno
MM Průmyslové spektrum
Technický týdeník
e-fekt
Brněnský deník
Studenta
Události
zVUT.CZ
TechMagazín
Electrotechnický magazín ETM

Mediální partneři
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SOUTĚŽ EBEC

Inženýrská soutěž EBEC je soutěž čtyřčlenných týmů studentů VUT v Brně, probíhá
na čtyřech fakultách, a to na Fakultě stavební (FAST), Fakultě strojního inženýrství (FSI),
Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a Fakultě informačních
technologií (FIT). Cílem je umožnit studentům, ve spolupráci s partnerskými společnostmi,
vyzkoušet si práci v týmu při řešení inženýrského problému. Akce má rozvíjet technické
vzdělání a kreativitu. Soutěž se skládá ze dvou kategorií, a to Team, Design a Case Study.



Team Design (TD) spočívá v řešení zadaného problému formou sestrojení funkčního
zařízení nebo modelu v daném časovém limitu.
Case study (CS) je zaměřené na analytické myšlení, kdy studenti vyhledávají
informace na základě zadaného zadání a následně jej vyhodnocují.

Vítězné týmy z každé kategorie jsou voleny pětičlennou porotou, která se skládá ze dvou
zástupců z firem a tří zástupců z příslušné fakulty.
Nejlepší týmy fakultních kol se následně utkají v brněnském finálním kole na Fakultě
podnikatelské (FP), odkud následně opět postoupí nejlepší týmy do evropských kol.
Cílovou skupinou jsou studenti celého VUT Očekávaný počet přihlášených studentů
je každým rokem 500 přihlášených, kteří se účastní internetového předkola. Do soutěže dále
postoupí 192 studentů a následně 8 vítězů finále postoupí do dalších mezinárodních kol.
Letošní osmý ročník EBECu Brno je celoevropskou inženýrskou soutěží, která probíhá
na třech úrovních. EBEC Brno je lokální kolo soutěže, vítězné týmy z lokálního kola
postupují do středoevropského kola EBEC Central a jeho vítězové dále postupují
do celoevropského finále.
EBEC Central, který se uskutečňuje v patnácti
evropských městech a trvá obvykle tři až čtyři
dny, se letos taktéž koná v Brně. Vítězné týmy
z Brna si v něm srovnají síly s výherci z kol
v Praze, v Bratislavě, v Košicích, v Budapešti,
a v Veszprému.
Finále celoevropské soutěže EBEC vrcholí
v srpnu 2016 v Bělehradě, kde souboj
nejlepších studentů techniky svedou vítězové
centrálních kol.
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2.1 Statistiky
Registrace týmů studentů v letošním ročníku soutěže probíhala od 7. 2. 2016 do 22. 2. 2016.
Přihlašování probíhalo prostřednictvím internetové stránky www.ebec.cz, kde studenti
vyplňovali své osobní údaje a následně zasílali své životopisy na centrální email.
V roce 2016 se do soutěže EBEC Brno přihlásilo 340 studentů, čili celkově 85 soutěžních
čtyřčlenných týmů, které byly dále selektovány internetovým předkolem. Ve srovnání
s ročníkem v roce 2015 je pozorován mírný pokles v počtu přihlášených studentů.

Počet přihlášených studentů
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Nejvyšší počet přihlášených týmů byl na Fakultě strojní s celkovým počtem 35 týmů, z čehož
25 týmů bylo přihlášených do kategorie Team Design (TD) a 10 týmů do kategorie Case
Study (SC), jak plyne z tabulek níže. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
zaznamenala 22 přihlášených týmů, z čehož 17 týmů se přihlásilo do kategorie TD.
Na Fakultu stavební se přihlásilo 15 týmů, 13 týmů v kategorii TD. A na Fakultě informatiky
bylo celkem 13 přihlášených čtyřčlenných týmů, 6 týmů v kategorii CS a 7 týmů v kategorii
TD.
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REALIZACE SOUTĚŽE

3.1 Internetové předkolo
Internetové předkolo, které se konalo v úterý 23. 2. 2016 od 8:00 do 23:59, připravil
organizátor soutěže BEST Brno.
Předkolo se skládalo z E-learningového testu a z kreativní části.
3.1.1 E-learningový test
Krátký test technických dovedností a znalostí vyplňují týmy na e-learningovém systému
VUT. V testu je generováno 50 otázek v časově ohraničeném limitu. Test se podílí
na celkovém hodnocení internetového předkola ze 40 %.
3.1.2 Kreativní část
V rámci kreativní části předkola studenti tvoří kreativní, technické a originální řešení daného
zadání. Zpravidla je třeba dodržet několik funkčních kritérií, které jsou jmenovány
v pokynech. Hodnoceno je také grafické zpracování, nápad a celkový dojem.
Letošní zadání kreativní části předkola bylo vytvoření univerzální sportovní pomůcky. Mezi
hodnocenými kritérii byl počet využití, funkčnost v náročných podmínkách, proveditelnost
a mobilita. Práce měli obsahovat textovou část s popisem reálného řešení návrhu a grafickou
část, náčrt nebo výkres v programu. Výstup musel tvořit jednu stranu formátu A4.
Nejvíce bodů z kreativní části získal tým Hej-Rup Parta s 52,5 body za sportovní pomůcku
univerzální sportovní hole Hybrid Dominant. Z kategorie CS vyhrál tuto část s počtem 45
bodů tým BIT of FIT s pomůckou BITGYVER.
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3.2 Fakultní kolo FAST 29. 2. 2016
Fakultní kolo na Fakultě stavební otevíralo sérii fakultních kol soutěže EBEC Brno. Napjaté
čtyřčlenné týmy v pondělí ráno, po slavnostním zahájení soutěže proděkanem, získaly zadání
a v následujících šesti až osmi hodinách se věnovali řešení a realizaci daného zadání. Napjatá
atmosféra se dala krájet.
3.2.1 Team Design
V kategorii Team Design tvořil zadání hlavní
partner soutěže Svaz průmyslu a dopravy.
Soutěžící měli za úkol sestavit most s co největší
nosností mezi dvěma lavicemi o dané vzdálenosti
od sebe, přičemž po mostě následně musel být
umožněn průjezd nákladního vozidla o zadané
šířce a to oběma směry mostu. Porota následně
hodnotila kreativitu studentů a především
testovala nosnost mostů. Všechny týmy
předvedly opravdu zajímavé návrhy. Vítězným
týmem se stala skupina MythBusters.
3.2.2 Case Study
Zadání Case Study neslo název „Safe house“,
čili bezpečný rodinný dům s dispozičním
řešením a obrannými faktory domu proti
přírodním mimořádným událostem, jako jsou
povodeň, požár, zemětřesení, sopečné erupce
nebo sesuv půdy. Dům musí současně
zahrnovat plán B, tedy úkryt, který by řešil
otázku přežití v případě nouze. Tvůrcem zadání
kategorie CS byl BEST Brno. Se zadáním
se nejlépe vypořádal tým DMDM.
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3.3 Fakultní kolo FIT 1. 3. 2016
V úterý 1. 3. 2016 se pokračovalo fakultním kolem na Fakultě informatiky. Soutěž ráno
slavnostně zahájil proděkan fakulty prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. a studenti mohli začít řešit
záludné úkoly, které na konci dne vyhodnocovali čtyři zástupci z univerzity, a zástupce
z NetSuite.
3.3.1 Team Design
Studenti FITu měli vytvořit hru zaměřenou na reflexy a reakce na určité podměty, BEST
Challenge, která by se jinak dala nazvat "Reakce na reflexy" nebo také "Akce a reakce". Čili
hru, která trénuje vlastnosti, které nachází využití v letectví, kosmonautice, nebo
v automobilovém závodění. Hra měla navíc obsahovat více úrovní náročnosti, měření
rychlosti reflexu a tutorial. Vítězem této kategorie se stal tým Fantomasovi učenci MiToMaSi.

3.3.2 Case Study
Zadáním pro tuto kategorii bylo „Dronového taxi“, které připravil hlavní partner soutěže
NetSuite. Studenti měli představit návrh inteligentního systému řízení provozu dronů
s ohledem na bezpečnost přepravovaných a umístění základen po městě. Drony měly být
současně vybaveny systémy k monitorování prostorů, technologiemi pro komunikaci
a řídícím systémem. S tímto nelehkým, avšak zajímavým zadáním se nejlépe vypořádal tým
BIT of BUT.
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3.4 Fakultní kolo FSI 3. 3. 2016
Ve čtvrtek 3. 3. 2016 probíhalo třetí fakultní kolo EBECu na Fakultě strojní. Zadání soutěže
tentokrát představovali zástupci hlavních partnerů EBECu, tj. Edwards a Škoda, kteří celý den
pozorovali práci studentů a večer také zasedli v porotě.
3.4.1 Team Design
„Návrh montážního zařízení pro montáž šroubu
M16×40 v nebezpečném prostředí“, to byl úkol
pro studenty FSI. Cílem zadání od Edvards
Vacuum bylo sestrojit montážní zařízení
pro montáž zadaného šroubu v nebezpečném
prostředí. Studenti
měli zadánu plochu
nebezpečného prostředí, které nebylo ohraničeno
ze stran i shora. Dále byly definovány parametry
pro manipulátor i jeho ovládání. Zadání doplňoval
přehledný náčrt a studenti se chopili realizace za
využití stavebnice Merkur. Všechny týmy
předvedly kreativitu a zručnost. Vítězem se stal
tým NoName.
3.4.2 Case Study: Škoda „Elektromobil“
Studenti kategorie CS měli řešit strategii zvýšení
podílu elektromobilů na automobilovém trhu, který
zadal hlavní partner soutěže Škoda Auto. Žádoucí
bylo zatraktivnění elektromobilu tak, aby zákazníci
při zvažování nákupu vozu. Tuto kategorii vyhráli
soutěžící týmu Hanécké gang.
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3.5 Fakultní kolo FEKT 7. 3. 2016
Druhý týden soutěže otevíralo poslední fakultní kolo na Fakultě elektrotechniky
a komunikačních technologií v pondělí 7. 3. 2016. Na tvorbě zadání se podíleli BEST
a Automotive Lightning.
3.5.1 Team Design
Tvůrce zadání „Planeta BEST“ byl hlavní partner Automotive Lighting, který zadal tvorbu
zařízení z Merkuru, které bude schopno dopravit během 7 minut co nejvíce plechovek
na základnu planety BEST. Navigace stroje musela probíhat ze stanovené vzdálenosti pomocí
webkamery. Nejlepší zařízení podle poroty sestavil tým Tým číslo jedna 4.0.

3.5.2 Case Study
Čtyřčlenné týmy studentů v kategorii CS měly navrhnout zařízení „In-line Energy Way“ které
bude produkovat elektrickou energii při jízdě na in-line bruslích a také způsob přenosu této
energie do nabíjených zařízení jako je akumulátor, telefon atd. Součástí řešení měl být design
a konstrukce zařízení, popis funkčnosti a finanční kalkulace zařízení. Vítězem se stali studenti
z týmu Wannabe Engineers.

EBEC Brno 2016
29. 2. – 9. 3. 2016
www.ebec.cz

Romana Kozlová
romana.kozlova@BEST.eu.org
+420 605 779 013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EBEC 2016

3.6 Finální kolo EBEC Brno 9. 3. 2016
Finále lokálního kola inženýrské soutěže EBEC bylo zahájeno ve středu 9. 3. 2016 ráno
a vítězné týmy z fakultních kol měly následně přibližně 7 hodin na tvorbu náročného zadání,
ale i nahlédnutí do stánků všech partnerů soutěže a využití doprovodného programu. Letos
poprvé bylo zadání v angličtině a studenti museli následně své projekty v angličtině také
představit, což bylo přípravou pro následující evropské kolo EBEC Central. Po slavnostním
vyhlášení soutěže následoval raut připravený pro soutěžící, partnery i organizátory.
3.6.1 Team Design
Cílem zadání od firmy CTParky bylo vytvořit hydraulické
rameno, pomocí kterého budou nabírány plechovky
Redbulu a z nich bude postavena pyramida se třemi
plechovkami v základně a jednou plechovkou na vrcholu.
Rameno mohlo být ovládáno pouze stříkačkami a mělo
s ním být operováno všemi směry, tedy vpravo i vlevo,
nahoru i dolů, dopředu i vzad. Nejlepší hydraulické rameno
sestavil tým Tým 42 z Fakulty strojního inženýrství, druhé
místo obsadili studenti týmu Hej-Rup Parta (FEKT) a třetí
skončil tým MythBusters (FAST).
3.6.2 Case Study:
Zadáním kategorie CS představil hlavní
partner Procter&Gamble a úkolem bylo
vytvořit a designovat základ pro novou
výrobu pro podporu exportu výrobního
závodu v Thajsku s developmentem zemí
jihovýchodní Asie. Mezi kritérii byla
optimalizace hlavní i operující ceny.
Nejlepší
návrh
představil
tým
BIT of BUT, druzí skončili členové týmu
Tomidara, třetí příčku obsadila parta
s názvem Wannabe Engineers.
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Studentské organizaci BEST se podařilo na soutěži EBEC spolupracovat se 7 hlavními
partnery a 13 partnery. Studenti díky tomu pracovali na praktických zadáních z reálného
firemního prostředí. Zástupci z firem z hlavního partnerství se podíleli na hodnocení
soutěžících v porotě. Všichni přítomní pak měli možnost sledovat spolupráci studentů v týmu,
jejich práci s časem, rozdělování úkolů, komunikaci, kreativitu při hledání řešení a práci
pod časovým presem. Student během soutěžního dne mohli navštívit všechny stánky firem
přítomných kolem soutěžních boxů, zeptat se na možné letní stáže, brigády nebo vypracování
praktické bakalářské či diplomové práce ve spolupráci s firmou z praxe.
Počet hlavních partnerů vzrostl z pěti o dva nové hlavní partnery a počet partnerů vzrostl více
než dvojnásobně, z loňských pěti na letošních 13. Zájem firem o studenty techniky z VUT
je evidentně silný a tyto zájmy jsou vzájemné.

4.1 Doprovodný program
Hlavním doprovodným programem byly stánky partnerů, které byly přítomny na každém
fakultním kole, na finále na fakultě podnikatelské byly přítomny stánky všech hlavních
partnerů i partnerů. Firmy nabízí studentům stáže, brigády nebo spolupráci na závěrečné
práci.
Přítomen byl také stánek studentské organizace BEST, která studenty informovala o své
činnosti a nabízela možnost vycestovat na akademické kurzy. Na fakultě strojní pak nechyběl
stánek studentské organizace IAESTE.
Ve finálovém dni byl pestrý doprovodný program.











Studentská formule z VUT
Přednáška OSN
Soutěž o smartphone Microsoft Lumia od společnosti Autocont
Soutěž o 10 × 1 hodinu bowlingu na 1 dráze od Sportu Balkán
Soutěž o 60 × 1 hru Laser Game pro 2 hráče
Soutěž o sud piva Starobrno
100 sendvičů Subway pro soutěžící
Pojízdná kavárna Kofi Kofi
Stánek Business Academy. s popkornem
Závěrečný raut

Na oběd soutěžící studenti dostali sendvič od firmy Subway, který byl přítomen na fakultě
podnikatelské. Na závěr soutěžního dne nechyběl slavnostní raut pro soutěžící, partnery
i organizátory.
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PROPAGACE SOUTĚŽE EBEC

Za podpory rektorátu Vysokého učení technického v Brně byl EBEC promován následujícími
způsoby:
Prezentace na přednáškách
Dva zástupci studentské organizace BEST prezentovali deset minut na 27 přednáškách
na fakultách FAST, FEKT, FSI a letos poprvé i na FIT. Touto cestou bylo osloveno přibližně
více než 4 000 studentů VUT.
Direct marketing
Na fakultách, kolejích a v menzách bylo rozvěšeno 150 reklamních propagačních plakátů,
bylo rozmístěno 5 000 letáčků a v menzách bylo rozmístěno 150 stříšek.
„Fakultní promo dny“
Prvních čtrnáct dní začátkem letního semestru probíhali na místě soutěžních fakult promo dny
formou stánku BESTu s bannerem EBEC a s organizátory propagujícími soutěž
a zodpovídajícími otázky studentů. Na každé fakultě probíhalo promo vždy 2 všední dny.
Billboard
Na ulici Červinkova, u tramvajové smyčky, byl umístěn propagační billboard. Nachází se tu
hojně navštěvovaná menza Purkyňova a na dosah jsou 4 fakulty VUT: Fakulta strojního
inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta chemická a Fakulta
podnikatelská.
Propagace na internetu
Soutěž představuje a aktuální informace jsou k nalezení na internetové adrese www.ebec.cz.
Dále je EBEC promován prostřednictvím stránky na Facebooku, na kterém byla v letošním
ročníku také využita placená reklama.

5.1 Statistiky návštěvnosti propagačních kanálů
Internetové stránky www.ebec.cz
Stránky EBECu jsou základním zdrojem informací pro studenty, firemní partneři a média.
Jsou zde důležité termíny, harmonogram soutěže, ale i zadání loňských ročníků včetně
závěrečné zprávy. Soutěžící mohou na stránkách sledovat výsledky předkola a jednotlivých
fakultních kol. Na stránkách je zobrazen aktuální přehled partnerů, mediálních partnerů
i dalších sponzorů.
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Statistika sledovanosti internetových stránek v průběhu propagace
během realizace soutěže.

Dalším internetovým propagačním kanálem byla stránka na Facebooku EBEC Brno. Tyto
stránky byly v průběhu propagace zobrazeny 677 uživateli, kteří tuto stránku pravidelně
sledují. Na stránce byly přidávány propagační příspěvky i videa z předchozích ročníků
soutěže. Stránka byla sdílena na většině studentských skupin v rámci VUT.
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SLOVO ZÁVĚREM

V současné době firmy nehledají běžné absolventy vysokých škol, ale studenty s lepšími
schopnostmi a zkušenostmi. Hlavními přidanými schopnostmi člověka jsou kreativita, týmová
spolupráce a schopnost řešit komplexní úlohy kvalitně a v co nejkratším čase. Inženýrská
soutěž EBEC umožňuje studentům využít teoretické poznatky ze studia v praxi, učí se práci
v týmu, trénují jejich „soft skills“ a tím je připravuje na vstup na trh práce.
Velkým benefitem účasti studentů na inženýrské soutěži EBEC je možnost vyzkoušet
si pracovat v časově ohraničené době pod stresovým vypětím před zástupci firem. EBEC
spojuje studenty s praxí a umožňuje komunikaci aktivních studentů s potenciálním
zaměstnavatelem. To je velkou motivací pro studenty i partnery z praxe.
Letošním postupujícím týmům přejeme hodně štěstí, stejně jako týmům v ročnících příštích.
Za celý tým organizátorů

Romana Kozlová a Zuzana Vlčková
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