Slavnostní večer tradičně začíná setkáním s oceněnými v prezidentském salónku Betlémské
kaple.

Prezident Zuna se svou chotí vítají příchozí hosty.

Zahájení slavnostního večera a moderace celého průběhu předávání
ocenění se tradičně s profesionálním přístupem ujímá profesor Petr Zuna.
Bylo nám ctí, že na slavností večer IA ČR zavítal i vicepremiér a ministr
průmyslu a obchodu docent Karel Havlíček, který přítomné pozdravil a
vzdal hold práci akademii a jejich členům a kvitoval skutečnost, že mezi
přítomnými vidí i mladé lidi.

V rámci slavnostního večera rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček a
doc. Antonín Pokorný, předseda správní rady Nadačního fondu ČVUT
Stanislava Hanzla, předali Ceny Stanislava Hanzla 2019 nejlepším
studentům. V letošním roce získali ocenění studenti Bc. Pavla Fialová
z Fakulty stavební, Bc. Tomáš Opička z Fakulty strojní, Ing. Václav Navrátil
z Fakulty elektrotechnické, Ing. Tereza Kurimaiová z Fakulty jaderné a
fyzikálně inženýrské, Ing. arch. Šárka Malošíková z Fakulty architektury,
Ing. Tomáš Fíla z Fakulty dopravní, Ing. Ondřej Klempíř z Fakulty
biomedicínského inženýrství, Bc. Ondřej Podsztavek z Fakulty
informačních technologií a David Pavelka z Masarykova ústavu vyšších
studií.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního
rektora ČVUT po listopadu 1989. Cílem nadačního fondu je podpora studia
a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a
vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze

Viceprezident IA ČR prof. Václavík předal jmenovací dekrety nově
zvoleným členům akademie: prof. Ing. Miroslavu Bajerovi, CSc., FEng.,
doc. Ing. Milanu Edlovi, Ph. D., FEng., doc. Ing. Jaroslavu Katolickému, Ph.
D., FEng., Ing. Milanu Kolouškovi, FEng.

Dále z rukou viceprezidenta IA ČR prof. Václavíka převzali jmenovací
dekrety: Ing. Milan Patrík, MBA, FEng., Ing. Jiří Petránek, MBA, FEng.,
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph. D., FEng. prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,
dr.h.c., FEng.

Předseda Technologické agentury ČR profesor Petr Konvalinka společně s prezidentem
IA ČR předali čestné uznání projektu podpořenému touto agenturou: Víceúčelový
demontovatelný stavební systém s řízenými vlastnostmi styků a možností opakovaného
využití řešitelů Prefa Praha a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
Ocenění převzal profesor Witzany.

Předseda Správní rady IA ČR prof. Milan Růžička společně se šéfredaktorem
vědeckého titulu MM Science Journal ing. Romanem Dvořákem předali čestnou
cenu IA ČR za nejlepší příspěvek v MM Science Journal článku: „A
SUBSTRUCTURING APPROACH FOR SIMULATION OF TIME DEPENDENT
WORKPIECE DYNAMICS DURING MILLING“, autorů Christian Brecher, Prateek
Chavan, Robert Spierling, Marcel Fey, z pracoviště Laboratory for Machine
Tools and Production Engineering (WZL) z německé univerzity RWTH Aachen
University.

Další čestné uznání bylo uděleno projektu Regulátor výkonu výzkumného
jaderného reaktoru LVR-15“ autorského kolektivu prof. Ing. Miloše Schlegela,
CSc. Ten převzal ocenění od děkana FS ČVUT v Praze prof. Valáška.

K ocenění vynikajícího realizovaného technického díla a významného přínosu k rozvoji
inženýrského výzkumu v České republice zřídila Inženýrská akademie ČR v roce 1996
Cenu Inženýrské akademie České republiky. Ta se každoročně uděluje domácím i
zahraničním osobnostem a týmům za výsledek tvůrčí práce, od jehož první realizace
nebo publikování neuplynulo více než pět let. Cenu IA ČR v kategorii za vynikající
technické dílo za rok 2019 udělila Rada IA ČR projektu Tryskový tkací stroj DIFA pro
průmyslovou výrobu distančních tkanin velkých a proměnných distancí autorského
kolektivu Výzkumného ústavu textilních strojů v Liberci pod vedením Ing. Petra Karla,
Ph.D.

Na úplný závěr předávaných ocenění ministr průmyslu a obchodu doc. Havlíček
společně s prezidentem IA ČR prof. Zunou předali Doc. Miroslavu Grégrovi, čestné
uznání za celoživotní přínos k posilování aplikovaného výzkumu a jeho přímého
propojení s rozvojem průmyslu, energetiky a obchodu. Ocenění bylo předáno panu
docentu Grégrovi při příležitosti životního jubilea krásných devadesátin.

Smyčcové kvarteto Jupiter je tradičním hudebním tělesem vystupujícím na
slavnostním večeru IA ČR v Betlémské kapli. Tentokrát hudebníci potěšili hosty
večera skladbami W.A. Mozarta, J. Pachelbela a M. Ravela.

