FAKULTA APLIKOVANÝCH VÌD

Poèítaèové architektury a diagnostika
Ve dnech 17. – 19. záøí se v hotelu Vydra
v Srní uskuteènil 5. roèník èesko-slovenského pracovního semináøe Poèítaèové
architektury a diagnostika PAD 2007.
Poøadatelem tohoto roèníku byla katedra
informatiky a výpoèetní techniky Fakulty
aplikovaných vìd Západoèeské univerzity
v Plzni.
Semináø je tradiènì urèen pro studenty
doktorského studia, kteøí mohou prezentovat
výsledky své dosavadní vìdecké práce pøed
odborným publikem. Odborné zamìøení
semináøe je relativnì úzké, jedná se zejména
o problematiku návrhu integrovaných obvodù
a poèítaèových modulù s ohledem na jejich
snadnou diagnostiku a vysokou spolehlivost.
Monotematické zamìøení semináøe ale
implikuje jeho vysokou odbornou úroveò.
Semináø je zároveò místem setkání studentù
a uèitelù vysokých škol zamìøených na
hardware poèítaèù, místem mnoha neformálních diskuzí a živnou pùdou pro pøípravu spoleèných výzkumných projektù.
Všechny studentské pøíspìvky jsou zveøejnìny ve sborníku, který v tomto roce
vydala ZÈU. Na každý studentský pøíspìvek
je zpracován detailní recenzní posudek.
Recenzenty pøíspìvkù a èleny programového
výboru semináøe PAD jsou pøední odborníci z èeských a slovenských vysokých škol
a výzkumných ústavù. Podle pravidel semináøe musí být recenzent pøi prezentaci pøíspìvku osobnì pøítomný a øídí diskuzi probíhající po pøednesení pøíspìvku. Pro diskuzi
je vyhrazen dostateèný èas a narozdíl od vìtšiny vìdeckých konferencí je to diskuze
èasto velmi kritická. Úèast na semináøi
tak poskytuje doktorandùm øadu podnìtù

a informací, které jsou pøínosem pro pøípravu jejich dizertaèní práce.
V letošním roèníku semináøe prezentovalo
své práce celkem 21 doktorandù z pìti èeských vysokých škol. Semináø PAD je zároveò jakýmsi memoriálem prof. Jana Hlavièky,
pøedního èeského odborníka v oblasti architektur výpoèetních systémù a diagnostiky.
Prof. Hlavièka, který zemøel v roce 2002,
byl prvním porevoluèním dìkanem FEL
ÈVUT v Praze, byl též èlenem Vìdecké rady
ZÈU a FAV ZÈU. Programový výbor konference PAD vyhodnocuje studentské pøí-

spìvky a nejlepším z nich udìluje Cenu
prof. Hlavièky za vynikající pøíspìvek.
V tomto roèníku PAD získala cenu práce
Ing. M. Bidla s názvem "Výpoèetní development založený na instrukcích" a práce
Ing. Z. Vašíèka "Reálné aplikace evoluèního
návrhu". Oba úspìšní autoøi jsou z Fakulty
informaèních technologií VUT v Brnì.
Poøadatelem pøíštího roèníku PAD 2008
bude TU Liberec. Podrobnìjší informace
o konferenci PAD 2007 na:
http://www.kiv.zcu.cz/events/pad2007/.
Dr. Karel Dudáèek, KIV FAV

Úèastníci semináøe PAD 2007 v Srní.

Studenti KMA FAV bodují v USA
Pìt studentù studijního programu Matematika (Jana Babováková, Michal Bizzarri, Milan Hanuš, Šárka Petøíèková
a Kateøina Samková) se zúèastnilo soutìže o nejlepší práci
v kategorii Undergraduate Research, která probìhla v rámci

konference International Conference on Advances in Interdisciplinary Statistics and Combinatorics, konané ve dnech
12. až 14. øíjna v Greensboro (Severní Karolína, USA) –
http://www.uncg.edu/mat/aisc/.
V silné mezinárodní konkurenci všichni
naši studenti obstáli. Milan Hanuš dokonce získal první cenu s prací Numerical
Modelling of Neutron Fluxes in Nuclear
Reactors.
Naší výpravì se v pøíjemném jižanském
prostøedí zalíbilo natolik, že dvì studentky
projevily zájem strávit jeden semestr na
University of North Carolina v Greensboro.
Ing. Petr Girg, KMA FAV
Èeská skupina s americkými pøáteli.
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