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Michal Jelínek
Šestadvacetiletý Michal Jelínek je studentem doktorského studia v oboru
Mikroelektronika a technologie na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií
v Brně a zároveň zaměstnancem Ústavu přístrojové techniky AV ČR.
Spolupráce s ÚPT od druhého ročníku, během níž vypracoval bakalářskou a diplomovou
práci pod vedením Ing. Břetislava Mikela. Za práce získal ocenění na studentské
konferenci EEICT v oboru Mikroelektronika a technologie. 2015 – 1. místo, 2016 – 2.
místo.
http://eeict.feec.vutbr.cz/
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (dále JCMM) dnes slavnostně na Nové
radnici v Rytířském sále předalo ocenění vítězům soutěže „BRNO PHD TALENT
2016“.
Jednou z oblastí, které JCMM vyhlašuje je kategorie „Podpora nadaných studentů na
středních a vysokých školách v JMK„. V této kategorii mezi oceněnými je v letošním
ročníku i doktorand působící v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ing. Michal Jelínek,
který ocenění převzal za projekt: Optical fiber sensors with diffractive elements and
non-standardized and specialized fibers.
Na projektu pracoval pod vedením školitelů Ing. Břetislava Mikela, Ph.D. a doc. Ing.
Františka Urbana, CSc. na pracovištích ÚPT AV ČR a VUT FEKT.

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu a ÚPT AV ČR
Cílem Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu je efektivně podporovat příliv
studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů
v Jihomoravském kraji. Je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů
pro vědu s působností v Jihomoravském kraji.
Cenou je finanční podpora mladého vědce v hodnotě 300 tis Kč, která bude vyplácená
po dobu tří let. Ceny předával náměstek primátora města Brna Ing. Jaroslav Kacer a
zástupci jednotlivých vysokých škol a univerzit.
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