
Chladící agregát
Zadání

Pro linku na zmrazování potravin navrhněte systém chlazení používající rotační
lopatkový radiální kompresor a sadu výparníků po délce linky. Porovnejte různé
varianty velikosti, propojení a uspořádání výparníků tak aby byla doba potřebná
na zmrazení potravin menší než 5 minut, energetická náročnost na pohon
chladícího agregátu minimální a prostor potřebný pro zástavbu nebyl větší než
10x5 metrů. Předpokládané množství zmrazených potravin je 1000 kg/hodinu.
Cílová teplota po zmražení je -15oC. Použijte chladivo splňující ekologické
požadavky. Identifikujte hlavní komponenty, které ovlivňují cenu zařízení a jak by
bylo možné cenu snížit při zachování cílových parametrů. Určete jaký parametr
má největší vliv na potřebný příkon kompresoru.

Bodování:

- Celková cena zařízení (20b)
- Srozumitelnost a jednoduchost řešení (30b)
- Dodržení cílových parametrů (30b)
- Studie parametrů ovlivňující potřebný příkon kompresoru (10b)
- Zpracovani prezentace a forma prezentování  (10b)
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Pravidla

● Soutěžící nesmí úmyslně poškodit majetek, vybavení a prostory VUT v
Brně ani majetek partnerů soutěže.

● Soutěžící se zavazují, že se v průběhu soutěže budou chovat slušně a
reprezentativně, v zájmu obecně platných zásad fair play.

● Soutěžící se budou v průběhu soutěže chovat v duchu myšlenky zadání
● Soutěžícím může radit nebo pomáhat pouze Topic Responsible,a členové

Topic teamu, kteří budou určeni pro dané zadání a vyjmenování v dodatku
zadání.

● Jakékoli nejasnosti jsou soutěžící povinni konzultovat s některým z členů
Topic teamu nebo Topic Responsiblem (lidi zodpovědní za zadání)

● Pouze Topic Responsible má právo veta ve sporech ohledně zadání.
● Pouze Topic Responsible má právo provádět dílčí změny v zadání, shledá-li

jeho část nejasnou, nejednoznačnou nebo nelogickou.
● Nastane-li nutnost pozměnit z jakéhokoli důvodu zadání, člen Topic teamu

nebo Topic responsible je povinen toto oznámit alespoň jednomu členovi z
každého soutěžícího týmu v dané kategorii.

● Topic Responsible se zavazuje jednat v dobré vůli zachování kvality a
atmosféry soutěže.
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Elektromobilita 

V nedaleké budoucnu jezdí napříč Českou republikou drtivá většina nákladních 

vozů (od malých dodávek po velké kamiony) na elektrickou energii. Nákladní 
vozy jsou páteří logistiky a s přibývajícími počtem vozů se ukázalo, že nabíjecí 

infrastruktura na hlavních tazích začíná být na hraně svých kapacit. Kapacita 
baterií v nákladních vozidlech je značná, nabíjecí časy jsou dlouhé a stanice již 
není v krátkodobém horizontu možné jednoduchým způsobem rozšířit z důvodu 

nedostatečně robustní energetické infrastruktury. Provozovatel energetické 
soustavy v budoucnu počítá s postupným zvyšováním nabíjecích kapacit v rámci 

státu, ale prosté zvyšování kapacit je na některých tazích byrokraticky i 
technicky náročné, značně nerentabilní a provozovatel zvýšení z těchto důvodů 

odmítá.  

Česko je exportní stát a u firem existují obavy, že se v následujících letech 

nákladní vozy začnou hromadit u nabíjecích stanic a nebudou schopny dorazit do 
cíle v určeném čase. Zpoždění v dodávkách materiálu by způsobilo obrovské 

finanční ztráty průmyslovým firmám, což bude mít neblahé důsledky na 
ekonomiku státu. Obava o budoucnost ekonomiky v republice roste, lidé začínají 

mluvit o krizi. Je třeba se zamyslet nad novými koncepty, jak tento problém 

vyřešit… 

 

 

 

Zadání  

Vymyslete strategický koncept pro stanici na výměnu trakčních baterií do 
elektrovozidel (nákladní, nebo osobní vozy) v rámci České republiky. Berte 

v povědomí i rozmístění jednotlivých stanic v rámci důležitých průmyslových 
odvětví České republiky. Definujte problémy, se kterými se při návrhu můžete 
potýkat a navrhněte jejich řešení. Váš návrh by měl zohledňovat i elektro 

management, tepelný management, balancování vytíženosti a pod. Je žádoucí, 
aby řešení bylo pro-zákaznicky zaměřeno, tzn. aby zákazník musel vykonávat co 

nejméně činností a řešení by mělo být zároveň dostupné, efektivní, rentabilní a 
především ekologické. 

 

 

 

 

FreeText
Škoda - Plan It FEKT



 

Board of European Students of Technology 

BEST Brno                                                                  Web:      BEST.vutbr.cz | www.BEST.eu.org 

Údolní 53                                                                    E-mail:      brno@best-eu.org    

602 00 Brno                                                                

Czech Republic                                                                            

 

 

 

 

Vytvořte prezentaci s představením následujících bodů: 

• Vymyslete koncept zařízení na výměnu trakčních baterií do elektromobilů a 

rozmístění těchto stanic v rámci České republiky 

• Vytvořte náčrt/vizualizaci znázorňující design a konstrukční řešení 

výměnné stanice 

• Popište, jaké technologie a zdroje používáte k získání energie pro 

výměnnou stanici a dobíjení trakčních baterií 

• Udělejte marketingovou strategii pro výměnnou stanici: 

• Plán rozšíření 

• Cena stanice 

• Reklama 

 

 

Hodnocení 

Originalita a funkčnost řešení výměnné stanice s důrazem na co nejlepší 
funkčnost a zároveň nízké emise při provozu      

                                                                                      30b 

Použití technologií získávajících a šetřících energii             30b 

Náčrt a design výměnné stanice                25b 

Marketingová strategie                   15b 
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Pravidla 

• Soutěžící nesmí úmyslně poškodit majetek, vybavení a prostory VUT v Brně ani 
majetek partnerů soutěže. 

• Soutěžící se zavazují, že se v průběhu soutěže budou chovat slušně a reprezentativně, 
v zájmu obecně platných zásad fair play. 

• Soutěžící se budou v průběhu soutěže chovat v duchu myšlenky zadání 
• Soutěžícím může radit nebo pomáhat pouze Topic Responsible,a členové Topic 

teamu, kteří budou určeni pro dané zadání a vyjmenování v dodatku zadání. 
• Jakékoli nejasnosti jsou soutěžící povinni konzultovat s některým z členů Topic teamu 

nebo Topic Responsiblem 
• Pouze Topic Responsible má právo veta ve sporech ohledně zadání. 
• Pouze Topic Responsible má právo provádět dílčí změny v zadání, shledá-li jeho část 

nejasnou, nejednoznačnou nebo nelogickou. 
• Nastane-li nutnost pozměnit z jakéhokoli důvodu zadání, člen Topic teamu nebo Topic 

responsible je povinen toto oznámit alespoň jednomu členovi z každého soutěžícího 
týmu v dané kategorii. 

• Topic Responsible se zavazuje jednat v dobré vůli zachování kvality a atmosféry 
soutěže. 

 

 

 



Code it

V FNZ věříme, že každý může dosáhnout své finanční svobody. V našich produktech toho
dosahujeme sjednocováním fragmentovaného trhu, plně digitálními produkty a inovacemi,
které přinášíme našim zákazníkům. Díky tomu mohou miliony nových i stávajících investorů
všech úrovní využít potenciál svého bohatství k růstu.

Rádi bychom, abyste si i vy vyzkoušeli, jaké to je pracovat na finanční aplikaci a proto jsme
si pro vás připravili toto zadání.

Zadání
Vaším úkolem je napsat aplikaci, která bude simulovat pohyby cen finančních instrumentů
na burze a umožní jejich nakupování a prodávání.

Zároveň je při obchodování s některými typy finančních instrumentů běžné, že uživatel musí
dokázat, že dané problematice rozumí. Proto navíc vytvořte modul, který uživateli pomůže
zlepšit jeho finanční gramotnost.

Cena instrumentu
Napište algoritmus, který bude v reálném čase měnit cenu instrumentů na základě jejich
vlastností. Počáteční ceny instrumentů si můžete zadefinovat dle libosti..

Vlastnosti, které ovlivňují, jak se jeho cena bude chovat jsou následující:

● Úroveň risku ovlivňuje o kolik procent se bude cena měnit

Úroveň risku Portfolio Změna ceny o

1 Konzervativní 0%-1%

2 Vyvážené 0%-5%

3 Dynamické 0%-10%

● Volatilita ovlivňuje, jak často se bude měnit směr změny ceny (jestli cena roste či
klesá). V aplikaci to bude implementováno jako interval počtu změn ceny stejným
směrem, než se směr musí otočit. V rámci intervalu je šance na změnu 50%.

Volatilita Popis Změna směru po

1 Nízká 5-9

2 Střední 3-6

3 Vysoká 1-3



Burzovní simulátor
Vytvořte uživatelské rozhraní, ve kterém bude vidět pět instrumentů s rozdílnými vlastnostmi,
jejich ceny, počet jejich aktuálně držených jednotek a možnost je koupit či prodat. Kromě
těchto instrumentů ještě zobrazte aktuální peněžní zůstatek a celkovou hodnotu vašeho
portfolia (aktuální peněžní zůstatek + aktuální hodnota všech držených instrumentů).
Počáteční peněžní zůstatek je 1000Kč.

Finanční gramotnost 101
Při obchodování je důležité mít dostatečnou finanční gramotnost, aby člověk neztratil
všechny své peníze. Proto navíc vytvořte drobný učící mód, který hravým způsobem povede
ke zvýšení finanční gramotnosti. Co tento mód bude dělat je kompletně na vás.

Hodnocení

25% - Technické řešení
Budeme hodnotit kvalitu architektonického návrhu, vlastnosti algoritmu pro výpočet ceny,
konzistenci konvencí kódu, etc.

25% - UI/UX
V této kategorii budeme hodnotit nejenom, jak vaše aplikace vypadá, ale i jak je uživatelsky
přívětivá.

25% - Kreativita
Fantazii se meze nekladou, takže pokud vás napadne vlastní rozšíření zadání (paralelismus,
dodatečná pravidla pro výpočet ceny, etc), můžete dostat bonusové body v této kategorii.

25% - Hodnocení porotce
Individuální hodnocení každého porotce.



Rakona Technology Center

Paletizér : Build it

FreeText
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Zadání soutěže
Zadáním vašeho týmu je postavit prototyp paletizéru.

Popis projektu
P&G ČR nainstalovala novou vysokorychlostní výrobní linku pro balení výrobku Jar (Fairy), která
byla konstruovaná tak, aby přenesla 60% objemu lahví pro Střední a Východní Evropu při
předpokládané rychlosti 24000 lahví za hodinu. Momentálně je výrobní oddělení schopno
dosáhnout rychlosti 18000 lahví za hodinu bez závažných neplánovaných stopů, ale když linka
jede maximální rychlostí, závažné stopy ovlivňují výsledky a dochází k nižší efektivitě.

Tento problém zapříčiní kapacitní problém ve Střední Evropě v letním období, kdy v Německu
P&G uvede na trh novou prémiovou formuli, která je podpořena mnohamilionovou marketingovou
kampaní. Očekává se, že výrobní objem vzroste o 15%. Pokud výroba nedokáže dodat cílové
objemy, P&G by musel novou iniciativu odložit a utrpěla by riskantní ztrátu ve výši 30 milionů
dolarů.



Rakona Technology Center

Nová vysokorychlostní technologie musí být
navíc reaplikována v P&G v USA pro Fairy
business. Tento provoz se buduje na zcela
novém místě a výsledkem by byla nižší
rychlost vs očekávání a následkem by bylo
vybudování další výrobní linky a investici
přes 20 milionů dolarů.

Protože komerční úspěch P&G závisí na
nalezení technického řešení a to výroba
24000 lahví za hodinu, byla jmenována
nezávislá technická skupina, která nalezne
inovativní řešení a

• Zajistí uvedení výrobku na trh v letním období
• Vyhne se nákladům navíc za instalaci linky v US

Vzhledem k obtížné situaci v průmyslovém
odvětví, musejí být výsledky odprezentovány
ještě dnes.



Popis technického problému
Abychom zajistili kvalitu výroby, linka má zabudovaný detektor, který automaticky vyřazuje všechny
lahve a krabice, které mají defekt kvality ( zvrásněná etiketa, podvážená lahev...) V některých
případech může problém kvality  zapříčinit zastavení zařízení a často i celé výrobní linky.

Všechna data o chybách kvality a stopech zařízení se získávají a ukládají na zabezpečeném
cloudu, aby tým získal cenné korelace. Analýza ukázala, že problematické prostoje jsou zapříčiněny
nesprávným umístěním krabic na paletu.



Obrázek 1 – Schéma výrobní linky Jar (Fairy)



Po dalším zkoumání bylo zjištěno, že krabice jsou občas nesprávně
uloženy na paletu, což způsobuje zborcení finální palety. Úkolem
Vašeho týmu je, pomocí Lean Innovation pracovního postupu,
navrhnout a zkonstruovat, zkušební prototyp paletizačního stroje,
který postaví paletu s cílovou rychlostí.
Krabice Vám budou poskytnuty. V rámci testu, je operátor dodá na
Vámi zvolený podávací dopravník. Poté musí být provoz
„bezdotykový“, tak aby byly splněny požadavky P&G na bezpečnost
ve výrobě (operátoři se nesmějí dotýkat krabic, ale smějí se dotýkat
jiných částí zařízení). Výsledkem zařízení je postavení palety dle
specifikací níže.



Rakona Technology Center

Kritéria úspěchu
Vedení hledá řešení, které poskytne nejlepší
hodnotu pro společnost (to ovšem neznamená
nejlevnější). Během vaší prezentace a
demonstrace budou použita tato kritéria úspěchu:

• Rychlost operace – t.j. čas na postavení
finální palety

• Kvalita operace – t.j. správně umístěné krabice

• Spolehlivost – t.j. počet neplánovaných
stopů zařízení během demonstrace

• Budoucí využitelnost – t.j. využití pro jízdu
jiných velikostí a/nebo tvarů krabic, např.
vertikálně

• Úroveň inovace

• Cena projektu

• Kvalita prezentace hotového zařízení



Palletizér: Build it



Pravidla
• Soutěžícím není dovoleno ničit nebo demontovat jakékoli nářadí nebo vybavení, které jim bylo

poskytnuto, včetně elektronických zařízení, jako je zdroj nebo motor.
• Soutěžícím je zakázáno ničit majetek VUT nebo pořadatelů a firemních partnerů.

• Soutěžícím není dovoleno použít vlastní nářadí. Je dovolenou použít materiál, který dodal
BEST Brno.

• Soutěžící se zavazují, že budou jednat v duchu Fair Play a budou se chovat zdvořile a
reprezentativně.

• Soutěžící se budou v průběhu soutěže chovat v duchu zadání .

• Soutěžícím může poradit pouze zadavatel soutěže, za P&G Jan Novák a Václav Machač.

• Soutěžící jsou povinni projednat jakékoliv nesrovnalosti se zadavatelem tématu P&G nebo
s týmem zodpovědným za zadání.
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Zadání

1) Vytvořte vyjížděcí mechanismus pro head-up display

2) Zobrazte na něj hodnotu ze sedmisegmentového displeje

FreeText
Valeo - Build It FEKT
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Detaily zadání - podmínky

● Displej vyjede otvorem v dřevěné desce, která simuluje palubní desku

● Displej vyjede na pokyn ovladače umístěného vně desky

● Hodnoceno bude, jak velký objem zaujímá mechanismus, který displej vytahuje (včetně obrazovky), čím
menší, tím více bodů

● Displej by se měl vysunout jakýmkoliv způsobem nahoru tak, aby bylo alespoň 90 % z něj vidět

● Pokud je na displeji položená kniha o hmotnosti cca 300 g v době, kdy má vyjet, měl by zůstat uzavřen

● Na displeji se zobrazí hodnota, vylosovaná jedním z týmu, ze tří možných kombinací na
sedmisegmentovém displeji
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Základní vybavení každého týmu - čeká na vás na místě řešení

● Dřevěná deska s otvorem simulující palubní desku auta

● Kus vytištěný z 3D tiskárny simulující head up displej

● Sedmisegmentový displej - zdroj pro zobrazení hodnoty na head up displeji

bonusové body za fungující záklopku před vysunutím displeje, která chrání
díru na vyjíždění displeje od nečistot i od nechtěné ztráty osobních věcí

Hodnocení a penalizace

● body za nákup v obchodě

● body za kratší konstrukci v ose řidič - čelní sklo (čím menší, tím lepší)

● body za splnění požadavku na nevyjetí, pokud je kniha umístěna na displeji

● body za zobrazení hodnoty na displej 2x větší než na segmentovém displeji

● body za čas vysunutí - pod 30 sekund, nad 30 sekund penalizace

● přizpůsobení finálního naklápění displeje v závislosti na výšce osoby, která tam sedí
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Hodnocení a penalizace
● body za nákup v obchodě

● body za kratší konstrukci v ose řidič - čelní sklo (čím menší, tím lepší)

● body za splnění požadavku na nevyjetí, pokud je kniha umístěna na displeji

● body za zobrazení hodnoty na displej 2x větší než na segmentovém displeji

● body za čas vysunutí - pod 30 sekund, nad 30 sekund penalizace

● přizpůsobení finálního naklápění displeje v závislosti na výšce osoby, která tam sedí

● bonusové body za fungující záklopku před vysunutím displeje, která chrání díru na vyjíždění displeje od 
nečistot i od nechtěné ztráty osobních věcí
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Obchod

● Do 1000 kreditů získáte plný počet bodů (30 bodů), 
potom se odečítá 1 bod za každých dalších utracených
10 kreditů

● zakoupené komponenty nelze vrátit

● některé komponenty můžete koupit pouze v 
omezeném množství

● některé komponenty jsou v menším počtu, než je 
počet týmů



VALEO RESERVED Únor 2022   | 6

Testování a prezentace

● Porota nechá vylosovat zástupce týmu číslo, které bude následně zadáno do sedmisegmentového 
displeje. Po rozsvícení displeje všichni členové týmu odstoupí

● Porota zmáčkne tlačítko nebo jakýmkoliv jiným uživatelským způsobem začne proces, který by měl 
spustit mechanismus

● Systém jakýmkoliv způsobem informuje uživatele, že je displej ve své cílové pozici

● Porota přeměří rozměry mechanismu pro body za rozměry (týmy si rozdělí body za rozměry podle 
pořadí velikostí výsledných projektů)

● Tým vrátí displej do uzavřené pozice a upozorní porotu, jestli/jak vyřešili záklopku jako prevenci 
zapadnutí věcí do otvoru

● Následně se umístí kniha o cca 300 g na otvor v palubní desce (dřevěnou desku) a někdo z poroty dá 
pokyn mechanismu ke spuštění - maximálně po 15 sekundách by měl displej zahlásit jakýmkoliv 
způsobem uživateli, že nelze otevřít/že je na displeji překážka
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Kritéria hodnocení

● Funkčnost – 70 %

● Kreativita a uživatelská zkušenost (user-friendliness) – 30 %

Porota

Aleš Krupka - Mechanický Design Engineer, oddělení Ovládacích panelů, kam patří i návrh 
mechanismu head up displeje

Miroslav Purnoch - Hardware Design Engineer, oddělení Radarových technologií pro 
asistenční systémy do vozidel


