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Studenti ČVUT mezi světovou elitou
Členství v mezinárodní síti UPE nadaným žákům otevírá dveře do mezinárodních technologických
firem.

Českému vysokému učení technickému se jako druhé evropské škole
podařilo zapojit se do mezinárodní sítě nejlepších škol v oblasti
počítačových věd Upsilon Pi Epsilon (UPE). Tato čestná společnost
přitom v USA sdružuje jen ty nejlepší fakulty. Založení první sekce v
Česku se v polovině ledna osobně zúčastnil i čestný předseda UPE
James Comer z Texas Christian University.

UPE vznikla v roce 1967. Jaký byl důvod pro její založení?

Americký model školství je odlišný od evropského systému. Úspěšný student v Česku může po střední
škole pokračovat dále na jakékoli univerzitě. V USA si musejí lidé platit školné, takže často se stává, že
nadaní studenti musejí chodit do méně známých škol. Cílem UPE je jim přesto dát nějaké osvědčení o
jejich mimořádných schopnostech.Ve Spojených státech je navíc dlouhá tradice podobných uskupení, která
sdružují ty nejlepší v daném oboru. Doposud vzniklo 263 poboček, především v USA, další jsou různě po
světě - v Mexiku, Japonsku, Bulharsku a teď v Praze.

Představte si, že jsem jedním z těch nadaných studentů v informatice. Proč bych se měl ucházet o
členství v UPE?

Studenti, kteří se stávají členy, jsou velmi často vedoucími postavami daného oboru nebo ročníku na
školách. Firmy v USA, ale i kdekoli jinde na světě shánějí ty nejlepší zaměstnance, takoví studenti jsou
právě v čestných společnostech. Podle mých zkušeností se zaměstnavatelé baví při pohovoru jinak s
člověkem, který má v životopisu napsáno, že je členem UPE. Zároveň to pomáhá vytvořit efektivní síť
sociálních vztahů, která v důsledku opět může přinést lepší pracovní nabídku.

Podle jakých kritérií jednotlivé uchazeče posuzujete?

Vybíráme ty nejlepší studenty podle průměru i mimoškolních aktivit. Obvykle se to týká maximálně deseti
procent nejlepších lidí z ročníku. Ti pak dostávají nabídky na velmi dobře placená místa ve firmách, jako
jsou IBM či Microsoft.

V letošním roce bylo do UPE v Česku přijato 21 studentů z ČVUT, ale pouze dva z nich byly dívky. Je
to podobné i na vaší škole, že technologie jsou převážně mužskou sférou?

Když já jsem začínal s počítači v 60. letech, byla v oboru spousta žen. Během let se ale jejich podíl výrazně
zmenšil. Ale proč tomu tak je, netuším.

Jedním z často zmiňovaných nedostatků technického vzdělání v Česku je nedostatečná spolupráce
akademického prostředí s firmami. Je to podobné i v USA, nebo tam napojení na praxi funguje?

U nás je určitě situace lepší. Máme například dvousemestrální kurz, při kterém firmy nabízejí studentům
nejrůznější projekty, na kterých mohou v rámci praxe pracovat, a člověk z dané společnosti jim pak
pomáhá s realizací. Členství v UPE pomáhá dostat se k opravdu zajímavé práci.

Lukáš Rozmajzl

"Členství v Upsilon Pi Epsilon si za peníze nekoupíte, musíte být opravdu nejlepší," říká čestný předseda
této organizace James Comer. Foto: Jan Rasch


