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BUDOUCÍ KONSTRUKTÉŘI, DESIGNÉŘI A ZDRAVOTNÍCI  
PŘEDSTAVÍ SPOLEČNÉ PROJEKTY 

 
Plzeň, 16. 4. 2015 – V úterý 21. dubna se bude v prostorách Fakulty zdravotnických studií 
Západočeské univerzity v Plzni na nám. Odboje 18 konat již šestý mezinárodní workshop s názvem 
DESIGNERS2+. Jeho cílem je prezentace nejlepších interdisciplinárních studentských projektů, které 
vznikly ve spolupráci s průmyslovými partnery. Představí je studenti strojních, uměleckých  
a zdravotnických oborů.  
 
Akci organizuje katedra konstruování strojů Fakulty strojní ZČU ve spolupráci s univerzitou 
v německém Deggendorfu, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a Fakultou 
zdravotnických studií ZČU. Letošní workshop se koná pod záštitou ředitele projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 Jiřího Suchánka a děkanů všech tří zúčastněných fakult ZČU – Milana Edla, 
Josefa Mištery a Ilony Mauritzové. 
 
Na workshopu budou představeny výsledky nejlepších studentských projektů, řešených v zimním 
semestru 2014/2015 na základě zadání od společností Plzeň 2015, ASTOS Aš a Konstruktionsbüro 
Dostal z Německa. Role konzultantů se letos významně zhostili také představitelé společnosti Replast 
Plzeň. Projektům se věnovalo v devíti smíšených týmech okolo 80 studentů, kteří řešili konstrukční  
a designérské návrhy na jedno ze tří témat: Transportovatelný třístupňový recyklátor plastů, Výsypka 
pro automatizované plnění kontejnerů třískami od obráběcích strojů a jejich třídění a Elektrický vozík 
pro školky a jesličky k dopravě dětí.  Účastníci se seznámí rovněž s výsledky nejlepších studentských 
konstrukčních projektů z univerzity v Deggendorfu, které vznikly v koordinaci s projekty ZČU a na 
základě zadání firmy Konstruktionsbüro Dostal. 
 
V úvodu workshopu DESIGNERS2+, jehož název v sobě skrývá interdisciplinární spolupráci budoucích 
inženýrů, průmyslových designérů a zdravotnických expertů, tradičně předají děkani FST, FDU a FZS 
ceny za nejlepší výsledky ze všech letošních projektů. 
 
 „Workshop je ukázkovým a již dlouhodobě ověřeným příkladem mezioborové spolupráce na ZČU, kdy 
ve společných projektech spojí své síly studenti na první pohled rozdílných oborů. Tato spolupráce 
podtrhuje rozmanitost studijní nabídky na Západočeské univerzitě i její praktické využití ve spolupráci 
s českými i zahraničními průmyslovými partnery, jejichž vrcholoví manažeři výsledky projektů vysoce 
oceňují,“ uvádí Stanislav Hosnedl z pořádající katedry konstruování strojů. 

 
Během uplynulých jedenácti let řešilo tyto tvůrčí interdisciplinární projekty na ZČU již okolo  
920 studentů ve 140 vzájemně si konkurujících týmech, které tvořili budoucí konstruktéři, designéři  
a zdravotníci. Celkem 15 českých a německých průmyslových podniků pro ně připravilo  
32 originálních různorodých témat a již nyní mají zájem o řešení dalších. 


