
ABSOLVENTI
Kdo jsme a kam jdeme?

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

tr
oj

úh
el

ní
k

ún
or

 2
01

1 
/ 

m
im

oř
ád

n
é 

čí
sl

o 
/ 

ro
čn

ík
 4

 /
 v

yd
áv

á 
ZČ

U
 /

 P
lz

eň



Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

právě otevíráte zvláštní vydání časopisu 
Trojúhelník pro absolventy Západočeské 
univerzity v Plzni a jejích předchůdců, Peda-
gogické fakulty a Vysoké školy strojní a elek-
trotechnické. Zákon o  vysokých školách 
defi nuje akademickou obec vysoké školy 
jako společenství pracovníků a  studentů. 
Já osobně si myslím, že do  širší akademic-
ké obce univerzity patříte i  vy – absolventi, 
s  nimiž jsme v  letošním roce navázali užší 
spolupráci. Naše univerzita je poměrně mla-
dá. V roce 2011 oslavíme teprve její dvacáté 
výročí. Navazuje však na  své předchůdce, 
takže kořeny má více než šedesátileté. Rád 
bych vás s jejím aktuálním stavem seznámil. 

V současné době má univerzita osm fakult 
a tři vysokoškolské ústavy. Její struktura je 

velmi různorodá. Tři fakulty jsou inženýrské: 
Fakulta aplikovaných věd, která vznikla v r. 
1989 vyčleněním kateder matematiky, fy-
ziky, informatiky, kybernetiky a mechaniky 
z fakult VŠSE, dále Fakulta elektrotechnická 
a Fakulta strojní. Fakulta pedagogická také 
patří mezi zakladatelské fakulty univerzity, 
Fakulta ekonomická vznikla rovněž ještě 
na VŠSE v r. 1990. Segment fakult humanit-
ního zaměření tvoří ještě Fakulta právnická 
(založena 1993) a Fakulta fi lozofi cká (zalo-
žena jako Fakulta humanitních studií v  r. 
1999). Nejmladší je Fakulta zdravotnických 
studí, která vznikla přistoupením soukromé 
Vysoké školy Plzeň k ZČU v r. 2008. Umělec-
kou sféru na univerzitě vytváří Ústav umění 
a designu. Dalšími vysokoškolskými ústavy 
jsou Ústav jazykové přípravy a NTC – cent-
rum nových technologií. 
Počet studentů v  obou formách (pre-
zenční a  kombinované, dříve dálkové) 
je téměř 20 tisíc, což řadí Západočeskou 
univerzitu v  Plzni mezi velké veřejné vy-
soké školy v  České republice. Také v  zá-
jmu o  studium je univerzita na  3. – 4. 
místě v  ČR s  počtem 17 tisíc přihlášek 
každý rok. Zaměstnává téměř dva a  půl 
tisíce pracovníků, z  toho více než tisíc 
akademických, a  patří tak k  největším 
korporacím v  plzeňském kraji. Různoro-
dost studijních programů je pro řízení 
univerzity velmi náročná, přesto jsou 
administrativní činnosti centralizované. 
V  současné době se univerzita připravu-
je na  zahájení významné etapy rozvoje, 
kdy se s podporou operačních programů 
EU stane významným výzkumným cent-
rem v  České republice. Její život můžete 
sledovat na adrese www.zcu.cz.

Za dobu existence vysokého školství v Plzni 
zde vystudovalo více než sto tisíc vysoko-
školsky vzdělaných odborníků. Univerzita 
má velký zájem o  co nejužší spolupráci 
s vámi – jejími absolventy, která může být 
všestranně prospěšná. V  tomto časopise 
uvádíme kontakty na pracovníky jednotli-
vých fakult, kteří budou vytvářet jakýsi in-
terface mezi vámi a vaší alma mater.

Na  závěr mi dovolte jmenovat alespoň ně-
které významné úspěchy univerzity v  po-
sledních letech: V  loňském a  letošním roce 
jsme obdrželi čtyři medaile ministra školství 
za pedagogickou činnost, dvě ocenění Česká 
hlava, dvě ceny ministryně školství za  vý-
zkum, významnou cenu pro ženy ve  vědě 
– stipendium L´Oréal nebo Cenu města Plz-
ně za  výzkum. Naši pracovníci získali první 
místa v soutěži o nejlepší elektromobil a nej-
lepší disertační práci. Řadu ocenění získávají 
také naši studenti, a to nejen za výzkum, ale 
i v oblasti umění a sportu. Máme ve svých řa-
dách významné účastníky letních i  zimních 
olympijských her a držitele medailí z nejrůz-
nějších mistrovství. Nesmím zapomenout 
na oboustranně úspěšnou spolupráci s měs-
tem Plzní a  Plzeňským krajem, kde spolu-
pracujeme ve všech výborech zastupitelstva 
a  komisích rady. Podstatná je pro nás i  tzv. 
třetí role univerzit – spolupráce s podnikatel-
skou i veřejnou sférou. Jako prioritu chápeme 
spolupráci v  sektoru vzdělávání, ve  kterém 
univerzity musí hrát významnou roli.
Vážené kolegyně a kolegové, tak, jako jsme 
univerzitou města i kraje, chceme být i uni-
verzitou Vaší. Těšíme se na úzkou spoluprá-
ci s Vámi.

Josef Průša, rektor ZČU

V  závěru roku 2009 mi připadla úloha po-
moci vedení univerzity s  externí a  interní 
komunikací. V  průběhu několika měsíců 
jsem se intenzívně seznamovala s  jednot-
livými fakultami a  jejich záměry, mluvila 
s řadovými i vedoucími pracovníky. Z větši-
ny rozhovorů vyplývalo, že je kladen velký 
důraz na propojenost teorie s praxí. A téměř 
každá fakulta spontánně uváděla,  s kým ze 
svých bývalých studentů dále spolupracuje 
na jeho novém působišti. Některé fakulty 
se chlubily zvučnými jmény, jiné sdělovaly, 
že jsou tak mladé, že jejich absolventi ani 
nemohly dosáhnout významnějších úspě-
chů v oboru. Ber rozdílu ale všechny fakulty 
projevovaly velký zájem o další vývoj svých 
absolventů a kontakt s nimi.
Některé už také své fakultní absolventské kluby 
měly založené – bylo už tedy na co navazovat.

Co ale úplně chybělo, byl celouniverzitní 
klub, který by dal příležitost k setkání absol-
ventů napříč obory a  fakultami. Vzpomeň-
me na svá vlastní studia – většinou jsme 
znali jen kolegy v ročníku, popřípadě ročník 
„před a po“. Velkým překvapením často bývá, 
když zjistíme, kdo také studoval stejnou uni-
verzitu – a  často právě toto zjištění otvírá 
dveře další spolupráci. Z této výchozí pozice 
už byl jen krůček k  založení tradice setkání 
absolventů s bývalými vyučujícími i kolegy.
První ročník Festivalu absolventů Západo-
české univerzity vznikl na základě spolu-
práce „vyslanců“ každé fakulty, organizá-
torů a  oslovených absolventů, kteří velmi 
ochotně přispěli do programu svým vy-
stoupením. Těm všem patří velký dík.
Na festivalových přednáškách se potkali 
napříč generacemi vyučující, absolventi 

– a také dnešní studenti, pro které bylo se-
tkání s významnými absolventy zajímavou 
motivací k vlastnímu studiu a smysluplné-
mu profesnímu uplatnění. Všem vystupu-
jícím patří dík nejen za profesionální vy-
stoupení v rámci festivalových akcí, ale i za 
podporu univerzity v nelehkých časech.
V průběhu několika festivalových dnů jsem 
slyšela často slova radosti ze setkání, množ-
ství vzpomínek dávno zasutých i  dojemné 
díky vyučujícím po letech praxe. Ale také 
jsem byla svědkem množství vyměněných 
vizitek a plánování schůzek po festivalu... 
Těší mne, že je hodně takových, kteří s hrdostí 
říkají – vystudoval/a jsem v Plzni.

Za organizaci festivalu
Jana Brabcová, Grafi a, s.r.o., 

absolventka Pedagogické fakulty v Plzni 
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Festival absolventů?
Takový velký sraz napříč obory...
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Elektromobil EHR 10

23. 2. 2010 – Rektor ZČU doc. Josef Prů-
ša a  prezident Daikin Industries Czech 
Republic, s. r. o. Takayuki Fujii podepsali 
rámcovou smlouvu o  dlouhodobé spo-
lupráci.

1. 3. 2010 – Na třech fakultách ZČU na-
stoupili do  funkce noví děkané: na Fa-
kultě  ekonomické doc. dr. Ing. Miroslav 
Plevný, na Fakultě elektrotechnické doc. 
Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. a na Fakultě 
fi lozofi cké doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

6. 3. 2010 – Prestižní broušenou sošku 
Českého lva získal významný český re-
žisér, tvůrce animovaných fi lmů a peda-
gog Ústavu umění a  designu ZČU prof. 
Jiří Barta. Jeho animovaná pohádka 
„Na  půdě aneb Kdo má dneska naroze-
niny?“ byla Českou fi lmovou a  televizní 
akademií jmenována nejlepším výtvar-
ným počinem.

1. 4. 2010 – Na  mezinárodním veletrhu 
strojírenských technologií FOR INDUSTRY 

2010 v Praze získala Katedra technologie 
obrábění Fakulty strojní ZČU jako jediná 
mezi univerzitami cenu za návrh a realiza-
ci frézy s výměnnými břitovými destička-
mi z řezné keramiky pro vysokorychlostní 
frézování tvrdých a pevných materiálů.

27. 4. 2010 – ZČU navštívil francouzský 
velvyslanec Pierre Lévy.

15. 5. 2010 – Katedra tělesné výchovy 
a  sportu Fakulty strojní ZČU uspořádala 
3.  ročník Běhu naděje, který je přímým 
pokračováním Běhu Terryho Foxe na pod-
poru myšlenky boje proti rakovině.

21. 5. 2010 – Doc. Ing. Gabriela Holubo-
vá, Ph. D., z Katedry matematiky Fakulty 
aplikovaných věd ZČU získala stipendi-
um L´Oréal pro ženy ve vědě.

6. – 12. 6. 2010 – Na Českých akademic-
kých hrách v  Praze vybojovali sportovci 
ZČU v individuálních disciplínách 17 me-
dailí (4 zlaté, 9 stříbrných, 4 bronzových), 

další medaile v párových či kolektivních 
disciplínách.

12. 7. 2010 – Tým pracovníků z Katedry 
konstruování strojů Fakulty strojní ZČU 
představil elektromobil EHR 10, kte-
rý zkonstruoval za  pouhých 150 dní. 
Tvůrci využili tradiční i  nové tech-
nologie, klasické konstrukční 
materiály (ocel, hliníkové sliti-
ny) i nejmodernější kompozitní 
materiály s důrazem na snad-
nou ekologickou likvidaci 
a recyklovatelnost použitých 
dílů.

15. 10. 2010 – Do funkce dě-
kana Fakulty právnické ZČU 
nastoupil prof. JUDr. Květo-
slav Růžička, CSc.

1. 11. 2010 – Do funkce děka-
na Fakulty aplikovaných věd 
ZČU nastoupil doc. Ing. Franti-
šek Vávra, CSc.

3. 11. 2010 – Akademický senát ZČU 
zvolil PaedDr. Ilonu Mauritzovou, Ph.D., 
kandidátkou na  rektora pro čtyřleté 
funkční období od 1. 3. 2011.

4. – 5. 11. 2010 – ZČU uspořádala prv-
ní ročník Festivalu absolventů, kterého 
se zúčastnilo na  tisíc bývalých studentů 
ZČU a VŠSE.

13. 12. 2010 – V areálu ZČU na Borských 
polích byl položen základní kámen nové 
budovy Ústavu umění a designu, do kte-
ré se jeho zaměstnanci a studenti přestě-
hují za dva roky.

(1)  Ředitel Ústavu umění a designu Josef Mištera 
při poklepání základního kamene nové budovy  

(2)  Gabriela Holubová, držitelka stipendia  L´Oréal 
– For Women in Science

(3)  Jiří Hammerbauer, 
děkan Fakulty elektrotechnické

(4) František Vávra, děkan Fakulty aplikovaných věd

(5) Projekt NTIS

(5)

(1)

(4)

(3)

(2)

Stalo se
v roce 

2010
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Festival 
absolventů 
Západočeské 
univerzity 
v Plzni
Ve dnech 4. – 5. listopadu 2010 uspořá-
dala Západočeská univerzita v Plzni svůj 
první sraz absolventů na celouniverzitní 
úrovni, na který pozvala absolventy ZČU 
i jejích předchůdců, VŠSE a Pedagogické 
fakulty. Cílem bylo představit univerzitu 
široké veřejnosti a umožnit absolventům 
setkat se po letech se svými vyučujícími 
i mezi sebou navzájem, navázat ztracené 
kontakty a ukázat jim, jak se změnila uni-
verzita od doby, kdy na ní studovali. 

Návštěvníkům festivalu z  řad veřejnosti 
byla určena série odborných i  zájmových 
přednášek z oblasti managementu, veřej-
né správy, techniky, práva a  zdravého ži-
votního stylu, kterých se zhostili absolventi 
nejrůznějších fakult a  oborů. Přednášky 
doplnilo celkem deset doprovodných akcí, 
mezi nimiž nechyběl večer hudby a poezie, 
beseda se sportovci nebo výstava výtvar-
ných prací. Celkově se festivalu zúčastnilo 
na tisíc lidí.
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Festival 
v číslech
Počet účastníků akce: 1 000 

Počet přednášek: 18 

Počet doprovodných akcí: 10 

Nejnavštívenější přednáška: blok přednášek pro management – 56 účastníků 

Počet účastníků slavnostního galavečera: 600 

Nejpočetnější skupina na galavečeru: Fakulta strojní – 170 absolventů



(2)

(1)

(1)  Celý sál pobavil a rozesmál mim Michal Hecht.

( 2)  Petr Jančařík pozval na pódium všechny přítomné členy 
současného vedení univerzity.

(3)  Úspěšní absolventi ZČU losují o CD kapely Hlasoplet: 
zleva Alan Svoboda (ČEZ) a Petr Viktora (SAP)

 (4)  Galavečer oživila svým vystoupením akordeonistka 
Jarmila Vlachová, absolventka Pedagogické fakulty.

(5)  K tanci a poslechu hrála kapela 
KING SWING Milana Karpíška.

(4)

(5)

m Michal Hecht.

všechny přítomné členyvšechny přítomné členy 

apely Hlasoplet: 
(SAP)
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Téměř šest set  lidí přišlo na slavnostní ga-
lavečer v pátek 5. listopadu 2010 v Parkho-
telu Plzeň. 

Pro účastníky byl připraven hodino-
vý program, v  němž vystoupili opět 
absolventi univerzity – akordeonistka 
Jarmila Vlachová, mim Michal Hecht 
a  vokální skupina Hlasoplet. Na  úvod 
zhlédli absolventi dokumentární 
fi lm o  univerzitě a  rektor Josef Prů-
ša představil na  pódiu všechny členy 
současného vedení. Večerem prová-
zel moderátor Petr Jančařík, k  tanci 
a poslechu hrála kapela King Swing Mi-
lana Karpíška. Absolventi měli možnost 
setkat se v menších skupinách podle fa-
kult v saloncích přiléhajících k hlavnímu 
sálu. Největší skupinu – 170 osob – tvo-
řili absolventi Fakulty strojní. Součástí 
programu byl také slavnostní raut. Vstup 
na všechny festivalové akce včetně gala-
večera byl zdarma.

Festival byl první akcí vznikajícího Klubu 
absolventů ZČU, který má v  současné 
době už přes tisíc členů. 

Festival absolventů 
Západočeské univerzity 
v Plzni – slavnostní 
galavečer

(3)



V  programu Festivalu absolventů 

jste mohli objevit řadu jmen býva-

lých studentů univerzity. Pojďme 

si je krátce představit.

Mgr. Šárka Baťková 
– reprezentantka ČR v moderní gym-
nastice, absolventka FPE;  zúčastnila 
se besedy se sportovci na Fakultě 
elektrotechnické.

JUDr. Václav Bednář, Ph.D. 

– vysokoškolský učitel na Kated-
ře soukromého práva a  civilního 

procesu Fakulty právnické ZČU, 
absolvent FPR;  na Festiva-

lu absolventů vystoupil 
s  přednáškou „Určo-

vání rodičovství“.

Mgr. Petr 

Berchtold 

– zpěvák kapely 
Hlasoplet, absolvent FPE; 

vystoupil v  programu slav-
nostního galavečera. 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. – vyso-
koškolský učitel na Katedře soukro-
mého práva a  civilního procesu Fa-
kulty právnické ZČU, absolvent FPR;  
na Festivalu absolventů vystoupil 

s přednáškou „Pracovní právo“.

PaedDr. Vladimír Blažek 
– psychoterapeut 

Psychiatrické lé-
čebny Dob-

řany, ab-
solvent 

FPE; na Fes-
tivalu absolven-

tů vystoupil s  před-
náškou „Úloha arteterapie 

v životě běžného člověka“.

Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. 
– vysokoškolský učitel na Katedře 
technologie obrábění Fakulty stroj-
ní ZČU, absolvent FST; na Festivalu 

absolventů vystoupil s  přednáškou 
„Od industriálních zón k  lokalizaci 
znalostní ekonomiky“.

Ing. Kateřina Duchková 
– obchodní ředitelka DURATEC, s.r.o., 
absolventka FST; na  Festivalu absol-
ventů vystoupila s přednáškou „Pro-
sazení českého výrobku Duratec na 
celosvětovém trhu“. 

Mgr. Bohumil Eberman 
– reprezentant ČR v  ledním hokeji, 
absolvent FPE; zúčastnil se besedy se 
sportovci na Fakultě elektrotechnické.

Mgr. Viktor Fiedler 
– zpěvák kapely Hlasoplet, absol-
vent FPE; vystoupil v programu slav-
nostního galavečera.  

Mgr. Jan Fraus 
– zpěvák kapely Hlasoplet, absol-
vent FPE; vystoupil v programu slav-
nostního galavečera. 

Ing. Michal Hecht 
– herec a  mim, absolvent FST; vy-
stoupil v programu slavnostního ga-
lavečera.  

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 

– vysokoškolský učitel na Katedře sou-
kromého práva a civilního procesu Fa-
kulty právnické ZČU, absolvent FPR; na 
Festivalu absolventů vystoupil s před-
náškou „Ochrana spotřebitele“.

Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. 

– pracovník NTC, absolvent FAV; 
na Festivalu absolventů vystoupil 
s  přednáškou „Virtuální modely člo-
věka pro průmyslové využití“.

Mgr. Alena Hynková 

– vedoucí Odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně, absolventka 
FPE; na Festivalu absolventů vystou-
pila s přednáškou „Kdo nechce, hledá 
důvod, kdo chce, hledá způsob (ote-
vřený úřad, inovativní přístupy)“.

Mgr. Petr Jančařík 

– moderátor, absolvent FPE; mode-
roval slavnostní galavečer. 

Mgr. Jana Jurčíková 
– HR manažerka společnosti Plzeň-
ský Prazdroj, a.s., absolventka FPE; 
na Festivalu absolventů vystoupila 
s  přednáškou „Táhneme za jeden 
provaz – řízení výkonu ve fi rmě“.

Ing. Milan Benedikt Karpíšek 
– majitel hudební a divadelní agen-
tury, absolvent FST; jeho kapela 
hrála k tanci a poslechu na slavnost-
ním galavečeru.

Mgr. Petra Klérová 
– psycholožka Magistrátu města Plzně, 
absolventka FPE; na Festivalu absol-
ventů vystoupila s  přednáškou „Psy-
cholog jako součást moderního úřadu“.

MgA. Mgr. Jan Kocman 
– pedagog a  absolvent UUD; ná-
vštěvníkům festivalu předvedl 
grafi ckou dílnu a hlubotisk.

Mgr. Pavel Kořan 

– předseda ČSTV, 
absolvent 
FPE; 
zúčastnil 
se besedy se 
sportovci na Fa-
kultě elektrotechnické.

Mgr. Michal Kraus 
– generální ředitel PMDP, a.s., ab-
solvent FPE; na Festivalu absolventů 
vystoupil s  přednáškou „Manage-
ment a odbory – cesty k dohodě“.

Mgr. Zdeněk Lahoda 
– zpěvák kapely Hlasoplet, absol-
vent FPE; vystoupil v  programu 
slavnostního galavečera.  

Ing. Petr Lobaz 
– odborník na digitální holografi i, 
absolvent FAV; na Festivalu absol-

ventů vystoupil s  přednáškou „His-
torie počítačových triků ve fi lmech“.

Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek 
– prezident Výzkumného centra tvá-
řecích technologií na ZČU, absolvent 
FST; na Festivalu absolventů vystou-
pil s  přednáškou „Klasické materiály 
ve světle nových poznatků“.

Ing. Michal Michalík 

– reprezentant ČR v  moderním pěti-
boji, absolvent FEL; zúčastnil se be-
sedy se sportovci na Fakultě elektro-
technické. 

Ing. Aleš Padrta, Ph.D. 
– pracovník CIV ZČU, absolvent FAV; 

na Festivalu absolventů vystou-
pil s  přednáškou „Bezpeč-

nost v IT“.

Ing. Pavel Pavel 
– člen Rady 

m ě s t a 
Strakoni-

ce, absolvent 
FST; na Festivalu 

absolventů vystoupil 
s  přednáškou „Chodící so-

chy Velikonočního ostrova“.

Ing. Martin Šampalík 
– spoluzakladatel a jednatel společ-
nosti The PUB Franchising, absol-
vent FEK; na Festivalu absolventů 

vystoupil s přednáškou „Od nápadu 
k realizaci“.

Mgr. Milan Šedivý 
– básník, HR konzultant, absolvent 
FPE; se svými básněmi vystoupil na 
Večeru hudby a poezie.

PhDr. Blanka Šestáková 

– klinická psycholožka FN Plzeň, 
absolventka FPE; na Festivalu absol-
ventů vystoupila s přednáškou „Muži 
a ženy v nemoci“.

Mgr. Martin Šimek 
– básník, zástupce ředitele školy, ab-
solvent FPE;  se svými básněmi vy-
stoupil na Večeru hudby a poezie.

Mgr. Helena Šlesingerová 
– básnířka a ředitelka Knihovny měs-
ta Plzně, absolventka FPE; se svými 
básněmi vystoupila na Večeru hudby 
a poezie.

MgA. Mgr. Pavel Trnka 
– odborný asistent UUD, absolvent 
FPE a  UUD; s  jeho pracemi se mohli 
lidé seznámit na výstavě Kresba UUD 
v Galerii Nad schody.

Mgr. Jiří Valachovič 
– Katedra tělesné výchovy a  sportu 
Fakulty strojní ZČU, absolvent FPE; 
návštěvníkům festivalu předvedl ho-
rolezeckou stěnu.

Mgr. Jarmila 

Vlachová 
– akordeonistka, absol-
ventka FPE; vystoupila v pro-
gramu slavnostního galavečera. 

Ing. Jan Zdebor, CSc. 
– technický ředitel Škoda JS a.s., ab-
solvent FST; na Festivalu absolven-
tů vystoupil s  přednáškou „Jaderná 
energetika včera a dnes“.

Pomohli připravit 
Festival absolventů

Jan Kocman

Pavel Pavel

Bohusla
v M

ašek

Alena Hynková

Helena Šlesingerová

Jana Jurčíková

Pavel K
ořan

Michal M
ichalík
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Absolventi 
spolupracují 
se svou alma mater 

Absolventy ZČU najdeme na význam-

ných pozicích v  řadě společností. 

Mnozí z  nich však nezapomínají ani 

na prostředí, které jim dalo vzdělání 

a  umožnilo těchto úspěchů dosáh-

nout. S  mateřskou univerzitou spolu-

pracují i tito absolventi Fakulty strojní:

Katedra průmyslového inženýrství  
Fakulty strojní má na  starosti řadu 
projektů pro podnikatelské subjekty 
z  oblasti řízení a  zlepšování výrobního 
procesu. Jedná se o  odborně náročné 
studie a  analýzy vznikající na  profes-
ních SW nástrojích s  cílem racionali-
zovat výrobu včetně prokázání fi nanč-
ních efektů z  navržených variant. Mezi 
ukázkové aplikace patří např. projekt 
ve  společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. 
na realizaci ergonomické studie vybra-
ných pracovišť a  v  druhé etapě i  pro-
storové řešení jedné části výrobního 
prostoru. Tím byla zahájena spolupráce 
mezi uvedenou společnosti a  Zápa-
dočeskou univerzitou v Plzni, u  jejíhož 
zrodu stál vedoucí výroby a  absolvent 
Fakulty strojní Ing. Tomáš Heimrath.
   
Další ukázkou spolupráce mezi Kated-
rou průmyslového inženýrství Fakulty 
strojní a  jejími absolventy je projekt 
společnosti MOVO, který analyzuje stav 
zásob ve  společnosti s  návrhy racio-
nalizačních úprav. Podílelo se na  něm 
několik absolventů fakulty strojní v čele 
s projektovou manažerkou Ing. Hanou 

Královcovou.

Konference a sponzoring

V  rámci spolupráce na  pořádaných ak-
cích a konferencích katedra spolupracuje 
jednak s absolventy a jednak se studenty 
doktorských studijních programů. Ukáz-
ková je spolupráce se společností AIMTEC 
a.s., kde jako marketingová manažerka 

působí absolventka Fakulty strojní Ing. 

Petra Troblová, Ph.D. Součástí prezenta-
cí jsou i případové studie, které řeší další 
absolventi zaměstnaní ve společnosti. 

Kvalifi kační práce

V návaznosti na projektovou spolupráci 
je dobře vidět přesvědčení některých 
vrcholových pracovníků v  podnikatel-
ských subjektech o významu vzdělávání 
a poznávání nových metod a postupů. 
Dlouhodobá spolupráce na projektech 
se společností GRAMMER CZ s.r.o. v Ta-
chově, zaměřených na  racionalizaci 
a  zefektivnění výrobního systému, vy-
vrcholila úspěšnou obhajobou diser-
tační práce generálního ředitele a dnes 
již i jednatele společnosti GRAMMER CZ 
s.r.o. Mgr. Martina Kořínka, Ph.D.

Jana Brichtová jako třídní na maturitním plese

(1) Petr Hobl, SCHWARZMÜLLER s.r.o

(2) Miroslav Souček (vpravo),  ENGINEERING SERVICE PLZEŇ s.r.o.

(3) Miloslav Kesl, Pilsen-Tools s.r.o. 

Ing. Tomáš Skopeček, Ph.D., ředitel  GTW s.r.o. 

Ing. Miroslav Souček, ENGINEERING SERVICE PLZEŇ s.r.o.

Ing. Pavel Kožmín, Ph.D., Hofmeister s.r.o.

Ing. Michal Dyntar, Ph.D., Škoda Power 

Dr. Ing. Miloslav Kesl, technický náměstek Pilsen-Tools s.r.o. 

Ing. Josef Fajt, CSc., Pilsen-Tools s.r.o. 

Ing. Petr Hobl, CSc., MBA, jednatel a ředitel společnosti SCHWARZMÜLLER s.r.o

(2)

(1)

MGR. JANA BRICHTOVÁ

Absolvovala Pedagogickou fakultu  

v Plzni v roce 1984 v oboru  matemati-

ka – chemie, od té doby je učitelkou na 

Masarykově gymnáziu v Plzni. Pět let 

působila na Pedagogické fakultě jako 

didaktik chemie. V  současné době je 

předsedkyní oblastní komise a  člen-

kou ústřední komise chemické olym-

piády, metodičkou chemie pro okres 

Plzeň-město a  v  neposlední řadě au-

torkou pracovních sešitů z  chemie 

a  výukových CD. Ve volných chvílích 

navíc přednáší využití prezentační 

techniky, e-learningu a  ICT technolo-

gií ve výuce v chemii a v matematice. 

S  katedrou chemie FPE spolupracuje 

dodnes. 

Na koho vzpomínáte z  doby svého 

studia, popřípadě k čemu se dodnes 

vracíte?

Pro mne je nezapomenutelná celá teh-
dejší katedra chemie, měli jsme s  nimi 
nadstandardní vztahy, která trvají do-
dnes. Mezi ty, kteří ovlivnili můj budoucí 
profesní vývoj, patří především docent 
Richtr, profesor Kraitr a  docent Karlíček.
Kromě odbornosti jsem oceňovali i jejich 
lidství a snahu nás skutečně něco naučit.  
Přednášky byly prakticky v  rodinném 
kruhu, protože z počátečních 35 studen-
tů nás hned po prvním ročníku zůstalo 
11. Dodnes vzpomínáme na exkurze do 
všech chemických závodů v Plzni, ať už to 

byl plzeňský pivovar nebo  vinařské závo-
dy, a později po celé republice.

Co vám škola dala?

Mně především přinesla skvělou partu lidí, 
se kterou se každý rok již 26 let pravidelně 

každý podzim scházíme. Přednášky, které 
jsem si psala, jsem používala jako podklady 
na každodenní přípravy na hodiny v mých 
začátcích. Ty pro mne byly skutečně nepo-
stradatelné. V matematice jsem získala pře-
devším nadhled nad oborem a orientaci.

i YouTube

(1) (3)(2)

K motivaci studentů používám 
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4 Podstata zůstává stejná, 
jen prostředky se mění

vůbec dělat. Konkrétní znalosti technolo-
gií nejsou tak důležité, ty se v praxi stejně 
stále vyvíjí… důležitá je teorie. Hlavně mi 
ale škola dala jistotu, orientaci a přehled. 
Kybernetika je ostatně obecná věda, kte-
rá může být uplatněna téměř všude, do-
konce i v řízení společnosti.

Vaše dcera studuje také kybernetiku, 

je srovnatelné, co se učí dcera a co jste 

se učili vy?

Dnes už to není jen elektrotechnický 
obor, dcera studuje Fakultu aplikova-
ných věd. Pokud mohu soudit podle 
předmětů, podstata oboru zůstává, vy-
víjejí se hlavně prostředky, nové progra-
movací jazyky, simulace, modelování… 
Ale stejně jako v době mého studia je vý-
voj prostředků velmi rychlý, škola může 
dát jen základ. V praxi v tomto oboru stu-
dium vlastně nikdy nekončí. 

Vy jste začínali na děrných štítcích 

a páskách…

To je dnes už historie, na začátku studia 
jsme na cvičeních  ing. Skaly programo-
vali v jazyku FORTRAN a své výtvory jsme 
jezdili spouštět do výpočetního střediska 
na Slovanech, kde stál počítač EC 1010. 
Na jednom děrném štítku byla jedna řád-
ka programu… Zatímco dnes při změně 
jednoduše řádku smažeme, tehdy bylo 
nutno v  programu měnit děrné štítky. 
Nicméně přístupy byly velmi podobné 
dnešnímu postupu ladění softwaru. Běž-
ný program pro semestrální práci (např. 

setřídění matice) mohl  
být svazek děrných štítků 
o  výšce i  několika cen-
timetrů. Už tehdy mne 
zaujalo, jak se studentské 
práce velmi odlišovaly 
ve výšce svazku, přesto-
že funkce programu byla 
obdobná. Později jsem se 
štítky už nikdy nepraco-
val. Do konce studia jsme 
jako paměťové médium 
sice ještě používali děrné 
pásky, ale programy jsme 
psali do počítačů již jen 
pomocí klávesnice. Po 
příchodu do praxe jsme 
už používali výhradně 
diskety a  krátce poté se 
objevila první PC.

Pracujete jako vedoucí 

oddělení vývoje softwaru ve Škodě 

Electric. Jak dnes vypadá řízení tako-

vého oddělení v porovnání s minulos-

tí?

Z  oddělení vývoje SW a  HW, které mělo 
v počátcích Škody Electric méně než de-
set lidí, se dnes stal tým čítající zhruba 
třicet vývojových pracovníků. Vývoj soft-
waru dnes probíhá výrazně odlišně oproti 
minulosti. Dříve bylo běžné, že i rozsáhlý 
program vytvářel sám jediný programá-
tor. S  postupným navyšováním poža-
davků na kvalitu a  bezpečnost softwaru 
vozidel a při narůstajícím objemu vytvá-
řených funkcí je dnes programování tako-
vého kódu výrazně týmová práce. Navíc 
velký objem hodin je nutné vynakládat 
na testování softwaru ve všech fázích 
jeho vývoje. Na rozdíl od doby děrných 
štítků je dnes velmi obtížné,  ne-li ne-
možné, jednoduše kontrolovat množství, 
kvalitu a  efektivnost kódu, který jednot-
liví programátoři vytváří. Výrazně proto 
vzrůstá nutnost použití programových 
prostředků pro řízení vývoje softwaru.

Pracoval jste na vývoji řídícího systé-

mu pro rekonstruované vozy pražské-

ho metra,  jedná se už o  93 souprav. 

Na této zakázce spolupracovalo vaše 

oddělení i s univerzitou. Probíhá spo-

lupráce i na dalších projektech? 

Ano, například v  nedávné době to byla 
nová tramvaj 15T (ForCity), kde pro nás 

univerzita zpracovala algoritmy řízení 
motorů s  permanentními magnety. To 
byla pro nás úplná novinka. V současné 
době asi nejvíce spolupracujeme na pro-
jektu hybridního autobusu.

Kde vidíte další možnosti spolupráce 

s univerzitou?

Jednoznačně jde o  projekt RICE, kde 
předpokládám, že naše fi rma získá tolik 
potřebné vývojové a zkušební kapacity. 
To by nám mohlo umožnit postupné 
vytvoření náskoku ve vývoji, který po-
třebujeme i  proto, abychom u  nových 
výrobků používali vždy již důkladně pře-
dem prověřená řešení. 

I  když je zkušenost nesdělitelná, co 

byste po letech v oboru poradil dneš-

ním studentům?

Nejspíše pokoru, setkal jsem se s  mno-
ha absolventy nabitými teoretickými 
znalostmi, kteří teprve v  průběhu prv-
ního projektu zjistili, jak obtížná je cesta 
od myšlenky k  její bezchybné realizaci. 
A ještě něco – občas se z práce vynořte 
a vyběhněte na nějaký kopec, úžasně to 
čistí hlavu!
 
A vzkaz  bývalým vyučujícím?

Děkuji. Držím vám palce.
  

Ptala se Jana Brabcová
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Byl velký rozdíl mezi teorií a praxí?

Obrovský. Nebyli jsme připraveni na 
každodenní problémy se žáky, neměli 
jsme potřebné odborné znalosti středo-
školské látky, nebyli jsme připraveni na 
ztrátu osobního volna, protože příprava 
na hodiny byla v začátcích velmi časově 
náročná. Já jsem hned po nástupu za-
čala kromě jiných učit hned v  maturit-
ním ročníku, takže dohnat celou látku 
a připravit studenty k maturitě byl velký 
stres.

Říká se, že technika jde mílovými kro-

ky kupředu, jen člověk zaostává. Jak se 

proměnila vaše práce v průběhu let? 

I  nás dostihla nejnovější technika a  jako 
studenti matematiky jsme ke konci stu-
dia potkali počítače. Chodili jsme na 
přednášky ing. Skaly a na cvičeních jsme 
trpěli pod nároky ing. Vávry. Učili jsme se 
programovat, ladit programy ve středisku 
na „Hamburku“. Dnes je studentům k smí-
chu, když jim vyprávím, jak jsme měli 
potíže s doladěním programu. Abychom 
ošidili perforace pásek, které byly méně 
kvalitní, dostali jsme od vyučujících radu, 
že s nimi musíme za vlhkého počasí má-
vat z  okna, aby se chloupky v  perforaci 
umoudřily. 

Změnila technika výuku ve školách?

Zpočátku jsem do hodin chodila jen 
s  barevnými křídami, později jsme no-
sili šanony s  foliemi na zpětný projek-
tor. Dnes běžně využíváme počítače, 
nejen pro přípravu na výuku, ale téměř 
standardem už je vybavení učebny po-
čítačem, dataprojektorem a interaktivní 
tabulí. Křída je ale i  nadále nezbytný 
učitelův doplněk. Bez ní by to prostě 
nešlo, i  kdybychom měli techniky pl-
nou třídu. Dnes píšeme na počítači i vy-
svědčení, vedeme veškerou agendu 
o  žácích, zapisujeme klasifi kaci a  pou-
žíváme i  e-learningovou formu výuky, 
se kterou se studenti rychle sžili a velmi 
jim vyhovuje.

Udržujete kontakty s vaší alma mater? 

Spolupracuji stále s  fakultou a  hlavně 
s  katedrou chemie, která k  nám právě 
budoucí učitele posílá na tzv. náslechy 
a  v  posledních ročnících na praxi. Moje 
hodiny a  využití ICT technologií v  nich 
slouží současným i  budoucím pedago-
gům, kteří se ke mně do hodin chodí 
„koukat“.  Navíc přednáším pro kolegy 
z Plzeňského kraje své zkušenosti z výu-
ky chemie i matematiky. 
 
Na čem právě teď s univerzitou spolu-

pracujete?

Každý rok společně s  katedrou chemie 
připravujeme pro účastníky chemické 

olympiády v nejvyšší a nejtěžší kategorii 
úkoly pro oblastní kolo. Celá soutěž se 
koná v prostorách katedry, navíc spolu-
pracuji jako odborný poradce při přípra-
vách úkolů budoucích ročníků chemic-
kých olympiád. V létě jsme ve spolupráci 
s  katedrou zorganizovali pro nadané 
a talentované žáky chemie z celého kraje 
týdenní soustředění a tento rok plánuje-
me náplň i na další týden.
 
Kde vidíte další potenciál ve spolupráci?

Především v  přípravě budoucích uči-
telů – více zohledňovat potřeby praxe 
a  ty pak zařazovat jako předměty nebo 
kapitoly do výuky. Mám na mysli třeba 
studium komunikace, více konkrétní di-
daktiky, více se zaměřit na zlepšení os-
nov při výuce psychologie, nacvičovat, 
jak zvládat jednání s  problematickými 
rodiči, atd.
 
Máte nějakou radu pro dnešní stu-

denty Fakulty pedagogické?

Největší problém budoucí generace uči-
telů vidím v  jejich menší ochotě učit se 
pořád něco nového a podle mého až ne-
zdravého sebevědomí tam, kde není na 
místě. Fakulta je nepřipraví na všechno. 
To jim dá až život, ale musí chtít se to od 
života učit. Nemyslet si, že jsem po ab-
solvování vysoké školy dokonale připra-
ven pro praxi a umím úplně vše. Opak je 
bohužel pravdou. A  studenti neodpustí 
nic a s tím se řada mladých nechce smířit 
a pak zbytečně odchází.

A vzkaz vyučujícím?

Vydržte i  za cenu menšího fi nančního 
ohodnocení. Vděk a úspěchy vašich stu-
dentů v  jejich dalším životě za to stojí. 
Není nic hezčího pro učitele, než když 
se k vám bývalí žáci stále hlásí, chodí za 
vámi na školu a  rádi na vás vzpomínají. 
To se nedá penězi ocenit.

Učíte obory, které studenti většinou 

nepovažují za lehké. Jak je motivuje-

te, aby se matematiku či chemii učili 

rádi, a s jakými výsledky?

Musím říct, že motivovat studenty je čím 
dál těžší, ale používání techniky v hodi-
nách přece jen pomáhá. Největší moti-
vací pro ně je, když si mohou sami něco 
vyzkoušet. Baví je dělat pokusy, baví je 
doma otevřít počítač, na kterém mají 
úkoly, a  posílat přes něj hotovou práci. 
Využívám k  motivaci i  odkazy na videa 
na YouTube, kde je značné množství 
pokusů, které si mohou sami pouštět 
a prohlížet. A pak třeba udělat i v hodině 
v laboratoři.

Ptala se Jana Brabcová

ING. JIŘÍ KUNEŠ

Absolvoval obor Technická kyber-

netika v  roce 1986 na tehdejší VŠSE. 

V současné době pracuje jako vedou-

cí oddělení vývoje softwaru ve Škodě 

Electric. Je autorem softwaru pro ří-

zení pohonů rekonstruovaných vozů 

metra v Praze, spoluautorem softwa-

ru pohonového počítače příměstské 

vlakové jednotky City Elefant a auto-

rem  řídícího softwaru  řady dalších 

projektů tramvají, trolejbusů a  loko-

motiv. Některé projekty v jeho oddě-

lení vznikaly ve spolupráci s FEL ZČU.

Kdo z vyučujících na tehdejší elektro-

fakultě vám utkvěl v paměti?

Nezapomenutelní jsou tehdejší asisten-
ti Rychlík, Psutka, Ryjáček… Doc. Spíral, 
u  toho jsem dělal diplomku na téma 
Řízení krokového motoru. Rád vzpomí-
nám na přednášky pana docenta Jerho-
ta, bavila mne konstrukce polovodičo-
vých součástek. Další pojem – Pinker: na 
jeho katedře se už tenkrát vyvíjely řídící 
počítače, jejich stavba, obvody… to po-
užívám dodnes.

Co vám škola přinesla?

Naučil jsem se programovat. Teorii řízení, 
nikoli v konkrétních detailech, ale spíš ve 
všeobecném přehledu. Dnes v praxi zda-
leka nevyužívám ty nejsložitější věci, kte-
ré jsme se učili, ale bez základů zpětno-
vazebního řízení bych nemohl svou práci 

Jiří Kuneš vyvažuje své pracovní vytížení  horskou turistikou.  Jeho 
podpis najdete v mnoha vrcholových knížkách.
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Fakulta aplikovaných věd (FAV) Zápa-
dočeské univerzity v  Plzni je fakultou 
inženýrsko-přírodovědného profilu. 
Připravuje budoucí inženýry, magistry, 
bakaláře a doktory v oborech vyžadu-
jících hluboké znalosti matematiky, 
fyziky, mechaniky, informatiky a kyber-
netiky. FAV klade důraz na výzkumnou 
a  vývojovou činnost. V  posledních le-
tech získává více než polovinu svých 
disponibilních zdrojů z  vědecké, vý-
zkumné či vývojové činnosti. Fakulta 
řeší projekty rámcových programů EU. 
Pracoviště FAV mají řadu partnerských 
institucí v Evropě i jinde ve světě, např. 
v  USA, v  Japonsku či v  Koreji. Ze spo-
lupráce se zahraničními pracovišti 
také vznikají nejvýznamnější výstu-
py v  oblasti výzkumu a  vývoje. FAV je 
uznávanou fakultou v  ČR i  v  zahrani-
čí. V  očích veřejnosti je sice zařazena 
mezi fakulty s náročnějším studiem, to 
je ale vyváženo úspěšností jejích ab-
solventů na  trhu práce vysokoškolsky 

Fakulta 
aplikovaných 

věd

P o č t y  s t u d e n t ů 

k   1 .  l i s t o p a d u  2 0 1 0 :

• bakaláři 1 092
• magistři     421
• doktorandi     226
• celkem  1 739

Zástupce fakulty pro vnější 
vztahy a kontakt s absolventy

RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

telefon: 377 63 2619  
e-mail: lavicka @ kma.zcu.cz 
 

Projekt NTIS
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6 vzdělaných pracovníků nejen doma, 

ale i v zahraničí.

V roce 2010 FAV oslavila dvacáté výro-
čí svého založení. Při této příležitosti 
uspořádala v  květnu 2010 slavnostní 
vědeckou radu a  setkání absolventů 
a přátel fakulty. V září 2010 byl zvolen 
novým děkanem fakulty doc. Ing. Fran-
tišek Vávra, CSc. z katedry matematiky. 
1. prosince 2010 podepsal ministr škol-
ství rozhodnutí o  poskytnutí dotace 
na  vybudování evropského centra ex-
celence v  rámci projektu „NTIS - Nové 
technologie pro informační společ-
nost“ s dotací v celkové výši 822 mil. Kč 
(z toho 15 % ze státního rozpočtu, 85 % 
z rozpočtu Evropské unie). 

KLUB ABSOLVENTŮ FAV

Na Fakultě aplikovaných věd se historic-
ky vyvinul vztah mezi absolventy a fakul-
tou na úrovni oborových kateder. Tako-
vá komunikace se ukázala jako funkční 
a efektivní. Nyní na fakultě probíhá dis-
kuse o tom, jak tento produktivní systém 
zachovat a současně do jednoho fakult-
ního místa soustředit informace o získa-
ných kontaktech. Významné množství 
absolventů již přijalo a stále přijímá na-
bídku na setkání se současnými studen-
ty při různých neformálních besedách či 
přednáškách. Tuto aktivitu chce fakulta 
udržovat a nadále rozvíjet.



tině a patří v této oblasti mezi nejaktiv-
nější fakulty ZČU v Plzni. 

V  roce 2010, kdy fakulta oslavila 20 let 
své činnosti, započalo čtyřleté funkční 
období nově zvolenému děkanovi doc. 
Dr. Ing. Miroslavu Plevnému. Slavnostní 
inaugurace se konala 13. 4. 2010.

S nástupem nového vedení došlo k 1. 9. 
2010 k  restrukturalizaci kateder a  s  tím 
souvisejícím změnám personálního ob-
sazení. V současné době má Fakulta eko-
nomická pět odborných kateder a  pět 
dalších odborných pracovišť.

U příležitosti 20. let vzniku fakulta pořá-
dala dvě akce: setkání absolventů, které 
se uskutečnilo 28. srpna v prostorách fa-
kulty v  Chebu, a  slavnostní ples Fakulty 
ekonomické, který se konal 18. listopadu 
v plzeňském Parkhotelu. 

Fakulta 
ekonomická

Fakulta ekonomická byla založena v roce 
1990 a  v  současnosti je jednou z  osmi 
fakult Západočeské univerzity v  Plzni. 
Od počátku své existence fakulta působí 
na dvou místech - v Plzni a v Chebu.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdě-
lání ekonomického zaměření, zaměřuje 
se na pozitivní orientaci studentů k trhu 
práce a  životu ve  společnosti, prohlu-
buje spolupráci s  praxí a  absolventy 
fakulty, podporuje vědeckou činnost se 
zaměřením na regionální problematiku, 
orientuje studenty a učitele na meziná-
rodní spolupráci, a  to zejména v  rám-

ci EU, rozvíjí celoživotní vzdělávání, 
realizuje vzdělávací, vědeckou 

a  další spolupráci v  rámci 
ZČU v Plzni i s ostatní-

mi subjekty v  ČR 
i v zahraničí.

Významným 
milníkem v  roz-

voji fakulty byl aka-
demický rok 1996/1997, 

kdy bylo po úspěšné akreditaci 
zahájeno studium v  magisterském 

(inženýrském) stupni studia. V roce 2000 
v souvislosti s Boloňskou deklarací došlo 
k  přehodnocení původně inovovaného 
paralelního studia a  během roku 2001 
byla zahájena příprava inovace studij-
ních programů a  oborů tak, aby odpo-
vídala trendům EU. Od  akademického 
roku 2004/2005 jsou nově otevřeny 
studijní obory Management obchod-
ních činností na  bakalářském stupni 
a  Informační management na  bakalář-
ském i  magisterském stupni, od  roku 
2007 studijní obor Systémy projektové-
ho řízení na bakalářském stupni studia. 
V  roce 2005 bylo na  fakultě zahájeno 

vzdělávání v  doktorském studijním 
programu Ekonomika a  management, 

v oboru Podniková ekonomika a man-
agement. Aktuálně probíhá ino-

vace studia dle evropské-
ho standardu ECTS.

Výraznou předností 
Fakulty ekonomické jsou 

její rozsáhlé mezinárodní akti-
vity a  široká nabídka dlouhodobých 

i krátkodobých zahraničních stáží na vy-
sokých školách ve  Velké Británii, Dán-
sku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, 
Polsku, Španělsku, Portugalsku, Švéd-
sku, Finsku a USA. Počet studentů, kteří 
se ročně účastní dlouhodobých studij-
ních pobytů, je více než padesát. Nabíd-
ka těchto stáží plně pokrývá poptávku 
ze strany studentů fakulty. Po odborné 
stránce udržují pracovníci fakulty kon-
takty s  mnoha zahraničními instituce-
mi. Mezi významně aktivní patří např.: 
Marquette University (USA), University 
of Birmingham (Velká Britanie), Wirt-
schaftsuniversität Wien (Rakousko), 
Univerzita Limoges (Francie), Ekono-
mická univerzita Bratislava (Sloven-
sko) a  Univerzita Bayreuth (Německo). 
Rozvíjí se i  výměnné pobyty studentů 
v  rámci bilaterálních dohod (Mexiko, 
Rusko, Jižní Korea). Fakulta organizuje 
výuku pro zahraniční studenty v anglič-

Počty 

studentů 

/ absolventů 

(2010):  2 376 / 518

Bakalářský stupeň studia 

1 856 / 367

Magisterský stupeň studia 

481 / 149

Doktorský stupeň 

studia 

39 / 3
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Zástupce fakulty pro vnější 
vztahy a kontakt s absolventy

Ing. Barbara Trojanowská 

telefon: 377 633 024
e-mail: trojanow@fek.zcu.cz

(4)

(5)

(1) Budova fakulty v Plzni

(2) Budova fakulty v Chebu

(3, 5) Setkání absolventů v Chebu 28. 8. 2010

(4) Z plesu Fakulty ekonomické, Parkhotel Plzeň 18. 11. 2010

Plán 

činností 

s absolventy 

zahrnuje pravidel-

ná setkání a zasílání 

vybraných informací o ak-

cích fakulty, které by mohlý být 

pro absolventy zajímavé.

V srpnu 2010 se v Chebu uskutečnilo 

setkání absolventů u příležitosti 20 let za-

ložení Fakulty ekonomické. Na pro-

gramu byl turnaj v petanque, 

středověká bitva v rámci 

Valdštejnských slav-

ností a večerní 

setkání 

u grilu.

(1)

(2)

(3)
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Fakulta 
elektrotechnická
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Historie Fakulty 
elektrotechnické ve zkratce
1949  počátek výuky elektrotechniky 

na  bývalé Vysoké škole strojní 
a elektrotechnické v Plzni

1954  první absolventi – inženýři elekt-
rotechniky

1960  vznik samostatné Fakulty elektro-
technické (FEL) na VSŠE

1963  dokončena výstavba budovy FEL 
v Sedláčkově ulici 15

1990  rozdělení fakulty na FEL a FAV (Fa-
kulta aplikovaných věd)

1991  vznik Západočeské univerzity v Plzni
2000  výstavba nové budovy FEL na Ze-

leném trojúhelníku (kampus Bory)
2002  zaveden třístupňový strukturova-

ný systém studia (Bc. – Ing. – Ph.D.)
2003  otevření nových poslucháren v bu-

dově FEL na Zeleném trojúhelníku
2004  přestěhování fakulty z  historic-

kých prostor do  nové budovy 
(kampus Bory)

2010  zahájení projektu RICE – Regionální 
inovační centrum elektrotechniky

Věda a výzkum na Fakultě 
elektrotechnické
Oborové zaměření vědy a výzkumu vychá-
zí z odborného profi lu jednotlivých kate-
der FEL. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:

•  elektrické pohony, výkonová elektroni-
ka a elektromechanika

• energetika
• ekologie
• akustika
• elektronika

Smluvní výzkum na  FEL 
ZČU má dlouholetou tra-
dici a příjmy ze smluvního 
výzkumu představovaly 
v letech 2004 – 2009 více 
než čtvrtinu všech příjmů 
z  vědeckovýzkumných čin-
ností a služeb. V rámci projektů 
smluvního výzkumu stojí za  zmínku 
také granty, které získává FEL ZČU pravi-
delně každý rok od podnikatelských sub-
jektů na nákup zařízení a také rozšiřování 
a  inovace vzdělávacích programů. Mezi 
nejvýznamnější donátory FEL ZČU v této 
oblasti patří ČEZ – Nadace duhová ener-
gie, dále společnost CEPS, a.s., společnost 
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., 
město Plzeň a společnost E.ON Česká re-
publika, s.r.o. V letech 2004 – 2008 získala 
FEL na  modernizací laboratoří a  inovaci 
studijních programů téměř 8,7 mil. Kč

Fakulta elektrotechnická podporuje gran-
tové činnosti a výzkumné záměry. Důraz 
klade na spolupráci na projektech i jiných 
výzkumných institucí a partnerů z průmy-
slu. V neposlední řadě se snaží o zapojení 
do  projektů Evropské unie a  národních 
technologických center. Jedním z  klíčo-
vých směrů je i prohlubování spolupráce 
s  dalšími institucemi průmyslového i  vý-
zkumného charakteru na  poli regionál-
ním a národním i mezinárodním.

Z  hlediska magisterských, a  především 
doktorských studijních programů klade 
fakulta důraz na přípravu kvalitního zá-
zemí a  vybavení pro rozvoj budoucích 
odborníků v oboru. Podporuje mobilitu 
studentů a  jejich zapojení do  vědec-

kých aktivit i  na  zahraničních pracoviš-
tích univerzitního či výzkumného typu. 
V čele fakulty stojí doc. Ing. Jiří Hammer-
bauer, Ph.D.

KLUB ABSOLVENTŮ FEL
Promocí to nekončí…

Vzdělávání je ve  všech směrech tím je-
diným, co člověka provází celý život. 
Od  útlého mládí, kdy se snaží získat 
potřebné dovednosti, až po  stáří, kdy 
porovnává nabyté zkušenosti s  novými 
pohledy na svět.
Člověk – zejména technik – se musí ne-
ustále učit něco nového. Napadlo by in-

ženýrské absolventy před několika málo 
lety, že osobní počítač nebo mobilní te-
lefon bude běžnou součástí života? Aby-
chom udrželi krok s  dobou, musíme se 
neustále učit. Takže promocí to opravdu 
nekončí…

FEL chce být v kontaktu se svými ab-

solventy

„Fakulta elektrotechnická vytvářela 
podklady pro svůj klub absolventů po-
měrně dlouho. Myšlenka umožnit svým 
absolventům kontakt s  alma mater je 
stará stejně jako fakulta sama. Studen-
ti na  sebe dávali po  promoci aktuální 
kontakt v  podobě vyplněné kartičky, 
která se založila. Bohužel se údaje větši-
nou nepodařilo aktualizovat. Proto jsme 
přivítali možnost vytvoření klubu,“ říká 
Petr Řezáček, tajemník FEL. Registrace 
na stránkách ZČU a vyplnění aktuálních 
údajů fakultě umožní další spolupráci se 
studenty – absolventy i po jejich odcho-
du z fakulty.„I přesto, že je klub opravdu 
v první fázi svého vývoje, máme poměr-
ně dobrou představu, jak s ním chceme 
pracovat“, říká Petr  Řezáček. „Absol-
ventům bychom chtěli nabídnout řadu 
služeb a  umožnit jim komunikaci jak 
s  fakultou, tak i  mezi sebou. Vše závisí 
na tom, jakou podporu bude mít vybu-
dovaný systém na univerzitní úrovni.“

Absolventům chce fakulta nabídnout 

například:

•  kontakt na  vedení a  odborníky, mož-
nosti konzultace odborných problémů

•  skupinové prohlídky budovy a  speciali-
zovaných pracovišť pro akce absolventů 
(srazy skupin, ročníků, během dnů otevře-

ných dveří prohlídku pro 
absolventy i jejich děti)
•  zprostředkování kontak-

tů na  bývalé spolužáky 
(možnost dohledání ad-
res a  dalších údajů po-
skytnutých jednotlivými 
absolventy)

•  umožnění vzájemné 
komunikace v  Klubu 
absolventů (nástěnky, 
hromadné obesílání)

•  v  rámci systému možnost vytvoření 
vlastních skupin (kroužky, kamarádi 
z koleje apod.)

•  zaslání informačních materiálů z fakul-
ty – pozvánky na zajímavé akce (pouze 
se souhlasem obesílaného)

•  přístup k historickým materiálům o FEL
•  zprostředkování galerií fotografi í z pro-

mocí a dalších akcí
•  pracovní příležitosti ve  studovaném 

oboru
•  setkání se zástupci FEL v  oblastech 

mimo Plzeň (výjezdní akce)
•  možnost získání rešerší z  odborné ob-

lasti zájmu

S  absolventy by fakulta i  nadále ráda 
spolupracovala například při přednáš-
kách nebo ukázkách z praxe. S některými 
absolventy má již domluvené zadávání, 

konzultování i  oponentury témat baka-
lářských, magisterských i  doktorských 
závěrečných prací. V  případě úspěšné-
ho obhájení a  zájmu absolventa se tak 
snadněji navazuje kontakt s  potenciál-
ním zaměstnavatelem a doporučení zís-
kané během vlastní práce mimo fakultu 
je vždy dobrým startem pro praxi.
Vzhledem k  setrvalému poklesu zájmu 
o  technické vzdělávání fakulta spolupra-
cuje s odborníky při navazování kontaktů 
se středními školami, a to jak v nabídce ex-
kurzí, tak i samotné návštěvy škol. Osvěd-
čila se i spolupráce studentů FEL s podniky 
formou pracovní stáže ještě během studia.
„Pokud je někdo úspěšným absolven-
tem naší fakulty, jsme rádi, že si nene-
chá své úspěchy jen pro sebe. Přece jen 
na startu jeho kariéry se studium určitou 
měrou podílelo. Vítáme, když nám naši 
absolventi dávají o  svých úspěších vě-
dět.“ uzavírá Petr Řezáček.

Zástupce fakulty 
pro vnější vztahy

Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.

telefon: 377 634 004
e-mail: fi rt@kae.zcu.cz

Zástupce fakulty 
pro kontakt s absolventy

Ing. Petr Řezáček, Ph.D.

telefon: 377 634 003
e-mail: rezacek@kev.zcu.cz
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(1)  Robot inspirovaný fi lmem „Číslo 5 žije“ 
slouží jako ukázka komplexního elek-
tronicko-mechanického systému. Dvě 
řídící jednotky ovládají několik motorů 
pro pohyb a zajišťují kontakt s okolím 
pomocí různých typů snímačů.

(2) Mikroprocesová technika

(3) Laboratoř vysokého napětí

(2)

(1)



Posláním Fakulty fi lozofi cké ZČU je pře-
devším kvalitně zabezpečovat výuku 
v akreditovaných studijních programech 
humanitního, společenskovědního, fi -
lologického a  historického zaměření 
a  rozvíjet plnohodnotnou badatelskou 
činnost.
Fakultu fi lozofi ckou ZČU v  současné 
době tvoří Katedra fi lozofi e, Katedra 
politologie a mezinárodních vztahů, Ka-
tedra anglického jazyka a literatury, Ka-
tedra germanistiky a  slavistiky, Katedra 
románských jazyků, Katedra archeolo-
gie, Katedra antropologických a historic-
kých věd a Katedra sociologie. V čele fa-
kulty stojí doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Studijní programy Fakulty fi lozofi cké 
ZČU byly vytvořeny tak, aby vhodně do-
plňovaly nabídku studijních programů 
ostatních českých vysokých škol a  vy-
cházely vstříc aktuální struktuře vzdělání 
v zemích Evropské unie.
Studium Fakulty fi lozofi cké ZČU umož-
ňuje získat kromě vzdělání ve zvoleném 
oboru rovněž kvalitní jazykové znalosti, 
intelektuální fl exibilitu, kreativitu a me-
zioborový a všeobecně kulturní rozhled, 
jež jsou zárukou dobrého profesionální-
ho uplatnění na nesmírně dynamickém 
a  proměnlivém trhu práce jednadvacá-
tého století. Absolventi studijních oborů 
na  Filozofi cké fakultě jsou vybavováni 
dovednostmi využitelnými nejenom 
v akademické sféře, ale i v kontextu celé 
škály profesních rolí ve státním, soukro-
mém a nevládním sektoru.  
Pro vědecké bádání na  Fakultě fi lozo-
fi cké Západočeské univerzity v  Plzni je 
příznačná interdisciplinarita, podmí-

něná skladbou studijních programů 
a  zaměřením přednášejících. Tato 
mezioborová orientace by měla být 
doplněna a  vyvážena důsledným 

navazováním styků, spolupráce 
a výměn s domácími i zahraniční-

mi vysokoškolskými a vědec-
kými institucemi.

Fakulta a  její katedry spolupracují se za-
hraničními univerzitami v  rámci progra-
mu Erasmus-Sokrates při uskutečňování 
studentské a  učitelské výměny a  udržují 
kontakty s univerzitami v Evropě a Sever-
ní Americe. V  rámci výzkumných aktivit 
jednotlivých pracovišť fakulty je kladen 
důraz na využitelnost poznatků v oblasti 
praxe a na zapojení studentů.   
Dlouhodobým záměrem Fakulty fi lozo-
fi cké ZČU je vybudovat významné stře-
disko vzdělanosti a  bádání, které svým 
působením přispěje k všestrannému in-
telektuálnímu, duchovnímu i hospodář-
skému vzestupu západočeského regio-
nu a zařadí se mezi přední vysokoškolské 
instituce v zemi.
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Fakulta právnická ZČU v Plzni je nejmlad-
ší ze čtyř právnických fakult existujících 
na  veřejných univerzitách v  Praze, Brně 
a Olomouci. Fakulta vznikla v  roce 1993 
z  nadšení plzeňských právníků, za  pod-
pory města a  osobností z  Ústavu státu 
a  práva AV ČR. První studenti zasedli 
do  lavic v  roce 1993 a  první absolventi 
promovali v roce 1998. Fakulta má dnes 
více než 4 200 absolventů a studuje na ní 
více než 2100 studentů.
V  současné době má fakulta  akredito-
ván bakalářský studijní program Právní 
specializace – obor Veřejná správa, ma-
gisterský studijní program Právo a právní 
věda – obor Právo s právem konat rigo-
rózní řízení a doktorský studijní program 
Teoretické právní vědy – obory Občan-
ské právo, Obchodní právo, Trestní prá-
vo. V akademickém roce 2011/2012 zde 
bude přijímací řízení ve dvou studijních 
programech: Právo a právní věda – obor 
Právo a Právní specializace – obor Veřej-
ná správa. Fakulta nepořádá přijímací 
zkoušku, ale pro přijímání studentů vy-
chází z výsledků testů v rámci Národních 
srovnávacích zkoušek organizovaných 
společností SCIO – testů Obecných před-
pokladů ke  studiu a  Základů společen-
ských věd. Absolventi fakulty mají širo-
ké uplatnění zejména v  justici, ve  státní 

správě, v  advokacii, notářství ale i  pod-
nikové sféře, v  sociálních, zdravotních, 
školských a dalších institucích.  
Fakulta organizuje mezinárodní i  vnit-
rostátní teoretické konference v  oboru 
Právo jako pořadatel či spolupořadatel 
s  jinými institucemi. Stabilně rozvíjí za-
hraniční styky na  bázi pedagogických 
a vědeckých projektů. V roce 2010 napří-
klad uspořádala společně s  ELSOU me-
zinárodní konferenci s  názvem Správa 
obchodních korporací v  rekodifi kačních 
a evropských konotacích, uskutečnilo se 
Setkání mladých vědeckých pracovníků 
na Býkově, konala se Studentská vědec-
ká konference a  celá řada zajímavých 
přednášek. 
Pedagogický sbor fakulty je složen z  od-
borníků, kteří se aktivně podílejí či po-
díleli na  přípravě občanského zákoníku, 
obchodního zákona, insolvenčního zá-
kona, trestního zákoníku aj. Mimo jiné 
zasedají v  poradních orgánech Vlády ČR 
a  jsou soudci Nejvyššího správního sou-
du, Ústavního soudu, krajských či okres-
ních soudů. Řada pedagogů se etablovala 
z  prvních absolventů fakulty. Studenti 
fakulty se každoročně úspěšně zúčastňují 
prestižní soutěže Czech Moot Court Com-
petition v obchodním právu. V roce 2010 
se radovali z druhého místa. 

Rok 2010 představoval trojí změnu ve ve-
dení fakulty. K 8. 8. 2010 po zvolení mi-
nistrem spravedlnosti rezignoval na post 
děkana fakulty JUDr. Jiří Pospíšil. Vede-
ním fakulty byl do řádných voleb děkana 
pověřen prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš. Aka-
demický senát fakulty zvolil 13. 10. 2010 
děkanem prof. JUDr. Květoslava Růžičku, 
CSc. Fakulta nyní pokračuje v reformách, 
které zahájila po předloňské kauze s pro-
blematickým udělováním titulů.

  

KLUB ABSOLVENTŮ FPR
V  současné době má klub absolventů 
Fakulty právnické celkem 39 členů slo-
žených převážně z  akademických pra-
covníků působících na  fakultě. Fakulta 
se svými absolventy spolupracuje a  ko-
munikuje v  rámci profesních sdružení. 
Absolventi dosud nebyli organizováni, 
a  proto fakulta tuto aktivitu vítá. V  bu-
doucnosti očekává zvýšení počtu členů 
a rozvoj aktivit klubu.

Zástupce fakulty pro vnější 
vztahy a kontakt s absolventy

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

telefon: 377 637 564
e-mail: smrzova@ksp.zcu.cz

Fakulta 
právnická

Zástupce fakulty pro vnější 
vztahy a kontakt s absolventy

Mgr. Tomáš Hirt, Ph. D.

telefon: 377 635 314
e-mail: tomash@ksa.zcu.cz 
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Fakulta organizuje například  
i letní školu arabštiny a ivritu
(přednášející Karel Hrdlička)

v akademic
škály y prppp ofe
mém a nev
Pro vědeck
fi cké Zápa
příznačná
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Hlavním posláním Fakulty pedagogické 
ZČU je poskytovat vysokoškolské vzdělá-
ní učitelům a  dalším pedagogickým pra-
covníkům pro různé stupně a  druhy škol, 
školských i  mimoškolských výchovných 
a  vzdělávacích zařízení a  vyvíjet odpoví-
dající pedagogickou, vědeckovýzkumnou 
a uměleckou činnost. Vedle toho je na fa-
kultě možno studovat odborné bakalářské 
a navazující magisterské studijní programy, 
které jsou zaměřeny na poskytnutí kvalifi -
kačních předpokladů pro práci ve  státní 
a privátní sféře, v médiích, v kulturní oblasti 
a  v  neziskových organizacích a  umožňují 
rekvalifi kaci dospělých.

Fakulta pedagogická dosáhla v  uplynu-
lém období vrcholu svého extenzivního 
rozvoje z  hlediska počtu studentů i  po-
čtu zaměstnanců. V  akademickém roce 
2009/2010 úspěšně prošla institucionál-
ním hodnocením Akreditační komise 
a  získala akreditaci pro všechny baka-
lářské a  magisterské studijní obory až 
do  roku 2016. Závěrečná zpráva Akredi-
tační komise pozitivně hodnotí současný 
stav fakulty i stav přípravy učitelů. Vedení 
fakulty tak získalo cenný podklad pro roz-
hodování o dalším vývoji fakulty. 

Na Fakultě pedagogické působí 149 aka-
demických pracovníků a 2 898 studentů, 
z  toho 1 933 v  bakalářských studijních 
programech, 459 v  magisterských pro-
gramech, 446 v  navazujících magister-
ských programech a  60 v  doktorských 
programech. V  čele fakulty stojí doc. 
PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

Bakalářské studijní programy

Široká nabídka studijních oborů reagu-
je na potřeby praxe.

Fakulta nabízí sedm bakalářských studij-
ních programů různého typu. Tři z  nich 
jsou odborné, nejsou tedy  přípravou pro 
získání učitelské kvalifi kace – Ekonomic-
ká a regionální geografi e, Sociální práce, 
Tělesná výchova a sport. O tyto tři obory 
je standardně vysoký zájem. Ostatní ba-
kalářské obory jsou stavěny tak, aby tvo-
řily předstupeň k získání učitelské kvali-
fi kace. Specifi ckým bakalářským oborem 
je Učitelství pro mateřské školy. 

Navazující magisterské studijní 

programy

Fakulta má akreditovány navazující ma-
gisterské studijní programy Učitelství pro 
střední školy a Učitelství pro základní ško-
ly. S  výjimkou oboru Učitelství výtvarné 
výchovy pro střední a základní umělecké 
školy jsou tyto programy dvouoborové. 
V rámci těchto studijních programů jsou 
realizovány standardní dvouaprobační 
kombinace. 

Doktorské studijní programy

Fakulta v  současnosti nabízí tři doktor-
ské studijní obory v  rámci studijního 
programu Specializace v  pedagogice: 
Teorie vzdělávání ve fyzice, Teorie vzdě-
lávání v bohemistice a Informační a ko-
munikační technologie ve vzdělávání. 

Péče o handicapované studenty

Fakulta klade důraz na integraci studen-
tů se zdravotním postižením a  snaží se 
o  maximální vyrovnání jejich vzděláva-
cích příležitostí. Podpůrné aktivity jsou 
součástí poradenských služeb na  ZČU. 
Individuální poradenské aktivity zajišťují 
pracovníci Centra podpory znevýhodně-
ných studentů ZČU.

Výzkum a vývoj

V  pedagogické oblasti je výzkum obec-
ně zaměřen na  didaktickou transformaci 
oborových poznatků, tvorbu a  hodnocení 
učebnic, tvorbu multimediálních interaktiv-
ních materiálů a technologií a na sledování 
uplatnění studentů v  pedagogické praxi. 
V nepedagogické oblasti je výzkum vzhle-
dem k  multioborovosti kateder zaměřen 
na vyšší počet dílčích výzkumných směrů. 

Kvalita výuky a metody hodnocení

Stávajícími uplatňovanými mechanizmy 
hodnocení kvality výuky jsou monito-
ring studijních výsledků a  analýza pří-
čin neprospěchu, elektronický systém 
studentského hodnocení kvality výuky, 
pravidelná zpětná vazba od  studentské 
komory akademického senátu, dotaz-
níkové šetření u  externích examinátorů 
týkající se úrovně státních závěrečných 

zkoušek a  kvalifi kačních prací daného 
oboru a dotazníkové šetření u akademic-
kých pracovníků fakulty. Oblast zkvalit-
ňování vlastní pedagogické činnosti po-
dle výsledků dotazníkového šetření řadí 
pracovníci mezi nejdůležitější faktory 
rozvoje fakulty. Vedení fakulty považuje 
za  klíčové dále podporovat zapojování 
studentů do elektronického systému stu-
dentského hodnocení kvality výuky. Stá-
vající podíl studentů, kteří jej využívají, je 
již téměř 30 %, což vypovídá o narůstající 

důvěře v  uvedený systém. Přibližně 
polovina akademických pra-

covníků nastavení evaluace 
schvaluje, polovina jej 

však dostatečně ne-
využívá.

Celoživotní 

vzdělávání

Celoživotní vzdělávání 
se orientuje na  získání kva-

lifi kace v oblasti pedagogických 
věd, na  rozšíření odborné kvalifi -

kace a k výkonu specializovaných čin-
ností. V  programech studuje ročně cca 
550 studentů. Kromě toho fakulta nabízí 
krátkodobé vzdělávací programy, jako 
je např. Letní škola fyziky, Chemie a spo-
lečnost, kurz pro instruktory školního 
lyžování a bruslení, Úspěšná škola aneb 
psychodidaktika ve  školní praxi. Další 
skupinou programů jsou krátkodobé 
kurzy akreditované Radou celoživotního 
vzdělávání ZČU (např. muzikoterapie, ar-
teterapie). 

Ostatní aktivity

Fakulta pedagogická se velmi aktivně 
zapojuje do  informačních a  poraden-
ských služeb ZČU. Centrum didaktických 
a multimediálních výukových technolo-
gií na katedře technické výchovy fungu-
je již třetím rokem. Toto specializované 

poradenské a  experimentální pracoviš-
tě vzniklo v  roce 2008 a  poskytuje po-
radenské a  školicí služby pedagogické 
i  nepedagogické veřejnosti a  studen-
tům ZČU. Centrum spolupracuje s nakla-
datelstvími a výhradními dovozci vybra-
ných interaktivních a  multimediálních 
systémů. Mimo jiné tak svou činností 
poskytuje zpětnou vazbu od  uživatelů. 
Na  činnosti centra se podílí i  studenti. 
V  jeho rámci působí též psychologické 
a  speciálně pedagogické poradenství. 
Tyto služby pravidelně zajišťuje katedra 
psychologie  a katedra  pedagogiky. 

K významným aktivitám jednotlivých kate-
der a  celé fakulty patří pořádání celostát-
ních a mezinárodních konferencí a úspěš-
ná reprezentace studentů v  oblasti vědy, 
umění a sportovních činností – na Dnech 
vědy a techniky, v Českých akademických 
hrách, v českých a mezinárodních interpre-
tačních hudebních soutěžích apod. Kated-
ra psychologie každoročně pořádá spolu 
s Českomoravskou psychologickou společ-
ností Psychologické dny.   

KLUB ABSOLVENTŮ FPE

Na  Fakultě pedagogické funguje Klub 
absolventů od  ledna 2010 ve formě ob-
čanského sdružení registrovaného Minis-
terstvem vnitra České republiky. Hlavním 
cílem klubu je všemožně podporovat 
spolupráci fakulty s  jejími absolventy. 
Sdružení úzce spolupracuje s  vedením, 
dalšími zaměstnanci a  současnými stu-
denty fakulty. Zaměřuje se především 
na  učitele základních a  středních škol 
a  ve  spolupráci s  nimi usiluje o  to, aby 
fakulta připravující primárně budoucí 
učitele měla dostatečnou zpětnou vaz-
bu od lidí z praxe a mohla tak průběžně 
zkvalitňovat svoji činnost.

Samotné občanské sdružení Klub ab-
solventů FPE má v současné době zhru-
ba třicet aktivních členů. Spolupracuje 
však s dalšími nejméně dvěma stovkami 
absolventů fakulty, kteří se registrovali 
na stránkách univerzity do Klubu absol-
ventů ZČU. Tito absolventi dostávají in-
formační zpravodaj o činnosti fakultního 
klubu a jsou zváni na akce jím pořádané.
Do  budoucna klub plánuje připravit 
ve spolupráci s fakultou seminář týkající 
se problematiky přípravy budoucích uči-
telů a  využitelnosti poznatků získaných 
na  fakultě v  praxi. Vzniknout by měla 
rovněž databáze užitečných studijních 
materiálů vytvářených studenty FPE, na-
příklad v  rámci didakticky zaměřených 
předmětů. Tyto materiály by byly v uce-
lené formě dostupné absolventům, kteří 
by je mohli následně využít při výuce. To 
by mělo motivovat další absolventy fa-
kulty z řad učitelů základních a středních 
škol k zapojení se do činnosti klubu.  
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Na Fakultě 
pedagogické 
studuje v současné 
době 59 zahraničních 

studentů. Zástupce fakulty 
pro vnější vztahy

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.

telefon: 377 636 370
e-mail: jminhova@kps.zcu.cz

Zástupce fakulty 
pro kontakt s absolventy

Doc. Ladislav Čepička, PhD.

telefon: 377 636 402
e-mail: lcepicka@ktv.zcu.cz

Fakulta 
pedagogická
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Fakulta strojní je jednou z  nejstar-
ších fakult ZČU v Plzni a v tomto roce 
uplynulo již 50 let od  jejího založení. 
Fakulta se zrodila v přirozených pod-
mínkách západních Čech, které byly 
odjakživa rozvinutou průmyslovou 
oblastí v čele s významným strojíren-
ským podnikem Škoda. 

Ve  čtyřicátých a  padesátých letech 
20. století byla v  regionu pociťována 
stále silnější potřeba kvalitních, tech-
nicky vzdělaných odborníků, a  proto 
se začíná vážně uvažovat o  založení 
vysoké technické školy. V  roce 1949 
byla v Plzni založena technická vyso-
ká škola jako prozatímní fakulta ČVUT 
v Praze. Výuka byla zpočátku ovlivně-
na potřebami a  zaměřením Škodo-
vých závodů. Světově uznávaní od-
borníci Škodových závodů v  mnoha 
případech stáli u  zrodu jednotlivých 
odborných ústavů, později kateder, 
a  podíleli se na  formování jednotli-
vých oborů studia.
Významným letopočtem je akademic-
ký rok 1960/1961, kdy došlo k  rozdělení 
vysoké školy na  dvě samostatné fakulty 
– Fakultu strojní a  Fakultu elektrotech-
nickou. Fakulta strojní má v té době při-
bližně 870 studentů a  výuku odborných 
předmětů garantuje sedm odborných 
kateder.
Od  roku 1991 je ustavena Západočes-
ká univerzita, jejíž součástí se stala také 
Fakulta strojní jako jedna z  jejích sedmi 
zakládajících fakult. Dochází k zásadním 
úpravám studijních plánů a  studijních 
předpisů. Nové studijní plány magister-

ského studia jsou koncipovány pro dva 
nosné obory – Konstrukce strojů a zaří-
zení a Strojírenská technologie.
Dnešní Fakulta strojní se skládá z  pěti 
odborných kateder a  Katedry tělesné 
výchovy a sportu. Jedná se o dvě kated-
ry konstrukční – Katedru energetických 
strojů a zařízení a Katedru konstruování 
strojů, dvě katedry technologické – Ka-
tedru materiálu a  strojírenské metalur-
gie a  Katedru technologie obrábění, 
a  dále Katedru průmyslového inženýr-
ství a managementu. 

Vedle kateder působí na fakultě také dvě 
výzkumná centra – Centrum kolejových 
vozidel a Centrum tvářecích technologií. 
Prostřednictvím Katedry konstruování 
strojů je fakulta zapojena do  činnosti 
Výzkumného centra pro strojírenskou 
výrobní techniku a technologii při ČVUT 
v  Praze v  oblasti výpočtů a  konstrukce 
obráběcích a tvářecích strojů.
Kromě oblasti studijní klade fakulta stále 
větší důraz na oblast výzkumně vývojo-
vou a oblast spolupráce s průmyslovými 
partnery. V  poslední době věnuje ma-
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Fakulta 
strojní

Zástupce fakulty pro vnější 
vztahy a kontakt s absolventy

Doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.

telefon: +420 37 763 8260
e-mail: vanek@kks.zcu.cz
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a  získávání projektů v  rámci strukturál-
ních fondů EU. Příprava těchto projektů 
vedla fakultu k  důkladné analýze dosa-
vadního zaměření vědeckovýzkumné 
činnosti, neboť případné přijetí projektů 
může zásadním způsobem ovlivnit pod-
mínky výzkumu a vývoje na jednotlivých 
pracovištích.
V poslední době fakulta získala devět pro-
jektů v  rámci OPVK a  je spoluřešitelem 
projektu RTI (Regionální technologický in-
stitut) na MŠMT v celkové výši cca 134 mil 
Kč, který byl zahájen 1. 2. 2011. Vizí RTI je 
stát se v  budoucnu spolehlivým mostem 
mezi univerzitním výzkumem a potřebami 
aplikační sféry.

Fakulta strojní ZČU v Plzni za dobu své 
bohaté historie vychovala přes osm ti-
síc absolventů a působilo na ní mnoho 
uznávaných odborníků. Postupně se 
stala významnou vzdělávací a výzkum-
nou institucí uznávanou u  nás i  v  za-
hraničí. Fakultu strojní v současné době 
vede doc. Ing. Jiří Staněk CSc. 

KLUB ABSOLVENTŮ FST

Lidé na fakultě si již dlouho uvědomo-
vali, jak je pro fakultu i pro ně samot-
né důležitá spolupráce s  absolventy. 
Spolupráce samozřejmě dlouhodobě 
probíhala především na  úrovni osob-
ních kontaktů a  v  rámci řešení pro-
jektů, vedlejší hospodářské činnosti, 
sponzoringu, předávání odborných 
poznatků studentům při výuce, od-
borných přednášek a školení a  setká-
vání s  bývalými pracovníky fakulty.  
Mnozí absolventi všech stupňů studia 
také fakultu pravidelně navštěvovali 
a  spolupracovali s  ní v  oblasti výzku-
mu a  vývoje a  dalšího vzdělávání. 
I  přesto, že vše fungovalo poměrně 
uspokojivě pro obě zúčastněné stra-
ny, chyběla jasná vize či ucelenější 
koncepce a přetrvával pocit, že fakul-
ta dostatečně nevytváří vhodné pod-
mínky a  prostředí pro systematičtější 
a  účinnější spolupráci s  jejími absol-
venty. Vedení fakulty se tedy koncem 
roku 2009 rozhodlo zřídit Klub absol-
ventů Fakulty strojní a tento záměr re-
alizovalo počátkem roku 2010.

Přihlásit do klubu absolventů FST se mů-
žete na http://www.fst.zcu.cz/pro-absol-
venty

Nabídku Klubu absolventů FST lze 

shrnout do několika následujících 

stručných bodů:

•  zprostředkování kontaktů mezi 
studenty, pedagogy, výzkumníky 
a absolventy, kteří si mohou být 
vzájemně profesně užiteční

•  nabídka možností vzájemné spolu-
práce

•  zasílání informací o novinkách ze 
života fakulty

•  pozvánky na odborné, společenské, 
kulturní i sportovní akce

• organizace setkání absolventů
•  pomoc při zajišťování výuky stu-

dentů na FST (odborné přednášky 
na zajímavá témata)

•  spolupráce s absolventy při zajišťo-
vání odborné praxe

•  pomoc absolventům při hledání 
jejich profesního uplatnění

•  spolupráce v oblastech výzkumu 
a vývoje

•  spolupráce v oblasti dalšího vzdělá-
vání

•  diskusní fóra a intenzivnější vzájemná 
komunikace mezi členy klubu

(4)  FST zahájila nově výuku v oboru 
Stavba jaderně energetických zařízení

(2)   Bohuslav Mašek, Výzkumné centrum 
tvářecích technologií (FORTECH)

(1)  Studentská formule poutá pozornost 
návštěvníků MSV Brno

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)  Dětské postýlky vyvíjené ve spolupráci 
se společností LINET (tým pod vedením 
Stanislava Hosnedla)



Fakulta zdravotnických studií vznikla 
sloučením Vysoké školy v  Plzni, o. p. s. 
a ZČU v roce 2008.  V čele fakulty stála od 
počátku doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, 
Ph.D. Fakulta nabízí několik bakalářských 
studijních programů:

Ošetřovatelství 
Uplatnění: samostatné řízení a  poskyto-
vání ošetřovatelské péče v ambulantních 
i  lůžkových zdravotnických zařízeních, 
v  privátních ošetřovatelských organiza-
cích, v domácí a rodinné zdravotní péči. 
Absolventi získají kompetenci k provádě-
ní činností v  oblasti předcházení nemo-
cem, podpoře a  udržení zdraví. Ve  spo-

lupráci s lékařem se podílejí na prevenci, 
léčebné, diagnostické, rehabilitační, ne-
odkladné nebo dispenzární péči. 

Porodní asistence
Studijní obor Porodní asistentka umožňu-
je získat způsobilost k plnění ošetřovatel-
ských činností v lůžkových i nelůžkových 
zdravotnických zařízeních, v  privátních 
ošetřovatelských organizacích, v  domá-
cí a rodinné zdravotnické péči, na úseku 
péče o ženu během těhotenství, porodu 
a šestinedělí a péče o novorozence a dále 
péče o ženu na úseku gynekologie. 

Specializace e zdravotnictví 
Fyzioterapie

Absolventi mohou vykonávat činnost v rám-
ci preventivní, diagnostické, léčebné a reha-
bilitační péče v oboru fyzioterapie v léčeb-
ných preventivních zařízeních, v lázeňských 
zařízeních, v  ústavech sociální péče, reha-
bilitačních ústavech, v  agenturách domácí 
péče a v sanatoriích, a to na úseku léčebné 
tělesné výchovy a fyzikální terapie. 

Ergoterapie

Absolventi mohou vykonávat činnost 
v rámci preventivní, diagnostické nebo lé-
čebné a rehabilitační péče v oboru léčba 
prací v  léčebných a  rehabilitačních ústa-
vech, v ústavech sociální péče, v agentu-
rách domácí péče, v  sanatoriích. Najdou 
své uplatnění i ve vzdělávacích zařízeních 
pro zdravotně postižené děti a  mládež 
a v rekvalifi kačních kurzech pro zdravotně 
postižené občany, v  chráněných dílnách 
a  v  chráněném bydlení. Mohou působit 
v  úřadech práce a  ve  společenských or-

ganizacích usilujících o resocializaci zdra-
votně postižených občanů. Studenti po-
máhají při realizaci projektu Aktivní senior.

Radiologický asistent

Absolvent je schopen aplikovat výsledky 
vědy a  zapojuje se do  vědeckého výzku-
mu ve svém oboru. Kvalifi kace, schopnosti 
a  odborná role radiologického asistenta 
umožňuje vykonávání poradních, instruk-
tážních a řídících činností podle podmínek 
pracoviště. Radiologický asistent pracující 
v klinické oblasti musí být schopen se po-
dílet i na praktické přípravě studentů.                  

Zdravotnický záchranář

Absolvent získá odbornou způsobilost 
pro specializované činnosti v  systémech 
neodkladné péče a  na  odděleních akut-
ního příjmu ve státních i nestátních zdra-
votnických zařízení. Uplatnění je možné 
ve složkách Integrovaného záchranného 
systému (hasičský záchranný sbor, báň-
ská záchranná služba, vodní záchranná 
služba, horská záchranná služba, složky 
policie ČR aj.). Současně je způsobilý k vý-
konu zdravotnického povolání „Zdravot-
nický asistent“ k  poskytování ošetřova-
telské péče pod odborným dohledem. 
Studenti oboru se pravidelně účastní sou-
těží pořádaných záchrannými službami 
(Až na dno 2010, Záchranáři 2010 apod.)

Veřejné zdravotnictví 
Ochrana veřejného zdraví

Absolvent získá způsobilost k  práci při vý-
konu státního zdravotního dozoru, ve všech 
oborech hygieny a  epidemiologie na  kraj-

Fakulta 
zdravotnických 

studií 
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ských hygienických stanicích, resortu mi-
nisterstva vnitra a  ministerstva obrany, 
na  pracovištích zdravotních ústavů a  Stát-
ního zdravotního ústavu, na  specializova-
ných pracovištích institucí s náplní v oblasti 
fyziologické práce, toxikologie, psychologie 
práce a  pracovního lékařství, při výkonu 
státního dozoru v  ochraně životního pro-
středí, ve státní správě v oblasti ochrany ži-
votních a pracovních podmínek, v podniko-
vých útvarech ochrany a bezpečnosti práce 
a životního prostředí, v projekčních fi rmách 
a soukromých organizacích jako konzultant 
v oblasti životních a pracovních podmínek, 
v odborných fi rmách poskytující konzultač-
ní a poradenskou činnost v oblasti vědecké 
organizace a řízení práce a ochrany pracov-
ních a životních podmínek.

KLUB ABSOLVENTŮ FZS

Vedení fakulty činnost klubu podporuje 
a  v  současné době hledá cesty k  navá-
zání úzké spolupráce s  absolventy FZS. 
Klub absolventů bude využit v  rámci 
kurzů celoživotního vzdělávání jako 
možnost získat nové, kvalitní pedagogy, 
a  pro další vzdělávání zdravotnického 
personálu. Fakulta bude rozvíjet setká-
vání absolventů rovněž například for-
mou fakultního plesu apod.

(1) Projekt Aktivní senior

(2) Výuka fyzioterapeutů

(3) Výuka všeobecných sester

(4) Soutěž  záchranářů Až na dno

Zástupce fakulty 
pro kontakt s absolventy

Lenka Krejčí 

telefon: 377 633 718
e-mail: lkrejci@fzs.zcu.cz

Zástupce fakulty 
pro vnější vztahy

Ing. Martin Dezort

telefon: 377 633 703
e-mail: dezy@fzs.zcu.cz 

(2)

(3)

(4)

(1)
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Projekt Aktivní senior



Design kovu a  šperku v  Návštěvnickém 
centru Plzeňského Prazdroje. Studenti 
multimédií vytvořili krátké spoty pro kan-
didaturu a  ilustrátoři připravili animovaný 
fi lm Cesta do šumného města, ve kterém je 
použita kombinovaná animace předmětů 
a lidí s kreslenými pasážemi. Na projektech 
spojených s rokem 2015 bude Ústav umění 
a designu i nadále pokračovat.

Studentské projekty

Mezi nejdéle trvající projekty, na kterých 
ústav spolupracuje, jsou charitativní pro-
jekty zaměřené na  handicapované děti 
(Lavičky Plzeň) nebo arteterapie (projekt 
zaměřený na seniory). Jedním z řady pro-
jektů je Teendesign – designérská soutěž 
určená pro studenty gymnázií a středních 
škol, zaměřená v  letošním roce na  kera-
mický design, fashion design a  design. 
Další aktivitou je Figurama – každoroční 
mezinárodní projekt, jehož výsledkem 
je série výstav a  rozsáhlý katalog, který 
slouží i jako výukový materiál. Projekt má 
za cíl porovnávat přístup k fi gurální tvor-
bě (kresba, malba, socha) na partnerských 
univerzitách. Největší akcí je mezinárodní 
letní škola umění ArtCamp, která do ate-
liérů a  studií každoročně přiláká stovky 
uměnímilovných účastníků z  České re-
publiky a ze zahraničí. ArtCamp každoroč-
ně nabízí řadu novinek v podobě nových 
kurzů, zajímavých umělců z ČR a zahraničí 
nebo doprovodného programu. 

Uspěchy studentek designu

Kreativita studentů se odráží i  v  jejich vý-
sledcích v  rámci mezinárodních soutěží. 
Příkladem je studentka druhého ročníku 
oboru Ilustrace a grafi ka – Mediální a didak-
tická ilustrace Rufi na Bazlová, která v mezi-
národní soutěži Mladý obal 2010 zvítězila 
v kategorii Komiks. Do soutěže se mohou 
hlásit mladí designéři do  30 let a  letos se 
v  ní objevilo 550 prací. Největším úspě-
chem Ústavu umění a designu je pak opa-
kované vítězství v celosvětové soutěži Arts 
of Fashion v  USA v  oboru fashion design. 
Minulý rok uspěla studentka Iva Solilová 
a poslední ročník vyhrála Lenka Marková. 

V  rámci mezinárodní spolupráce pode-
psalo vedení ústavu partnerské smlouvy 

s Miami University a University of Hous-
ton-Clear Lake v USA.

Nová budova budoucí fakulty

V prosinci 2010 došlo k položení základního 
kamene nové budovy. Přestěhování ústavu 
do moderní a pro potřeby umělecké školy 
speciálně navržené budovy bylo nezbytnou 
podmínkou jejího dalšího rozvoje. Po  na-
stěhování do nové budovy se Ústav umění 
a designu zároveň transformuje na fakultu. 
Budova je založena na  velikých, variabilně 
příčkovatelných halách. Půjde vlastně o ve-
likou továrnu na umění pro cca 550 studen-
tů a osmdesát pedagogů. Mimo standardní 
ateliéry bude v  budově zvukové studio, 
animační studio pro natáčení animovaných 
fi lmů a  videoklipů a  multifunkční prostor 
pro nová média, který může fungovat jako 
ateliér multimédií, ateliér pro práci se svět-
lem, fi lmové studio nebo i  divadlo. Jedna 
ze stěn je odsunutelná a jeviště se tak může 
otevřít směrem k amfi teátru pro pět set di-
váků. Východy z ateliérů vedou do velkého 
obezděného venkovního ateliéru o rozloze 
asi 1000 m2, kde mohou studenti praco-
vat na  rozměrnějších prostorových dílech. 
Uvnitř budovy budou učebny, ateliéry, ga-
lerie, pracovny pedagogů a příslušné záze-
mí. Vzniknou rovněž speciální komíny pro 
keramickou a  výhledově i  kovářskou pec. 
Budova je vstřícná i vůči handicapovaným 
návštěvníkům. Investorem výstavby je Zá-
padočeská univerzita v Plzni, která na reali-
zaci získala prostředky z MŠMT. 

KLUB ABSOLVENTŮ UUD

V současné době připravuje Ústav umění 
a  designu podklady pro vznik klubu ab-
solventů, který by měl začít plně fungovat 
v průběhu roku 2011. Absolventi Ústavu 
umění a designu založí neziskovou orga-
nizaci, která bude s  ústavem intenzivně 
spolupracovat. Vznikne tak jakási umělec-
ká unie, sdružující absolventy 
i pedagogy. Každé čtyři roky 
bude připravovat kvadri-
enále – umělecký salon, 
kde budou absolventi 
prezentovat svá díla. 
Využijí k  tomu již vý-
stavní prostory nové 
budovy.

Ústav umění 
a designu

(1)  Módní přehlídka připravená studentka-
mi ateliéru Fashion designu (model Ivy 
Solilové, který byl oceněn na soutěži Arts 
of Fashion 2009 ve Philadelphii a Národní 
cenou za studentský design 2010)

(2)  Slavnostní akt poklepání základního   
kamene nové budovy UUD  

(3)  Vernisáž mezinárodní výstavy FIGURAMA 
2010

(4)  Studentka Lenka Marková získala oceně-
ní v kategorii doplňků na soutěži Arts of 
Fashion 2010 v San Franciscu za lodičky 

inspirované lyžařskými přezkáči. 
Lenka Karasová se dostala do 
fi nále soutěže s hedvábnými 
šaty inspirovanými slovenskou 
výšivkou.

Zástupce ústavu 
pro vnější vztahy

Bc. Miroslav Popel

telefon: 377 636 716
e-mail: mpopel@uud.zcu.cz 

Zástupce ústavu 
pro kontakt s absolventy

MgA. Mgr. Bedřich Kocman 

telefon: 377 636 744
e-mail: bkocman@uud.zcu.cz 
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Ústav umění a  designu Západočeské 
univerzity v  Plzni vznikl v  roce 2002 nej-
prve na  úrovni katedry, od  roku 2004 je 
samostatným ústavem na  úrovni fakulty. 
Studuje na  něm více než čtyři stovky po-
sluchačů ve  čtrnácti bakalářských a  sed-
mi magisterských studijních programech. 
Šanci ke  studiu dostávají každoročně 
i  výtvarně nadaní studenti ze zahraničí – 
v současné době jsou zde zapsáni studenti 
z Francie, Německa, Uzbekistánu, Běloruska, 
Ruska, Ukrajiny a Slovenska. Ústav se zamě-
řuje na užité umění a design, jeho specifi kem 
je úzká spolupráce s ostatními fakultami, dů-
raz na  interdisciplinaritu a  internacionalitu. 
Působí zde řada významných českých uměl-
ců –  prof. Jiří Barta (animovaná tvorba), prof. 
Jiří Beránek (sochařství), prof. Boris Jirků (fi -
gurální kresba), doc. Helena Krbcová (fashi-
on design), prof. V. K. Novák, (design šperku), 
prof. Adéla Matasová Teisingerová (interme-
diální a prostorová tvorba), prof. Zdeněk Zie-
gler (grafi cký design), doc. Milena Dopitová, 
doc. Irena Jůzová, doc. J. Kornatovský, doc. 
František Steker (grafi cký design), akad. mal. 
Mikoláš Axmann (grafi ka), akad. soch. Fran-
tišek Pelikán (design), M.A. Richard Frederick 
Drury a PhDr. Jan Mergl (dějiny umění), doc. 

Josef Mištera a M. A. Barbara Šalamounová 
(ilustrace) a další.

Výstavy a prezentace

Mezi pravidelné akce Ústavu umění a desig-
nu patří výstavy klauzurních prací studentů 
všech bakalářských i  navazujících magi-
sterských oborů za  zimní a  letní semestr 
ve sklepních prostorách Univerzitní galerie 
v centru města a v Avalon Business Centru. 
Řada výstav probíhá i v Galerii Nad schody 
v budově Fakulty elektrotechnické. V rámci 
plzeňského Festivalu českých fi lmů FINÁLE 
v sekci „Nové fi lmy plzeňských tvůrců“ pre-
zentovali studenti devět krátkých fi lmů. 

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 

2015

Ústav umění a  designu měl rovněž vý-
znamný podíl na kandidatuře města Plzně 
na  Evropské hlavní město kultury 2015. 
Studenti vytvořili stovky variant plakátů 
propagujících kandidaturu města Plzně, 
desítky plakátů pro Divadlo J. K. Tyla, množ-
ství upomínkových předmětů, navrhli de-
sign prezentačních panelů, laviček i zastá-
vek. V souladu s konceptem témat plzeňské 
kandidatury řešili odpovídající zadání – pl-

zeňské řeky, významné osobnosti Plzně 
a okolí, spolupráce vědy a techniky s umě-
ním, identita minority atd. Vznikly grafi cké 
cykly o Plzni a jejích lidech, sady pohlednic, 
komiksové dějiny Plzně, Plzeňské pověsti, 
Kramářské písně a obrázkové knihy o Plz-

ni, jejích významných 
osobnostech, o  Ško-
dovce, divadle, pivova-
ru a jiných významných 
fi rmách a  institucích. 
Formou komiksu zpra-
covali studenti rovněž 
autentické osudy ci-
zinců žijících v  Plzni. 
Ve  spolupráci s  univer-
zitním Výzkumným cen-
trem Nové technologie 
vytvořila studentka 
oboru Fashion design 
kostým, ve  kterém jed-
na z manažerek projek-
tu prezentovala projekt 
kandidatury před ko-
misí. Výtvory univerzit-
ních sochařů mohli lidé 
obdivovat v  průběhu 
srpna v  plzeňských uli-
cích, instalaci oboru 

w
w

w
.

u
u

d
.

z
c

u
.

c
z

 

(3)

(1)

(2)

(1)

(4)



dále spolupracuje s mnoha renomovanými 
výzkumnými institucemi a vysokými škola-
mi v  zahraničí, zejména v  oblastech foto-
voltaických aplikací, laserových technologií 
a polymerních kompozitů.

Kromě spolupráce v rámci projektové 

a  komerční činnosti nabízí NTC i  ex-

pertní činnost externím zájemcům. 

Jde zejména o:

•  modelování technických systémů při 
rychlých dynamických jevech a  ex-
trémním zatěžování, 

•  měření stacionárních i  přechodných 
stavů systémů, 

• tvorbu algoritmů na míru, 
•  modelování materiálů se složitou 

vnitřní strukturou, 
•  měření teplotních polí kontaktními 

i bezkontaktními metodami, 
•  měření tepelných a  optických vlast-

ností materiálů, zbytkových napětí 
v materiálech, návrhy laserových tech-
nologických systémů pro značení, ob-
rábění, svařování a tepelné zpracování 
materiálů,

•  technologie výroby polymerních 
a  geopolymerních kompozitů a  hyb-
ridních materiálů využitelných ve stro-
jírenství a stavebnictví,

•  termickou analýzu metodami DSC, 
TGA, DMA a TMA, 

•  měření teplotně závislých viskoelas-
tických vlastností kompozitů, teplot-
ní degradace polymerních materiálů 
a měření termokinetických parametrů 
reaktoplastických matric,

•  mikroskopické, spektrální a  difrakční 
diagnostické techniky a  nanoinden-
tační a tribologické měření.

Vizí NTC do roku 2015 je stát se význam-
ným pracovištěm uznávaným v  celém 
evropském prostoru v  oblasti výzkumu 
a vývoje zejména neželezných materiálů.

Nové technologie  
– Výzkumné 

centrum 

(2) Měření tepelných toků z požáru

Nové technologie – Výzkumné centrum 
(NTC) vzniklo v rámci programu výzku-
mu a  vývoje MŠMT jako centrum apli-
kovaného výzkumu. Současně bylo též 
konstituováno akademickým senátem 
jako vysokoškolský ústav Západočes-
ké univerzity v  Plzni. Činnost zahájilo 
v  roce 2000 a  loni tedy oslavilo deset 
let úspěšné existence. Zabývá se apliko-
vaným výzkumem s  výraznou složkou 
problémově orientovaného výzkumu 

technologických procesů, technických 
i  netechnických dynamických systémů 
a  materiálů. NTC klade důraz na  sou-
středění duševní i materiální výzkumné 
kapacity na  rozvoj nových technologií. 
Mimo jiné pořádá odborné semináře, 
kurzy a školení, mnohé z nich jsou ori-
entovány též na širokou veřejnost. Sna-
hou NTC je rovněž motivovat studenty 
pro práci v oboru (například i krátkodo-
bými brigádami).

Mezi klíčové kompetence NTC lze zařadit 
počítačové modelování systémů s respek-
továním struktury vedoucí na  silně neli-
neární a sdružené úlohy, výzkum chování 
materiálů a  diagnostiku jejich charakteri-
stických vlastností s  cílem predikce jejich 
chování. Mezi novými klíčovými aktivi-
tami dominují výzkum, chování a  tvorba 
nových materiálů (materiály na  bázi kře-
míku, polymerní struktury, kompozity, 
tenkovrstvé materiály) a  jejich využití 
ve fotovoltaice, mikrosystémové technice, 
stavebnictví, strojírenství a energetice, ob-
novitelné zdroje energie a čistota ovzduší.

NTC spolupracuje s  komerčními subjek-
ty formou projektů podporovaných EU, 
MŠMT a MPO, konkrétní potřeby komerč-
ních subjektů řeší formou zakázek. Vý-
znamnými průmyslovými partnery NTC je 
cca padesát subjektů v  České republice. 
Mezi nejvýznamnější výzkumné partnery 
patří ústavy Akademie věd ČR, MFF UK, 
VŠCHT atd. Významnou vazbu na zahranič-
ní pracoviště NTC získalo a nadále získává 
prostřednictvím projektů 6. a 7.  rámcové-
ho programu Evropské komise, na  jejichž 
základě řešilo či stále řeší čtyři projekty, 
z nichž jeden je zaměřen na materiálovou 
analýzu, dva na bezpečnost v dopravě a je-
den na biomechaniku. NTC je členem Tech-
nologické platformy Strojírenství a  České 
membránové platformy. Spolupráce s  vý-
zkumnými pracovišti i průmyslovými pod-
niky bude ještě výrazně posílena projek-
tem CENTEM (Centrum nových technologií 
a materiálů) podporovaným strukturálními 
fondy EU operačního programu VaVpI, kte-
rý bude NTC v letech 2010 – 2014 řešit. NTC w
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Sídlo NTC

(1)  Brigádnik v tribologické laboratoři, připravující experiment na vysokoteplotním tribome-
tru, který měří koefi cient tření a opotřebení. Student byl zapojen do práce na společném 
projektu MPO se Škoda Výzkum s.r.o., kde vytvářejí žárové nástřiky zvyšující odolnost proti 
opotřebení, jejichž vlastnosti jsou pak hodnoceny v NTC. 
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(3)  Laserové zpracování a žárové testování 
materiálu(1)

(2)

(3)



w
w

w
.

u
j

p
.

z
c

u
.

c
z

 

Ústav 
jazykové 
přípravy 

Ústav jazykové přípravy Západočeské 
univerzity v Plzni vznikl v roce 2008. Dů-
vodem byla snaha sjednotit jazykovou 
přípravu studentů ZČU a reagovat na po-
žadavky zaměstnavatelů v regionu na ja-
zykovou vybavenost absolventů. 

Po  celou dobu existence Západočeské 
univerzity v Plzni měli studenti možnost 
se zdokonalovat v  cizích jazycích, aby 
byli schopni nejen komunikovat na pro-
fesní úrovni, ale také číst odbornou ci-
zojazyčnou literaturu a absolvovat stáže 
na  zahraničních univerzitách. Kvalitní 
jazyková příprava vždy přispívala k atrak-
tivnosti studia na ZČU.

Ústav jazykové přípravy poskytuje 
jazykovou přípravu studentům osmi 
fakult ZČU a Ústavu umění a designu. 
Jedná se o  kurzy angličtiny, němčiny, 
francouzštiny, španělštiny, italštiny, 
ruštiny, portugalštiny, nizozemštiny, 
rumunštiny, češtiny pro cizince a  lati-
ny. Studenti mohou studovat obecné 
jazyky nebo jazyky zaměřené na  pro-
fesní a  odbornou komunikaci. Obvyk-
le se jedná o  povinně volitelné nebo 
volitelné předměty. V  souladu s  Dlou-
hodobým záměrem ZČU usiluje ústav 
o  zvýšení jazykových kompetencí ab-
solventů, umožňujících zvyšovat kon-

kurenceschopnost našich studentů 
na evropském pracovním trhu.

Ústav jazykové přípravy spolupracuje 
s profesními organizacemi v Evropě a za-
pojuje se do komunikace o budoucnosti 
jazykového vzdělávání v  Evropě. Zastu-
puje ZČU v  mezinárodní organizaci ICC 
The European Language Network, která 
sdružuje vzdělávací a profesní organiza-
ce zabývající se jazykovým vzděláváním 
dospělých. Spolupracuje na  mezinárod-
ních projektech, jako jsou tvorba jazyko-
vých portfolií, diseminace mezinárodní-
ho certifi kátu pro metodické vzdělávání 
učitelů vyučujících dospělé, interkulturní 
komunikace apod. Od  podzimu 2010 
pracuje na rozsáhlém projektu, jehož vý-
sledkem bude inovace jazykové přípravy 
na ZČU.

Ústav jazykové přípravy je členem me-
zinárodní organizace CercleS (European 
Confederation of Language Centres in 
Higher Education), sdružující jazyková 
centra vysokých škol, a  mezinárodní 
organizace IATEFL (International Asso-
ciation of Teachers of English as Fore-
ign Languages). Pořádá přípravné kur-
zy na  mezinárodně uznávané zkoušky 
TELC a jeho učitelé jsou zároveň akredi-
tovaní examinátoři. 
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Našli jste při studiu čas i na zábavu? 

Byli jsme mladí a kromě studia jsme se 
zajímali i  o  muziku, ke které  nás vedli 
kantoři už na střední škole. Měli jsme 
takový malý studentský orchestr – kdo 
uměl na něco hrát, ten hrál, nikomu ne-
vadilo, že to bylo amatérské. Plzní pro-
šla americká armáda a byla tudíž posvě-
cená jazzem Glenna Millera, to bylo pro 
nás hlavní téma. Uměli jsme hrát s no-
tami i bez nich a několik let jsme hráli 
v docela slušném obsazení – tři trumpe-
ty, dva trombóny, asi tři saxofony, skoro 
jako Millerův ansámbl. Kromě jazzové-
ho orchestru tu existovaly i další vyso-
koškolské soubory, například soubor 
domažlických muzikantů, kteří skvěle 
ovládali základy dudácké muziky. Jed-
ním z jejich tanečníků byl profesor Ku-
neš, který dnes působí ve  výzkumném 
centru ZČU Nové technologie.

Kam vedly vaše kroky po promoci?

Já jsem po vystudování na škole rov-
nou zůstal jako asistent, ovšem ne po 
celou dobu. V  osmašedesátém jsem 
prohlásil, že sovětská vojska udělala 
hrubou chybu, když sem vpochodova-
la – bylo to pro mě jako pro slavjanofi -
la velké zklamání. Za normalizace jsem 
byl kvůli tomto výroku odsunut do 
Škodovky a strávil jsem asi patnáct let 
v  „lokomotivce“. Přesto mám na toto 
období dobré vzpomínky, byla tam 
docela rozumná parta. Protože jsem 

tam ale byl „za trest“, nemohl jsem ni-
kam vyjet, měl jsem zapovězené i Rus-
ko. Postižena byla samozřejmě celá 
rodina, synové se nedostali na gymná-
zium, žena to odnesla špatným kádro-
vým posudkem, bylo s tím spojené i fi -
nanční omezení, takže jsme se museli 
hodně uskrovnit. Takových příběhů ale 
tehdy bylo samozřejmě hodně.

Proč jste si vybral zrovna elektro-

technický obor?

Já jsem nastoupil do Plzně na fakultu 
spojenou se Škodovkou, protože to 
bylo pro mě nejblíže a chtěl jsem dělat 
silnoproud. Na konci druhého ročníku 
sice přišla výzva, abychom se přehlásili 
do Prahy na slaboproud, ale zůstal jsem 
u původního zaměření. Slaboproud mě 
bavil dříve, jako kluka – dnešní děti jsou 
zavaleny elektronickými hračkami, nás 
tehdy lákala zařízení, která tu po vál-
ce nechali Němci a  Američani. Jakmile 
tehdy kluci našli nějaký přijímač, hned 
si hráli s elektronkami.

A  kdy jste v  sobě objevil učitelské 

vlohy?

Učitelem byl už můj otec, působil na ves-
nici v  pohraničí. Po první světové válce 
byly platy učitelů tak nízké, že často to 
nevyšlo ani na celý měsíc živobytí. Táta 
měl tenkrát to štěstí, že bydlel na malé vsi 
u sedláka, který měl několik děti. Ty učil 
číst a psát a za to si ve sklepě mohl odlít 

mléko a ukrojit kus chleba. Takže na tom 
byl líp než jeho kamarádi, kteří, aby se 
uživili, vyhrávali na svatbách a pohřbech. 
Uživit se i s manželkou a dětmi, to býval 
pro učitele vždycky velký problém. 

Vy ale jistě máte učitelské geny 

v krvi, když jste se po revoluci vrátil 

zpět na fakultu

V  90. letech za mnou přišli kamarádi, 
jestli bych šel ze Škodovky zase do ško-
ly. Šel jsem rád a pokračoval jsem v tom, 
čím jsem se zabýval celý dosavadní ži-
vot, tedy v problematice měření a mě-
řicích přístrojů. Už ve Škodovce jsem 
se ocitnul v  prostředí, kde byla nejen 
dobrá parta lidí, ale i prostředky na ná-
kup nových přístrojů. Takže jsem se tam 
dostal k velmi jednoduchým počítačům 
– tenkrát se říkalo ještě kalkulátor a celá 
paměť toho přístroje měla 3 kB pro pro-
gram i pro data. Veškerý software jsme 
si museli udělat sami. Kromě toho jsem 
také vedl a vyhodnocoval prototypové 
zkoušky elektrických lokomotiv. 

Sledujete i dnes dění na vaší fakultě?

Já těm dnešním mladým moc fandím, 
zejména proto, že se musí zároveň sta-
rat kromě vlastního výzkumu i o to, kde 
na něj sehnat peníze. Snad vše dobře 
dopadne pro ně i pro fakultu. Držím jim 
palce a budu sledovat další vývoj.

Ptala se Kamila Kvapilová

Hráli jsme     jako  Millerův ansámbl

DOC. ING. VÁCLAV 
ČTVRTNÍK, CSC. (*1932) 

Rodák z Kozlova u Střelských Hoštic pů-
sobil na Katedře technologií a měření 
Fakulty elektrotechnické ZČU. 
V letech 1990 – 1994 stál v čele 
fakulty jako děkan. Svoji 
vědeckovýzkumnou 
činnost orientoval 
na elektronické 
měřicí sys-
témy.

K  rozhovoru 
jsme pozvali jed-

noho z  nejstarších 
absolventů Fakulty elekt-

rotechnické. Během studií a ná-
sledného působení na fakultě měl 

možnost sledovat její dětské krůčky, 
pubertu i zralost dospělé dámy. Václav 

Čtvrtník spojil s  plzeňskou technikou 
velkou část svého profesního života.

Pane docente, jak vypadaly samot-

né začátky vaší fakulty?

Já jsem začal studovat elektrotechnic-
kou fakultu v roce 1951, kdy působila 
v  Plzni druhým rokem, a  končil jsem 
v roce 1954. Tehdy to byla ještě odnož 
pražské ČVUT, založená speciálně pro 
Škodovku, která potřebovala inže-
nýry. Elektrikáři nastupovali do ETZ 
v  Doudlevcích a  dostávali se velmi 
rychle na vedoucí místa, protože Ško-
dovka byla tehdy víceméně „prázdná“. 
Absolventi předcházejícího, prvního 
ročníku fakulty, kteří končili v  roce 
1953, patřili mezi tamějšími inženýry 
ke špičce. Z  těch známějších to byli 
třeba profesor Kule nebo profesor Ku-
bík. Také oni později působili dlouhá 
léta na Fakultě elektrotechnické.

Václav Čtvrtník (druhý zprava) se svými spolužáky na slavnostním galavečeru Festivalu absolventů



Svou činnost zahájila Univerzita třetí-
ho věku (U3V) Západočeské univerzity 
v Plzni v  roce 1992. Vzdělávání na této 
instituci nejprve probíhalo jako cyklus 
přednášek z  nejrůznějších oborů, od 
roku 1996 se studium U3V ustanovilo 
jako tříleté. Na rozdíl od jiných univer-
zit třetího věku není omezena věkem 
zájemců ani předchozím dosaženým 
vzdělání a  jednou zapsaní posluchači 
mají možnost studovat bez časového 
nebo studijního omezení. Znamená to 
tedy, že úspěšní účastnící nejsou vylou-
čeni po absolutoriu, ale mohou se zno-
vu zapsat ke studiu, mohou, ale i nemu-
sí plnit podmínky zápočtu nebo můžou 
docházet pouze na přednášky. Ty jsou 
na U3V koncipovány jako přehled, kte-
rý absolventům umožňuje orientovat 
se v  probrané látce, ale i  jako soubor 
poznatků, který má vést k hlubšímu po-
znání dané vědní disciplíny. Přednášky 
se konají jedenkrát za čtrnáct dní po 
dvou vyučovacích hodinách, celkem je 
tedy osm setkání za semestr. Podle cha-
rakteru studovaného oboru se do výuky 
zařazují také praktické činnosti a exkur-
ze. Prověrka znalostí bývá vždy ke konci 
semestru, zpravidla formou zpracování 
semestrální práce či řešení testových 

otázek. Po absolvování předepsaných 
náležitostí, tedy 50 % úspěšné docház-
ky v  semestru a  splnění semestrální 
práce, je posluchačům uznán semestr 
studia. Absolventem se účastník U3V 
stává, pokud absolvoval výuku v rozsa-
hu minimálně šesti předmětů a alespoň 
čtyři předměty z  nich v  rámci jednoho 
studijního oboru. 

Zájem o studium U3V roste

Počty účastníků U3V ZČU neustále ros-
tou. V roce 1992 začínala s 85 účastníky, 
v akademickém roce 2008/2009 již bylo 
zapsáno 583 účastníků, o  rok později 
648 účastníků s celkovými 898 zapsaný-
mi předměty a v roce 2010/2011 je to již 
téměř tisícovka posluchačů. 

Kapitola z historie U3V

V roce 2001 se stala Vysoká škola v Plzni 
první neuniverzitní vysokou školou v ČR 
nabízející vzdělávání v  bakalářských 
zdravotnických programech. Vysoká 
škola se zároveň otevřela seniorské ve-
řejnosti a  začala realizovat vzdělávání 
v oblasti správného životního stylu u se-
niorů. Z  původních dvaceti poslucha-
čů její Univerzity třetího věku vzrostl 
v  akademickém roce 2006/2007 počet 

na devadesát. Výuka většinou probíhala 
v  cyklu přednášek s  praktickým cviče-
ním ve skupinách, které byly vedeny od-
bornými asistenty z oboru fyzioterapie. 
Na Univerzitu třetího věku navazoval 
Klub absolventů, který přinášel novinky 
z jednotlivých medicínských oborů a zá-
roveň se věnoval i ostatním činnostem. 
Vysoká škola v  Plzni se v  červnu 2008 

sloučila se Západočeskou univerzitou 
v  Plzni a  nadále funguje jako Fakulta 
zdravotnických studií. Její Univerzita 
třetího věku se sloučila s  Univerzitou 
třetího věku ZČU. Společným studijním 
oborem v akademickém roce 2008/2009 
byla Biomedicína se studijními předmě-
ty Fyzioterapie a Klinická anatomie.   

Každý si vybere

Nabídka programů Univerzity třetího 
věku v Plzni je vskutku rozmanitá: v loň-
ském akademickém roce mohli zájemci 
navštěvovat přednášky z architektury, ar-
cheologie, biologie, biomedicíny či dějin 
užitého umění, studovali kresbu a  mal-
bu, přírodní vědy, sociologii nebo počíta-
čové kurzy. U3V organizuje také interdis-
ciplinární přednášky, které mají za úkol 
aktivizovat posluchače, rozšířit jejich 
obzory a  povzbudit k  setkávání i  mimo 
zapsané přednášky. Výsledkem účasti na 
takové přednášce může být i zjištění, že 
obor, který člověk odsouval jako nezají-
mavý, obával se jeho náročnosti či ho za 
školních let neměl v oblibě, může být vel-
mi atraktivní. Atraktivní jsou i  samotné 
názvy interdisciplinárních přednášek – 
Člověk ve světě fi nancí, Mozkový trénink, 
Starověké civilizace jako kolébka práva, 
Den o zdraví nebo Genealogie. 
U3V v Plzni nabízí vzdělávání i pro seni-
ory v  Sokolově, Tachově a  v  Klatovech. 
Pobočka U3V je také na Ekonomické fa-
kultě ZČU v Chebu.
V  letošním akademickém roce mohou 
posluchači volit mezi předměty Divadla 
malých forem, Ekonomické aspekty ži-
vota, Spiritualita, věrouka, dějiny a etika 

křesťanství, Základy astronomie, Psycho-
logie, Evropská literatura, Hovory o ma-
tematice, Přírodní vědy aktivně a pokra-
čující Dějiny užitého umění. Zápisy na 
akademický rok 2011/2012 budou probí-
hat první týden v září v areálu Ekonomic-
ké fakulty ZČU v Plzni, Husova 11.
Na spokojené účastníky celoživotního 
vzdělávání se těší všichni pracovníci 
a  spolupracovníci Univerzity třetího 
věku Západočeské univerzity v Plzni.

Do důchodu? Ne, do školy!
Kontakt:
Bc. Magdalena Edlová, DiS.
Univerzita třetího věku
Západočeská univerzita v Plzni
Husova 11
tel.: 377 63 1907
e-mail: edlova@ucv.zcu.cz   

Citace z práce 

posluchačky U3V:

„Jsme tu jen krátce 
na tom světě,
proto ať radost a smích
kolem nás jen kvete.
Nemocí a stresy
hoďme rychle za hlavu
a stále pečujme
o svojí dobrou náladu.
V partě příjemných lidiček
prožijeme života alespoň kousíček.
K uzdravení nepoužívejme 
jen drahých léků,
ale též Univerzitu třetího věku.“
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Strategie univerzity 
na období 2011 – 2015
1. ledna 2011 vstoupil v platnost nový Dlou-

hodobý záměr ZČU, kterým se univerzita 
bude řídit v následujících pěti letech.
 
Mezi uznávané hodnoty řadí Dlouhodobý zá-
měr ZČU demokracii a akademické svobody, 
profesionalitu, disciplínu, odbornost a univer-
zálnost, zakotvenost v regionálním, národním 
i  evropském prostoru a  harmonický rozvoj 
jednotlivců a společnosti. 

Pro následující období stanovila univerzita 
celkem čtrnáct strategických cílů. Chce být 
především výzkumnou univerzitou, kde se 
pěstuje základní a  aplikovaný výzkum mezi-
národního a  národního významu. Klade dů-
raz na  transfer poznatků a  smluvní výzkum, 
počítá se zavedením komplexního systému 
zajištění kvality. Při propagaci a spolupráci se 
středními školami zohledňuje nastupující po-
kles demografi cké křivky.

Západočeská univerzita v Plzni je řešite-
lem řady vzdělávacích projektů a projek-
tů vědy a výzkumu na národní i meziná-
rodní úrovni. Zapojuje se také do řešení 
rozvojových projektů a projektů fi nanco-
vaných ze strukturálních fondů EU, což 
jsou zejména operační programy Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 
a Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V projektech vědy a výzkumu univerzita 
za poslední čtyři roky ztrojnásobila ob-
jem získaných fi nančních prostředků. Na 
podporu excelentních výsledků univer-
zita zavedla v  roce 2009 motivační sys-
tém, který se velmi osvědčil a roste počet 
osob v tomto systému zapojených. 

V  rámci OP VK řeší univerzita 33 pro-
jektů. Patří mezi ně například SCICOM 

– Rozvoj kompetencí pro komunikaci 
vědy, který si klade za cíl přiblížit vědu 
široké veřejnosti. 

Velmi úspěšná byla Západočeská univer-
zita v Plzni v získání čtyř projektů v rámci 
programu OP VaVpI: 

NTIS – Nové technologie 
pro informační společnost
Nové výzkumné centrum evropské exce-
lence Fakulty aplikovaných věd se zamě-
ří na výzkum v  pěti programech a  dvou 
základních dlouhodobých směrech vý-
zkumu, vývoje a inovací. Prvním směrem 
je informační společnost, která zahrnuje 
několik vědních disciplín, zejména kyber-
netiku a informatiku, a soustřeďuje se na 
inteligentní rozhodování, automatické ří-

zení, syntézu řeči, chytré konstrukce nebo 
biomechanické struktury. Druhý směr se 
zaměřuje na materiálový výzkum, v němž 
vyniká zejména vývoj nanostrukturních 
tenkovrstvých materiálů na bázi plazmo-
vých technologií. Projekt NTIS klade důraz 
na kvalitní základní i aplikovaný výzkum, 
přenos výsledků výzkumu do praxe a roz-
voj spolupráce s prestižními výzkumnými 
pracovišti v ČR i zahraničí. 
Realizační část projektu potrvá do 31. pro-
since 2014, poté začíná provozní část cent-
ra s výhledem až do roku 2022. V první fázi 
se projekt soustředí především na výstav-
bu nové budovy za cca 380 mil. Kč a poříze-
ní moderních přístrojů a zařízení v hodnotě 
270 mil. Kč. Celkové náklady projektu NTIS 
činí více než jednu miliardu korun, z toho 
dotace 822 mil. Kč. V konečné fázi bude ve 
výzkumném centru zaměstnáno přibližně 

Univerzita je úspěšná v získávání projektů 180 výzkumných a odborných pracovníků 
a  vytvořeno zhruba sedmdesát nových 
pracovních míst. Rozhodnutí o  přidělení 
dotace bylo podepsáno 1. 12. 2010.

RICE – Regionální inovační 
centrum elektrotechniky
Cílem projektu Fakulty elektrotech-
nické je pokrýt kompletní výzkumný 
řetězec od počátečního teoretického 
výzkumu a  modelování až po výrobu 
vzorků a jejich testování v jednotlivých 
defi novaných výzkumných oblastech. 
Jeho úkolem bude urychlit zavádění 
moderních technologií do praxe, po-
moci s  náročným vývojem a  nabízet 
komerčním fi rmám předzpracované vý-
sledky, prototypy a funkční vzorky. RICE 
koncentruje veškerý vědecký potenciál 
do jednoho výzkumného programu In-
teligentní průmyslové systémy, který se 
dělí na čtyři dílčí výzkumné aktivity. Ty 
se zaměřují  na nové koncepce pohonů 
a  sofi stikovaných technologií pro do-
pravní systémy nové generace, materi-
álový výzkum – organickou elektroniku, 
inteligentní senzory a  multisenzorové 
systémy, udržitelnou energetiku – nová 
zařízení a  technologie pro zvyšování 
účinnosti a  optimalizace výroby elek-
trické energie a  tepla a  těžby surovin, 
na diagnostiku a identifi kaci systémů.
Realizační část projektu potrvá do 30. září 
2013, od roku 2015 začne plný provoz 
centra. Celkové náklady projektu činí 717 
mil. Kč, z toho dotace 625 mil. Kč. V centru 
bude do roku 2015 vytvořeno 46 nových 
pracovních míst. Rozhodnutí o  přidělení 
dotace bylo podepsáno 1. 11. 2010.

RTI – Regionální technolo-
gický institut
Projekt Fakulty strojní připravoval jeho 
tým s  vizí, aby se v  budoucnu stal spo-

lehlivým mostem mezi univerzitním 
výzkumem a  potřebami aplikační sféry. 
Cílem projektu je vybudování a  rozvoj 
kvalifi kovaného týmu odborníků, který 
bude pracovat s  moderní infrastruktu-
rou pro výzkum a vývoj.
RTI v  počáteční fázi nabídne čtyři vý-
zkumné programy: výzkum a vývoj mo-
derních konstrukcí vozidel, výrobních 
strojů, tvářecích technologií a  tech-
nologií obrábění. Teoretický, a  zejmé-
na experimentální výzkum a  vývoj se 
bude odehrávat na deseti nových pra-
covištích, v  moderních laboratořích 
a  zkušebnách zaměřených na virtuální 
prototyping, technologické plánování 
výroby, experimentální tváření a  obrá-
bění, dílenskou metrologii, metalografi i 
či strojírenské experimentální metody. 
Tato pracoviště budou součástí nové 
budovy za přibližně 80 mil. Kč a budou 
vybavena nejmodernější výpočetní, pří-
strojovou a  zkušební technikou v  hod-
notě zhruba 280 mil. Kč. 
Budování RTI začne v  první polovině 
roku 2011 a do plného provozu by mělo 
být uvedeno ve druhé polovině roku 
2014. V RTI dostanou příležitost nejlepší 
studenti doktorských studijních progra-
mů a ve své činnosti zde budou pokra-
čovat výzkumné týmy, které na fakultě 
nyní působí v  rámci programu MŠMT 
Výzkumná centra.  Celkové náklady pro-
jektu činí 528 mil. Kč, výše dotace je 456 
mil. Kč. Rozhodnutí o  přidělení dotace 
bylo podepsáno 1. 2. 2011.

CENTEM – Centrum nových 
technologií a materiálů
Hlavním strategickým cílem projektu 
vysokoškolského ústavu Nové tech-
nologie je být zdrojem výzkumných 
kapacit vybavených moderní přístrojo-
vou technikou pro potřeby průmyslo-
vých a výzkumných subjektů v regionu 

i  mimo něj za účelem rozvoje nových 
technologií. Jedná se především o roz-
voj materiálového výzkumu a  transfer 
technologií průmyslovým a  výzkum-
ným subjektům, zejména v  oblasti 
aplikovaného výzkumu. Realizační 
část projektu potrvá do 31. prosince 
2014 a poté začíná provozní část cent-
ra s výhledem až do roku 2019. Dotace 
činí 324 mil. Kč, výzkumné centrum je 
spolufi nancováno dalšími 118 mil. Kč 
z vlastních zdrojů NTC. Celkové náklady 
projektu tak činí 442 mil. Kč. 
Projekt je složen z pěti výzkumných pro-
gramů zaměřených na výzkum a modi-
fi kace morfologie a  povrchové textury 
materiálů, pokročilé technologie na 
bázi polymerních materiálů, laserové 
technologie pro zpracování a  analýzu 
materiálů, výzkum a vývoj polymerních 
kompozitů a materiály pro fotovoltaiku, 
fotoniku a  mikrosystémovou techniku. 
První výzkum ve třech výzkumných 
programech se začne pod hlavičkou 
CENTEM realizovat již v  roce 2011 na 
stávajícím přístrojovém vybavení. Zá-
roveň budou odstartovány také nákupy 
nového přístrojového vybavení. Většina 
nových přístrojů by měla být k dispozi-
ci do poloviny roku 2011, kdy se také 
rozjedou poslední dva z  výzkumných 
programů.
V CENTEM bude pracovat zhruba osmde-
sát vědeckých pracovníků. Více než polo-
vina z nich budou doktorandi a studenti 
Ph.D. Část dotace (tzv. start-up grant) 
a  vlastní zdroje pokryjí rozjezd centra 
v  prvních čtyřech letech fungování. Po-
stupně si ale CENTEM začne vydělávat 
na provoz sám. V provozní fázi se počítá 
s  obratem 50 mil. Kč ročně, přičemž 30 
procent budou tvořit příjmy ze soukro-
mého sektoru. Rozhodnutí o  přidělení 
dotace bylo podepsáno 1. 1. 2011.

RTI

RICE

CENTEM

Teslova 

ulice, 

mimo areál 

ZČU

NTIS



Klub absolventů 
Západočeské univerzity v Plzni

Západočeskou univerzitu v  Plzni za dobu její existence absolvovalo více než 

100 000 osob a každým rokem jich několik tisíc přibude. Absolutoriem ale 

kontakt s  univerzitou nemusí končit. Klub absolventů ZČU a  jejích 

předchůdců (VŠSE a Pedagogické fakulty) byl založen, aby udržo-

val kontakt bývalých studentů s univerzitou i mezi absolventy 

navzájem, a vytvářel tak další příležitosti ke spolupráci.   

Co získáte registrací do Klubu absolventů ZČU? 

•  najdete své kolegy/ně, se kterými jste se možná navzájem ztratili z dohledu 
• získáte  informace „přímo od zdroje“ ze současného života univerzity

•  získáte možnost účastnit se akcí organizovaných pro absolventy a partnery ZČU
•  můžete nastartovat profesní spolupráci s  pracovišti ZČU, ať už se jedná o  vědeckou, výzkumnou 

či vzdělávací činnost
•  Klub absolventů může být i zajímavým kontaktním místem profesní spolupráce absolventů navzájem 

Zaregistrujte se a získejte výhody!
On-line registrace zdarma na www.zcu.cz. 

Vaše kontaktní údaje budou užívány pouze pro spojení s vámi ze strany ZČU nebo vaší mateřské fakulty 
a jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Budou uloženy 
v elektronickém adresáři univerzity od jejich poskytnutí až do okamžiku doručení žádosti o vy-
puštění z adresáře.

Další informace: 
e-mail: absolventi@service.zcu.cz

telefon: 377 638 888

 

„Moc 
hezké 
období života, 
s harmonickým 
poměrem „studium versus 
studentský život“. 
Pro studenty i pro vyučující to tehdy 
bylo nové (náš ročník byl historicky prvním 
na nově otevřené faktultě) – nový systém výuky 
i hodnocení, nové učební obory, nové předměty... 
A to vše navíc umocněno euforií porevoluční doby v první 
polovině devadesátých let. 
Myslím, že právě zřízením Fakulty aplikovaných věd 
univerzita nasadila laťku srovnatelnou s prestiž-
ními pražskými vysokými školami.“ 
Ondřej Beránek, 

absolvent FAV, fi nanční 

ředitel BOHEMIA 

SEKT, a.s. 

Titul před jménem: ....................................................................................................   Křestní jméno*: .........................................................................................

 
Příjmení*: ......................................................................................................................................................................................................................................

Rodné příjmení*: ......................................................................................................................................... Titul za jménem: ....................................................

Fakulta*: ...................................................................................................................................................................... Rok absolutoria*: ................................

Současné působiště: ....................................................................................................................................................................................................................
Kontaktní informace 
Viditelnost těchto údajů:   Zástupci univerzity/fakulty    Všichni registrovaní absolventi    

Přihláška do Klubu absolventů ZČU a jejích předchůdců (VŠSE a Ped. fakulty)
(Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na Klub absolventů ZČU,  Univerzitní 8, 306 14 Plzeň. Na Váš e-mail, příp. poštou přijde potvrzení registrace.)

* povinný údaj

V .......................................................................  

dne ...................................................................

...........................................................................
podpis 

E-mail: ...............................................................................................................   

Kontaktní adresa (pro poštovní zásilky): .........................................................................................................................

Mobil/Telefon: .............................................................................................

Mám zájem o zasílání informací z univerzity mailem (cca 4x do roka)          Ano   Ne

Mám zájem o elektronickou verzi univerzitního časopisu STADY (1x měsíčně)       Ano    Ne 

Mám zájem o informace o akcích pořádaných univerzitou (fakultou)            Ano   Ne

 (na tento e-mail Vám přijde potvrzení registrace)

(prosíme označte křížkem)

Odstřihněte či okopírujte

Souhlasím s uložením 
mých údajů v adresáři 
pro účely Klubu absolventů ZČU. 

Z toho:

FEL 265 

FST 218 

VŠSE (nerozlišeno) 50 

FPE + Ped. fakulta 215 

FAV 114 

FF   82 

FPR  42 

FEK  39 

FZS  27 

UUD  24 

„Jsem rád, že mi 
studium  na ZČU umožnilo 

vyzkoušet si,  jaké je to 
studovat na zahraniční  univerzi-
tě v rámci výměnného programu 

s Marquette University v Millwaukee  
v  USA.“ 

Martin Šampalík, 

absolvent FEK, 

jednatel společnosti 

The PUB 

Franchising 

Ještě nejste v klubu? 
Přihlásit se můžete také písemně

Počet členů 
Klubu absolventů 
k 15. 2. 2011: 1076


