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AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STROJNÍ ZVOLIL KANDIDÁTA NA DĚKANA 
 
Plzeň, 17. 6. 2014 – Akademický senát Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni volil 
16. června kandidáta na děkana na další funkční období. V tajném hlasování zvítězil  
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., který získal 15 hlasů od 18 přítomných senátorů. Po jmenování 
do funkce rektorkou ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2018. 
 
Na funkci děkana Fakulty strojní ZČU kandidovali dva její zaměstnanci. Druhý kandidát,  
doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., současný proděkan pro spolupráci s praxí, získal tři hlasy.  
 
Ve svém programovém prohlášení shrnul Milan Edl priority, které jsou podle něj důležité pro 
další rozvoj fakulty. V oblasti výzkumu a vývoje považuje za jednu z klíčových institucí 
Regionální technologický institut (RTI), nové výzkumné centrum, které je nedílnou součástí 
Fakulty strojní. Dalším důležitým bodem je inovace studijních programů s cílem respektování 
požadavků trhu práce a zároveň získávání nových studentů. Klade rovněž důraz na personální 
rozvoj fakulty, zejména zvyšování počtu profesorů a docentů a podporu mladých výzkumníků 
a talentovaných studentů. Dalšími klíčovými oblastmi pro rozvoj fakulty jsou podle něj oblast 
řízení a hospodaření fakulty, spolupráce s průmyslovou praxí, mezinárodní vztahy a aktivní 
propagace fakulty ve vztahu k partnerům a veřejnosti. 
 
Milan Edl (*1973) je absolventem Fakulty strojní ZČU, kde vystudoval v roce 1997 obor 
Průmyslové inženýrství a management. V tomto oboru zde také pokračoval v doktorském 
studiu, které úspěšně zakončil roku 2004. V roce 2009 se na FST habilitoval v oboru Strojní 
inženýrství. Od roku 2001 působil na mateřské fakultě jako odborný asistent a výzkumný 
pracovník, v současné době je zástupcem vedoucího katedry průmyslového inženýrství  
a managementu. Studenty zde seznamuje s metodami průmyslového inženýrství, operačním 
výzkumem či počítačovou podporu ve strojírenství. Absolvoval zahraniční stáže na 
univerzitách v Polsku, Belgii, Slovinsku, Velké Británii, Dánsku a Turecku.  
 
Fakulta strojní patří k nejstarším plzeňským fakultám. Spolu s Fakultou elektrotechnickou 
tvořila od roku 1949 Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). V roce 1991 se 
stala součástí nově vzniklé Západočeské univerzity v Plzni. Sídlí v moderním univerzitním 
areálu v Plzni na Borech, kde v současné době připravuje pro další studium či praxi přibližně 
1300 studentů. Fakultu strojní opouštějí vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří nemají problém 
s uplatněním na trhu práce. Spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních technických 
vysokých škol i s průmyslovou praxí a má desítky kontaktů s univerzitami v Evropě i ve 
Spojených státech. 
 


