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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA POŘÁDÁ PÁTÝ WORKSHOP PRO BUDOUCÍ 
KONSTRUKTÉRY A DESIGNÉRY 

 

Plzeň, 22. 4. 2014 – Ve čtvrtek 24. dubna se bude v prostorách Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni konat jubilejní pátý mezinárodní 
workshop s názvem DESIGNERS2+, jehož cílem je prezentace nejlepších interdisciplinárních 
studentských konstrukčních a designérských projektů, řešených ve spolupráci 
s průmyslovými partnery. Akci organizuje Fakulta strojní ve spolupráci s Fakultou designu  
a umění Ladislava Sutnara a Fakultou zdravotnických studií, jejíž studenti mají úlohu 
konzultantů.  
 
Zadavateli, konzultanty a hlavními hodnotiteli projektů byli již posedmé renomovaný 
strojírenský podnik ASTOS Machinery a.s. z Aše a Konstruktionsbüro Dostal z německého 
Edenstettenu ve spolupráci s německou univerzitou v Deggendorfu. Do projektů se letos 
zapojilo 61 studentů z FST, FDU a FZS, kteří v deseti smíšených týmech řešili konstrukční  
a designérské návrhy na jedno ze čtyř témat: průmyslový dopravník třísek od obráběcího 
stroje, drtič třísek od obráběcích strojů, vozík s odnímatelným elektrickým pohonem pro 
tělesně postižené a zařízení pro nastoupení a vystoupení tělesně postižených osob na vozíku 
v prostředcích hromadné dopravy.  
 
Zvolená řešení představí studenti na čtvrtečním workshopu. V jeho úvodu tradičně předají 
děkani FST, FDU a FZS ceny za nejlepší výsledky ze všech letošních projektů. „Pro kreativní 

týmy jsou významným výsledkem rovněž užitné a průmyslové vzory na vybrané části 

navržených řešení,“ uvedl Stanislav Hosnedl z pořádající katedry konstruování strojů. 
Doposud jich takto bylo Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze celkem přijato téměř 30. 
 
Záštitu nad workshopem převzala rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová, 
hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, primátor města Plzně Martin Baxa, ředitel projektu 
Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 Jiří Suchánek a děkani zúčastněných fakult – děkan 
Fakulty strojní Jiří Staněk, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Josef Mištera a 
děkan Fakulty zdravotnických studií Luboš Holubec. 

 
Během uplynulých deseti let řešilo interdisciplinární konstrukční a designérské projekty na 
ZČU již okolo 860 studentů ve 131 vzájemně si konkurujících týmech, které tvořili budoucí 
konstruktéři, designéři a zdravotníci. 13 českých a německých průmyslových podniků pro ně 
připravilo 29 originálních témat. 
 


