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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA UZAVŘELA SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 
SE SPOLEČNOSTMI DOOSAN ŠKODA POWER S.R.O. A ŠKODA JS A.S. 

 
Plzeň, 16. 9. 2014 – Rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová, předseda 
představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s. Miroslav Fiala a personální ředitel Doosan 
Škoda Power Richard Kabuď podepsali 16. září rámcovou smlouvu o spolupráci. Obě 
významné plzeňské společnosti zahájily již před časem spolupráci s katedrou energetických 
strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Slavnostní podpis smlouvy představiteli zmíněných 
institucí ji potvrdil také formálně.    
 
Spolupráce bude probíhat v několika konkrétních oblastech. Společnosti Doosan Škoda 
Power a ŠKODA JS se zavázaly podporovat zajištění výuky oborů katedry energetických strojů 
a zařízení Fakulty strojní ZČU. Odborníci z praxe budou také navrhovat témata bakalářských, 
diplomových a disertačních prací. Obě strany budou rovněž spolupracovat na společných 
projektech a vzájemně se informovat o svých budoucích záměrech. Dále budou uskutečňovat 
pro studenty ZČU exkurze ve svých podnicích. 
 
„Uzavření smlouvy o spolupráci se dvěma významnými plzeňskými podniky potvrzuje, že 
Západočeská univerzita je pro aplikační sféru atraktivním partnerem. Zároveň tak 
podporujeme výchovu uplatnitelných absolventů, kteří již během studia navážou kontakt 
s potenciálním zaměstnavatelem, což jim usnadní přechod do praxe,“ uvedla rektorka ZČU 
Ilona Mauritzová. 
  
„Naší prioritou je aktivní zapojení studentů do reálných výzkumných projektů v oblasti 
energetiky. Výuku povedou lidé z praxe, což dnešní vysoké školství nutně potřebuje. 
Očekávám, že toto spojení vzbudí o studium energetiky u studentů velký zájem,“ dodal 
vedoucí katedry energetických strojů a zařízení Zdeněk Jůza. 
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„ŠKODA JS a.s. tradičně podporuje technické školství v regionu a podpisem smlouvy se 
Západočeskou univerzitou chceme dosavadní spolupráci ještě více prohloubit. Spojením se 
ZČU chceme zajistit výuku energetiky na vysoké úrovni, dát mladým lidem příležitost získat 
pracovní zkušenosti již během studia a po složení závěrečných zkoušek najít uplatnění ve 
společnosti, která pro svůj rozvoj odborníky vždy potřebovala a potřebovat bude,“ uvedl 
předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s. Miroslav Fiala. 
 
„Podpora Západočeské univerzity je nedílnou součástí naší strategie v oblasti společenské 
odpovědnosti. Jako firma s dlouhou tradicí a silným postavením v regionu chceme a musíme 
svou činností přispívat ke zlepšení našeho okolí i zvýšení kvality života všech lidí v něm. 
Vzdělání v tomto našem úsilí hraje klíčovou roli – věřím, že spolupráce s katedrou 
energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU zvýší mezi studenty zájem o obor  
i technické vzdělání obecně a zajistí mladým lidem dobré budoucí uplatnění. Zároveň i naší 
společnosti přinese tento krok dostatečné množství odborníků,“ řekl personální ředitel 
společnosti Doosan Škoda Power Richard Kabuď.  
 


