
18 19⟶ZČU&TECHNIKA ZČU&TECHNIKA FAKULTA STROJNÍFAKULTA STROJNÍ

Popište vaši fakultu jedním slovem.
Tradice&průMYSL 4.0

Co pro vaši fakultu znamená její sedmdesátiletá his-
torie a co může znamenat pro její budoucnost?
70 let je pro fakultu významným milníkem, kdy už 
můžeme hovořit o tradici technického vysokoškolského 
učení v Plzni. S ohledem na industriální zázemí, které má 
Plzeň nejen díky Škodovým závodům, to není pro mnohé 
překvapením. V současné době se snaží fakulta reflektovat 
aktuální potřeby průmyslové praxe. Kromě tradičních 
oborů, které při své výuce kladou velký důraz na provázání 
tradičních hodnot s moderními poznatky z vědy, výzkumu 
a průmyslové praxe, vytvořila fakulta také profesní obory, 
které zahrnují velké množství přednášek přímo od odbor-
níků z průmyslových podniků. 

Jak dlouho se s vaší fakultou znáte vy osobně?
Osobně jsem s fakultou spjat od roku 1992, kde jsem jako 
„prvák“ šel studovat „strojárnu do Plzně“. A od té doby 
jsem v kontaktu s fakultou a univerzitou téměř nepřetržitě.

Co by se mělo lidem při zmínce  
o vaší fakultě vybavit jako první?
Fakulta strojní má nejen moderní vybavení, ale také 
studijní programy. Může se pochlubit úzkou vazbou 
na průmyslovou praxi. Je to fakulta, která vzdělává 
špičkové odborníky v oblasti strojírenství i souvisejících 
blízkých oborech. 

Co považujete za největší úspěch  
či úspěchy vaší fakulty?
Během 70leté historie se nám podařilo vychovat celou 
řadu odborníků, kteří zaujali své nezastupitelné místo 
v průmyslových podnicích, a to i na klíčových vedoucích 
postech. Úspěšní jsou nejen naši absolventi, ale také stu-
denti, kteří se každoročně umisťují na předních pozicích 
v celorepublikových soutěžích. Uznání získává fakulta také 
v mezinárodním měřítku díky svým projektům a vynále-
zům i celé řadě ocenění, která sbírají naši zaměstnanci. 

Dostane vaše fakulta k sedmdesátinám  
nějaký dárek? Co ji letos čeká?
Fakulta strojní bude i nadále otevřenou fakultou nejen pro 
své studenty a zaměstnance, ale také pro veřejnost. V polo-
vině dubna proběhl již 9. ročník Jaderných dnů, které 
přiblížily nejen našim studentům, ale také žákům na střed-
ních a základních školách oblast jaderného strojírenství. 
Pokračovat budeme v září spolu s dalšími technickými 
fakultami výstavou k 70 letům plzeňské techniky před Stu-
dijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Současně 
budeme v průběhu roku pořádat konference s meziná-
rodní účastí.

Co má fakulta dělat, aby se dočkala i stovky?
Nepolevit. •

FST
Fakulta strojní

Děkanům technických fakult ZČU jsme položili 
sedm stejných otázek. Jak dlouho se s fakultou 
znají, co považují za její největší úspěch a mají 
pro ni nějaký dárek? Odpovídá děkan Fakulty 
strojní Milan Edl. →


