→ Fakulta aplikovaných věd

→ Fakulta ekonomická

→ Fakulta pedagogická

→ Fakulta zdravotnických studií

→ Nové technologie – výzkumné centrum

→ Ústav jazykové přípravy

MILOŠ ŽELEZNÝ SE STAL
NOVÝM DĚKANEM

ABSOLVENT SE VRÁTIL
ZE ŠPANĚLSKA DO PLZNĚ

STAŇ SE S NÁMI SUPERMANEM,
VYBÍZÍ FAKULTA

VÝPOVĚDI STUDENTŮ Z PRVNÍ
LINIE VYJDOU KNIŽNĚ

NTC ROZŠÍŘILO
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI
I POČET PROFESORŮ

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA TOEIC
POMŮŽE S HLEDÁNÍM PRÁCE

Novým děkanem Fakulty apli‑
kovaných věd pro další čtyř‑
leté funkční období je dosa‑
vadní proděkan pro koncepci
studia a pedagogické záleži‑
tosti Miloš Železný. Na fa‑
kultě, konkrétně na její
katedře kybernetiky, působí
už od roku 1997. Odborně se
věnuje počítačovému zpraco‑
vání obrazu a jeho aplikacím
v medicíně, průmyslu a komu‑
nikaci člověk‑stroj.

Úspěšný absolvent Jaro‑
mír Kovářík patří k těm,
kteří na svoji alma ma‑
ter nezapomněli. Fakultu
absolvoval v roce 2002,
doktorské studium dokončil
na University of Alican‑
te, v současnosti působí
na španělské univerzitě
v Bilbau a ve svém výzkumu
propojuje ekonomii s bio‑
logií, sociologií a psy‑
chologií. Přestože již
dlouhou dobu žije v zahra‑
ničí, na Fakultě ekonomic‑
ké v zimním semestru 2020
působil jako vědecko-vý‑
zkumný pracovník v rámci
projektu Academic Career,
v němž spolupracují ZČU
a Plzeňský kraj.

I na Fakultě pedagogické se
v lednu uskutečnil Den ote‑
vřených dveří. Ač vše letos
probíhalo online, snažila
se fakulta dodržet tradici
minulých let a ponecha‑
la velkou část programu
na studentech. Kromě jiného
vznikla virtuální prohlíd‑
ka budov fakulty, virtuál‑
ní úniková hra a písnička
„Staň se s námi superma‑
nem“. Vše je i nadále do‑
stupné na fakultním webu.

Fakulta připravuje publika‑
ci, v níž představí zkuše‑
nost téměř tří desítek stu‑
dentů, kteří pomáhali při
první a druhé vlně pandemie
koronaviru v nemocnicích,
sociálních zařízeních nebo
v rámci Krajské hygienické
stanice Plzeňského kraje.
Příběhy studentů mapují
jejich pracovní cestu i pr‑
votní pocity a jsou výpo‑
vědí lidí z první linie.
To vše doplňují autentické
fotografie z nemocničních
a jiných zařízení.

→ Fakulta designu a umění L. Sutnara

ODEŠEL VÝZNAMNÝ PEDAGOG,
PROFESOR VÁCLAV ŠERÁK
V lednu skonal profesor
Václav Šerák, umělec, který
patřil mezi světovou špič‑
ku v oboru keramiky a byl
fakticky otcem novodobé
podoby oboru i jeho význam‑
ným hybatelem. Byl pedagogem
na UMPRUM a na Sutnarce.
Na čtyřech vysokých ško‑
lách ve střední Evropě vedou
ateliéry keramiky jeho žáci,
na ZČU je to Gabriel Vach.
Navzdory pandemii byla letos
v únoru excelentní díla jeho
studentů originálně předsta‑
vena ve výlohách plzeňské
Galerie Ladislava Sutnara.

4

mozaika

→ Fakulta strojní

ANI PANDEMIE NEZASTAVILA
PROJEKT CENTRA RTI
I přes důsledky pandemie,
které ovlivňují nejen běž‑
ný život na fakultě, ale
i oblast projektů, získal
v rámci programu EUREKA
podporu projekt výzkumného
centra RTI Surface Treat
ment for Additive Manu‑
facturing, na kterém bude
fakulta spolupracovat se
společností Proinno a part‑
nery z Portugalska. Pro‑
jekt bude řešit zlepšování
mechanických vlastností
a spolehlivosti 3D kovových
tištěných dílů pomocí spe‑
ciálně vyvinuté inovativ‑
ní technologie ultra-fast
laser shock peening.
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Na přelomu roku rozšířilo
centrum NTC svoji meziná‑
rodní spolupráci. Česko‑
-izraelské výzkumné cen‑
trum, jehož činnost NTC
zahájilo v září, posílil
nový kolega Palaniappan
Subramania, vznikla dohoda
v oblasti aplikace výpočto‑
vé biomechaniky s Uni of
Western Australia a jed‑
nalo se o spolupráci s CY
Cergy Paris Uni. V prosinci
byli jmenováni profesory
Ján Minár a Milan Honner.
Výzkumníci z NTC také jako
první změřili povrchovou
teplotu při ultrakrátkém
pulzním laserovém mikro‑
obrábění a získali český
patent na zařízení zlepšu‑
jící přesnost známých metod
termografického testování.

mozaika

Máte-li v plánu pracovat
v mezinárodní firmě nebo
si hledat práci v zahrani‑
čí, pomůže vám mezinárodní
zkouška z angličtiny TOEIC.
Mezinárodně platným cer‑
tifikátem prokážete svou
znalost angličtiny a získá‑
te body navíc při výběrovém
řízení. Ústav jazykové pří‑
pravy je testovacím centrem
žádaného modulu Listening
and Reading a termín zkouš‑
ky vypisuje několikrát roč‑
ně. Studenti ZČU mají slevu
z ceny ve výši 10 procent.
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