
Petr Hořejší z Katedry průmyslového inženýrství a managementu Západočeské univerzity v Plzni v rozhovoru pro Deník:

Mezi absolventy strojní fakulty je nulová
nezaměstnanost, kdo chce, práci si najde
ANDREA PÁNKOVÁ

Plzeň – Petr Hořejší působí
na Katedře průmyslového in-
ženýrství a managementu Zá-
padočeské univerzity v Plzni
už dvanáct let. V rozhovoru
pro Deník hovoří o zájmu stu-
dentů o technické obory i je-
jich následném uplatnění.

Jaký je zájem o studium na
strojní fakultě?

Běžně se stává, že když
přijmeme například 700-800
studentů, tak se jich k zápisu
dostaví přibližně jen 90 %. Ti
se pak během prváku rozdělí
do takových tří skupin. První
jsou ti, kteří k nám opravdu
chtěli a vědí, co chtějí dělat,
většinou se jedná o budoucí
konstruktéry. Druhou skupi-
nu tvoří studenti, kteří ještě
nejsou úplně rozhodnuti, co
chtějí dělat, a během prvních
dvou let studia se vyprofilují.
A ve třetí skupině jsou tací,
kteří buď chtějí mít status
studenta alespoň chvilku,
anebo zjistí, že vysokoškolské
studium není pro ně. Tito
studenti časem studium sami
ukončí, těch je při nástupu
odhadem třeba 20 %.

Kolik z těch, kteří přijdou k zá-
pisu, školu dokončí?

Po prváku zbude přibližně
60 % studentů, tam je poměr-
ně velké síto. Já to studen-
tům stále opakuji a snažím se
je motivovat ke studiu. Ba-
kalářské studium dodělá na
každé katedře strojní fakulty
přibližně 20 lidí, to znamená,
pokud máme šest kateder,
tak studium dokončí dejme
tomu 120 bakalářů.

Kolik z nich se hlásí na navazu-
jící magisterské studium?

Na navazující studium se
hlásí po státnicích téměř
každý. Někteří to jen odloží
a přihlásí se později. Ale co je
zajímavé, že se k nám hlásí
na magisterské studium po-
měrně dost studentů z jiných
univerzit.

Na navazujícím studiu je také
tak velké síto?

Když už se dostanou na in-
ženýrské studium, tak už tam
téměř žádná propadovost ne-
ní. Spíš lidé odejdou třeba
kvůli nějakým rodinným dů-
vodům a tak dále. Jednak
studenti už se umí učit a pře-
devším se věnují takovému
zaměření, kterým by se zřej-
mě chtěli v budoucnu živit.
Proto předpokládám, že je to
snad i baví, protože se již jed-
ná o konkrétní, oborově za-
měřené studium. Bakalář je
totiž taková všehochuť.

A co doktorandské studium?
Tady začínáme pociťovat

jemně snížený zájem. Většina
absolventů magisterského
studia už nechce jít dál, pro-
tože už většinou mají dobrou
práci. I přesto však každo-
ročně máme na každé ka-
tedře dva až tři nové dokto-
randy na denním studiu.

Na co lákáte budoucí studenty?
Například na to, že mezi

absolventy strojní fakulty je
nulová nezaměstnanost.

Opravdu je nulová?
Takhle, kdo chce, tak si

práci najde. Najdou se samo-
zřejmě i tací, kteří nechtějí
pracovat, nicméně firmy si
budoucí absolventy samy
hledají. Řekněme už od třeťá-
ku nebo čtvrťáku většina na-
šich studentů spolupracuje s
průmyslovými podniky, kde
to není jen klasická brigáda,
ale mají možnost trainee pro-
gramů, možnost řešit své se-
mestrální, bakalářské
a diplomové práce přímo v
podniku. Mnoho zástupců fi-
rem chodí k nám na fakultu
třeba na přehlídky student-
ských prací nebo na veletrhy
pracovních příležitostí a vy-
bírají si studenty, které po-
tom osloví s pracovní nabíd-
kou. Trendem poslední doby
je, že studenti si chtějí sami
vydělávat peníze, což na
technických oborech vůbec

není problém. Při studiu má
většina studentů brigádu v
oboru. Ti, kteří mají velmi
dobré studijní výsledky, také
mají nárok na nemalé sti-
pendium.

To je také dobrá motivace.
Určitě, především pro ty

nejlepší. Peníze na stipendia
jsou k dispozici především
díky tomu, že stipendijní
fond má peníze hlavně kvůli
studentům, kteří své studium
prodlužují a musí za to platit.
Na tříleté bakalářské studi-
um máte čtyři roky zdarma
a pátý už si musíte platit. Ty-

to peníze jdou do stipendijní-
ho fondu a vy je nemůžete
použít na nic jiného, než zase
na stipendia. Proto je tam
těch peněz tolik.

Máte ještě nějaká další lákadla?
Budoucí studenty lákáme

především na spolupráci
s praxí. Musím se pochlubit,
že jsme se teď dostali mezi
700 nejlepších univerzit svě-
ta, doposud jsme tam nikdy
nebyli.

Jak se vám to povedlo?
Je to zejména díky spolu-

práci s praxí. Ratingová
agentura sleduje několik
ukazatelů a jedním z nich je
právě spolupráce s praxí,
kterou má naše fakulta velmi
vysoko. Určitě tomu ale po-
mohla také výzkumná cent-
ra, která tady máme. Ta ak-
tivně vyhledávají projekty
a k nim zaměstnávají vhodné
vědecké pracovníky. Ale tře-
ba naše katedra, jak už jsem
říkal, spolupracuje s řadou
dalších firem. 90 % bakalář-
ských a diplomových prací je
zadáváno studentům externí-
mi firmami. Student má tedy
šanci sám přijít do podniku
a udělat si tam nějakou praxi.
Máme tady na Borských po-
lích obrovskou základnu – je
tady mnoho firem a my téměř
s každou z nich spolupracu-
jeme.

Mají o technické obory zájem
i dívky?

Budete se divit, ale v po-
rovnání s jinými technický-
mi fakultami ano. Dívek má-

me poměrně hodně. Myslím
si, že jsou oproti chlapcům
více schopné si sednout a ně-
co se naučit. My dáváme
všechny přednášky na inter-
net a vytváříme elektronické
publikace, což je pro některé
taková, dá se říci, devalvace
informace. Říkají si, proč
bych chodil na přednášku,
když je to na internetu. Tohle
si však mnohem častěji říkají
právě kluci než dívky. Když
už tady studují dívky, tak
s nimi většinou nemáme pro-
blém. Je fakt, že třeba v pr-
váku je dívek menšina, ale
ono se to postupně tak nějak
vyrovná, protože když něko-
ho nepouštíme dál, tak jsou
to většinou kluci, ale samo-
zřejmě záleží především na
znalostech jednotlivých stu-
dentů bez ohledu na pohlaví.
Dívky se však umějí lépe při-
pravovat na hodiny.

Na katedře působíte už dvanáct
let, změnil se nějak zájem o stu-
dium na strojní fakultě?

Záleží na tom, jak jsou sil-
né ročníky, někdy je zájem
slabší, jindy silnější, ale žád-
né dlouhodobé klesání či
zvyšování zájmu neregistru-
ji. Jediné co vnímám, co se
určitě změnilo, tak je vyšší
zájem o kombinovanou for-
mu studia. Když jsem nastu-
poval, tak dálkových studen-
tů bylo v ročníku třeba dva-
cet, teď jich je přibližně o sto
více.

Čím si to vysvětlujete?
Souvisí to zřejmě s tím, že

si chtějí více vydělávat nebo

potřebují práci, protože už je
rodiče nemohou finančně
podporovat. Dalším faktem
je, že v zaměstnáních, kde se
dříve nevyžadovalo vysoko-
školské vzdělání, tak už se
dnes požaduje. Studentům
kombinovaného studia se
snažíme vyjít maximálně
vstříc, protože víme, že to
pro ně není jednoduché.

Působíte na katedře průmyslo-
vého inženýrství a managemen-
tu, čemu konkrétně se věnuje-
te?

Věnuji se především virtu-
ální realitě. Děláme třeba
propočty v rámci virtuálních
modelů výrobních prostor
a počítačovou simulaci výro-
by. Baví mne také meziobo-
rové spolupráce. Například
s Fakultou umění a designu
ZČU jsme spolupracovali na
výukových 2D hrách typu
„adventure“. V současné do-
bě ve spolupráci Lékařskou
fakultou Univerzity Karlovy
pracujeme na rozsáhlém pro-
jektu virtuálního terapeutic-
kého prostředí. Tato „virtu-
ální hospoda“ je určena pro
závislé na alkoholu. Jedná
se o tzv. terapii pobídkami
a provokacemi, kdy závislý
je virtuálními avatary svá-
děn ke konzumaci svého ob-
líbeného nápoje v simulova-
ném rizikovém prostředí po-
hostinského zařízení. Už
jsme nadabovali všechny
„virtuální štamgasty“ a od
dubna by se to mohlo v rám-
ci terapeutického programu
spustit.

VIRTUÁLNÍHOSPODA. Ta je podle PetraHořejšího (vpravo) určena pro závislé na alkoholu. Jedná se o tzv. terapii pobídkami a provokacemi,
kdy je závislý sváděn ke konzumaci svého oblíbeného nápoje. Foto: Deník/ Zdeněk Vaiz

PETRHOŘEJŠÍ. Na katedře průmyslového inženýrství amanagementu působí už dvanáct let. Specializuje
se předevšímna virtuální realitu. Foto: Deník/ Milan Říský



Podniky řeší nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců, šanci dostávají cizinci
České firmy se nebrání hledat vhodné
pracovníky i mezi uprchlíky
Praha – Tuzemské podniky
napříč v celé republice se po-
týkají s nedostatkem zaměst-
nanců. Chybějí zejména pra-
covníci na kvalifikovaných
technických pozicích. Firmy
by proto přivítaly pracovníky
ze zahraničí, a to i z řad uprch-
líků. Problémem u nich je ale
jazyková bariéra. Nedostatek
technických pracovníků i na-
dálebrzdíčeskouekonomiku.

Nejsousvářeči,
obráběčianiřidiči
FirmypodleSvazuprůmyslua
dopravy hledají nejen středo-
školákysmaturitouaučně,ale
dvě třetiny z nich potřebují i
vysokoškoláky technického
zaměření. Svaz proto již delší
dobu usiluje pro své firmy o
získání pracovníků z Ukraji-
ny. „Odhadujeme, že české fir-
my by nyní potřebovaly až 20
tisíc zahraničních sil s kvali-
fikací,“ uvedl člen předsta-
venstvasvazuPetrJonák.

Podnikům chybí vhodní
uchazeči z technických profe-
sí napříč všemi obory, jako
jsou svářeči, slévači, sou-
stružníci, obráběči, zámečníci
nástrojaři, elektrikáři, me-
chanici, opraváři strojů, ob-
sluha CNC strojů aj. Jen řidičů
nákladních aut a kamionů by
se podle odhadů v republice
uživilo dalších více než šest ti-
síc.

Výrobní pracovníci chybí
potravinářskému a chemic-
kému koncernu Agrofert.

„Odborníky odcházející do
důchodu nemáme kým nahra-
dit, chybí absolventi učilišť a
škol. Nedostává se nám napří-
klad chemiků, agronomů či
řezníků,“ potvrdil mluvčí Ag-
rofertuKarelHanzelka.Firma
v méně kvalifikovaných pro-
fesích nahrazuje tuzemské
pracovníkyzahraničními.

Znalostčeštiny je
velkouvýhodou
Také u společnosti ČEZ se
obecně potvrzují problémy s
hledáním vhodných kandidá-
tů na pozice technického cha-
rakteru. „U ostatních pozic
míváme zpravidla vysoký
převis zájemců. Například co
se distribuce elektrické ener-
gie týče, nastává zde generač-
ní obměna, která půjde ruku v
ruce s potřebou měnit energe-
tické sítě. ČEZ teď potřebuje
mladé schopné lidi, kteří se
nebojí přemýšlet inovativně a
chtějí vylepšovat stávající
projekty i vymýšlet jiné v sou-
ladu s požadavky trhu,“ uved-
la mluvčí firmy Barbora Půl-
pánová.

Rovněž stavební skupina
Eurovia CZ stále eviduje ne-
dostatek pracovníků na tech-
nických pozicích, především
zkušené odborníky v oboru.
„Pokud uchazeč o práci splní
všechny odborné a osobnostní
předpoklady na danou pozici,
může v naší společnosti půso-
bit. Platí to bez ohledu na ná-
rodnost, pohlaví, vyznání,“

dodala mluvčí společnosti
IvetaŠtočková.

„Základem je pečlivý výběr.
Nabíráme lidi vzdělané a pra-
covité, často s praxí. Mezi naše
milé kolegy patří lidé z Ruska,
Ukrajiny, Slovenska a nedáv-
no se jí stala i šikovná Viet-
namka,“ souhlasil ředitel por-
táluLetuška.czJosefTrejbal.

„Vzhledem k situaci na trhu
práce je čím dál víc obtížné se-
hnat a stabilizovat kvalifiko-
vané pracovníky do našeho
závodu na výrobu autoskel v
Chudeřicích, kde uvažujeme i
o využití zahraničních pra-
covníků,“ doplnil předseda

představenstva AGC Flat
GlassCzechPavelŠedlbauer.

Zahraniční pracovníky by
firmy přivítaly. „Rozhodně by
nám to pomohlo. Musejí sa-
mozřejmě mít odpovídající
vzdělání, otázkou je jazyková
bariéra,“ říká vedoucí perso-
nálního oddělení pardubické
chemičky Synthesia Lucie
Bulušková. Nyní firma za-
městnává pracovníky napří-
kladzeSlovenskaaPolska.

Cizince zaměstnává i vý-
robce elektrospotřebičů Isolit
Bravo z Jablonného nad Orlicí
na Orlickoústecku, zatím pře-
vážně z Polska. „Snažíme se

lobbovat u politiků za usnad-
nění příchodu pracovníků z
Ukrajiny, ale vůbec se to ne-
hýbe. Systém je tam zkorum-
povaný, na Ukrajině není
možné se do něj přihlásit,“
uvedl ředitel firmy Kvido Ště-
pánek.

Také mladoboleslavská au-
tomobilka Škoda Auto pociťu-
je nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců. Momentálně se
zaměřuje na intenzivní nábor
v Kvasinách na Rychnovsku,
kde hledá hlavně automecha-
niky, karosáře, lakýrníky a
operátory výroby. Firma zde
chce podle mluvčí Škody Jany

Bahníkové vytvořit až 1300
nových pracovních míst. Ve
Škodě Auto pracují přibližně
2000 zahraničních zaměst-
nanců, kteří pocházejí z více
než40zemísvěta.

Hutní společnost Arcelor-
Mittal Ostrava už loni musela
poprvé sáhnout do zahraničí,
když potřebovala specialisty z
oboru IT. V tuzemské nabídce
totiž tato profese nebyla. „Na-
bírali jsme Ukrajince. Letos
bude situace zřejmě obdobná,
opět asi budeme muset vyhle-
dávat IT specialisty v zahrani-
čí. Kdyby mezi uprchlíky byli
lidé, kteří by vyhovovali na-
šim požadavkům na vysoce
kvalifikované specialisty, fir-
ma by je brala,“ uvedla mluvčí
firmy Barbora Černá Dvořá-
ková.

Kolínská automobilka TP-
CA hledá zaměstnance s tech-
nickým vzděláním. „Na trhu
práce je jich stále méně, tech-
nické vzdělávání v ČR strádá a
sehnat kvalitního člověka s
technickým vzděláním a jazy-
kově vybaveného je velmi ob-
tížné,“ řekl mluvčí automo-
bilky Marek Hovorka. Co se
týče náboru cizinců, na děl-
nické pozice TPCA nabírá
pouzety,kteříovládajíčeštinu
na běžné komunikační úrov-
ni. (čtk)

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v Česku v pro-
sinci činila 6,2 procenta, což je
druhá nejnižší hodnota v EU.
Prosincová nabídka volných
pracovních pozic byla nejvyšší od
roku 2008.

ŠIKOVNÍTECHNIČTÍ PRACOVNÍCI jsou nedostatkovýmzbožím. Ilustrační foto: archiv VLP
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Zeptali jsme se: V našem historicky průmyslovém regionu stále

častěji slyšíme, že nemáme technicky vzdělané pracovníky. Jaké

jsou podle vás příčiny a jaká řešení tohoto stavu navrhujete?

Do ankety tentokrát přispěli
svými názory dva vedoucí
pracovníci společnosti BON-
NEL TECHNOLOGIE, s. r. o.

Technické školy
nejsou atraktivní
V tuzemském průmyslu pra-
cuje zhruba dvojnásobné
množství pracovníků, než je
průměr EU. Je tedy vůbec
otázka, zda je takový vývoj
zdravý a taková struktura za-
městnanosti přirozená a žá-
doucí. Nevím, co přesně se ro-
zumí pojmem technický pra-
covník. Nezřídka nabývám
dojmu, že se jedná především o
„obyčejné“ schopné (ale hlav-
ně levné) dělníky.

Možné příčiny nedostatku
technicky vzdělaných pra-
covníků:

– nezřízené zvyšování po-
čtu otevíraných humanitných
oborů vysokých škol (přitom
na jedno volné místo v huma-
nitních oborech připadá až 12
absolventů),

– s tím související vznik
„měkkých“ oborů, kde lze do-
sáhout na nadprůměrný pří-
jem bez většího usilí a tvrdých
znalostí, bez píle a umu, tedy
dovedností, které jsou u tech-
nicky orientovaných pracov-
níků nezbytností,

– problematická atraktivita
technicky orientovaných škol
(nedostatečné nebo zastaralé
vybavení především střední-
ho školství),

– snížení nároků na kvalitu
výuky na úkor technicky za-
měřených předmětů (viz ne-
plodné diskuze nad potřebou
maturit z matematiky),

– zánik vazeb především
středního a učňovského škol-
ství na tradiční průmyslové
podniky (zahraniční montov-
ny tuto vazbu doposud nena-
hradily),

– v souvislosi s předchozím
velmi nízká spolupráce prů-
myslových poniků s technic-
kým školstvím ve formě stáží,
brigád, podílení se na výuce
apod.,

– úbytek kvalitních peda-
gogů, středoškolských a vyso-
koškolských profesorů (stejně
jako ubývá absolventů, tak zá-
konitě ubývá i pedagogů),

– nedostatečné mzdové
ohodnocení středních tech-
nicky orientovaných pracov-
níků a z toho vyplývající nea-
trativita oboru. Pokud v Che-
bu otevírá montovnu čínská
BMI s odůvodněním, že ji vý-
roba vyjde v porovnání s Čí-
nou levněji v ČR v Chebu, tak
je něco asi špatně...

Georg Bonn

Chybí pozitivní
motivace od učitelů
Už roky se mluví o tom, jaký je
nedostatek technicky vzděla-
ných pracovníků. Ví se o tom,
jaké je jejich uplatnění na tr-
hu práce i jak jsou dobře ho-
norovaní. Přesto je nedosta-
tek studentů na technických
oborech, a to i přes pokles ná-
roků na ně. Studenti raději
studují obory, kde je zřejmé, že
jejich uplatnění na trhu práce
bude problematické a pravdě-
podobně zůstanou po škole na
úřadu práce, ale je to obecně
pro ně jednodušší, s menší ná-
mahou.

Jsem už dlouho (vlastně ce-
lý profesní život) odtržený od
pedagogické praxe, ale mys-
lím si, že v tomto případě na-
prosto selhává základní škol-
ství. Nadchnout pro techniku
musí děti už na základních
školách v rámci nejen klasic-

ké výuky, ale zejména prak-
tických výuk. Ty jsou obvykle
nahrazovány dřepěním u PC a
hraním her, proto se rodí tolik
zájemců o studium na střed-
ních školách zaměřených na
IT, matika jim nejde, ale umí
nainstalovat hru a nějaké
aplikace, tak si myslí, že bu-
dou někde pracovat jako
správci sítě za ranec peněz a
rodiče jsou nadšení, jak se je-
jich děcka vyznají.

Vše je o pozitivní motivaci,
profesních kvalitách kantorů
a samozřejmě o technickém
vybavení škol. Bylo by potře-
ba vše posunout do úplně ji-
ného levelu. A to je zase o pe-
nězích, ty by mělo dát spolu s
jasnou koncepcí ministerstvo
školství. A když peníze nejsou
(nedá mi je stát nebo zřizova-
tel), musím si je sehnat sám –
třeba navázat spolupráci s
místními firmami v oblasti
podpory vybavení, přesvědčit
je o společenské odpovědnosti
a smysluplnosti podpory...

Ale to musím mít koncept a
vůli, což je zase o schopnos-
tech ředitelů ZŠ a nastavení
školních vzdělávacích pro-
gramů atd. Všichni čekají, že
to někdo ze shora zařídí, je-
nomže nezařídí a rodiče dětí
jim v tom (tak odhadem z 80 %)
také nepomohou. Akorát pak
naříkají, že jejich děti po ab-
solvování obchodky a růz-
ných středních nesmyslně za-
měřených škol nemohou se-
hnat práci. No a většina sa-
motných děti žije své životy v
nějakém virtuálním světě ně-
kde u kompu nebo mobilu. A
tak je to tak, jak to je.

Jiří Brunn

Už děti by seměly učitmít rády techniku. Ilustrační foto: archiv VLP

Zájem o science
centra výrazně vzrostl
Plzeň – Velkou službu v po-
pularizaci vědy a techniky pl-
ní vědecká centra zaměřená
na neformální vzdělávání. Zá-
jem veřejnosti i škol o ně vý-
razně roste. Vloni je navští-
vilo přes 1,6 milionu lidí, za-
tímco v roce 2014 jich byl ne-
celý milion. V Česku funguje
osm takzvaných science cen-
ter. Nabízejí bádání a obje-
vování přírodních a technic-
kých znalostí zážitkovou for-
mou.

Centra v posledních letech
vznikla v Brně, Hradci Krá-
lové, Liberci, Olomouci, Ost-
ravě a Plzni za 2,5 miliardy ko-
run z evropských dotací. Stá-
le také usilují o to, aby se v bu-
doucnu stala součástí vzdě-
lávacího systému a stát za-
ručil jejich další financování.

Návštěvnost science center
překonala podle ředitelky
České asociace science cen-
ter Blanky Remešová pro-
gnózy. Z celkového počtu ná-
vštěvníků loni zavítalo do

center více než 300 tisíc škol-
ních skupin, které zde pravi-
delně nebo jednorázově na-
cházejí doplnění nebo upřes-
nění studovaných témat.

Remešová již loni upozor-
ňovala, že je potřeba, aby stát
pomohl centra dobudovat.
Konkrétně jsou peníze potře-
ba na dílny a laboratoře. Do-
posud byla centra financová-
na z evropských fondů.

Mezi největší centra patří
plzeňská Techmania, Svět
techniky v Ostravě, iQLAN-
DIA v Liberci a brněnské cen-
trum VIDA!. Centra přitom
nechtějí být vnímána jako zá-
bavní parky, ale jako etablo-
vaná vědecká pracoviště na
poli technického a přírodo-
vědného vzdělávání.

Ve světě jsou podle asocia-
ce centra tohoto typu placena
téměř z poloviny ze vstupné-
ho, 27 procent tvoří veřejné
rozpočty, 23 procent korpo-
rátní zdroje a čtyři procenta
další příjmy. (čtk, ep)

TECHMANIAvPlzni patřímezi oblíbená science centra. Foto: archiv VLP

Kontakt:                                                                                                                            

Doosan Škoda Power s.r.o., Tylova 1/57, 30128 Plzeň, 
Tel.: +420 378 185 000, Fax: +420 378 185  910,  E-mail: doosanskodapower@doosan.com                                                                                               

  

www.doosanskoda.com

Jsme významný světový výrobce parních turbín vlastního 
designu. Naše turbíny znají ve více než šedesáti zemích 
světa. Výkon turbín, které jsme vyrobili a dodali, představuje 
více než 66 tisíc megawatt.

Jsme významným zaměstnavatelem 
Jsme perspektivní a seriózní zaměstnavatel s tradicí, vlastním 
výzkumem, obchodními a technickými složkami a moderní 
výrobou, otevřený pro talentované absolventy technických 
škol. Již potřetí v řadě jsme se stali Zaměstnavatelem regionu 
2015. 

Angažujeme se v oblasti společenské zodpovědnosti
V rámci dnů dobrovolnické činnosti pravidelně dvakrát roč-
ně pracujeme pro plzeňské neziskové a příspěvkové orga-
nizace. Podporujeme regionální sport a již desátým rokem 
jsme generálním partnerem úspěšného fotbalového týmu 
FC Viktoria.

Jsme aktivní na poli podpory vzdělávání 
Klademe důraz na spolupráci s technickými vysokými ško-
lami. Již pátým rokem nabízíme atraktivní Trainee program, 
vypisujeme témata diplomových a bakalářských prací, jejichž 
konzultanty se stávají naši odborníci. Na ZČU jsme podpoři-
li znovuotevření oboru Stavba energetických strojů a zaříze-
ní na katedře Energetických strojů a zařízení. 

Dostávám se v poslední době k často 
diskutovanému tématu – řemeslo má 
zlaté dno a technické vzdělání budouc-
nost. Co to ale pro mladého člověka 
znamená? Aby děti našly snáze uplat-
nění, rodiče často v dobré víře doporučí 

absolvovat jakoukoliv školu s maturi-
tou. Nebo je motivací snaha o nalezení 
teplého místa v kanceláři za průměrnou 
mzdu? 
Bohužel realita na pracovním trhu je jiná. 
Pokud budeme hledat pozici fakturanta 
(která je pro firmu samozřejmě velmi 
důležitá), tak se do výběrového řízení 
přihlásí desítky, možná i více než stov-
ka uchazečů. Takto vysoký zájem ucha-
zečů snižuje podmínky, které společ-
nost bude ochotná poskytnout. Zkrátka 
zaměstnavatel má velký výběr. 
Pokud hledáme technika a máme štěs-
tí, tak se počet uchazečů dá spočítat 
na prstech jedné ruky. Mluvím záměrně 
o štěstí, protože někdy hledáme určité 
profese i měsíce. V praxi to pak zname-
ná, že nedostatku odpovídají i podmín-
ky a možnosti pro uchazeče. A to nezmi-
ňuji platy absolventů a možnosti jejich 
vývoje během prvních let. Tady mají tech-
nické pozice mnohem strmější křivku 
nárůstu. A tento trend se netýká pouze 
pracovníků se SŠ a VŠ. Možná ještě slo-
žitější situace je u odborných dělnických 

profesí. Najít zkušeného a šikovného 
obráběče kovů, soustružníka nebo svá-
řeče je mnohdy těžší, než nového kolegu 
s VŠ nebo SŠ. Na základě skoro 20 let 
praxe musím konstatovat – řemeslo má 
opravdu zlaté dno a technické vzdělá-
ní velkou budoucnost. Třeba i proto, 
že ve firmách dochází ke generační 
obměně.  U nás v Doosan Škoda Power  
budeme na příklad do roku 2020 hle-
dat minimálně 100 nových kolegů na 
technické pozice! 
Proto pečlivě zvažte, jakému oboru se 
v budoucnu chcete věnovat. Hledejte 
v regionu silné společnosti s dlouho-
dobou perspektivou i to, o jaké pozice 
mají zájem, a které budou potřebovat 
během příštích pěti až deseti let. Jed-
no rozhodnutí může ovlivnit celý život 
a s tím spojené možnosti a příležitosti 
dobrého pracovního uplatnění. 

Richard Kabuď, personální ředitel 
Doosan Škoda Power
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Nové Centrum robotiky v Plzni
nabídne řadu kurzů pro děti
Činnost bude provázána s výukou na základních školách zřizovaných městem

Plzeň – V bývalé hale depa do-
pravních podniků v Plzni
vzniklo Centrum robotiky,
kde se děti naučí základy pro-
gramování, postaví a napro-
gramují si jednoduché roboty,
například létající drony, které
si předtím i navrhnou a vy-
tisknou na 3D tiskárně. Město
se tak snaží vzbudit zájem o
technické obory už u malých
dětí.

Od 1. února začínají kurzy,
kterých je zatím připraveno
sedmnáct. Jsou pro děti od os-
milet, trvajípůlrokuamělyby
stát do tisíce korun. Ročně se v
nich vystřídají stovky dětí.
„Děti si tady budou moci třeba
postavit dron, který si v pro-
gramu navrhnou, vytisknou
na 3D tiskárně a pak osadí
elektronikou,“ popsal ředitel
městské organizace Správa

informačních technologií
LuděkŠantora.

Malí účastníci kroužků bu-
dou moci vyrábět například
taképonorky,kterévyzkoušív
zabudovaném bazénku. „Mo-
hou si sestavit roboty, kteří ta-
dy budou potom pochodovat a
závodit. To portfolio robotiky
je poměrně široké,“ přiblížil
Šantora. Při konstrukci vlast-
ních dronů si děti vezmou do
ruky i pájku, pilku a další ná-
stroje a vrátí se i k mechanic-
kým dovednostem a posílí si
manuálnízručnost.

„Chtěli bychom, aby dnešní
děti jednou začaly podnikat
právě v kybernetice a vytvá-
řely atraktivní pracovní mís-
ta. Znalostní ekonomika nabí-
zí obrovský potenciál, kyber-
netika je v ní klíčovým obo-
rem, na který je navázán sou-

časný trend digitalizace i na-
příklad vznik takzvaných
chytrých továren využívají-
cích kyberneticko-fyzikální
systémy,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký (ČSSD).
Podle jeho technického ná-
městka Pavla Šindeláře (ODS)
přišly stavební úpravy haly na
5,6 milionu korun, milion ko-
runstálovybavení.

Centrum má dvě dílny v pří-
zemí určené pro práci se dře-
vem, pájení a gravírování a
jednu učebnu v podzemí pře-
vážně pro výuku elektrických
a magnetických obvodů a zá-
kladů robotiky. Ze dvou uče-
ben v patře je jedna vybavena
simulátory létání pro kroužky
a kurzy dronů, druhá pro po-
kročilé kurzy robotiky a pří-
rodovědných experimentů.
Provozní náklady centra bu-

dou letos zhruba 150 tisíc ko-
run na energie a 1,5 milionu za
lektory a dva kmenové za-
městnance.

Centrum robotiky navazuje
na městský Dům digitálních
dovedností. Ten je zaměřen
všeobecně na technické vzdě-
lávání a informační technolo-
gie. Činnost centra bude také
provázána se vzděláváním na
základních školách zřizova-
ných městem. Například na
Masarykově základní škole
zahájí v září výuku povinného
předmětu robotika. Centrum
bude také připravovat projek-
ty a soutěže pro středoškoláky
ivysokoškoláky.

V budoucnu by mladým ab-
solventům mělo pomoci se zís-
káním vědomostí při rozběhu
vlastních firem zaměřených
nakybernetiku. (čtk)

Foto 2x: Deník/Milan Říský

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Naretec — vývojový partner pro 
systémové moduly a komponenty

Česká společnost Naretec byla založena v roce 2003. Od svých počátků 
se věnuje poskytování služeb a produktů v oblasti vývoje a konstrukce 
akustických dílů, prototypových nástrojů, testovacích přípravků 
a zařízení pro dodavatele interiérového vybavení automobilů. 

Obrázek 1  

Naretec nabízí produkty 
a služby pro dodavatele 
interiérového vybavení 
automobilů.

V
 současné době má irma více než 200 zaměstnanců a sídlí 

ve vlastním areálu s mnohonásobně rozšířenými kapacita-

mi. Je tak schopna nabídnout ucelené portfolio produktů, 

kompetencí a služeb v celém rozsahu automobilového procesního 

cyklu systémových modulů pro interiér, exteriér a akustiku.

Za dobu svého působení získal Naretec pověst spolehlivého 

dodavatele špičkových řešení s globální působností ve své oblasti 

podnikání. Má proto řadu zákazníků nejen v Česku, ale především 

v celé Evropě, Americe, Asii či Africe, mezi které paří mnoho světo-

vých automobilek či jejich dodavatelé.  

V současné době irma disponuje komplexní nabídkou produk-

tů a služeb v oblasti vývoje a konstrukce modulů a dílů pro interiér 

a akustiku automobilů, které jsou vyráběny z klasických materiálů 

i karbonových vláken.

Naretec poskytuje služby a produkty pro OEM, Tier 1 a Tier 2 do-

davatele z automobilového odvětví v těchto oblastech:

  Vývoj komponent a  modulů (interiérové a  exteriérové kompo-

nenty a moduly, pasivní akustické moduly, CFRP komponenty).

  Vývoj a konstrukce prototypových nástrojů a zařízení pro vývoj 

výrobních procesů (lisování za tepla, PUR technologie, vstřiková-

ní, tváření za tepla, vakuové tváření, dělení materiálu, spojování 

komponent, lemování, kašírování, RTM a prepreg technologie).

  Stavba modelů a prototypů.

  Konstrukce kontrolních a měřicích přípravků.

  Konstrukce strojů a zařízení (montážní stroje a zařízení, dopravní 

a  manipulační technika, testovací zařízení pro vývoj a  sériovou 

výrobu).

  Projektový management, poradenství a servis (plánování výrob-

ních a montážních procesů, plánování dopravních toků, preven-

tivní údržba a servis).

Prezentace společnosti Naretec, www.naretec.cz

V akademickém roce 2016/2017 bude opět na ISŠTE Sokolov Fakulta strojní ZČU v Plzni otevírat bakalářský  
program B2301 „Strojní inženýrství“. Sledujte web www.isste.cz; www.zcu.cz. 

Přijímací zkoušky Nanečisto pro žáky, kteří mají zájem studovat na ISŠTE Sokolov se konají v sobotu  
6. února 2016 od 9 hodin v prostorách nové výškové budovy ISŠTE Sokolov. Svůj záměr a přihlášení se na 
Přijímací zkoušky Nanečisto_2016 pište na pavel.janus@isste.cz, tel. 352 603 825 (Pavel Janus, ředitel školy).  
Do přihlášky napište jméno a příjmení; svou základní školu; obor, který chcete na ISŠTE Sokolov studovat.  
Uzávěrka přihlášek 3. 2. 2016, 12 hodin.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  

nabízí pro školní rok 2016/2017 tyto obory vzdělávání:

ISŠTE Sokolov, škola kam má smysl chodit.

Studijní obory  

(čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
23-41-M/01 Strojírenství
18-20-M/01 Informační technologie
26-41-M/01 Elektrotechnika
36-47-M/01 Stavebnictví 
23-45-M/01 Dopravní prostředky
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Učební obory  

(tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
26-51-H/01 Elektrikář
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník

Stipendium
až 9000,- Kč ročně
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Miloslav Zeman: Je jasné, že trh práce
nedostatek techniků nevyřeší, nutné je plánovat
Plzeň – Podnikatelé z výrob-
ních společností již delší dobu
upozorňují na kritickou situ-
aci, kdy končící absolventi
technických oborů středních
a vysokých škol v Plzeňském
kraji nenahrazují ani přiro-
zený odchod pracovníků do
důchodu. Proto nelze rozšiřo-
vat výrobu stávajících firem
či přivádět nové investory. O
současné situaci a cestách,
jak ji změnit, hovoří předseda
Okresní hospodářské komory
Plzeňsko Miloslav Zeman,
který stál u zrodu podpory
technického vzdělávání v re-
gionu.

Jak se posunula situace technic-
kého vzdělávání z pohledu pod-
nikatelů?

Situace se vyvíjí velmi po-
malu. I když je Plzeňský kraj
dobrý partner a jednání zpo-
čátku byla aktivní, nyní se
aktivita rozvolnila, téměř za-
stavila. Dokázali jsme získat
informace, jak jsou naplněny
jednotlivé obory. I firmy se
zapojily velmi aktivně. Pově-
domí o technických oborech
se výrazně zvedlo. Nenásle-
doval ale žádný další krok,
který by začal situaci řešit.
Některé technické školy byly
natěšené, když prvně zazna-
menaly přetlak přihlášek na
jejich obory. Jenže se těšily
předčasně.

Byl v tomnějaký háček?
Bohužel. Tím, že je přeby-

tek netechnických nabídek a
žáci základních škol se mohou
přihlásit na více středních
škol, tak nakonec řada tech-
nických oborů skončila opět s
málo studenty. Důležitým
oborům hrozí, že mohou i za-
niknout.

Ona spousta rodičů si nechce
připustit, že by jejich potomek
neměl alespoňmaturitu.

Je to tak. Z některých škol
pak máme signály, že pokud
jejich žáci učivo nezvládají a
škola jim doporučí se nad bu-
doucností zamyslet, tak rodi-
če žáka přendají na školu ji-
nou. Nevím, zda je horší, když
škola nechá žáka dojít až k
maturitě i s vědomím, že není
připraven, a pak jej nepřipus-
tí k maturitě, nebo případ,

kdy čtyřkař přejde na podob-
ný obor na učilišti s maturi-
tou a je z něj rázem dvojkař.
Bohužel ale stále s chabými
znalostmi.

Jak tomyslíte?
V prvním případě žák ztratí

i několik let neúplným vzdě-
láním, ve druhém případě se v
praxi rychle ukáže, že matu-
rita není opodstatněná. Tako-
vý student má dost velké se-
bevědomí a zkouší další stu-

dium na vysoké škole. Bez zá-
kladů neúspěšně. Špatné je, že
toto vše platíme jako společ-
nost.

Jak je tomožné?
Školy přestaly být motivo-

vány kvalitou, ale důležitá je
pro ně kvantita. Je to velmi

prosté. Za každého žáka
střední škola dostane po ně-
kolika měsících ročně asi 50
tisíc korun, a tak si jej chce
udržet a získat tyto prostřed-
ky. Pak buď vypustí špatně
vzdělaného absolventa, nebo
mu nedá maturitu, protože již
peníze inkasovala.

Jak je to u vysokých škol?
U vysokých škol je to ještě

zřetelnější. Ty se motivují do
technických oborů snad jen
patriotismem. Vždyť jako
ekonomové by museli produ-
kovat jen samé absolventy
umění, designu či práv. Na
tyto studenty dostanou až 350
tisíc ročně, zatímco na stu-
denty technických oborů mé-
ně než polovinu. A tak není
důležité, že tito absolventi pak
nedokážou nalézt zaměstnání
a o studenty technických obo-
rů je rvačka.

Ale přesto všechno školy už dnes
vzdělávají řadu techniků. Kde

jsou, pokud hovoříte o jejich ne-
dostatku?

Již jsem zmínil, že o absol-
venty technických oborů je
velký zájem. Řadu studentů si
již v posledních ročnících
„rezervují“ výrobní společ-
nosti. I zde je dlouhodobý ne-
dostatek ze strany minister-
stva školství. Firmy si nemo-
hou oficiálně zavázat studen-
ty, ty podporovat při studiu a
zajistit si tak absolventy. Ne-
výhodou je i blízkost Němec-
ka, odkud tito studenti mají
okamžité nabídky práce za
vyšší plat, než často mohou
nabídnout české firmy. K to-
mu připočtěte i odchod absol-
ventů do Prahy, kde jsou žá-
dáni, a nedostatek v našem
regionu trvá.

Aco přeškolení studentů, kteří
nemohou sehnat zaměstnání?

Zde je to komplikované.
Nejenže společnost vydala
zbytečné peníze za vzdělání
bez uplatnění, často ale
rekvalifikace nestačí. To i dí-
ky novým nařízením minis-
terstev.

A jaké je tedy řešení, jestli tedy
nějaké vůbec je?

Řešení je určitě. Hejtman
přislíbil, že na Krajském úřa-
dě bude opět pověřen pracov-
ník pouze touto problemati-
kou. Společně se snažíme
kvalitně vytvořit takzvaný
Pakt zaměstnanosti. Nutné je
ale nastavení plánování a to
politici často nepodporují.
Výsledky při systematické
práci jsou drobné a efekt vy-
žaduje čas. Ale pokud jsme 20
let žili mylným dojmem, že to
vyřeší trh práce, tak nyní
jsme snad pochopili, že tato
představa byla chybná.

PředsedaOkresní hospodářské komory PlzeňskoMiloslav Zeman.

Za každého žáka
střední škola dostane
po několika měsících
ročně asi 50 tisíc
korun, a tak si jej chce
udržet a získat tyto
prostředky.

Vyplatí se jen
investice do
úzkého místa

Ekonomové vedou různé od-
borné debaty o návratnosti in-
vestic. Víme, že každý systém
je tak výkonný, jak je výkonné
jeho nejužší místo. Nedávno
jsem byl na fóru, kde diskuto-
valo asi dvacet majitelů a ře-
ditelů opravdu velkých pod-
niků v ČR. Všichni do jednoho
se shodli, že zásadní limitou
dalšího růstu jejich podniků,
je absolutní nedostatek tech-
nicky kvalifikovaného perso-
nálu. Shodli se také, že tento
fakt je obecně platný v celé
České republice. Jinými slo-
vy, ekonomika České republi-
ky má jasně identifikované
úzké místo, kterým je nízký
počet technicky vzdělané pra-
covní síly.

Toto omezení se stalo řídi-
cím faktorem růstu naší eko-
nomiky. Nemůžeme dostateč-
ně rychle růst. V rámci naší re-
publiky máme rozpracováno
opravdu hodně investičních
akcí, které by měly podpořit
naši konkurenceschopnost –
tedy růst ekonomiky. Připo-
meňme, že jsou zde k tomuto
účelu určeny i rozsáhlé ev-
ropské dotace – běží výstavba
řady nových továren a vý-
zkumných center, do ČR při-
cházejí noví investoři atd.

Jenže je tu jeden problém:
Investice do jiného než úzké-
ho místa jsou obvykle vyhoze-
né peníze. Proč? Protože sys-
tém je tak výkonný, jak je vý-
konné jeho neužší místo. Kdo
bude v těch nových továrnách
a výzkumných centrech pra-
covat? Buď nikdo, anebo ti,
kteří odejdou z jiných továren
a z jiných výzkumných cen-
ter. Tam ale nepochybně po-
klesne výkon.

Kdy se společnosti vrátí
takto vynaložené investiční
prostředky? Co posílí výkon
ekonomiky? Odpovězte si sa-
mi. Jedno řešení existuje: Z
kouzelného klobouku vytáh-
nout opravdu hodně dobrých
techniků.

Pavel Duchek, generální
sekretář Technologické

iniciativy Plzeň (TIP)

Tak to vidím já

Zahraniční společnost Schäfer-Menk, s.r.o. s  vý-
robními závody v  Praze 5 – Radotíně a  Dýšině 
u  Plzně se zabývá výrobou technologicky nároč-
ných svařovaných konstrukcí komponentů pro 
stavební stroje, transformátorových nádob, sta-
torů pro motory a  svařenců pro důlní techniku 
s  celkovým počtem 400 zaměstnanců, přijme pro 
zajištění provozu v  Dýšině u  Plzně (areál IPPE)
do  hlavního pracovního poměru zaměstnance: 

Schäfer-Menk 
ČESKÁ REPUBLIKA 

 Obráběče – obsluha CNC stroje s praxí

 Svářeče – zámečníky s CO2

 Lakýrníky

 Pomocného dělníka na plazmu

 Brusiče

NABÍZÍME: velmi dobré platové podmínky, zázemí silného mezinárodního 

                       koncernu, roční a věrnostní odměny, příspěvek na stravování, 

                     příspěvek na dopravu, nebo ubytování.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte: sl. Česáková, 774 445 918, 
e-mail: j.cesakova@schmenk.cz, p. Turek, tel. 774 445 905

Střední odborné učiliště  
Domažlice, Prokopa Velikého 640

nabízí pro školní rok 2016/2017

Čtyřleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (programování CNC strojů – výuka řidících systémů Heidenhein, Sinumeric, Fanuc, stipendiálně 
podporován irmou Kdynium Kdyně, KOVO Tomandl CNC Sedlice, Domako Domažlice, HT Metal Horšovský Týn, Stolig Chotěšov atd.)
 
Tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem: 
23-51-H/01 Strojní mechanik – zdarma svářečský kurz  
(stipendiálně podporován irmou ROC Galvanik Domažlice, ZF Staňkov, Kdynium Kdyně, SWA Stod)
Nově 23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů  
(kooperační vzdělávání ve spolupráci s irmou Gerresheimer – významný zpracovatel plastů pro medicínský průmysl, certiikát 
na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, sponzorování  žáků irmou – minimálně 60.000,- Kč za dobu studia, bonusy za prospěch, 
docházku, zaměstnání ve irmě po absolvování studia)
23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření nástrojař (sponzorování  žáků irmou Gerresheimer H. Týn, SWA Stod)
23-56-H/01 Obráběč kovů – zaměření CNC obrábění (stipendiálně podporován irmou Kdynium Kdyně)
33-56-H/01 Truhlář
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP  Mechanik informačních a bezpečnostních systémů) (Stod)

Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů: 
64-41-L/51 Podnikání (Domažlice, Stod)

Přijetí bez přijímacích zkoušek do tříletých oborů:
- studijní výsledky z 8. třídy  - studijní výsledky z 1. pololetí 9. třídy  - Možnost ubytování: DM Stod
- potvrzení o zdravotní způsobilosti  - přihlášky ke studiu do 15. 3. 2016  - DM VOŠ, OA a SZŠ Domažlic 

SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice            ředitelka:  Mgr. Zdeňka Buršíková tel.: 379 410 620 - 41 
www.soudom.cz, www.soudom-stod.cz             e-mail: skola@soudom.cz, skola@soudom-stod.cz

Žáci ZŠ se mohou hlásit do kroužku truhlářského, strojírenského, mechatroniky a ve Stodě elektro kroužku.

Střední škola, základní škola a mateřská škola 

Kraslice vám nabízí vzdělání:

Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli jsme otevřeli tříleté učební obory:

• Nástrojař 23-52-H/01
• Strojní mechanik 23-51-H/01
• Výrobce textilií 23-57-H/01 

Čtyřleté obory s maturitou:

• Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
• Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat 
přímo u smluvních partnerů /budoucích zaměstnavatelů. Využívání moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je 
samozřejmostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním 
i praxí. Škola je nově zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti významných 
zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: Kornet s.r.o., Kukal DSS s.r.o., Amati - Denak 
s.r.o., Sametex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS 
Rotava s.r.o a další.
Škola nabízí další zázemí: Kvalitní stravování, sportovní i  zájmovou činnost: bazén, tělocvična, výpočetní technika, 
modelářství, keramika, cizí jazyky,… 
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně a pro úspěšné žáky je připraveno prospěchové stipendium.

Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Děkujeme za důvěru našim studentům i jejich rodičům, jelikož se nám za jejich přispění 
podařilo obory naplnit. 
Těšíme se ve školním roce 2016/17 na zájemce o studium u nás!

Bližší informace: 

e-mail: zskraslice@volny.cz, tel: 352 686 518, 605 428 194

ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

 

www.zskraslice.czwww.zskraslice.cz

Tš íme se na nové 
Tš íme se na nové 

studenty a žáky!
studenty a žáky!
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Zájem podniků o spolupráci
s výzkumným centrem RTI roste
Plzeň – Západočeská univer-
zita v Plzni (ZČU) se může
pochlubit několika prestižní-
mi výzkumnými centry. Mezi
ně patří i RTI, v jehož čele stojí
ředitel Miloslav Kepka. In-
stitut má za sebou několik pa-
tentů a těší se z rostoucího ob-
jemu spolupráce s regionální-
mi podniky.

Proč jsou pro univerzitu důležitá
výzkumná centra?

Výzkumná centra předsta-
vují ucelená pracoviště, ve
kterých jsou soustředěny lid-
ské zdroje a moderní vybave-
ní s cílem realizovat špičkový
výzkum a vývoj.

Co se konkrétně skrývá pod
zkratkou RTI? Odkdy a kde in-
stitut funguje?

RTI je zkratka pro Regio-
nální technologický institut,
výzkumné centrum Fakulty
strojní Západočeské univer-
zity v Plzni. Výzkumná čin-
nost v RTI postupně nabíhala
od 1. července 2012. Nyní je
již RTI v plném provozu.

Proč RTI vznikl? A na co je pře-
devším zaměřen?

Koncentrace lidských
zdrojů a vybavení je předpo-
kladem pro dosažení konku-
renceschopných výsledků ve
výzkumu a vývoji.Výzkum je
v současnosti velmi interdis-
ciplinární a multioborová
činnost, se neobejde bez spo-
lupráce odborníků různých
vědeckých disciplín a po-
třebné jsou znalosti z více
průmyslových odvětví. Pro-
duktově je výzkum a vývoj v
RTI zaměřen na obráběcí a
tvářecí stroje, obráběcí a tvá-
řecí technologie, na dopravní
prostředky. Výzkumná čin-
nost je přitom organizována

napříč deseti moderně vyba-
venými pracovišti: virtuální
prototyping, technologické
plánování výroby, laboratoř
experimentálního obrábění,
laboratoř experimentálního
tváření, laboratoř strojíren-
ských experimentálních me-
tod, zkušebna provozní pev-
nosti a únavové životnosti,
zkušebna komponent do-
pravních prostředků, mecha-
nická zkušebna, metalogra-
fická laboratoř a laboratoř
dílenské metrologie.

Zařízení a provoz podobného
institutu musí být velice drahé.
Jak je RTI financován?

Investiční fáze RTI byla
podpořena Operačním pro-
gramem Výzkum a vývoj pro
inovace, financování provozu
je vícezdrojové. Finanční
prostředky na rozvoj, tedy
nezbytné investice a základní
výzkum, přichází z Minister-
stva školství, mládeže a tělo-
výchovy. Účelové financová-
ní získáváme na projekty,
které ve veřejné soutěži zís-

kají podporu u Technologic-
ké agentury ČR nebo Minis-
terstva průmyslu a obchodu.
Tyto projekty řešíme ve spo-
lupráci s průmyslovými pod-
niky. Nemalá část našeho
rozpočtu pochází z příjmů za
smluvní výzkum nebo jiné
služby poskytované podni-
kům přímo na základě jejich
objednávek. Podařilo se nám
zapojit se i do řešení několika
mezinárodních projektů.

Můžete se podělit o nějaký kon-
krétní úspěch, kterého pracov-
níci RTI dosáhli?

Dosáhli jsme již celé řady
zajímavých výsledků. Máme
publikace v impaktovaných
časopisech, několik našich
výsledků bylo patentováno.
Já osobně si nejvíce cením
rostoucího objemu naší spo-
lupráce s podniky z našeho
regionu. Jejich zájem o naše
služby svědčí o tom, že jdeme
správnou cestou. Pracovníci
RTI si mohou vážit svojí uži-
tečné práce i sami sebe.

Kdo v institutu pracuje? Jsou v
RTI ještě nějaké volné pozice?

Museli jsme vybudovat vý-
konný a zodpovědný admi-
nistrativně správní aparát.
Do činnosti RTI se zapojila
část akademických pracov-
níků Fakulty strojní. Svoje
první pracovní místo zde na-
šli studenti doktorského i
magisterského studia. Do RTI
přišla také řada pracovníků
se zkušenostmi z praxe. I do
budoucna chceme v RTI vy-
tvářet prostor pro zapojení
nových zkušených i začínají-
cí vědců. V souvislosti se za-
bezpečováním provozu na-
šich laboratoří budou vždy v
našem týmu vítáni i šikovní
technici i dělníci.

Ředitel výzkumného centra RTI
MiloslavKepka.

Kontakt

Hledáme

Kontakt

Regionální technologický institut

1
0
0
1
2
0
5
6
2
4
_
A

1
0
0
1
2
0
5
6
1
9
_
A

6 TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ úterý 26. ledna 2016deník


