
Fakulta 
elektrotechnická

Obraz snímaný v infračerveném spektru (termokamera, termovize) 
při dnech otevřených dveří.

Laboratoř elektromagnetické kompatibility. Částečně bezodrazová 
stíněná komora je určená jak k měření elektromagnetického rušení 
zařízení, tak testování jejich odolnosti proti vysokofrekvenčním 
elektromagnetickým polím. 

Fakulta elektrotechnická sídlila původně v centru Plzně, v sadech 
Pětatřicátníků 14.

Uvádíme výsledky výzkumu, 
studia i vývoje do praxe 
společně s podniky

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni byla 
založena na podzim roku 1949 jako součást Českého 
vysokého učení technického v Praze. Od roku 1950 byla 
samostatnou fakultou a v roce 1953 získala VŠSE nezá-
vislé postavení vysoké školy v čele s rektorem. Fakulta 
elektrotechnická vznikla současně s fakultou strojní 
18. 8. 1960 vnitřním rozdělením Vysoké školy strojní 
a elektrotechnické v Plzni. Původně byla na fakultě 
pouze jediná elektrotechnická katedra nazvaná Kated-
ra elektrotechnických nauk. Po rozdělení fakult došlo 
k rychlému rozvoji dalších nových oborů. Od roku 2010 
se novou organizační složkou fakulty na úrovni katedry 
stalo Regionální inovační centrum elektrotechniky 
(RICE), které vzniklo s podporou Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace(OP VaVpI).

Fakulta realizuje základní i rozsáhlý aplikovaný vý-
zkum, který má prokazatelný a významný vliv na praxi. 
Pracoviště má nezanedbatelný podíl na vývoji doprav-
ních prostředků s elektrickým a hybridním pohonem 
(autobusy, trolejbusy, tramvaje, lokomotivy).

Fakulta 
strojní
Plzeňská tradice strojírenského 
vzdělávání a moderního výzkumu

Strojní fakulta vznikla podobně jako elektrotechnická 
fakulta rozdělením Vysoké školy strojní a elektrotech-
nické v Plzni v roce 1960 na dvě samostatné fakulty.  
V roce 1992 se fakulta přestěhovala z centra města 
do nově vybudovaného univerzitního kampusu na 
Borských polích. Součástí fakulty strojní jsou vedle 
jednotlivých kateder i výzkumná centra FORTECH 
(Výzkumné centrum tvářecích technologií), VVRC 
(Centrum energetického výzkumu) a od roku 2011 
Regionální technologický institut – RTI, který byl 
vybudován za podpory operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Fakulta strojní nabízí vzdělání, výzkum a vývoj 
v moderních i tradičních strojírenských oborech, které 
mají v Evropě budoucnost. Velmi úzká spolupráce se 
zahraničními technickými vysokými školami a prů-
myslovými podniky v Plzni a okolí umožňuje studium 
spojené s výzkumem a vývojem pro moderní strojíren-
skou praxi. Akreditované studijní programy garantují 
kvalitní přípravu pro další uplatnění. Fakulta disponuje 
desítkami kontaktů s univerzitami v Evropě i ve Spo-
jených státech,  řada z nich tak umožňuje studentům 
i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních 
univerzitách a přinášet nové poznatky a zkušenosti do 
plzeňského akademického prostředí. Jednotlivé katedry 
mají akreditovány výzkumné programy, doktorské 
studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení 
a řízení ke jmenování profesorem.

Stavba budovy strojní fakulty.

Výzkum proudění páry v průtočných systémech parních turbín 
v OP Škoda, na kterém se podíleli pracovníci VŠSE v osmdesátých letech.

Studentská formule je příkladem mezifakultní spolupráce studentů 
z pěti fakult.
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1949 
zřízena Vysoká škola strojní a elektrotechnická 
(VŠSE) s obory strojírenství a elektrotechnické 
inženýrství
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vypracován investiční záměr na výstavbu 
nového areálu VŠSE na Borských polích

VŠSE rozdělena na dvě fakulty, strojní 
a elektrotechnickou


