
Závěr časopisu „Z“ patří tvorbě studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara 
neboli Sutnarky. Pro toto číslo jsme jako 
symbolickou tečku nemohli vybrat nic jiného 
než portrét doc. RNDr. Jiřího Holendy, CSc., 
prvního rektora Západočeské univerzity v Plzni. 
Stejně jako portréty jeho nástupců ho pro 
knihu 30 let ZČU nakreslila Zdeňka Kudrnová, 
studentka Ateliéru Ilustrace a grafický design.

24 galerie Sutnarka
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http://e-shop.zcu.cz/


Ubytování v blízkosti 
Univerzity

skvělá dopravní 
dostUpnost

spoleČenskÝ prostor  
s tv (netFliX, Hbo Go)

JoGa Místnost

pekaŘství, bistro

Více se dozvíte na unicity-living.cz

   unicity.living      unicity-living@daramis.com      800 226 223

STUDENTSKÉ BYDLENÍ V PLZNI
MODERNĚ VYBAVENÉ BYTY JIŽ OD 6.000,- ZA OSOBU NA MĚSÍC

21-06-28-Inzerce-UniCity-170x235-001.indd   1 28.06.2021   14:09:42



Jako smartphony na kolech. Dokážou si mezi 
sebou povídat, lépe předvídat dopravní situace 
a řidičům cestu zpříjemňují celou řadou chytrých 
funkcí.

„Automobilový průmysl teď prochází brutální 
revolucí. Intenzivně řešíme, jak a kde vyrábět 
nové vozy plné chytré elektroniky, které se 
výrazně liší od předchozích modelů. Stavba 
a první oživení vozu je čím dál tím složitější. 
Jsou před námi samé velké výzvy,“ říká Tomáš 
Dlabaja, který má ve ŠKODA AUTO na starost 
elektroniku všech modelů.

V mladoboleslavské automobilce začínal 
v roce 2013 jako strojní inženýr. „Nebyl jsem 
si ale jistý, jestli chci být ryze konstruktérem, 

tak jsem se přihlásil do Trainee programu 
ŠKODA AUTO, díky kterému jsem si během 

jednoho roku vyzkoušel práci v různých 
oblastech,“ popisuje. Prošel například 

oddělením vývoje, zkusil si vedení projektů 
a pokračoval až do aftersales a zahraničních 

garancí. „A pak mi zavolali z výroby, že na 
mě dostali doporučení z Trainee programu. 

Rozhodl jsem se nečekanou nabídku využít.“ 
Výroba ho nadchnula natolik, že v ní působí již 
šestým rokem. Nyní koordinuje tým padesáti 

lidí, který řeší elektroniku všech modelů 
ŠKODA jak v Česku, tak zahraničí.

Tomáš Dlabaja
koordinátor elektroniky vozů ŠKODA AUTO

PŘEČTĚTE SI 
CELÝ ROZHOVOR 

JAK VYPADAJÍ 
 AUTA BUDOUCNOSTI?

DEN V KAMPUSU
Oslavy 30 let  
Západočeské  
univerzity  
v Plzni

21. září 2021 
14:00 - 22:00
Kampus ZČU
Vstup zdarma

7krat3, Donnie Darko, 
Milan Samko, Blue Chesterfield,
Ida The Young  
 
20:00 TATA BOJS
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