
→ Fakulta právnická

STUDENTI USPĚLI 
V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI 
VĚDECKÝCH PRACÍ

Studenti Fakulty právnické 
uspěli v Bratislavě na Čes-
ko-slovenské právnické 
soutěži o nejlepší student-
skou práci. Utkalo se sedm 
fakult, přičemž tu naši 
reprezentovalo šest studentů 
a absolventů. Žaneta Hošková 
byla první v sekci Autorské 
právo, pracovní právo, ro-
dinné právo, civilní právo, 
mezinárodní právo soukro-
mé, Denisa Kotroušová druhá 
v kategorii Doktorské stu-
dijní programy a Ondřej Mach 
získal totéž místo v Soukro-
mém právu. Adéla Strejcová 
byla třetí v sekci Lidská 
práva a společenské vědy. � 

 

→ Fakulta ekonomická

MICHAELA KRECHOVSKÁ 
OBHÁJILA POST DĚKANKY

Děkanka Michaela Krechov-
ská, která v čele Fakulty 
ekonomické stojí od března 
2018, povede fakultu také 
v následujícím čtyřletém 
období. Členové akademic-
kého senátu fakulty o tom 
rozhodli při listopadové 
volbě, v níž byla jedinou 
kandidátkou. Než se stala 
děkankou, vedla Michaela 
Krechovská katedru finan-
cí a účetnictví, od roku 
2015 je také zástupkyní 
vedoucí Centra podnikání 
a udržitelnosti.�

→ Fakulta pedagogická

NEKVALIFIKOVANÍ PEDAGOGOVÉ 
SI DOPLŇUJÍ VZDĚLÁNÍ

Téměř 80 nekvalifikovaných 
pedagogů zahájilo své stu-
dium nově akreditovaného 
studijního programu celo-
životního vzdělávání na Fa-
kultě pedagogické. Studium 
je určeno absolventům ma-
gisterského a inženýrského 
studia neučitelského typu, 
kteří si za tři semestry 

doplní kvalifikaci absolvo-
váním didaktiky, pedagogiky, 
psychologie a pedagogických 
praxí. �

→ Fakulta designu a umění L. Sutnara

SUTNARKA POŘÁDALA 
PILOTNÍ ROČNÍK SYMPOZIA 
ILUSTRACE A ANIMOVANÉ 
TVORBY ZAHRADY V NÁS

Životní dílo Jiřího Trnky 
a zejména jeho kniha Za-
hrada se staly inspirací 
pro pilotní ročník mezi-
národního sympozia ilus-
trace a animované tvorby, 
které proběhlo na Sutnar-
ce ve dnech 4.–7. října. 
Jednalo se o první z pra-
videlných setkání profesi-
onálních tvůrců, teoretiků 
a studentů, jehož umělec-
kou ředitelkou se stala 
Renáta Fučíková. Sympozi-
um zahájila konference, 
na níž zazněly příspěvky 
ilustrátorů, animátorů 
a teoretiků z České repub-
liky, Kolumbie a Itálie. �

→ Fakulta strojní

POPRVÉ ZASEDLA 
INTERNACIONÁLNÍ 
PRŮMYSLOVÁ RADA

Ve spolupráci s THD – 
Technische Hochschule De-
ggendorf uspořádala Fakul-
ta strojní první zasedání 
Internacionální průmyslo-
vé rady, které se konalo 
ve Furth im Wald a jehož 
tématem byla digitalizace 
a 5G sítě. Rada, slože-
ná ze zástupců univerzit, 
průmyslových podniků, 

hospodářských odborů, 
komor a klastrů, má roz-
vinout příhraniční region 
a pomoci snížit nedostatek 
technicky vzdělaných lidí 
na trhu práce. �

→ Fakulta zdravotnických studií

NOVÉ UČEBNY PRO 
SIMULAČNÍ VÝUKU IMITUJÍ 
NEMOCNICI I BYT

Výuka na Fakultě zdravot-
nických studií je neustále 
modernizována a inovová-
na, kromě jiného také díky 
využití nových přístrojů 
a techniky. Pro letošní rok 
si fakulta pro své studen-
ty připravila nové odborné 
učebny. V budově fakulty 
v ulici Husova nově vznikl 
simulační nemocniční pokoj, 
který imituje opravdový ne-
mocniční pokoj, dále cvičný 
byt pro vozíčkáře a v nepo-
slední řadě vzniká unikátní 
plnohodnotná laboratoř. �

→ Fakulta aplikovaných věd

VĚDCI BODOVALI PŘI 
KONFERENCI O ANALÝZE 
A ROZPOZNÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Tým vědců ze skupiny NLP (Na-
tural Language Processing – 
Zpracování přirozeného ja-
zyka) z katedry informatiky 
a výpočetní techniky uspěl 
na prestižní mezinárodní 
konference ICDAR 2021, zamě-
řené na oblast automatické 
analýzy obrazových a texto-
vých dokumentů. Ve švýcar-
ském Lausanne prezentovali 
Pavel Král, Ladislav Lenc, 
Jiří Martínek a Josef Baloun 

nejnovější výsledky výzkumu 
v oblasti zpracování při-
rozeného jazyka a analýzy 
historických map. �

→ Fakulta elektrotechnická

PROFESOR PEROUTKA 
ZŮSTÁVÁ DĚKANEM 

Děkanem Fakulty elektro-
technické bude i v nadchá-
zejícím čtyřletém období 
profesor Zdeněk Peroutka. 
Mandát obhájil při lis-
topadové volbě, ve kte-
ré byl na rozdíl od roku 
2017 jediným kandidátem. 
Zdeněk Peroutka působí 
na fakultě od roku 2010, 
kdy se stal proděkanem pro 
vědu a strategii. V letech 
2010 až 2016 byl vědec-
kým ředitelem výzkumného 
centra RICE a dnes je jeho 
výkonným ředitelem. �

→ Fakulta filozofická

ČESKOSLOVENSKÝ 
CHURBAN NABÍZÍ NOVÝ 
POHLED NA MNICHOV

Reakce židovského tisku 
na mnichovskou dohodu 
a počátek nacistické okupace 
Čech, Moravy a Slezska 
podrobně mapuje nová 
kniha odborného asistenta 
Zbyňka Taranta z katedry 
blízkovýchodních studií. 
Publikaci s celým názvem 
Československý churban – 
Mnichovská dohoda a druhá 
československá republika 
optikou sionistického jišuvu 
v Palestině (1938–1939) 
můžete zakoupit na e-shopu 
Západočeské univerzity. �
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