
→ Fakulta právnická

IN MEMORIAM  
ZDENĚK MASOPUST 

K desátému výročí úmrtí 
Zdeňka Masopusta, vyso-
koškolského pedagoga, 
právního filozofa, překla-
datele a politika, vě-
deckého pracovníka Ústavu 
státu a práva Akademie věd 
a dlouholetého vedoucího 
katedry teorie práva, vy-
dala fakulta publikaci In 
memoriam Zdeněk Masopust. 
Sborník příspěvků a vzpo-
mínek přátel a spolupra-
covníků editovala Helena 
Jermanová a otevírá jej 
citát G. K. Chestertona: 
„Příběh se nerodí v době, 
kdy vzniká, ale pokaždé, 
když je vyprávěn.“ �

 

→ Fakulta designu a umění L. Sutnara

SUTNARKA PRO UKRAJINU

Studenti a pedagogové 
Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara iniciova-
li benefiční prodej autor-
ských děl, který se usku-
tečnil v rámci festivalu 
Jeden svět v Moving Station 
a také na fakultě. Benefice 
s výtěžkem na konto Člo-
věka v tísni pokračovala 
na sociálních sítích a také 
na e-shopu, který fakul-
ta nově spustila. Vybrané 
ateliéry Sutnarky navíc 
pořádaly od dubna do červ-
na výtvarné workshopy pro 
ukrajinské děti z integrač-
ního centra MICT. �

→ Fakulta pedagogická

NA POMOC V DOBĚ COVIDU 
NAVÁZALA POMOC UPRCHLÍKŮM

Studenti Fakulty pedagogické 
navázali na pomoc, kterou 
poskytovali v době covido-
vé krize. I při momentální 
složité situaci týkající se 
ukrajinských uprchlíků na-
bídli pomocnou ruku. Zhruba 
80 z nich v jarních měsících 
působilo a působí v rámci 
praxí přímo ve školách, učí 
češtinu ukrajinské děti nebo 
vede dětské (nejen adaptač-
ní) skupiny. Děkujeme! �

→ Fakulta elektrotechnická

STUDENTŠTÍ  AMBASADOŘI 
PROPAGUJÍ NA INSTAGRA-
MU ELEKTROTECHNIKU

Studenti Fakulty elektro-
technické se už nemusí se 
svými dotazy obracet pouze 
na studijní oddělení. Tým 
FEL se totiž rozšířil hned 
o čtyři ambasadory z řad 
studentů, kteří se pomo-
cí instagramové stránky 
@ studuju_fel_zcu sna-
ží přiblížit dění a chod 
na fakultě nejen začínají-
cím studentům, ale i ucha-
zečům, kteří o studiu FEL 
přemýšlejí. Jsou to Zde-
něk, Kačka, Simča a Tomáš. 
Studium na FEL je baví 
a vědí, co chtějí. Na je-
jich Instagramu se dozví-
te nejen, jak se dostat 
na přednášku, ale i kam 
vyrazit po ní. �

→ Fakulta zdravotnických studií

BEZPLATNÁ POMOC MAMINKÁM 
A TĚHOTNÝM ŽENÁM Z UKRAJINY

Fakulta nabízí bezplatnou 
pomoc maminkám a těhotným 
ženám, které přicházejí 
do ČR z válkou postiže-
né Ukrajiny bez znalosti 

standardů zdravotní péče 
a vazeb na ošetřující gyne-
kology, případně s miminky. 
Poskytuje jim konzultace 
a podporu vždy ve středu 
od 14 do 16 hodin v učebně 
HJ 218 v budově v Huso-
vě ulici 11. Nabízí pomoc 
s vyhledáváním gynekolo-
gické péče, poradenství 
v oblasti těhotenství, 
porodu a poporodního obdo-
bí, laktační poradenství, 
psychosociální poraden-
ství a podporu, případně 
zprostředkování kontaktů 
na další odborníky. �

 

→ Fakulta strojní

PODÍVEJTE SE DO KONTEJNERU 
NA VYHOŘELÉ JADERNÉ PALIVO

V budově Fakulty strojní 
se objevila nová výuková 
pomůcka a zároveň předzvěst 
letošního již 12. roční-
ku Jaderných dnů, které 
začnou 14. září. Správa 
úložišť radioaktivního od-
padu jí totiž zapůjčila mo-
del kontejneru pro vyhořelé 
palivo z jaderných elektrá-
ren. Model, který je vidět 

v řezu, vyrobila ŠKODA JS, 
a. s. Vnější obal nádoby je 
vlastně silnostěnná trubka 
z uhlíkové oceli o průměru 
914 mm, v níž jsou umístěna 
vnitřní pouzdra ze sil-
nostěnné nerezové oceli – 
každé pouzdro pro jeden 
palivový soubor. �

→ Fakulta aplikovaných věd

START-UP SAMPLING 
HUMAN ZÍSKAL PODPORU 
1,5 MILIONU DOLARŮ

Česko-americký technolo-
gický start-up Sampling 
Human, jehož spoluzakla-
datelem a výkonným ředi-
telem je Daniel Georgiev, 
podpořil investiční fond 
i&i Biotech, jenž se za-
měřuje na slibné biotech-
nologické společnosti. 
Investory zaujala diagnos-
tická metoda, zdokonalu-
jící detekci a monitoring 
závažných onemocnění, 
a vložili do ní 1,5 mi-
lionu dolarů. V takzvanou 
„živou informační techno-
logii“ přeměňuje mikroor-
ganismy, například kvasin-
ky. �

→ Fakulta ekonomická 

DEN S VYSOKOŠKOLÁKEM 
A S ODBORNICÍ 
NA MAKROEKONOMII 
A HOSPODÁŘSKOU POLITIKU

Inflace a predikce jejího 
budoucího vývoje, to bylo 
téma přednášky Heleny 
Horské, hlavní ekonomky 
a členky dozorčí rady 
Raiffeisenbank a poradního 

týmu českého premiéra, 
která se konala 29. března. 
Přednáška byla součástí 
Dne s vysokoškolákem, 
jejž Fakulta ekonomická 
uspořádala v rámci smlouvy 
o fakultní škole společně 
s Masarykovou obchodní 
akademií Rakovník. �

→ Fakulta filozofická

ARCHEOLOGOVÉ 
DOKUMENTUJÍ NACISTICKÉ 
I KOMUNISTICKÉ TÁBORY

Katedra archeologie zahá-
jila spolu s Technickou 
vysokou školou Deggen-
dorf projekt „Archeo-
logie temného dědictví. 
Nacistické a komunistické 
tábory na pomezí Bavorska 
a Čech“. Moderními výzkum-
nými metodami zdokumentují 
poboční tábory nacistic-
kého koncentračního tábora 
Flossenbürg u Holýšova, 
na Karlovarsku i v Německu 
a také komunistické tábory 
u Horního Slavkova. V prů-
běhu letošního roku budou 
výsledky výzkumů prezen-
tovat široké veřejnosti 
na obou stranách hranice 
pomocí map, článků, knih, 
plakátů i podcastů. �
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