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Podìkování

Podìkování
S potìšením sdìluji, že v soutìži o "Cenu mìsta Rokycany 2005" za vynikající
pøínos ve vìdì a vývoji, tvùrèí èinnosti a v umìní byly v konkurenci tøinácti kandidátù (z rùzných univerzit v ÈR) udìleny dvì první ceny našim mladým kolegùm
z katedry matematiky FAV:
Aleši MATASOVI, Ph.D. a Petru NEÈESALOVI, Ph.D.
Jako vedoucí katedry jim vyslovuji "pochvalu pøed chatující katedrou" a dìkuji
za vzornou reprezentaci nejen našeho pracovištì, ale i celé univerzity
Prof. Pavel Drábek
Slavnostní vyhodnocení výsledkù
soutìže o “Cenu mìsta Rokycany
2005” se uskuteènilo 16. 11. v zasedací místnosti mìstského úøadu
Rokycany. Do soutìže bylo pøihlášeno celkem 13 studentských
prací. Tøi z nich však byly vyøazeny pro formální nedostatky,
takže k hodnocení postoupilo nakonec deset odborných prací z oblasti
astronomie, matematiky, chemie,
medicíny, zemìdìlství a hudby.
Soutìžní porota první místo
pøisoudila dvojèlennému inženýrskému týmu z KMA FAV A. Ma- Vítìzové Ceny mìsta Rokycany ze ZÈU (zprava
tasovi a P. Neèesalovi, kteøí zís- P. Neèesal a A. Matas) pøebírají ocenìní.
kali padesátitisícovou odmìnu
a dalších 25 000,- Kè obdržela
rické analýzy) zkoumali vnitøní pochody
Fakulta aplikovaných vìd jako pracovištì v modelu, který tak komplikovaný objekt,
pùvodu práce.
jakým je visutý most, pouze vzdálenì pøiOdmìnu za druhou nejlepší soutìžní pomíná. Pøesto (a možná právì proto) je
práci obdržela Ing. Vladimíra Moulisová možné pozorovat na takto abstraktním pøíz biologické fakulty Jihoèeské univerzity kladu jevy, které by s nejvìtší pravdìpov Èeských Budìjovicích, tøetí místo dobností v komplikovanosti skuteèné stavby
Ing. Alice Bernášková z VŠ chemicko- zùstaly skryty.
Popravdì jsme pøíjemnì pøekvapeni
technologické v Praze.
osvíceným pøístupem rokycanské radnice
SLOVO VÍTÌZÙ
k vìdì a kultuøe v republice, kde obce vidí
Poslali jsme, pøišli jsme, zvítìzili jsme ... vrchol své podpory ve financování proTakto krátce je možné popsat naši úèast vinèního fotbalového družstva... Bez nadv soutìži o Cenu mìsta Rokycan. Naše sázky si vážíme toho, že cena není smìøospoleèná práce nazvaná "Matematické
vána pouze k soutìžícím, ale i k podporumodelování visutých mostù" zvítìzila
jícímu pracovišti, což znovu dokazuje, že
v konkurenci dvanácti dalších prací vìnovaných vìdeckým studiím z opravdu široké v Rokycanech myslí trošku dále než na
škály oborù. Aè se v nadpisu naší práce kapsu jednotlivce.
Upøímnì dìkujeme za podporu také škoobjevují "mosty", nevìnovali jsme se chování žádné konkrétní konstrukce, nýbrž liteli prof. Pavlu Drábkovi.
Aleš Matas,
jsme nástroji teoretické a experimentální
Petr Neèesal
matematiky (funkcionální analýzy a nume-
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Lineární algebra (2. vydání)
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Všem vìrným ètenáøùm pøeje redakce Univerzitních novin.
Zadáno pro studenty

Nepøehlédnìte
Na úøední desce Fakulty filozofické
visí nìkolik upozornìní vydaných prodìkanem pro studijní záležitosti
PhDr. Ivanem Kouteckým. Jelikož se
jedná o záležitosti všeobecnì platné pro
všechny studenty ZÈU, dovolujeme si
citovat:
Povinnost èíst e-mailovou poštu
Statut ZÈU s úèinností od 1. 9. 2004
upravuje používání e-mailové pošty pøi
komunikaci na ZÈU.
Podle èl. 39 odst. 3 platí:
"Každý student a ti zamìstnanci, u nichž
to vyžaduje plnìní pracovních povinností
v souladu s druhem práce uvedeným
v jejich pracovní smlouvì, jsou povinni
zajistit si vytvoøení individuální e-mailové
adresy v rámci informaèního systému
ZÈU a poté sledovat obsah na ni doruèovaných zpráv".
Èl. 39 odst. 4 dále stanoví:
"Doruèení zprávy na e-mailovou adresu
vytvoøenou podle odstavce 3 je v rámci
ZÈU rovnocenné k jejímu doruèení v písemné podobì, pokud zákon nebo jiný právní pøedpis nevyžaduje doruèení v písemné
formì".

Sborník z mezinárodní konference "E-learning a blended learning"
E-LEARNING A BLENDED LEARNING VE VZDÌLÁVACÍM PROCESU,
Cheb 12. a 13. záøí 2005
Fakulta ekonomická ZÈU v Plzni
Editoøi: Ludvík Eger a Jan Tluèhoø
ISBN 80-7043-420-1
Sborník katedry mechaniky FAV ZÈU v Plzni
COMPUTATIONAL MECHANICS 2005 (I. a II. díl)
21. konference s mezinárodní úèastí, Neètiny 7. – 9. 11. 2005,
Editor: Jan Vimmr
ISBN 80-7043-400-7
Sborník katedry technologie obrábìní FST ZÈU v Plzni a Technische Universität Dresden
FUNDAMENTALS OF HIGH SPEED CUTTING - HSC, Pilotprojekte Leonardo da Vinci
Editoøi: Tomáš Skopeèek a Jaroslav Vodièka
ISBN 80-7043-410-4
Sborník Fakulty elektrotechnické ZÈU v Plzni
ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2005, Zámek Neètiny 2. – 3. 11. 2005
Editor: Jiøí Hammerbauer
ISBN 80-7043-375-2 (èást první: Elektrotechnika)
ISBN 80-7043-374-4 (èást druhá: Elektronika)
ISBN 80-7043-376-0 (èást tøetí: Elektroenergetika)
Sborník katedry elektroenergetiky a ekologie FEL ZÈU v Plzni
DISTRIBUTED POWER GENERATION SYSTEMS 2005,
Editor: Jan Mühlbacher,
ISBN 80-7043-371-X
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Dìkanát FF vèetnì studijního oddìlení,
které je jeho souèástí, dosud uvedená ustanovení striktnì neuplatòoval. Od 1. záøí
2005 je však bude uplatòovat dùslednì.
Na univerzitní e-mailovou adresu budou
studentùm doruèována napø. všechna rozhodnutí jejich žádostí, vyjma rozhodnutí
ve vìcech vylouèení ze studia, disciplinárního pøestupku, ukonèení studia pro nesplnìní požadavkù, pøiznání stipendia, uznání
zkoušek a pøerušení studia, která musí být
v souladu se zákonem zasílána do vlastních rukou.
Všichni studenti, kteøí mají vlastní
e-mailovou adresu odlišnou od adresy univerzitní, si proto musí buï pøesmìrovat
poštu, nebo sledovat informace na obou
adresách. Pokud student nesleduje zprávy
univerzity, podstupuje znaèné riziko.
Podle èl. 28 odst. 3 Studijního a zkušebního
øádu ZÈU napø. platí: "Student, který do
35 dnù prokazatelnì nereaguje na výzvu
nebo rozhodnutí odeslané dìkanátem
v prùbìhu výuky nebo zkouškového období na adresu, kterou student udal podle
§ 63 odst. 3 písm. b) zákona, je považován
za nedosažitelného studenta a dìkan mùže
podle situace rozhodnout o ukonèení jeho
studia pro nesplnìní požadavku".
PhDr. Ivan Koutecký

vyhlašuje výbìrové øízení
na obsazení míst:
FAKULTA PEDAGOGICKÁ
docenta popø. odborného asistenta
na katedru pedagogiky se zamìøením na výuku v oboru S o c i á l n í p r á c e
Požadavky:

- docent, popø. ukonèené doktorské studium (s titulem CSc. nebo Ph.D.)
- minimálnì 5 let praxe v oboru
- zkušenost s výukou na vysoké škole
- zkušenost s projektovou èinností
NÁSTUP: l. ÚNORA 2006

Písemné pøihlášky s doklady o ukonèeném vzdìlání a profesním životopisem zašlete
na Západoèeskou univerzitu v Plzni, Personální odbor, Univerzitní 8, 306 14 Plzeò.

