UN PROSINEC 2006
 Slavnostní Vìdecká rada ZÈU

Udìlení pamìtních medailí
Prof. Ing. František Plánièka, CSc. – za dlouholetou pedagogickou a odbornou èinnost v oboru
pružnosti a pevnosti, pùsobení v mnoha odborných skupinách a komisích a podporu mezinárodní
spolupráce.
Prof. Ing. František Sova, CSc. – za dlouholetou pedagogickou a odbornou èinnost v oboru technologie obrábìní, pùsobení v mnoha odborných skupinách a komisích a podporu mezinárodní spolupráce.
Prof. Ing. Václav Petr, DrSc. – za dlouholetou spolupráci s Fakultou strojní i za vlastní pedagogickou a výzkumnì vývojovou èinnost v oborech Termomechanika, Mechanika tekutin a Tepelná
a jaderná energetická zaøízení.
Dr. Werner Voigt – za dlouholetou a systematickou podporu spolupráce ZÈU s TU Chemnitz.
Ing. Václav Svoboda – za dlouholetou úspìšnou spolupráci v oblasti trakèních vozidel a za pùsobení v orgánech Fakulty elektrotechnické a ZÈU.
Doc. Ing. Zbynìk Kraus, CSc. – za dlouholeté pùsobení v akademických funkcích bývalé VŠSE
v Plzni a za úspìšnou pedagogickou èinnost.
Prof. Ing. Jaroslav Švajcr, CSc. – za dlouholetou pedagogickou a odbornou èinnost v oblasti elektrických strojù a za pùsobení v akademických funkcích.
Doc. Ing. Jiøí Šíma, CSc. – za rozvoj studijního programu Geomatika v magisterském i doktorském studiu a úspìšné èinnosti ve státních zkušebních komisích na ÈVUT v Praze a na VŠB-TU
v Ostravì.
Prof. Charles Hall – za dlouholetou spolupráci pøi organizování mezinárodní letní jazykové školy
na ZÈU a za podíl na zvyšování jazykových znalostí studentù a zamìstnancù ZÈU.

Udìlení pamìtních listù
Pamìtní listy za zásluhy o rozvoj Západoèeské univerzity v Plzni pøevzali:
Doc. Ing. Josef Pìnkava, CSc.,
Doc. RNDr. Jindøich Branžovský, CSc.,
Doc. Ing. Václav Ètvrtník, CSc.,
JUDr. Vladimír Balaš, CSc.,
Prof. Ing. Jan Škopek, CSc.,

PaedDr. Prokop Masopust,
JUDr. Josef Šilhán,
Ing. Karel Mareš, CSc.,
Doc. RNDr. Josef Polák, CSc.

Ocenìní studenti
STIPENDIA PLZEÒSKÉHO KRAJE
Bc. Jiøí Novotný je studentem v navazujícím magisterském studijním programu Geomatika na
Fakultì aplikovaných vìd. Kromì velmi dobrých studijních výsledkù zpracoval analýzu klientù
GIS pro Správu veøejného statku mìsta Plznì.
Anna Straková, studentka magisterského studijního programu Ekonomika a management Fakulty
ekonomické se zúèastnila národního kola mezinárodní soutìže v odborné francouzštinì "LE MOT
D'OR", odkud si odnesla palmu vítìzství a bude reprezentovat Západoèeskou univerzitu na celosvìtovém setkání vítìzù zúèastnìných zemí v Paøíži.
Bc. Lucie Volínová se jako výborná studentka studijního programu Elektrotechnika a informatika
na Fakultì elektrotechnické zapojila do projektu Charakteristika životního prostøedí a pøehled ekologického zatížení v Kaznìjovì a okolí. Také aktivnì pùsobí v oblasti zkvalitòování studijního prostøedí.
Mgr. Linda Ambrožová, studentka doktorského studijního programu Historické vìdy na Fakultì
filozofické dosáhla vynikajících studijních výsledkù s autentickým a pøíkladným zájmem o samostatnou badatelskou práci pøi øešení obtížného vìdeckého úkolu v rámci své diplomové práce.
Irena Krejèová jako výborná studentka Uèitelství pro støední školy, oborù hudební výchova-sólový
zpìv Fakulty pedagogické tvùrèím zpùsobem rozvíjí svùj talent, což dokazuje finálové umístìní
na mezinárodní pìvecké soutìži duchovní hudby v Kromìøíži, tøetí místo v celostátní pìvecké soutìži pedagogických fakult a další úspìšná koncertní a operní praxe. Svými výraznými pìveckými
aktivitami reprezentuje ZÈU, mìsto Plzeò a Plzeòský kraj v tuzemsku i zahranièí.
Tomáš Mach studuje obor Právo na Fakultì právnické. Dosahuje výborných studijních výsledkù.
Úspìšnì reprezentoval Západoèeskou univerzitu a Plzeòský kraj jako èlen ètyøèlenného týmu
v soutìži International Law Moot Court Competition, kde v celostátním kole studenti obhájili
vítìzství a získali velmi dobré umístìní v mezinárodním kole ve Washingtonu. V národním kole
byl student ocenìn jako nejlepší øeèník zúèastnìných týmù.
Ing. Jan Roubal se pøi svém studiu v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultì
strojní zapojil do øešení problematiky facility managementu pro malé a støední podniky. V souèasné
dobì pracuje na projektu digitální fabrika (zpøehlednìní a propojení výrobních procesù s kalkulacemi a tvorbou dispozièního øešení pro prùmyslové podniky). Výsledky práce budou k dispozici
podnikùm Plznì a Plzeòského kraje.
Tereza Králová studuje s vynikajícími výsledky závìreèný šestý roèník Lékaøské fakulty UK
v Plzni. Ocenìní patøí i za její dlouholetou a systematickou práci s dìtmi v obci Dýšina. Každoroènì spolupracuje na tvorbì volnoèasových aktivit pro dìti a v období letních prázdnin s nimi
jezdí jako zdravotní dozor na letní tábory.

STIPENDIA MÌSTA PLZNÌ
Josef Otta je student studijního programu Aplikované vìdy a informatika Fakulty aplikovaných
vìd, je ocenìn za aktivní úèast na projektu Plzeò – univerzitní mìsto (Vìda a technika v ulicích).
Získal také cenu v mezinárodní studentské soutìži SCRA 2006 v Portugalsku za práci Numerical
Study of the Pseudo-P-Laplace Operator.
Pøemysl Švarc je studentem studijního programu Ekonomika a management Fakulty ekonomické.
Ocenìní získal za vynikající sportovní výsledky, jimiž reprezentuje ZÈU i mìsto Plzeò: obsadil
5. místo na mistrovství svìta v triatlonu 2006 do 23 let, 3. místo na AM svìta, úspìšná byla i jeho
úèast v dalších soutìžích (mistrovství Evropy, svìtový pohár a další sportovní úspìchy).
Ing. Zdenìk Prokop absolvent magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika
na Fakultì elektrotechnické. Jeho práce na posouzení energetického potenciálu vodních tokù na
území mìsta Plznì a aktivní vystupování na podporu netradièních zdrojù energie dokládá spolupráci Západoèeské univerzity s mìstem.
Jiøí Kohout se kromì svého studia uèitelství pro støední školy, oborù matematika a fyzika na
Fakultì pedagogické významnì angažuje ve studentských komorách akademických senátù Západoèeské univerzity a Fakulty pedagogické. Podílí se na práci s talentovanými žáky a studenty
základních a støedních škol, spolupracuje na organizaci celostátního kola fyzikální olympiády.
Michaela Šteklová úspìšnì studuje obor Právo na Fakultì právnické. Výbornì reprezentovala
Západoèeskou univerzitu a mìsto Plzeò jako èlenka ètyøèlenného týmu v soutìži International Law
Moot Court Competition, kde v celostátním kole obhájili naši studenti vítìzství a získali velmi
dobré umístìní v mezinárodním kole ve Washingtonu.
Ing. Miroslav Zetek se pøi svém úspìšném studiu v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultì strojní zapojil do spolupráce s podniky plzeòského regionu v oblasti výrobních
technologií øezných nástrojù.
MUDr. Lukáš Hauer po úspìšném absolvování studia oboru Stomatologie na Lékaøské fakultì
UK v Plzni studuje opìt s výborným prospìchem obor Všeobecné lékaøství. Ocenìn je nejen za
své studijní výsledky, ale také za dlouholetou organizaèní èinnost pøi poøádání akce Bìh Terryho
Foxe v Plzni. Angažuje se pøedevším v oblasti pomoci tìlesnì postiženým.
STIPENDIUM " CENA REKTORA" 2006
Ing. Radek Soukup, student v doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika
Fakulty elektrotechnické obdržel ocenìní za úspìchy ve studiu, ale také za práci ve funkci prezidenta plzeòské poboèky mezinárodní studentské organizace AEGEE, zejména pøi organizaci mezinárodní letní cestovní univerzity se 40 úèastníky ze 16 zemí Evropy.
Mgr. Irena Vlachynská byla ocenìna rektorem Západoèeské univerzity v Plzni nejen za vynikající výsledky ve studiu v doktorském studijním programu Teorie vzdìlávání ve fyzice Fakulty
pedagogické, ale také za významnou èinnost pøi organizování akce Vìda v ulicích a celostátního
kola fyzikální olympiády.
Mgr. Jan Duršpek kromì úspìšného studia v doktorském studijním programu Teorie vzdìlávání
ve fyzice na Fakultì pedagogické odvádí kvalitní odbornou práci, kterou dokládá vítìzství v celostátní soutìži diplomových prací i jeho význaèný organizaèní podíl na akcích Vìda v ulicích
a celostátním kole fyzikální olympiády.
Ing. Hana Staòková se jako studentka v doktorském studijním programu Strojní inženýrství
Fakulty strojní zapojila do vìdecké odborné práce, jejíž výsledky úspìšnì publikovala v renomovaných zahranièních èasopisech a na mezinárodních konferencích. Za svou práci získala ocenìní
Georgia Agricoly a bylo jí udìleno prestižní stipendium Edgara Heinemanna.
Ing. Jiøí Hájek studuje v doktorském studijním programu Strojní inženýrství Fakulty strojní. Byl
ocenìn za svùj podíl na mìøení tribologických vlastností tenkých vrstev na speciálním zaøízení
vlastní konstrukce.
Jaroslava Fulemová se již jako studentka v magisterském studijním programu Strojní inženýrství
na Fakultì strojní zapojila do vìdecké práce, což dokládá prezentace pøíspìvku na mezinárodní
konferenci Technologie 2006 a její spolupráce na projektu Aplikace progresivní øezné keramiky
pøi tvrdém tvarovém frézování v režimu HSC.
Ing. Tomáš Strnad doložil svoji odbornou práci kromì studia v doktorském studijním programu
Strojní inženýrství FST aktivní úèastí na mezinárodní konferenci Technologie 2006 a prací na projektu Aplikace progresivní øezné keramiky pøi tvrdém tvarovém frézování v režimu HSC a aktivní
spoluprací s firmou Hofmeister.
Ing. Aleš Pacák se jako student v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultì
strojní vìnuje odborné a vìdecké èinnosti, kterou dokládá jeho úèast a vystupování na konferencích, publikaèní èinnost a zapojení do vìdecké práce v tématu proudìní vybuzené vibrace zavazbených soustav tìles turbinových lopatek.
BcA. Eva Hudeèková, studentka navazujícího studijního programu Design na Ústavu umìní
a designu svou prací na rozvoji svého talentu pøispívá významnou mìrou ke zvýšení prestiže UUD
a Západoèeské univerzity v Plzni jako èlenka poroty Bienále kresby 2006, pravidelnou úèastí na
sympoziích, workshopech a soutìžích (v Plauen, ArtCamp 2006, Evropská identita), stejnì tak
reprezentací pøi stáži na Ukrajinì s následnou prezentací svých prací na výstavì v Kyjevì.
BcA. Jan Dienstbier studuje s výborným prospìchem v navazujícím magisterském studijním programu Design na Ústavu umìní a designu. Jeho talent a rozsáhlou umìleckou èinnost dokladuje
vynikající úroveò bakaláøské práce, pravidelná úèast na výtvarných sympoziích, napø. v nìmeckém Passau, úèast na mezinárodním projektu Figurama, autorství loga pro právì budované technické muzeum v Plzni Techmania a návrh expozice Západoèeské univerzity v Plzni pro veletrh
pomaturitního vzdìlávání v Brnì GAUDEAMUS 2006.
BcA. Pavel Trnka kromì úspìšného studia v navazujícím magisterském studijním programu
Design na Ústavu umìní a designu Západoèeské univerzity v Plzni dokládá svùj talent pøi akcích,
které významnou mìrou pøispívají ke zvýšení prestiže ústavu a univerzity jako úèastník Bienále
kresby 2006, úèastník sympozií i mezinárodní soutìže v Plauen, dále reprezentací pøi stáži na
Ukrajinì s následnou úèastí prací na výstavì v Kyjevì a úèastní na pøipravované výstavì v nìmeckém Schönsee.
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