ZPRÁVY
přijalo 4. července 1951 usnesení o založení Vojenské
technické akademie a rozhodlo, aby pro její činnost
bylo využito kapacit vysoké školy technické v Brně.
Česká technika v Brně se tak ocitla na samém pokraji
zkázy. Ze zbytků Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně se podařilo nakonec uchovat pouze
Vysokou školu stavitelství s fakultami inženýrského
stavitelství a architektury a pozemního stavitelství.
Až politické uvolnění po Stalinově smrti umožnilo
obnovení vysoké školy technické v Brně pod novým
názvem – Vysoké učení technické v Brně (VUT). Jeho
základem se stala právě Vysoká škola stavitelství.

ty elektrotechnické a Fakulty architektury, které měly
dlouhou tradici, vznikly v rámci VUT v Brně i fakulty nové. Na podzim 1992 Fakulta chemická a Fakulta
podnikatelská a o rok později Fakulta výtvarných
umění. Roku 1993 byla Fakulta elektrotechnická reorganizována na Fakultu elektrotechniky a informatiky
a v průběhu roku 2001 se transformovala ve Fakultu
elektrotechniky a komunikačních technologií. K 1. lednu 2002 se zformovala zcela nová Fakulta informačních
technologií. Vysoké učení technické v Brně má dnes
osm fakult, které ke studiu nabízejí širokou škálu technických disciplín, ale také související obory přírodovědné, ekonomické a umělecké. Z hlediska studijního
proﬁlu je tak zřejmě technickou univerzitou s nejširším
zaměřením v celé České republice. Nabídka studijních
programů na VUT je velmi široká; v roce 2003 bylo na
ní akreditováno 48 studijních programů se 136 studijními obory a studovalo na ní 17 561 studentů.

Konec totalitního systému v letech 1989 a 1990
poskytl VUT v Brně možnosti k zásadní proměně
v moderní vzdělávací instituci, která snese srovnání
s nejvyspělejšími školami stejného typu ve světě. Vedle
Fakulty stavební, Fakulty strojního inženýrství, Fakul-
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ZE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
V listopadu roku 2004 se v Kapitulní síni Strakonického hradu uskutečnila slavnostní imatrikulace
studentů 1. ročníku Fakulty strojní Západočeské
univerzity (ZČU) v Plzni.

na 20. září 2004, kdy začal akademický rok 2004/2005
ZČU a bude odpovídat výuce na základním pracovišti
v Plzni podle blokového rozvrhu. Nákladná laboratorní cvičení budou v některých předmětech organizována rovněž blokově v laboratořích v Plzni.

V listopadu 2003 byla podepsána smlouva o zřízení
odloučeného pracoviště Fakulty strojní Západočeské
univerzity v Plzni v prostorách Vyšší odborné školy
(VOŠ) a Střední průmyslové školy (SPŠ) ve Strakonicích. Úkolem odloučeného pracoviště je výuka 36 studentů prvního ročníku, kteří se přihlásili ke studiu
bakalářského studijního programu Strojní inženýrství.
Studenti, kteří splní podmínky stanovené platným
Společným studijním a zkušebním řádem ZČU pro
postup do vyššího ročníku, budou pokračovat ve
studiu na základním pracovišti Fakulty strojní ZČU
v Plzni. Výuka na odloučeném pracovišti byla zaháje-

Cílem zmíněné výuky je připravit podmínky
pro podchycení a uspokojení zvýšené společenské
poptávky po kvalitním strojařském vzdělání v Jihočeském kraji, urychlení adaptace studentů kraje na
nároky vysokoškolského studia a přiblížení místa
studia co nejblíže trvalému bydlišti studentů i pracovištím jejich potenciálních zaměstnavatelů. Možnost
studia je nabízena nejen absolventům VOŠ a SPŠ ve
Strakonicích, ale i všem zájemcům z Jihočeského kraje.
Město Strakonice i Jihočeský kraj tuto iniciativu vřele
podporují.
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