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FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ROZŠÍŘILA SPOLUPRÁCI S DALŠÍM 
VÝZNAMNÝM PRŮMYSLOVÝM PODNIKEM 
 
Zástupci Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem navštívili průmyslový podnik KUKA AUTOMATION ČR s. r. o. 
 
Fakulta strojního inženýrství již několik let spolupracuje s průmyslovou sférou na 
profesionální úrovni. Výraznou součástí vzdělávání ve všech oborech 
realizovaných fakultou jsou exkurze do výrobních podniků, elektráren, na 
strojírenské veletrhy apod. Hlavním přínosem těchto exkurzí je možnost 
nahlédnout do podmínek reálné výroby a poznat současné technické  
a technologické trendy. 
 
Dne 25. 9. 2018 navštívili zástupci fakulty jednoho z celosvětově vedoucích 
dodavatelů inteligentních automatizačních řešení, podnik KUKA Automation ČR  
s. r. o., jehož hlavní sídlo je v sousedním Německu v Augsburgu.  
 
„Ředitel Ing. Ladislav Mádle nás seznámil jak s  organizací celého podniku, tak  
i s jeho managementem a řízením výroby. Při exkurzi jsme měli možnost vidět 
výrobní linky včetně montážní, výrobní stroje a robotické systémy. Jako jeden 
z mála podniků má KUKA i svoji vlastní kabelovnu, kde většinu zaměstnanců tvoří 
ženy – elektrikářky. KUKA se v poslední době zabývá hlavně mobilitou, a to 
montáží mobilních plošin a mobilních robotů. V neposlední řadě nás zaujalo široké 
odvětví podniku, od automobilového průmyslu, zdravotního až po elektronický  
a energetický, “ uvedla Ing. Lucie Melničáková z PR oddělení děkana. 
 
Spolupráce s podnikem bude i nadále pokračovat, kromě exkurzí také v podobě 
prohlídek laboratoří FSI pro zástupce podniku nebo účastí KUKA Automation ČR 
na Dni kariéry FSI. 
 
„Exkurzi určitě ještě jednou zopakujeme, a to hlavně pro naše studenty,“ slibuje 
Ing. Melničáková. 
 
Exkurze do KUKA Automation ČR, s. r. o., se konala díky finanční podpoře 
Ústeckého kraje v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání 
v Ústeckém kraji“.  
 
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie.melnicakova@ujep.cz, 475 285 555  
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Montážní linka a kabelovna KUKA 
AUTOMATION ČR s. r. o. 
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=67b68a4b-e064-78c8-aa91-000015b1abbe 
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