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ZAMĚSTNANCI A STUDENTI FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP 
NAVŠTÍVILI PRŮMYSLOVÉ PODNIKY V DĚČÍNĚ 
 
Akademičtí pracovníci a studenti Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem navštívili průmyslový podnik Karned Tools s. r. 
o., a Chart Ferox, a. s., v Děčíně.  
 
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. Hlavním přínosem 
těchto exkurzí je možnost nahlédnout do podmínek reálné výroby a dále 
možnost poznat současné technické a technologické trendy.  
 
Dne 1. 11. 2018 navštívili zaměstnanci a studenti fakulty průmyslový podnik 
Karned Tools s. r. o., který se specializuje v oboru vývoje, výroby a prodeje 
nástrojů se slinutými karbidy na obrábění kovů a dřeva a výrobu speciálních 
nástrojů. 
 
„Měli jsme možnost navštívit i výrobní haly, kde si naši studenti mohli prohlídnout 
nejen CNC obráběcí stroje, ale podrobně se i seznámit s celkovým výrobním 
procesem,“ uvedla Ing. Lucie Melničáková z PR oddělení děkana. 
 
„Druhou část dopoledne strávili zaměstnanci a studenti fakulty v průmyslovém 
podniku Chart Ferox, a. s., kde nahlédli do výrobního procesu dvouplášťových 
tlakových nádob, odpařovačů a systémových zařízení pro skladování a distribuci 
kryogenních látek (LIN, LOX, LAR, LNG, apod.),“ dodává Ing. Melničáková. 
 
Ve spolupráci s podniky bude fakulta i nadále pokračovat, kromě exkurzí 
v podnicích, prohlídek laboratoří FSI pro zástupce podniků a jejich účastí na 
Dnech kariéry FSI, zahájí kooperaci v podobě praxí pro studenty fakulty, které jim 
pomohou při hledání témat pro bakalářské a diplomové práce.  
 
Tyto exkurze se konaly 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  
 
Fotografie k volnému užití: Zaměstnanci a studenti FSI UJEP před vstupem do 
výrobního procesu Chart Ferox; archiv FSI 
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