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FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ HOSTILA PROF. IVANA LUKÁČE  
 
Odborník v oblasti metalurgie kovů, prof. Ivan Lukáč, přednášel ve dnech 
4.–26. 9. 2019 na Fakultě strojního inženýrství UJEP.  
 
„Série jeho odborných přednášek byla koncipována na téma: Materiály 
aplikované ve strojírenství, energetice, dopravě a medicíně. Zaměřil se však 
především na materiály, které jsou aplikované v automobilovém průmyslu či 
tepelné a jaderné energetice,“ říká děkan FSI prof. Štefan Michna.  
 
Přednášky prof. Lukače byly určeny pro akademické pracovníky, doktorandy a 
studenty FSI. Jeho výzkumné práce jsou známy a respektovány širokou 
odbornou veřejností v evropských zemích i v zámoří, a tak i přes to, že série 
přednášek začínala před zahájením zimního semestru akademického roku 
2019/2020, účast studentů fakulty byla velká.  
 
„Prof. Ivan Lukač je s naší fakultou již dlouhodobě spjat a nám je ctí, že s ním 
můžeme spolupracovat. Díky jeho nespornému profesionálnímu a odbornému 
vlivu na studium na FSI mu UJEP v roce 2016 udělila titul doktor honoris 
causa,“ upozorňuje prof. Michna.  
 
Prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD., dr. h. c., byl v roce 1991 prezidentem republiky 
Václavem Havlem jmenován profesorem pro obor fyzikální metalurgie a tváření 
kovů. Spolupracuje se společnostmi zabývajícími se ve svém výrobním 
programu odléváním a tvářením. Byl externím poradcem pro fyzikální metalurgii 
hliníkových slitin ve společnosti Alcan Děčín Extrusions s. r. o., Česká 
republika. Je autorem více než 210 publikací zahrnujících monografie, kapitoly 
v odborných knihách, vysokoškolská skripta, odborné články, posudky a 
výzkumné zprávy pro průmysl.  
 
Prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD., dlouhodobě spolupracuje s FSI UJEP jako oponent 
habilitačních a doktorských prací, recenzent mnoha příspěvků v odborných a 
vědeckých časopisech Manufacturing Technology a Strojírenská technologie, je 
recenzentem monografií a skript vydávaných fakultou, poskytuje fakultě 
odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti fyziky kovů, metalurgie a 
fraktografie, dlouhodobě pro fakultu a její studenty, doktorandy a akademické 
pracovníky zajišťuje a připravuje přednáškovou činnost, odborné semináře 
zaměřené na poznatky z řešení výrobních problémů v praxi, kterých se aktivně 
účastnil, působí jako odborný garant konferencí Aluminium a neželezné kovy, 
konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů. 
 
Pan profesor Lukáč nyní působí na univerzitě v rámci podpory zapojení 
zahraničních expertů, která je spolufinancována Ústeckým krajem.  
 
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie.melnicakova@ujep.cz, 475 285 555  
 
Fotografie k volnému užití: archiv FSI 
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