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Úspěchy ZČU

Od 1. září 2013 začala na Západočeské 
univerzitě v Plzni fungovat Fakulta umění 
a designu, která vznikla transformací Ústavu 
umění a designu. Počet fakult ZČU se tak
rozšířil z osmi na devět.

Mimořádnou akcí, pořádanou v  roce 2013 na 
ZČU, byl výroční kongres Evropské asociace 
archeologů ve dnech 4. – 8. září. Kongres se 
poprvé v historii konal v České republice a při-
jelo na něj téměř 1 400 archeologů ze 48 zemí 
z celého světa.

26. září otevřela univerzita za přítomnosti velvy-
slance USA Normana Eisena americké kulturně-
-informační středisko US Point, který je po Praze 
a Brnu třetí v České republice. Na Ústavu jazy-
kové přípravy tak nyní vedle sebe existují Ruské 
centrum, otevřené v roce 2012, a US Point.

V  lednu 2014 spustila ZČU portál spolupráce. 
zcu.cz, jehož cílem je usnadnit komunikaci ZČU 
s podnikatelskými subjekty. Zástupci firem tak 
získali jedno kontaktní místo pro navázání spo-
lupráce s univerzitou, které jim umožňuje snad-
něji komunikovat se zástupci fakult a  kateder 
při zadávání kvalifikačních prací a stáží. Portál 
je kromě firemní sféry určen také všem studen-
tům ZČU, kteří zde naopak mohou hledat praxi 
či témata pro svou závěrečnou práci.



26. března 2014 schválil Akademický senát 
ZČU statut nejmladší fakulty s novým názvem 
Fakulta designu a  umění Ladislava Sutnara. 
Stalo se tak přesně deset let po vzniku býva-
lého vysokoškolského Ústavu umění a designu. 
V roce 2012 se ústav dočkal nové moderní bu-
dovy, do které přesídlily všechny jeho obory. Ta 
v  duchu nejnovějších světových trendů připo-
míná průmyslovou halu a  díky jedinečné dis-
pozici ateliérů, studií a dílen je nazývána také 
„továrnou na umění“. Transformací do podoby 
fakulty se završil více než desetiletý rozvoj 
ústavu, který si za dobu své existence vybudo-
val pevné postavení mezi ostatními vysokými 
uměleckými školami v České republice. Prvním 
děkanem fakulty byl 7. ledna 2014 zvolen Josef 
Mištera, zakladatel a ředitel někdejšího Ústa-
vu umění a designu.

V  koncepci strategie fakulty navázal na 
odkaz Ladislava Sutnara, o  jehož symbolický 
návrat do rodné Plzně se zasadil. Ladislav Sut-
nar je jednou z nejvýznamnějších postav české 
meziválečné moderny a významnou osobností 
amerického a  světového užitého umění a  de-
signu. Od roku 1939 působil v Americe a pro-
slavil se především jako tvůrce jazyka vizuální 
komunikace. 

Evropská komise udělila ZČU certifikát Di-
ploma Supplement Label na období dalších 
čtyř let – 2014 až 2018. Certifikát potvrzuje, 
že ZČU splňuje evropskou normu pro vydávání 
dodatku k diplomu.

Prof. Jindřich Musil z  Katedry fyziky Fakulty 
aplikovaných věd obdržel 30. dubna v San Diegu 
v  USA Bunshahovu cenu od Americké vakuové 
společnosti. Cenu převzal na slavnostním zase-
dání, které se konalo v  rámci 41. mezinárodní 
konference o  metalurgických povlacích a  ten-
kých vrstvách. Bunshahova cena se každoročně 
uděluje jednomu vybranému odborníkovi za vy-
nikající výsledky světového významu ve výzkumu 
a  technologických inovacích v  oblasti tenkých 
vrstev a povrchového inženýrství materiálů.

5. května otevřela ZČU Akademické centrum 
na rohu Sedláčkovy a  Riegrovy ulice v  Plzni. 
Jeho součástí je Informační a propagační cen-
trum ZČU, literární kavárna a Galerie Ladislava 
Sutnara.

2. června byly v  Sokolově podepsány dvě 
smlouvy: Smlouva o  partnerství s  Karlovar-
ským krajem akcentuje zájem obou stran na 
získávání a  udržení talentovaných studentů 
v Karlovarském kraji a využití odborných kapa-
cit ZČU pro jeho rozvoj. Smlouva o spolupráci 
upravuje podmínky zajištění výuky budoucích 
bakalářů na Integrované střední škole technic-
ké a ekonomické Sokolov. Fakulta strojní ZČU 
zde od akademického roku 2014/15 otevřela 
konzultační středisko, v  němž probíhá výuka 
kombinovaného studia bakalářského studijní-
ho programu Strojní inženýrství.

Rektorka Západočeské univerzity v  Plzni doc. 
PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph. D. a  ředitelé 17 
středních škol z  Plzně a  Plzeňského kraje po-
depsali v  pondělí 16. června na ZČU smlouvy 
o  partnerství, jejichž cílem je spolupracovat 
zejména v oblasti rozvoje vzdělávání a udržení 
nejlepších studentů v regionu.



Fakulta
aplikovaných věd

19. září 2014 otevřela ZČU evropské centrum 
excelence NTIS a nové prostory Fakulty 
aplikovaných věd vybudované v rámci projektu 
CTPVV, které slouží výzkumníkům i studentům 
pro výuku přírodovědných oborů.

Slavnostní otevření budovy proběhlo těsně 
před zahájením nového akademického roku 
za přítomnosti místopředsedy vlády pro vědu, 
výzkum a  inovace Pavla Bělobrádka a  dalších 
významných hostů. Výzkumné centrum NTIS 
– Nové technologie pro informační společnost 
vzniklo díky finanční podpoře Operačního pro-
gramu Výzkum a  vývoj pro inovace, prioritní 
osy 1 – Evropská centra excelence. Centrum 
technického a přírodovědného vzdělávání a vý-
zkumu (CTPVV), které je určené zejména pro 
výuku studentů Fakulty aplikovaných věd, bylo 
podpořeno z OP VaVpl, prioritní osy 4. Stavba 
celé budovy se dvěma vzájemně propojenými 
křídly stála 533 milionů korun. Na ploše o rozlo-
ze bezmála 23 tisíc m2 bude pracovat téměř pět 
set zaměstnanců.

Ve špičkových laboratořích centra NTIS, vy-
bavených unikátními přístroji pracují výzkumníci 
v pěti vzájemně kooperujících výzkumných pro-
gramech. Specialisté na kybernetické systémy 
se věnují automatickému řízení strojů a proce-
sů, zabývají se identifikací systémů, inteligent-
ním rozhodováním, řečovými technologiemi, ale 
také např. automatickým titulkováním živých 

televizních pořadů. Výzkumníci zaměření na 
informační technologie pracují na možnostech 
zajištění bezpečnosti a  spolehlivosti moder-
ních informačních a komunikačních technologií, 
vyhledávání informací na webu, zabývají se 
snímáním, vizualizací, zpracováním a vyhodno-
cováním velkoobjemových a  biomedicínských 
dat. Odborníci na mechaniku se věnují výzkumu 
a vývoji nových heterogenních a inteligentních 
materiálů – speciálních vícevrstvých materiálů, 
počítačovému modelování materiálových struk-
tur. Studují ale i biologické struktury a modelují 
tkáně a  orgány pro simulaci jejich chování ve 
fyziologických podmínkách. Fyzikové v  centru 
NTIS se specializují na výzkum a vývoj nových 
tenkovrstvých materiálů a  plazmových zdrojů 
pro tzv. depozici vrstev a modifikaci povrchů. Ve 
výzkumném programu zaměřeném na matema-
tické modely pracují vědci na získávání nových 
poznatků v oblasti matematického modelování 
spojitých i diskrétních systémů a procesů a od-
borníci na geomatiku se soustředí na vývoj ná-
strojů a metod pro sběr, zpracování a aplikaci 
prostorových dat.



Tým vědců RELISA z  vědeckého centra NTIS-
-P2 byl vybrán jako jeden z osmi týmů pro pre-
zentaci podnikatelského plánu pro nově vytvá-
řenou společnost ve StartUpYard Demo Day. 
Společnost bude nabízet unikátní cloudovou 
službu, která automaticky detekuje statické 
nekompatibility modulárního softwaru. Řeše-
ní, které snižuje náklady a  zvyšuje spolehli-
vost, je založeno na několikaletém výzkumu. 
Tým odborníků úspěšně ověřil proveditelnost 
řešení na pilotním projektu u mezinárodní spo-
lečnosti a na DemoDay obdržel pozitivní zpět-
nou vazbu a získal kontakty na další zákazníky 
i investory.

18. listopadu 2013 převzal u  příležitosti stát-
ního svátku Dne boje za svobodu a demokracii 
prof. Pavel Drábek, uznávaný odborník v oblas-
ti matematické analýzy z Katedry matematiky 
Fakulty aplikovaných věd, Historickou pečeť 
města Plzně z  rukou primátora Plzně Martina 
Baxy. Plaketu s  vyobrazením městské histo-
rické pečetě uděluje primátor podle své úvahy 
lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, o jeho 
propagaci a  zvýšení prestiže, o  ochranu jeho 
práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohli 
zvýšení prestiže města.

Sumarizační systém ze Západočeské univerzi-
ty v Plzni byl vyhodnocen jako nejlepší v šesti 
jazycích při mezinárodním srovnání worksho-
pu Multiling’ 13, pořádaném s  prestižní kon-
ferencí ACL (Association for Computational 
Linguistics). Z  experimentů vyšel sumarizátor 
založený na latentní sémantické analýze vítěz-
ně v  angličtině, češtině, francouzštině, špa-
nělštině, rumunštině a řečtině a zopakoval tak 
úspěch z roku 2011, kdy podobné experimenty 
byly organizovány americkým NISTem (Natio-
nal Institute of Standards and Technology).

Výzkumný tým z  Katedry kybernetiky Fakul-
ty aplikovaných věd získal 3. místo v  soutěži 
Nejlepší spolupráce roku 2013 s  projektem 
diagnostiky pro odhalení nebezpečných stavů 
parních turbín, na kterém spolupracoval se 
společností Doosan Škoda Power. Instalace 
a využití této diagnostiky je v  současné době 
velmi aktuální v souvislosti s výstavbou nových 
výrobních bloků a  s  modernizací bloků stáva-
jících. Ocenění převzal člen výzkumného týmu 
Jindřich Liška 22. října 2013 v  rezidenci praž-
ského primátora. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků se uskutečnilo za účasti ministra školství 
Dalibora Štyse.

Katedra kybernetiky s  firmou SpeechTech, 
s.r.o. vyvinula technologii pro titulkování ži-
vých televizních pořadů. Tato technologie vy-
užívá počítačové rozpoznávání řeči a tzv. stíno-
vého řečníka, který v reálném čase přemlouvá 
originální dialogy televizního pořadu a vytváří 
k  nim titulky. Tímto způsobem je umožněno 
titulkování libovolných živých televizních po-
řadů, včetně diskusních či zábavních. Poprvé 
v historii tak byly titulkovány i  přímé přenosy 
ze Zimních olympijských her v Soči a zpřístup-
něny též sluchově handicapovaným divákům 
České televize.



Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara

Veletrh je významnou mezinárodní událostí 
pro obuv a  módní doplňky, představuje ko-
lekce a  trendy pro nadcházející sezónu, své 
produkty zde prezentují stovky vystavovatelů 
z celého světa.

V rámci festivalu jsou rovněž udělovány ceny 
v  oblasti obuvi a  módních doplňků – jednou 
z nich je “HDS/L Junior Award”. Tuto cenu vy-
hlašuje Federace obuvi a koženého zboží již od 
roku 1988. Jejím letošním tématem bylo „Black 
& White”. Soutěže se účastní mladí designéři 
z celého světa. Letos už podruhé své soutěžní 
práce zaslali i studenti specializace Design obu-
vi a módních doplňků Fakulty designu a umění 
(v  roce 2012 získala hlavní ocenění studentka 
Lenka Marková). Porotu složenou z významných 
odborníků (Ralph Rieker, Manfred Junkert, 
Werner M. Dornscheidt a další) tentokrát nejví-
ce zaujala práce Barbory Augustinové.

Barbora Augustinová do soutěže přihlásila 
své tři modely autorské obuvi, které byly sou-
částí její diplomové práce, kterou zpracovala 

pod vedením doc. Heleny Krbcové. Cenu získala 
za vynikající práci ve vztahu k  funkci, inovaci, 
materiálu, kvalitě zpracování a designu výrobků 
na téma „Black & White“.

„Jednoznačnou vítězkou soutěže „HDS/L 
Junior Award 2014“ se stává Barbora Augus-
tinová ze Západočeské univerzity v Plzni, která 
dokazuje vysokou úroveň designu“ tak zněl jed-
nomyslný verdikt poroty.

„Architektonické, čisté, skulpturální. Návrhy 
letošní nesporné vítězky se pohybují na vyso-
ké úrovni. Prvek platformy je uveden ve zcela 
novém rozměru. Kvalitní materiály, chladná ba-
revnost, čisté linie a minimalistický design tvoří 
zvláštní efekt. Kombinace černé a  bílé napa 
usně a dřeva a kovu vytváří napínavé grafické 
a materiálové kontrasty.“ (z německého tisku).

MgA. Barbora Augustinová, absolventka 
a nyní odborná asistentka ateliéru Fashion 
design na Fakultě designu a umění Ladislava 
Sutnara, který vede doc. Helena Krbcová, 
dosáhla v březnu 2014 významného úspěchu 
na mezinárodním veletrhu GDS v Düsseldorfu.



Děkan Fakulty designu a  umění Ladislava Sut-
nara Josef Mištera převzal společně s dalšími 
osobnostmi 28. září 2014 v obřadní síni plzeňské 
radnice významné ocenění – plaketu s vyobra-
zením městské historické pečetě. Primátor Mar-
tin Baxa tak u příležitosti státního svátku Dne 
české státnosti odměnil jeho přínos pro město 
Plzeň, podíl na rozvoji a zvýšení prestiže města.

Maria Nina Václavková získala za design obuvi 
Rectangle ocenění Dobrý studentský design 
v rámci soutěže Národní cena za studentský de-
sign 2013. Studentka zaujala porotu originálním 
designem bot, který čerpá inspiraci v  pravěké 
technologii výroby obuvi: „Jako inspiraci jsem 
si zvolila první obuv, kterou si člověk v pravěku 
vytvořil. Spíše než z vizuální stránky této obuvi 
jsem vycházela z principu její výroby.“ Na svůj 
úspěch navázala v  květnu 2014, kdy za stejný 
pár obuvi získala hlavní ocenění v mezinárodní 
soutěži Talent designu 2013. Obuv Rectangle si 
následně vyžádalo Metropolitní muzeum v New 
Yorku do svých sbírek. Třetí místo v  kategorii 
Fashion design obsadila ve stejné soutěži stu-
dentka Tereza Švolíková s  kolekcí oděvů Me-
ssage to the Future.

Student prvního ročníku specializace Užitá 
fotografie Tomáš Binter a  studentka speciali-
zace Grafický design Barbora Klimszová získali 
v říjnu 2013 ocenění Cena Canon Junior Awards 
v  prestižní soutěži Czech Press Photo. Tomáš 
Binter porotu oslovil fotoreportáží z  Vatikánu, 
v níž originálně zachytil atmosféru při nedělním 
požehnání nově zvoleného papeže Františka. 
Barbora Klimszová porotu přesvědčila jedinou 
fotografií, konceptuálním portrétem s  názvem 
Marta. Velmi osobní fotografie vyobrazuje 
dívku, jež se i prostřednictvím tohoto portrétu 
vyrovnává se svým fyzickým handicapem.

Dokumentarista a pedagog MgA. Ladislav Mou-
lis získal ocenění na Mezinárodním filmovém 
festivalu Academia Film v  Olomouci. Porotu 
zaujal jeho dokumentární portrét českého vědce 
s  názvem Řeky Otakara Štěrby. Snímek získal 
v  konkurenci stovek dalších filmů prezentova-
ných na festivalu Cenu časopisu Vesmír za nej-
lepší český dokument v oblasti přírodních věd.

Monika Lepschy ve finále mezinárodní soutěže 
Arts of Fashion Competition v  San Franciscu 
získala jedno z  hlavních ocenění. Studentka 
oboru Fashion design získala v říjnu 2013 cenu 
v  kategorii Obuv a  módní doplňky – čtyřtý-
denní prestižní intenzivní fashion designový 
kurz Masterclass v  Paříži. Ateliér se soutěže 
účastnil už počtvrté a  pokaždé přivezl domů 
jedno z hlavních ocenění nebo čestných uznání. 
V roce 2013 se do finále probojovaly v konkureci 
365 studentů ze 120 univerzit a 37 zemí světa 
hned tři studentky FDU - Monika Lepschy, Ro-
berta Potocká a Tereza Švolíková.

V  národních i  mezinárodních soutěžích slavila 
úspěchy i celá řada dalších studentů. Patří sem 
například první místo Štěpánky Jislové v  sou-
těži CZ.KOMIKS.13 za komiks s názvem Strom 
a první místo Ariadny Nikiforové v soutěži Ae-
rokraťas 2013, kde bodovala se svým animova-
ným muzikálem Do Prahy v  kategorii krátkých 
filmů do 7 minut.

V  říjnu 2014 získal v  rámci druhého ročníku 
udělování Umělecké ceny města Plzně ocenění 
společný projekt Fakulty designu a umění Ladi-
slava Sutnara a společnosti Plzeň 2015 Modeli 
da Torino jako významná kulturní událost roku. 
Představení v  režii Petra Formana originálním 
způsobem propojilo svět výtvarného umění 
a nového cirkusu.





Fakulta
ekonomická

Vítězem třetího ročníku soutěže Rozjezdy roku, 
kterou pro začínající podnikatele pořádá T-Mo-
bile, se stal pětadvacetiletý Roman Sterly. Oce-
něný projekt vymyslel před více než rokem ces-
tou na tenisový zápas. Po jednom roce provozu 
se dostal jeho web Sportcentral.cz na měsíční 
návštěvnost kolem sedmdesáti tisíc. Příjmy 
portálu postupně přibývají od sportovišť, kte-
rá si mohou kromě základní profilu připlatit za 
prémiový a využít tak nadstandardních služeb.  
V současné době chystá také mezinárodní ver-
ze portálu a zaměření na sportoviště v několika 
kanadských a amerických městech. Vítězstvím 
v soutěži Rozjezdy roku získal šek na 100 tisíc 
korun. Už dříve se mu ale podařilo získat inves-
tora, který v projektu drží minoritní podíl.

„Dlouho jsme hledali, kam vlastně zajít, 
až nás napadlo dát dohromady web, který by 
mapoval různá sportoviště a  dával zájemcům 
jasný přehled o jejich službách,“ řekl k udělení 
ceny Roman Sterly.

Porota v červnu vybrala do finále 21 favori-
tů, z nich téměř devět tisíc hlasujících lidí nako-
nec vybralo letošního vítěze Romana Sterlyho. 

Celkem letos T-Mobile ve spolupráci s  firmou 
Samsung a Českou spořitelnou odměnil 65 ví-
tězů regionálních kol.

Sportovci amatéři a  ti, kteří sport dělají 
pouze pro zábavu a radost z pohybu, si tu po-
dle Romana Sterlyho mohou najít společníky 
se stejnými zájmy, domluvit si setkání a  vy-
brat si, kam půjdou sportovat, nebo si místo 
zarezervovat. Roman Sterly projekt stále vyvíjí 
a  vylepšuje. Na začátku ale jeho zakladatelé 
mohli pracovat jen po večerech. Romanovi bylo 
jasné, že tahle varianta je dlouhodobě neudr-
žitelná a  proto oslovil prvního investora. To 
se stalo před Štedrým dnem a po Nové mroce 
už byla smlouva na světě. Dalším krokem bylo 
hledání zaměstnanců.

V  databázi je nyní okolo šesti tisíc sporto-
višť a 80 tisíc uživatelů. Plány do budoucna ne-
chybí. „Chtěl bych dosáhnout tržeb na úrovni 
měsíčních provozních nákladů a v dalším kole 
získat finance na větší expanzi, rychlejší vývoj 
a prodej. Několik investorů z Česka i zahraničí 
projevilo zájem,“ říká Roman.

Na cestu za vlastním úspěšným Start-upem 
můžete vykročit na Fakultě ekonomické, jak 
dokládá náš absolvent Roman Sterly, vítěz 
soutěže Rozjezdy roku.



Fakulta ekonomická pokračuje ve svém výzkum-
ném zaměření na země Visegradu. Po realizaci 
standardních výzkumných projektů zaměřených 
na diversity management (2012) a talent man-
agement (2013) získala v  roce 2014 standard-
ní projekt zaměřený na finanční gramotnost 
a podnikání a strategický projekt podporovaný 
Visegrad Fund na inovaci vzdělávání se zaměře-
ním na podnikání. Na všech projektech se podílí 
partneři ze Slovenska, Polska a Maďarska.

V průběhu přednášek, interaktivních workshopů 
a  diskuzí se zimní škola UNIPRANET zaměřila 
na tvář firmy v nejrůznějších souvislostech - řeč 
byla o efektivním marketingu, PR či marketingo-
vé komunikaci, budování značky atd. Jako každý 
rok se účastníci setkali s úspěšnými podnikateli  
letos např. se Stanislavem Bernardem, předse-
dou představenstva a  tváří humpoleckého Ro-
dinného pivovaru Bernard, či Petrem Sýkorou, 
zakladatelem nadačního fondu Dobrý anděl.

V letošním roce si připsala Fakulta ekonomická 
i  několik výrazných sportovních úspěchů. Ka-
teřina Beroušková získala bronzovou medaili 
z mistrovství ČR v běhu na lyžích a Házenkáři 
plzeňského Talentu vybojovali po 15 letech 
11. května zlatou medaili na mistrovství České 
republiky. Součástí týmu bylo také šest studen-
tů ZČU – Jan Blecha, Jan Misař (Fakulta ekono-
mická), Michal Tonar, Petr Vinkelhőfer, Martin 
Loskot a Karel Šmíd.

V rámci červencového týdne Letní školy Homo 
Economicus si účastníci vyzkoušeli, jaké to je 
studovat na vysoké škole. Poznali, že ekonomic-
ký svět není tvořen pouze čísly a grafy. Dozvě-
děli se, co znamenají mimo jiné pojmy: náklady 
ošoupaných podrážek, bídní psi, itinerář. Navíc 
hravou formou získali i  zajímavé informace 
o cestovním ruchu.



Fakulta
elektrotechnická

Centrum je součástí Fakulty elektrotechnické. 
Stavba nové budovy výzkumného centra bude 
dokončena v roce 2015.

Po slavnostním aktu následovalo diskusní 
setkání na téma „Výzkum a  vývoj v  českém 
elektrotechnickém průmyslu“, kterého se zú-
častnili partneři RICE z  řad firem a  institucí, 
jako jsou například Škoda Transportation, 
Škoda JS, ČEZ, ABB, Tesla Blatná a  další. Na 
setkání promluvili rovněž zástupci ministerstva 
průmyslu a obchodu, ministerstva školství, Pl-
zeňského kraje a CzechInvestu.

Výzkumné centrum RICE funguje na Fakul-
tě elektrotechnické od roku 2010, vědeckým 
týmům ale doposud chybělo zázemí vlastní 

budovy. Součástí nové stavby budou speciál-
ní laboratoře včetně světově unikátní halové 
laboratoře a  zkušebny vysokonapěťové výko-
nové elektroniky a dopravní techniky, kde bude 
možné zkoumat a testovat nová zařízení až do 
31 kV/4 MW. Výzkumný tým RICE čítá v  sou-
časnosti okolo 160 výzkumníků, kteří pracují 
na nových koncepcích pohonů, zejména pro 
dopravní techniku a  náročné průmyslové ap-
likace, věnují se materiálovému výzkumu se 
zaměřením na organickou elektroniku či inteli-
gentní senzory, vyvíjejí nová zařízení a techno-
logie pro zvyšování účinnosti výroby elektrické 
energie a tepla a zaměřují se na vývoj nových 
diagnostických metod.

Rektorka Západočeské univerzity v Plzni doc. 
PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph. D., hejtman 
Plzeňského kraje Václav Šlajs, primátor města 
Plzně Martin Baxa a další významní hosté 
11. června 2014 symbolicky poklepali na 
základní motor Regionálního inovačního 
centra elektrotechniky (RICE).



RICE, výzkumné centrum Fakulty elektrotech-
nické, zakoupilo unikátní technologii Aerosol 
Jet Printing, která zjednodušeně řečeno fun-
guje jako tiskárna elektronických součástek. 
Jedná se o  jediné zařízení tohoto typu v Čes-
ké republice i v celé východní Evropě. Přístroj 
pořízený koncem června je nyní v  testovacím 
provozu a pracovníci RICE procházejí školením, 
aby ho již brzy mohli začít plně využívat.

Úspěšně proběhl již 8. ročník tradiční dětské 
univerzity JuniorFEL. Celkem šedesát mladých 
techniků se tak na půdě Západočeské univer-
zity mohlo seznámit s  moderní elektronikou 
a elektrotechnikou a provádět pokusy, ke kte-
rým by jinak neměli přístup. Malí studenti si 
mohli vyzkoušet montáž elektromagnetické-
ho semaforu, vyhledávaní skrytého vysílače 
pomocí směrových antén i  výrobu elektrické 
energie na spinningovém kole. Slavnostní za-
končení celé akce se uskutečnilo v akademic-
kém stylu - formou promoce. Nechyběla fanfá-
ra, představitelé fakulty v talárech ani diplomy.

Kateřina Mizerová a Jana Kuthanová, student-
ky pátého ročníku oboru komerční elektrotech-
nika, byly oceněny Cenou Plzeňského kraje za 
výsledky své odborné činnosti v oblasti indukč-
ního tavení kovů. Práce vznikla na Katedře 
teoretické elektrotechniky a  jejím cílem bylo 
navrhnout a  sestavit experimentální zařízení 
pro tavení nízkotavitelných kovů. Výsledky prá-
ce byly také s úspěchem prezentovány v rámci 
SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost).

Student Pavel Hahn  se umístil na 1. místě 
v  kategori Energetika soutěže ABB.  Oceněn 
byl za svou diplomovou práci, kterou zpracoval 
na téma Analýza mechanických vlastností ka-
belového pláště v průběhu jeho provozního ži-
vota. V letošním finálovém kole ABB University 
Award soupeřilo 22 studentů ve čtyřech té-
matických oblastech a jejich výkony hodnotila 
odborná porota. Třetí místo v  soutěži obsadil 
student Josef Český s  prací Využití magne-
tických kapalin v  elektromechanických systé-
mech. Soutěž již tradičně nabídla studentům 
technických vysokých škol jedinečnou mož-
nost prezentovat své diplomové a  bakalářské 
práce odborné porotě a  převést své znalosti 
do praxe. Josef Český získal také druhé místo 
Cena Nadace ČEZ za práci Zvýšení účinnosti 
elektromechanických zařízení s využitím mag-
netických kapalin v kategorii Elektrické stroje, 
přístroje a pohony. 

Výzkumníci z  Fakulty elektrotechnické získali 
mezinárodní ocenění EUREKA SUCCESS STO-
RY LABEL za projekt INTEX (Inteligentní textil 
se senzorovými a komunikačními vlastnostmi). 
Ten byl ohodnocen jako jeden z  nejúspěšněj-
ších ze všech projektů v Evropě v rámci celého 
klastru EURIPIDES. Hodnotitelé ocenili nejen 
průběh a  výsledky celého projektu, jenž byl 
ukončen v  dubnu 2014, ale především přínos 
pro celou Evropu.



Fakulta
filozofická

Katedra historických věd Fakulty filozofické 
zřídila na univerzitě v etiopské Jimmě 
společné vzdělávací a výzkumné pracoviště 
pod názvem Centrum afrických studií.
Založením pobočky fakulta sleduje záměr 
stát se v rámci České republiky ohniskem
výzkumu a vzdělávání zaměřeného na 
subsaharskou Afriku.

Katedra historických věd založila svoje Cent-
rum afrických studií již v roce 2012. Mezi jeho 
pedagogické a badatelské aktivity náleželo na-
příklad uspořádání mezinárodní afrikanistické 
konference Africa Days v květnu loňského roku 
v Plzni. Centrum také iniciovalo uzavření bilate-
rální smlouvy o spolupráci mezi Západočeskou 
univerzitou v Plzni a univerzitami v Addis Abebě 
a v Jimmě. Zástupci plzeňské Katedry a univer-
zity v  Jimmě se na sklonku roku 2013 dohodli 
na zřízení společného pracoviště nazvaného 
Centrum afrických studií Západočeské univer-
zity v Plzni a univerzity v Jimmě. Jeho úkolem 
bude koordinovat společnou pedagogickou 
a výzkumnou činnost obou institucí a přispívat 

k  rozvoji výukových a  badatelských aktivit na 
zmíněné etiopské univerzitě. Činnost centra 
budou zabezpečovat především pracovníci Ka-
tedry historických věd Fakulty filozofické. Uni-
verzita v Jimmě poskytne veškerou potřebnou 
administrativní podporu a institucionální zášti-
tu pro úspěšný chod pracoviště.

V březnu navštívil Jimmu vedoucí Centra af-
rických studií na Katedře historických věd Jan 
Záhořík. Letos na podzim se uskutečnila cesta 
skupiny českých badatelů a  doktorandů, kteří 
v  Jimmě uspořádali společný workshop a  při-
spějí k  rozvoji místní knihovny, což je jedna ze 
stěžejních aktivit centra.



V Plzni proběhl 13. – 17. září již třetí ročník pro-
jektu Český model amerického kongresu. Téměř 
dvě stovky studentů středních i  vysokých škol 
z celé České republiky si v něm během simulova-
ného parlamentního jednání vyzkoušelo, jaké je 
to být americkým senátorem, poslancem, novi-
nářem či lobbistou. Účastníci se během jednání 
zabývali například otázkami pravidel financová-
ní volebních kampaní, amerického vesmírného 
programu, ekologických automobilů nebo zahra-
niční politikou USA vůči Barmě.

1. října byla zahájena ojedinělá výstava ma-
pující více jak 70 let historie čtvrti, která se 
nacházela mezi Jižním (Říšským) předměstím 
a  letištěm na Borech. Nese název „V  Plzni na 
Karlově“ a  veřejnosti byla zpřístupněna od 
2. 10. do 30. 11. 2013 v Národopisném muzeu 
Plzeňska. Výstava je výsledkem spolupráce 
původních obyvatel čtvrti a pracovníků Katedry 
antropologie, kteří se etnografickým výzkumem 
Karlova zabývají po dobu dvou let.

7. listopadu 2013 byl v Českém rozhlasu Plzeň 
ve spolupráci s Fakultou filozofickou, Katedrou 
politologie a  mezinárodních vztahů uspořádán 
diskuzní pořad na téma „Paměť národa: Plzeň-
ské příběhy“. Hostem byl ředitel občanského 
sdružení Post Bellum a spoluautor dokumentár-
ního cyklu Příběhy 20. století Mikuláš Kroupa. 
Na začátku byla touha po zajímavých příbězích 
z naší nedávné minulosti, které rozhlasový no-
vinář Mikuláš Kroupa začal s  několika přáteli 
na konci devadesátých let doslova n a  koleni 
n ahrávat a uchovávat. Během pár let se však 
celý projekt radikálně proměnil. Vznikla společ-
nost Post Bellum a kolem Kroupy se shromáždi-
ly stovky spolupracovníků. Tato úctyhodná or-
ganizace se podílí na vzniku unikátního seriálu 
Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas 
Plus a Radiožurnál.

Centrum afrických studií Katedry historických 
věd uspořádalo 14. - 16. května 2014 1. Stře-
doevropskou afrikanistickou konferenci. Spolu 
s  jinými aktivitami se jedná o další počin, kte-
rým chce Fakulta filozofická potvrdit pověst 
hlavního centra české afrikanistiky. V  letošním 
roce dochází ke vzniku Středoevropské asociace 
afrických studií (Central European African Stu-
dies Network – CEASN), jejímž centrem je právě 
Plzeň, respektive Fakulta filozofická. Jedná se 
o mezinárodní sdružení, mající za cíl posílit vě-
decké a pedagogické vazby a aktivity především 
v regionu tzv. V4 (Česká republika, Polsko, Slo-
vensko, Maďarsko). 1. Středoevropská afrikani-
stická konference (1st Central European African 
Studies Conference – CEASC I) je první z  řady 
rotujících konferencí, které se budou konat vždy 
jednou za dva roky v  jednom z měst V4 (v roce 
2016 to bude maďarská Pécs).

Vliv železné opony na krajinu, sídelní síť i  vní-
mání prostoru místními obyvateli na příkladu 
mikroregionu Tachovska v  západních Čechách 
zkoumá nový projekt Katedry archeologie. Te-
rénní část započala 10. srpna v rámci letní pra-
xe českých i zahraničních studentů archeologie 
pod vedením Pavla Vařeky a Jamese Symond-
se z  univerzity v  Amsterdamu. Mezinárodní 
charakter projektu podtrhuje význam železné 
opony v  moderních dějinách Evropy. Železná 
opona rozdělovala Evropu po více než půl sto-
letí a postupným zdokonalováním se stala ne-
překročitelnou zónou smrti oddělující Evropany 
žijící v  zemích sovětského bloku a  na Západě. 
Tento symbol studené války je zároveň jednou 
z  nejrozsáhlejších liniových bariér v  dějinách 
Evropy. Přestože byla železná opona odstraně-
na již před dvaceti pěti lety, zanechala dodnes 
nesmazatelné stopy v krajině i v myslích lidí na 
obou stranách.

Katedra germanistiky a  slavistiky (konkrétně 
dr. Petr Kučera a  dr. Andrea Königsmarková) 
byla oslovena organizátorem cest žurnalistů 
z  německy mluvících zemí, Kulturforem öst-
liches Europa se sídlem v  Postupimi, zda by 
v  rámci programu představila Plzeň z  pohledu 
literárních aktivit slavných i méně známých re-
gionálních autorů, kteří jsou s městem či okol-
ním krajem nějak spjati.

Katedře se tak naskytla příležitost přispět 
k  pozitivnímu utváření mediálního obrazu ev-
ropského hlavního města kultury 2015 v zahra-
ničních médiích. Během dvou uskutečněných 
cest (květen a září 2014) představili akademičtí 
pracovníci Katedry zástupcům německého, ra-
kouského i švýcarského tisku i rozhlasu pestrý 
literární život Plzeňanů a jejich regionu od stře-
dověku po současnost. Pozornost se soustředi-
la zejména na tvorbu, literární a kulturní činnost 
v souvislosti s česko-německými kontakty. Byly 
tak prezentovány například informace o  ně-
meckých kořenech plzeňského knihtisku nebo 
o  paralelách v  barokních kázáních k  Novému 
svátku v Plzni a  v  lidových hrách v bavorském 
pohraničí, interpretace díla Jana ze Žatce, jak 
ji uváděla třeba kontroverzní autorka Gertrud 
Fussenegger, která ve svém díle reflektuje svůj 
pobyt v Plzni, nebo plzeňské legendy tak, jak je 
zaznamenal Jaroslav Schiebl, a  řada dalších 
zajímavostí z této tematické oblasti. Jsme rádi, 
že se badatelská činnost akademických pra-
covníků Katedry setkává se zájmem a pozitiv-
ním ohlasem médií, že můžeme jejími výsledky 
podpořit dobré jméno města Plzně jako města 
kulturního a literárního, ale i města, kde se ode-
dávna kultury setkávají.



Fakulta
pedagogická

S  Jaroslavem Fialou se setkali na plzeňské 
radnici u  příležitosti Fialových 85. narozenin. 
Po příchodu do Plzně v roce 1965 se s velkým 
nasazením věnoval hudebním dějinám Plzně 
a Plzeňska. Během svého čtyřiačtyřicetiletého 
pedagogického působení vychoval Jaroslav Fi-
ala stovky mladých učitelů a svým publikačním 
dílem přispěl k propagaci Katedry jako vědec-
kého pracoviště. V  edici Portréty plzeňských 
skladatelů v  posledním desetiletí své tvůrčí 

činnosti vydal řadu publikací o  současných 
osobnostech plzeňského hudebního života - 
Janu Slimáčkovi, Jiřím Bezděkovi, Jaromíru 
Bažantovi, Karlu Pexidrovi, Janu Dědovi a Por-
tréty plzeňských interpretů, mezi kterými byli 
virtuóz a  pedagog Jaroslav Vlach, houslista 
Miloš Macháček a  klavírista Jindřich Duras. 
Jako jeden z mála českých muzikologů se podí-
lel na vydání Lexikon zur Deutschen Musikkul-
tur (Mnichov, 2000).

V úterý 25. února ocenil primátor Martin 
Baxa Stříbrnou pamětní medailí profesní život 
docenta Jaroslava Fialy, dlouholetého člena 
Katedry hudební kultury Fakulty pedagogické, 
publicisty, glosátora hudebního dění 
a hudebního historika.



Nejúspěšnější pedagogy v  regionu ocenil při 
příležitosti Dne učitelů 28. března hejtman 
Plzeňského kraje Václav Šlajs. Ocenění udělil 
kraj vůbec poprvé a  jeho cílem je symbolicky 
poděkovat učitelům, kteří své studenty pod-
porují při mimoškolních aktivitách, připravují 
je na soutěže a  olympiády nebo spolupracují 
na odborných kempech pro talentované žáky. 
V  den výročí narození patrona českého škol-
ství Jana Ámose Komenského převzalo cenu 
21 pedagogů ze škol v  Plzeňském kraji. Jsou 
mezi nimi učitelé základních a  středních škol, 
gymnázií, odborných učilišť, ale i vysokoškolští 
pedagogové. Z  Fakulty pedagogické byl takto 
oceněn vedoucí Střediska pedagogické praxe 
Josef Kepka a jeho kolegyně z Katedry historie 
Helena Východská.

Tříletý evropský projekt „Žhavé sklo“ řeší 
Katedra v rámci programu přeshraniční spolu-
práce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2007-2013 a  potrvá do roku 2015. 
„V  rámci projektu se studenti učí broušení, 
pískování, leštění, řezání a gravírování skleně-
ných ploch a artefaktů nebo lití taveného skla 
do pískové formy,“ uvádí Jan Mašek z Katedry. 
Studenti se setkávají se skláři z  východního 
Bavorska u  sklářských pecí a  další techniky. 
Projekt tak podporuje vznik nové generace 
mladých umělců a sklářů.

Netradiční pokusy a hrátky s  vědou čekaly na 
účastníky Dne s fyzikou, který v 10. června po-
řádala Katedra matematiky, fyziky a technické 
výchovy Fakulty pedagogické. Spolupořadateli 
Dne s  fyzikou byly Krajská komise Fyzikální 
olympiády Krajského úřadu Plzeňského kraje, 
Česká astronomická společnost a  plzeňská 
pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků.

Hrát si s ohněm nebo vysokonapěťovým trans-
formátorem může být skvělá zábava. O tom se 
přesvědčili účastníci Dětské univerzity, jejíž 
nultý ročník pořádala od listopadu minulého 
roku Fakulta pedagogická. Promoce prvních 
28 malých absolventů se uskutečnila 6. úno-
ra. Děti ze základních škol a  nižších ročníků 
gymnázií docházely jednou týdně na Fakultu 
pedagogickou, kde se účastnily zajímavých 
workshopů z  fyziky, chemie, matematiky nebo 
technické výchovy.

Osmý ročník Olympiády techniky uspořádalo 
20. května v  plzeňském hotelu Courtyard – 
Marriott oddělení technické výchovy Katedry 
matematiky, fyziky a  technické výchovy. Zú-
častnilo se ho 38 studentů z osmi univerzit čtyř 
států. Cílem akce bylo upozornit na potřebnost 
technického vzdělávání. Soutěžní přehlídka je 
určena vysokoškolským studentům technických 
oborů učitelských směrů. Konala se pod zášti-
tou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu 
města Plzně a společnosti Czech Didac.



Fakulta
právnická

Česko - slovenská studentská vědecká 
soutěž odborných prací posluchačů českých 
a slovenských právnických fakult (SVOČ) na 
Fakultě právnické 18. a 19. září 2014
– umístění a reprezentace zástupců fakulty.

Ve dnech 18. a  19. září 2014 se uskutečnil 
další ročník Česko-slovenské studentské vě-
decké soutěže odborných prací posluchačů čes-
kých a slovenských právnických fakult, pro kte-
rou se v  minulosti vžilo pojmenování „SVOČ“. 
V letošním roce se cti pořádat tuto významnou 
mezinárodní soutěž dostalo Fakultě právnické 
Západočeské univerzity v Plzni, jejího slavnost-
ního zahájení se zhostil děkan doc. JUDr. Jan 
Pauly, CSc.

Novodobá soutěž studentů právnických fa-
kult byla obnovena v  roce 2011 a navazuje na 
předchozí dlouholetou tradici. Jejím cílem je 
podněcovat zájem studentů o vědeckou činnost 
a poskytovat jim příležitost a motivaci ke zdo-
konalování jejich odborných znalostí a  doved-
ností. O  znovunabyté prestiži této akce vypo-
vídá i stále narůstající počet soutěžících, který 
se v  tomto roce přiblížil šedesáti. O  vítězství 
usilovali soutěžící v  osmi odborných sekcích 
zahrnující nejen obory soukromého a veřejného 

práva, ale i  právní teoretické a  historické dis-
ciplíny, v  jejichž hodnotících komisích zasedli 
zástupci jednotlivých zúčastněných fakult.

Pro Fakultu právnickou je velkým potěšením 
zisk dvou druhých míst jejích zástupců. Zástup-
ci fakulty byli vybráni ve fakultním kole SVOČ 
1. července 2014, kde se uskutečnila ústní 
prezentace jednotlivých účastníků soutěže. 
Pomyslnou stříbrnou medaili vybojoval v sekci 
římského práva a  právních dějin Mgr. Jakub 
Hablovič s  prací na téma „Druhá republika, 
právo a uprchlíci“. Na druhém až třetím místě 
se v  prestižní sekci soukromého práva umístil 
Martin Beneš s prací na téma „Osvojení nezle-
tilého v  občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.“ 
Gratulace náleží všem zástupcům fakulty, kteří 
svoji „alma mater“ výborně reprezentovali.

V  příštím roce se soutěž přesouvá k  našim 
sousedům na Slovensko, jejím pořádáním byla 
pověřena Právnická fakulta Univerzity Komen-
ského v Bratislavě.



Ve dnech 19. a  20. září 2013 se uskutečnila 
Česko-slovenská studentská vědecká soutěž 
odborných prací posluchačů českých a sloven-
ských právnických fakult na Právnické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti Fa-
kulty právnické Přemysl Pospíšil a Jan Novák 
obsadili dvě první místa. Přemysl Pospíšil zís-
kal 1. místo v sekci římského práva a právních 
dějin s prací na téma „Kati a kriminalita v ob-
lasti Chebska raného novověku“ a Jan Novák 
získal 1. místo v sekci soukromého práva s pra-
cí na téma „Změny v opatrovnictví člověka se 
zaměřením na opatrovnickou radu dle nového 
občanského zákoníku“.

V  soutěži Fakulta roku 2013/2014, jejíž vý-
sledky zveřejnila v lednu pořádající Česká stu-
dentská unie, vynesly Fakultu právnickou hlasy 
jejích studentů ať už stávajících nebo bývalých 
na 2. místo mezi vysokými školami zajišťujícími 
výuku práva v  ČR. Fakulta opětovně obhájila 
své druhé místo, i když oproti minulému roční-
ku přibyly dva subjekty. Soutěže se vedle práv-
nických fakult v ČR, zúčastnily i další subjekty: 
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s a Vysoká ško-
la aplikovaného práva, s.r.o.

Dne 1. listopadu 2013 se konal v  budově pl-
zeňské radnice 3. ročník mezinárodní vědecké 
konference „Aktuální otázky rozhodčího řízení“. 
Konferenci pořádala Fakulta právnická společně 
s  rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České repub-
liky. Konferenci zahájil děkan fakulty doc. JUDr. 
Jan Pauly, CSc. společně s  předsedou rozhod-
čího soudu při Hospodářské a  Agrární komoře 
České republiky RNDr. Zdenkem Somrem.

Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2014 
se konal v  areálu zámeckého statku Býkov 
5. ročník mezinárodní právní konference 
„BÝKOV 2013 - setkání mladých vědeckých 
pracovníků“. Konferenci pořádala Fakulta 
právnická a  studentské sdružení Ius Infini-
tum. Cílem konference byla prezentace vě-
deckých prací z  širokého spektra jednotlivých 
právních oborů. Součástí konference byly 
i workshopy pořádané v  rámci projektu OPVK 
CZ.1.07/2.4.00/17.0119 „Spolupracující právní-
ci“ zaměřené na problematiku vzdělávání práv-
níků v  oborech občanského práva, správního 
práva a finančního práva.

Dne 13. června 2014 se konala u  příležitosti 
setkání kateder obchodního práva z  České 
republiky a  Slovenské republiky na Fakultě 
právnické Západočeské univerzity v Plzni mezi-
národní vědecká konference „Obchodní právo 
v  rekodifikaci v  širších českých a slovenských 
kontextech“. Konferenci zahájil děkan fakulty 
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. společně s vedou-
cím Katedry obchodního práva prof. JUDr. Pře-
myslem Rabanem, CSc. 



Fakulta
strojní

Obsadil 1. místo s tématem Nekonvenční me-
tody pro vizualizaci. Stejné soutěže se zúčast-
nila Bc. Barbora Šrámková rovněž z  Fakulty 
strojní a obsadila 3. místo s tématem Nástroje 
pro podporu aplikace metod průmyslového 
inženýrství.

Cílem soutěže SVOČ je najít potenciál stu-
dentů v  oblasti vědy a  výzkumu a  studenty 
pak nasměrovat k  výzkumné činnosti. Je tra-
dicí, že tato soutěž je pro studenty přípravou 
k  doktorskému studiu, nebo čistě možností  

seberealizace a srovnání vlastních sil se spo-
lužáky. To se, také tradičně, odráželo v kvalitě 
všech příspěvků.

Soutěže se v  letošním ročníku zúčastnilo 
celkem 29 soutěžících s  celkem 26 příspěvky. 
Vzhledem k  počtu účastníků byla soutěž roz-
dělena celkem do třech sekcí. Témata jednot-
livých prací byla opět velmi různorodá a  stu-
denti se zabývali mnoha obory od ekonomie, 
přes finance a bankovnictví, ekonomiku až po 
veřejnou správu či průmyslové inženýrství.

Bc. Jiří Polcar z Fakulty strojní se 20. dubna 
2014 zúčastnil mezinárodního kola soutěže 
SVOČ na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 
v oboru Technologie a průmyslové 
inženýrství.



Bc. Marek Vaňha z  Fakulty strojní se dne 
24. dubna účastnil mezinárodního kola soutěže 
STOČ na VŠB-TU Ostrava 2014 v sekci S5 – In-
formační systémy a vybojoval 1. místo s téma-
tem Aplikace průmyslového inženýrství v praxi.

1. až 3. září uspořádala Fakulta strojní společ-
ně s  japonskou společností Japan Society for 
Design Engineering mezinárodní konferenci 
o designovém inženýrství ICDES 2014 (The 3rd 
International Conference on Design Enginee-
ring and Science). Do Plzně přijelo více než 120 
výzkumníků z jedenácti zemí celého světa a za-
znělo zde přes 80 odborných příspěvků.

Student doktorského studia Tomáš Drexler 
získal 13. února první cenu v  soutěži Společ-
nosti pro obráběcí stroje o nejlepší diplomovou 
práci v  tomto oboru na českých technických 
vysokých školách za loňský rok. Zvítězil s pra-
cí Návrh frézovacího zařízení pro soustruhy 
SP upínaného do revolverové hlavy se svislou 
osou otáčení.

Tým Výzkumného centra tvářecích technologií 
FORTECH pod vedením prof. Bohuslava Maš-
ka získal zlatou medaili na 56. mezinárodním 
strojírenském veletrhu, který se konal ve dnech 
29. září - 3. října v Brně. Porotu zaujala jejich 
dutá hřídel z ultra-vysokopevné oceli vyráběná 
vnitřním přetlakem plynu zatepla s  integrova-
ným termomechanickým zpracováním. Výrobek 
byl oceněn v soutěži Zlatá medaile MSV 2014 
v  kategorii „Nejlepší inovační exponát vzniklý 
ve smluvní spolupráci firem s výzkumnou orga-
nizací“. Výzkumné centrum FORTECH na něm 
spolupracovalo s  Fraunhoferovým institutem 
IWU pro obráběcí a tvářecí stroje v Chemnitz.

DOOSAN THESIS AWARD - 3. místo pro stu-
denta Katedry energetických strojů a  zařízení 
v soutěži DOOSAN THESIS AWARD o nejlepší 
diplomovou práci se umístil student Katedry 
energetických strojů a zařízení Ing. Václav Wal-
dmann na 3. místě. Diplomová práce na téma 
„Kondenzační parní turbína s jaderným reakto-
rem IV. generace“ byla dělána pro společnost 
Doosan Škoda Power. 

Katedra energetických strojů a zařízení uspořá-
dala v polovině června 13. ročník mezinárodní 
konference Energetické stroje a zařízení 2014. 
Úvodní slova na konferenci přednesli prorek-
tor pro výzkum a vývoj ZČU Prof. Ing. Miroslav 
Šimandl,CSc., proděkan pro výzkum a  vývoj 
Fakulty strojní Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. 
a vedoucí pořádající Katedry Ing. Zdeněk Jůza, 
Ph.D, MBA. Hlavní témata konference byla 
zaměřena na mechaniku tekutin, termomecha-
niku, simulaci proudění, zařízení pro klasickou 
a jadernou energetiku. Program konference byl 
doplněn o studentskou sekci, v níž studenti ZČU 
prezentovali výsledky své práce. Konference se 
zúčastnilo více než 60 odborníků z tuzemských 
i zahraničních univerzit a nechyběli ani zástupci 
z průmyslu.



Fakulta
zdravotnických studií

16. listopadu 2013 pořádala Katedra ošetřo-
vatelství a porodní asistence Fakulty zdravot-
nických studií festival Cesta ženy – matky. 
Dozvěděli jsme se, jak se dají využít Bachovy 
esence v  období těhotenství i  mateřství. Od-
borné asistentky z  Katedry ošetřovatelství 
a porodní asistence se zamyslely jak podpořit 
zdravé těhotenství. Zajímavá byla přednáška  
Porody v  různých kulturách, kdy se autorka 
dívá na porod z pohledu kulturní antropologie. 
Příspěvek Reprodukční ženská strategie ukazu-
je užívání hormonální antikoncepce i z druhého 
pohledu, než jak je nám často prezentována. 
Dalšími tématy pak byly vztah matky a  novo-
rozence, jaké jsou shody a  rozdíly při vedení 
porodu v zahraničí nebo téma respektu a to jak 
k matce, tak nenarozenému dítěti.

Workshopy pak nabízely prožitkové semi-
náře na téma shiatsu při porodu, prozpívat se 
těhotenstvím nebo tajemství ženského lůna. 
Poutavé byly také doprovodné akce festivalu, 
jako například prodejní přehlídka těhotenské 
módy, výstava fotografií se zaměřením na ko-
jení a mateřství Veřejné zdraví začíná kojením. 
Součástí byly prodejní stánky, kde si účastníci 
festivalu mohli zakoupit to, co je například při 
přednášce či workshopu zaujalo. Festival by se 

nemohl uskutečnit, anebo jistě ne v  takovéto 
podobě, bez pomoci Odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně. Dále nás finančně 
podpořil Městský obvod Plzeň 1. Spolupořada-
telem festivalu byla profesní organizace Sdru-
žení porodních asistentek Plzeňského kraje, 
která také na akci finančně přispěla. Do orga-
nizace festivalu byly  zapojeny také studentky 
oboru Porodní asistentka, které se jednak učí, 
jak organizovat takovéto akce, a zároveň mají 
možnost se zúčastnit zajímavých přednášek, 
workshopů a doprovodných akcí.

Od října 2013 do června 2014 pořádala Katedra 
fyzioterapie a ergoterapie pod záštitou univer-
zitního projektu SPPVaV 10 projektových dní 
zaměřených na Školu zdravé chůze pro žáky 
ZŠ a SŠ a 5 workshopů pro pedagogy. Akcí se 
zúčastnilo 232 žáků a  studentů a  67 pedago-
gů. Projektový den byl členěn na 4. tématické 
bloky, v kterých se seznámili s anatomií dolní 
končetiny a  nohy a  kineziologií chůze včetně 
možných patologických vzorců, s principy tré-
ninku nohy a chůze a metodou senzomotoriky, 
s přístrojovým vyšetřováním statiky a dynami-
ky nohy a s principy nordic walking. 

Cesta ženy - matky je festival určený 
odborné i laické veřejnosti. Je zaměřený na 
podporu zdravého těhotenství, přirozeného 
porodu a rodičovství.



Ústav jazykové
přípravy

Americké centrum US Point bylo slavnostně 
otevřeno 26. září 2013, čímž se univerzita 
stala třetím místem v České republice, kde je 
možné navštívit centrum s informacemi
o Spojených státech amerických.

US Point je doslova „bodem“ kam byste měli 
zamí řit, pokud se zajímáte o  Spojené státy 
americké. Jeho hlavním cílem je být „průvod-
cem“ po USA. Setkávají se zde čeští i američtí 
experti, akademici z různých oblastí společen-
ského zájmu a podílejí se o své zkušenosti pro-
střednictvím přednášek, seminářů či worksho-
pů. Zároveň je US Point poradenským místem, 
kam by měl zavítat každý, kdo plánuje jakýkoli 
studijní pobyt či letní práci v USA. Pracovníci 
US Pointu dokáží zájemci podat ucelené in-
formace o typech studijních programů a mož-
nostech jejich financování. Úzce spolupracují 
s  Fulbrightovou komisí – nejspecializovaněj-
ším poradenským místem na studium v  USA 
v České republice.

US Point je také oknem do amerického umě-
ní a  kultury – disponuje rozsáhlou kolekcí 26 
databází nazvanou eLibraryUSA. Tato databá-
ze obsahuje nekonečné množství informací pro 
odbornou i laickou veřejnost nejen o tématech 
z oblasti kultury, politiky, vědy, literatury a dě-
jin USA. Velmi důležitou službou je půjčování 
knih, které si zájemci mohou odnést domů 
a  v  klidu prostudovat. Dále se zde pořádají 

výstavy, či pravidelný filmový klub, ve kterém 
promítáme filmy a dokumenty. Součástí promí-
tání filmů je vždy úvod o  obsahu filmu a  spe-
ciální slovní zásoba, poté následuje zhlédnutí 
filmu a nakonec diskuse.

Pro ty, kteří chtějí být v  úzkém kontaktu 
s angličtinou, US Point nabízí konverzační klub, 
ve kterém se setkávají Češi a Američané a vzá-
jemně tak obohacují své kulturní a společenské 
zážitky. Témata konverzačního klubu vždy vy-
cházejí z aktuálního kulturního či společenské-
ho dění ve světě.

V  programu nazvaném „US Point for 
Schools“ mohou přijít do amerického centra 
vyučující základních a středních škol. Se svými 
žáky zde mohou probrat určitou oblast týkající 
se reálií, kultury, jazyka či současného života 
zábavnou a  interaktivní formou. Seminář je 
vždy ušitý speciálně na míru požadavkům vy-
učujícího a  jeho studentů s  ohledem na věk, 
zaměření a  jazykové dovednosti. Velmi popu-
lární jsou tematické semináře týkající se tra-
dic jednotlivých amerických svátků, semináře 
o  možnostech letních brigád v  USA a  setkání 
s diplomatem americké ambasády.



Lektorka španělského jazyka Margarita Gianino 
Sánchez byla oceněna velvyslankyní Republiky 
Peru Maritou Lavanderi Porturas za svoji práci 
při přípravě studentů na 3. ročník soutěže Re-
pubiky Peru. V  rámci této soutěže jsou vyhla-
šovány nejlepší studentské práce tematicky 
související s geografií, historií či kulturou Peru. 
Téma roku 2013 bylo „Odkaz Inků“ a kategorii 
vysokých škol vyhrála studentka Fakulty ekono-
mické Tereza Formánková. Ceny se udělují také 
v kategorii středních škol.

4 studenti a  absolventi Fakulty pedagogické 
a Fakulty filozofické odjeli v doprovodu vedoucí 
Ruského centra Mgr. Vlasty Klausové do Bul-
harska, kde se 18. – 23. srpna 2014 konala na 
Svobodné univerzitě Černorizca Chrabra (Var-
na) VI. Mezinárodní letní kvalifikační škola na 
téma „Současné pedagogické technologie při 
výuce ruského jazyka jako cizího“. Škola byla 
určena studentům posledních ročníků rusistiky, 
čerstvým absolventům oborů rusistiky a  mla-
dým učitelům ruštiny. Všichni účastníci absol-
vovali 38 hodin výuky na světové úrovni.

Soutěžní Konference studentských odborných 
prezentací v cizích jazycích nabízí účastníkům 
jedinečnou příležitost vyzkoušet si prezento-
vat ve zvoleném cizím jazyce téma související 
se studovaným oborem. Ústav jazykové přípra-
vy pořádal 8. listopadu 2013 6. ročník této kon-
ference a studenti všech fakult soutěžili v sek-
cích angličtina, němčina, ruština a čeština pro 
cizince. Studentské prezentace a  následné 
diskuze na představené téma byly hodnoceny 
porotami složenými z významných vědců a zá-
stupců podniků, kteří nabídli studentům stáže, 
brigády a odborné vedení bakalářských a diplo-
mových prací.



Nové technologie - 
výzkumné centrum

Premiér předal cenu Technologické agentury. 
Na oceněném projektu se významně podílel 
i vysokoškolský ústav Nové technologie - 
výzkumné centrum Západočeské univerzity.

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok na slavnostním 
večeru Setkání s  perspektivami Technologické 
agentury ČR osobně předal cenu za užitečnost 
řešení, kterou získal projekt Výzkum a  vývoj 
turbopřevodovky s novým typem segmentových 
ložisek. Vysokoškolský ústav Nové technologie 
- výzkumné centrum  je jedním ze čtyř spoluřeši-
telů oceněného projektu.

„Samotný název Setkání s perspektivami jas-
ně říká, o  čem dnešní večer je. Dnes oceníme 
ty, díky kterým naše ekonomika a  v  podstatě 
i celá společnost směřuje dopředu. Díky kterým 
si čeští občané v  budoucnu zvýší svůj životní 
standard a díky nimž je pro nás každodenní život 
jednodušší.“ řekl předseda vlády. 

Další dvě ceny za inovace byly uděleny v ka-
tegoriích originalita řešení a řešení pro kvalitu 
života. V  roce 2012 a  2013 končí téměř 180 
projektů výzkumu a vývoje, které podpořila TA 
ČR. Výběrem tří nejúspěšnějších z nich byla po-
věřena komise složená ze zástupců výzkumné 
a kontrolní rady TA ČR, předsednictva a nezá-
vislých expertů. 

Slavnostního společenského Setkání s  per-
spektivami – Cena TA ČR k příležitosti 4. výročí 
založení TAČR se v Nové budově Národního mu-
zea (v  bývalé sněmovně Federálního shromáž-
dění) kromě premiéra Jiřího Rusnoka zúčastnili 
také ministr průmyslu a odchodu Jiří Cienciala, 
ministr vnitra Martin Pecina, místopředsed-
kyně Senátu Alena Gajdůšková, předsedkyně 
Technologické agentury Rut Bízková, ředitelka 
Národního vzdělávacího fondu Miroslava Ko-
picová, ředitel Národního muzea Michal Lukeš 
a další zástupci podnikatelů a průmyslu.

Program večera byl koncipován jako ojedině-
lé představení současného aplikovaného výzku-
mu v České republice. Návštěvníci byli prostřed-
nictvím audiovizuálních kompozic vybraných 
projektů seznámeni s  výzkumnými pracovišti, 
s výzkumem i vývojem nových výrobků i techno-
logií v oborech, kde aplikovaný výzkum je jedním 
z důležitých nástrojů rozvoje. Byla tak předsta-
vena Technologická agentura ČR, její role v ob-
lasti aplikovaného výzkumu a prezentovány její 
plány a perspektivy aplikovaného výzkumu v ČR.



V  rámci mezinárodní spolupráce fyziků z  uni-
verzit v  Mainzu, Mnichově, z  Institutu Maxe 
Plancka v Drážďanech a Západočeské univerzi-
ty v Plzni se podařilo podat první experimentál-
ní důkaz téměř úplné spinové polarizace za po-
kojové teploty u Heuslerovy slitiny Co2Mn-Si. 
Výsledky experimentu publikoval prestižní vě-
decký časopis Nature. Členem mnichovského
týmu, který vyvinul příslušný počítačový pro-
gram, je také hostující profesor vysokoškol-
ského ústavu Nové technologie – výzkumné 
centrum Jan Minár.

Jaroslava Šestáka z  vysokoškolského ústavu 
Nové technologie – výzkumné centrum ocenil 
zlatou pamětní medailí Ústav anorganické che-
mie Ruské akademie věd za celoživotní přínos 
v  oboru termické analýzy a  termodynamiky 
materiálů. Další pamětní medaili získal od pe-
trohradské státní polytechnické univerzity za 
dlouhodobý přínos výzkumu a  výuce termické 
analýzy. „Získaná ocenění vnímám jako za-
vršení své celoživotní práce a  zároveň i  jako 
ocenění činnosti mého mateřského pracoviště, 
výzkumného ústavu Nové technologie,“ uvedl 
profesor Šesták.

V  rámci 3. ročníku konference Beyond AI za-
měřené na mezioborové přesahy umělé in-
teligence, pořádané Novými technologiemi 
– výzkumným centrem, se podařilo jako jed-
noho z hlavních přednášejících získat i světově 
známého kybernetika Kevina Warwicka. Tento 
špičkový britský vědec a profesor kybernetiky 
z University of Reading se veřejně nejvíce pro-
slavil jako první lidský kyborg. Vysokou úroveň 
konference mimo jiné potvrdila i účast dalších 
odborníků z  prestižních světových univerzit, 
převážně z Ameriky a Velké Británie.



Akademické hry
a sport

Futsalisté ZČU zvládli těžký úkol obhájit zlaté 
medaile z minulého roku. Ve skupině se střetli 
s akademiky z Ústí nad Labem (3:1) a s jedním 
z favoritů na celkové prvenství VŠB TU Ostra-
va. Ve finále čekal na Západočechy domácí vý-
běr z Technické univerzity Liberec. Hráči však 
podali bezchybný výkon podpořený velkou tou-
hou obhájit zlaté medaile a po zásluze porazili 
domácí výběr 7:2. Závěr druhého poločasu byl 
již exhibicí hráčů ZČU. 

Reprezentanti ZČU byli úspěšní v  pálkovacích 
sportech, když softbalisté vybojovali stříbro 
a basebalisté bronz. Házenkářské družstvo mužů, 
oslabené o hráče, kteří plnili studijní povinnosti, 
obsadilo 2. místo, ženy pak vybojovaly bronz.

Student Fakulty strojní Tadeáš Kalvas získal 
v  březnu stříbrnou medaili na Akademickém 
mistrovství ČR v halové lukostřelbě a s kolegou 
z  Fakulty ekonomické Petrem Polanským při-
vezli zlato v kategorii družstev. Na Mistrovství 
ČR v halové lukostřelbě porazil tým 1. LK Plzeň 
1935 ve složení Tadeáš Kalvas, Jan Vožech 
a Milan Šustr všechny soupeře a mohl se tak 
radovat z  prvního místa. Na úspěchy navázal 
Tadeáš Kalvas 14. června v Brně na 12. Akade-
mickém mistrovství ČR v  terčové lukostřelbě, 
když se mu opět podařilo získat zlatou medaili.

ZČU si připsala hned několik výrazných úspěchů 
ve sportovních disciplínách, které nebyly v pro-
gramu letošních ČAH. Student Fakulty apliko-
vaných věd Vladislav Razým získal zlatou a stří-
brnou medaili na Akademickém mistrovství 
ČR v běhu na lyžích. Tomáš Matějka z Fakulty 
strojní přivezl stejné medaile z  Akademického 
mistrovství ČR v  biatlonu a  studentka Fakulty 
ekonomické Kateřina Beroušková získala bron-
zovou medaili z mistrovství ČR v běhu na lyžích. 
Studentka 1. ročníku oboru tělesná výchova 
a sport na Fakultě pedagogické Martina Von-
ková získala se svým týmem zlatou medaili 
na mistrovství světa žen v  ledním hokeji v di-
vizi I, skupině A. Medaile jim předávali členové 
mezinárodní hokejové federace.

Závodu v lezení na obtížnost se účastnilo cel-
kem 31 studentů (19 mužů a 12 žen). Závod byl 
velmi kvalitně obsazen. Mezi účastníky nechy-
běli aktuálně tři nejlepší lezci průběžného po-
řadí Českého poháru, kteří jsou zároveň členy 
reprezentace ČR. Student ZČU Tomáš Binter 
obsadil v této konkurenci skvělé druhé místo.

Sportovci ZČU se jako každoročně zúčastnili 
Českých akademických her (ČAH). Letošní, 
již 13. ČAH uspořádala Technická univerzita 
Liberec a reprezentanti naší univerzity tu 
slavili několik sportovních úspěchů.





Studentské organizace

Západočeská univerzita podporuje aktivity 
svých studentů. Důkazem jejího zájmu 
o zkvalitňování studentského života je soutěž 
GRAS fungující již šestým rokem a zahájení 
seriozní spolupráce se studentskými 
organizacemi v ak. roce 2013/2014.

V akademickém roce 2013/2014 zahájila univer-
zita intenzivní spolupráci se studentskými orga-
nizacemi. Nejrůznějším studentským spolkům, 
které na univerzitě více či méně fungovaly, bylo 
nabídnuto ukotvení jejich činnosti smlouvou 
o  spolupráci, která těmto organizacím propůj-
čuje titul “studentská organizace ZČU” a zřizu-
je funkci koordinátora pro spolupráci s  těmito 
organizacemi. Cílem této snahy je podpořit 
komunikaci mezi organizacemi s  univerzitou 
i navzájem. Pravidelné schůzky zástupců těch-
to organizací, jichž se účastní i  koordinátor, 
přinesly již letos první úspěchy: Studentské 
organizace jsou náležitě prezentovány na webu 
ZČU, Univerzitní noviny jsou připraveny o  čin-
nosti a akcích těchto organizací pravidelně in-
formovat a v neposlední řadě toto fórum nabízí 
prostor pro řešení každodenních a konkrétních 
problémů, s nimiž se organizace setkávají. Tato 
vzájemná spolupráce tak nese výhody jak pro 
studentské organizace, jimž je nabízena mož-
nost propagace a pomoc při jejich činnostech, 

ale i  pro univerzitu, jíž jsou organizace v  péči 
o  studenty vítaným partnerem. Ať už jde 
o  zprostředkování mobility studentů a  starost 
o zahraniční studenty přijíždějící na ZČU, další 
vzdělávání studentů nad rámec studijních pro-
gramů (v  oboru i  praktických dovednostech), 
možnost kontaktu s praxí jako inspiraci pro bu-
doucí uplatnění studentů nebo nabídku organi-
zovaných volnočasových aktivit. V současnosti 
na univerzitě působí AEGEE-Plzeň, AIESEC Pl-
zeň, BizIT, ELSA Plzeň, ESN Pilsen, IAESTE ZČU 
Plzeň, Ius Infinitum a Stavovská unie studentů 
ZČU. Tyto organizace mohou pro financování 
svých aktivit rovněž využívat grantovou sou-
těž GRAS (Grantová podpora aktivit studentů). 
Tato soutěž běží nepřtržitě již od roku 2009, ka-
ždoročně podpoří studentské projekty úhrnnou 
částkou cca 1 mil Kč a je tak důkazem dlouho-
dobé snahy podporovat aktivní studenty, kteří 
i svůj volný čas nějakým způsobem chtějí spojit 
s univerzitou a přispět tak ke kvalitnějšímu stu-
dentskému životu v Plzni. 



Akce Exodus je pěší výlet studentů, zaměst-
nanců a absolventů ZČU s dlouholetou tradicí. 
Devatenáctý pochod v  pořadí se uskutečnil 
v  sobotu 25. října 2014. Letošní cíl se nachá-
zel v blízkosti fotbalového hřiště v obci Dýšina. 
Tématem byli tentokrát “Piráti ze ZČU”. Ve ve-
černích hodinách se nacházela již celá pirátská 
banda pohromadě v  cíli a  mohla začít večerní 
zábava ve formě posezení u  ohně se zpěvem, 
kytarou, soutěží o unikátní pirátská trička a sa-
mozřejmě grilování a opékání nad ohněm. Jako 
každý semestr, i  letos byli všichni účastníci 
v pořádku dopraveni zpět do Plzně autobusy.

Ve dnech 2.-3. května 2014 proběhla v  Mýtě 
u Rokycan studentská vědecká konference na 
téma Od kodifikace k  rekodifikaci. Konference 
se konala pod záštitou Fakulty právnické a stu-
dentského spolku Ius Infinitum a vystoupila na 
ní řada osobností. Mezi přednášejícími se ob-
jevil například ústavní soudce JUDr. et PhDr. 
Stanislav Balík, doc. JUDr. Tomáš Dvořák, 
PhD., JUDr. Tomáš Louda, CSc. nebo JUDr. Si-
mona Stočesová, PhD., LL.M. Prostor byl dán 
i studentům fakulty, kteří zde mohli prezento-
vat své vlastní příspěvky.

Plzeňská anténa studentské organizace AEGEE 
se zapojila do mezinárodního projektu Summer 
University a  zogranizovala dvoutýdenní pobyt 
pro 19 zahraničních studentů s názvem Ride the 
Pilsner Beer Wave. Akce byla podpořena univer-
zitou. Studenti v rámci programu navštívili řadu 
historických i přírodních památek – např. přehra-
du a vodní elektrárnu Lipno, dva dny cestovali na 
raftech do Českého Krumlova, navštívili zámek 
Hluboká a strávili čtyři dny v Plzni a dva v Praze. 
V Plzni nemohla chybět prohlídka pivovaru a vý-
let na hrad Radyni, navštívili samozřejmě také 
univerzitu, kde vyslechli přednášku pana doc. 
Vacka na téma Vliv inovací na životní prostředí.

Ve dnech 12. až 14. záři 2014 se novopečení 
studenti prvních ročníků univerzity zúčastnili 
seznamovacího kurzu Prvákoviny, který se pod 
záštitou ZČU odehrával v  Melchiorově huti. 
Studenti měli možnost poznat své budoucí 
spolužáky a seznámit se i se studenty z  jiných 
fakult. Zjistili, jak to na univerzitě chodí, získali 
pár tipů od současných studentů, měli možnost 
vyzkoušet si práci v týmu a seznámili se i s mož-
nostmi mimoškolních aktivit. V průběhu progra-
mu nechyběla večerní párty, soutěže a  každý 
tým měl za úkol natočit video na vylosované 
téma, takže o zábavu bylo skvěle postaráno.

Za poslední dva roky se počet studentů přijíž-
dějících na univerzitu více než zdvojnásobil. 
Zatímco v roce 2012 ZČU přivítala přes 80 za-
hraničních studentů, nyní jich univerzita hostí 
bezmála 170. Tohoto nárůstu bylo dosaženo 
především díky dobrovolné činnosti organiza-
ce ESN Pilsen, která má studenty na starosti. 
Kromě pomoci v  začátcích pro ně připravuje 
také kulturní program, který nabízí každý týden 
různé aktivity a možnosti využití volného času. 
Díky těmto aktivitám mají studenti rovněž pří-
ležitost setkávat se s  českými vrstevníky, po-
znat lépe místní kulturu a získat nové přátele.

Jednou z  nejpopulárnějších společenských 
událostí na univerzitě je Studentský ples. Le-
tos se konal již 8. ročník, který studenty zanesl 
do prostředí temného hradu hraběte Drákuly. 
Ples totiž není pouze společenskou akcí, ale je 
vždy tematicky laděn. Studentské organizaci 
ESN Pilsen se pokaždé podaří naplnit kapaci-
tu sálu – na ples se podívá každoročně téměř 
1300 studentů. Zajímavostí je dvojjazyčné po-
jetí akce – jelikož velké procento návštěvníků 
je tvořenozahraničními studenty, je ples mode-
rován jak česky, tak anglicky.



Největším a  nejúspěšnějším projektem Sta-
vovské unie studentů je tradiční jarní slavnost 
Majáles. Z poměrně malé studentské akce zpo-
čátku 90. let vyrostl Majáles v  celoplzeňskou 
a  nejen studentskou kulturní akci, kterou ka-
ždoročně navštěvují desetitisíce návštěvníků. 
V roce 2014 se ve druhé polovině dubna konal 
již 25. ročník této oblíbené akce. Součástí 
Majálesu je soubor dílčích studentských akcí 
a  aktivit, volba Krále Majáles, hry a  soutěže 
a  v  neposlední řadě velký open air koncert, 
který se i  letos konal v  největším středoev-
ropském přírodním amfiteátru - v legendárním 
Lochotíně. Téměř 20 000 návštěvníků za přízni-
vého počasí pobavili méně i více známé hudeb-
ní skupiny, mimo jiné Jiří Macháček a MIG21, 
Jaroslav Uhlí ř, Madrage, Divokej Bill, Chinaski 
a mnozí další.

Jedním z  úspěšných projektů Stavovské unie 
studentů je i  multižánrový festival student-
ského divadla, hudby a  umění Prkna Neprkna. 
Letošní ročník se konal 23. dubna 2014 a  byl 
podpořen grantem z programu GRAS naší uni-
verzity. Tento jarní open air jste mohli navštívit 
v  centru Plzně v Proluce v Křižíkových sadech 
a byl propojen s tradičním majálesovým průvo-
dem a  startem provozu majálesové půjčovny 
koloběžek. Bylo zde k vidění hned několik zají-
mavých divadelních a tanečních kousků, poezie, 
představily se začínající i známé kapely a vaše 
oči jistě potěšila výstava fotografií dobrovolní-
ků z organizace Brontosauři v Himalájích a gra-
fické práce studentů Fakulty designu a  umění 
Ladislava Sutnara. Program končil až ve večer-
ních hodinách za skvělé ohňové show.

Letošní ročník Reprezentačního plesu se konal 
21. března v  krásných prostorách Měšťanské 
besedy. Na schodech do hlavního sálu přivítaly 
návštěvníky tóny trubky, příčné flétny, houslí 
a  zobcové flétny v  podání našich studentů 
a přípitek s paní rektorkou, která reprezentační 
ples tradičně zahájila milým proslovem. Zlatým 
hřebem večera byl na plátně promítaný příběh 
o  univerzitě malovaný do písku. Kdo nechtěl 
být v centru dění, mohl si v klidném prostředí 
primátorského salónku poslechnout živé piani-
no. Stavovská unie studentů ZČU v Plzni, jako 
dlouholetý pořadatel Reprezentačního plesu 
věří, že jste se dobře bavili a  že si v  březnu 
2015 opět společně zaplesáme.

Studentský tým SKVAIP a  SK AS FPE uspořá-
dali tradiční akci UNIVERZITNÍ UPÍR, při které 
nejen studenti, zaměstnanci a  absolventi uni-
verzity společně darují krev. Během podzim-
ního 15. a  jarního 16. semestrníku této akce 
využilo příležitosti udělat dobrý skutek celkem 
454 účastníků, z  nichž 115 darovalo krev po-
prvé. Během 15. Univerzitního upíra proběhl 
1. DŘEŇDEN – možnost zaregistrovat se do 
Českého národního registru dárců dřeně na 
půdě univerzity, ve dvou termínech se přišlo za-
registrovat 75 lidí. Přijďte i vy udělat dobrý sku-
tek v únoru 2015, kdy proběhne 18. semestrník 
Univerzitního upíra. DOBRÝ SKUTEK NEBOLÍ!

Jakmile roztají sněhové závěje a skončí zkouš-
kové období, nastává každoročně čas, kdy me-
zinárodní s tudentská o rganizace I AESTE spo-
lečně se Stavovskou unií studentů ZČU pořádá 
Veletrh pracovních příležitostí (VPP) přímo na 
akademické půdě, v  budovách Fakulty apliko-
vaných věd a  Fakulty elektrotechnické. Tento 
projekt patří mezi naše největší úspěchy pře-
devším proto, že zprostředkujeme kontakt mezi 
více než 100 firmami a 4 000 studenty. Studenti 
tak mohou získat nejen pracovní uplatnění, ale 
také téma bakalářské či diplomové práce. Po 
úspěšném 19. ročníku již připravujeme ročník 
20. a tímto Vás srdečně zveme!

Více než 85 zemí světa, přes 30 let činnosti 
a 8 000 studentů, kteří se rozhodli změnit svůj 
život a vycestovat alespoň na 2 měsíce za prací 
do zahraničí. Jaký větší úspěch bychom si, jako 
mezinárodní studentská organizace IAESTE, 
mohli přát? Stážemi, které organizujeme, mě-
níme životy nejen jednotlivcům, kteří si naším 
prostřednictvím zvyšují odborné a  jazykové 
schopnosti, ale snad i  budoucím generacím 
tím, že si vzájemně vybudujeme mezikulturní 
respekt a  uznání. Více o  nás a  našich úspě-
ších se dozvíte na facebookových stránkách: 
www.facebook.com/iaestezcuplzen a  také na 
iaeste.cz.



Žebřík

Součástí programu bylo také vyhlášení ceny za 
nejkreativnější počin ZČU za uplynulý rok. Jed-
notlivé fakulty a součásti univerzity nominovaly 
jedenáct počinů, které se ucházely o přízeň ve-
řejnosti. Ta pro ně mohla hlasovat po celý únor 
na webu ZČU. „Hudební anketa Žebřík vyhlašuje 
nejlepší umělce v různých kategoriích a hodnotí 
úspěšné tvůrce. Podobně Západočeská univer-
zita v Plzni podporuje talenty a dává jim prostor 
vyniknout a  zúročit své dovednosti. Počiny no-
minované na cenu dokládají, že univerzita má 
potenciál v  mnoha rozličných oborech, ve kte-
rých její absolventi nacházejí uplatnění,“ uvedla 
rektorka doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph. D.

Mezi návrhy na cenu byla například nová 
metoda pro vytváření oxidových a oxynitrido-
vých vrstev ve výbojovém plazmatu, kterou do 
soutěže přihlásila Fakulta aplikovaných věd. 
Ekonomové chtěli zabodovat se sociální sítí pro 
sportovce SportCentral, elektrotechnici zařa-
dili mezi nominované počiny chytrý zásahový 
oblek pro hasiče, filozofové objev zaniklého 
města v  Iráku a  pedagogové Dětskou univer-

zitu. Fakulta strojní chtěla uspět se svým elek-
tromotocyklem ve stylu chopper, právníci při-
hlásili projekt „Braň svoje práva, euroobčane“, 
umělci zase mezinárodní projekt propojující vý-
tvarné a  dramatické umění Modeli da Torino. 
Ústav jazykové přípravy soutěžil se souborem 
učebních materiálů pro profesní účely, výzkum-
né centrum Nové technologie navrhlo na cenu 
svoji výstavu v  Techmanii. Ústav celoživotní-
ho vzdělávání přihlásil portál pro spolupráci 
s  podnikateli. Cenu za nejkreativnější počin 
roku převzal profesor Jaroslav Vlček se svým 
týmem z Fakulty aplikovaných věd..

Hlavními hvězdami byli Tomáš Klus, Miro 
Žbirka, Vladimir 518 s Romanem Holým a Ma-
tějem Ruppertem, skupiny UDG či A  Banquet 
a  další. Pětihodinovou show provázeli herci 
Tomáš Hanák a  Bára Poláková. Studenti Fa-
kulty umění a designu Ladislava Sutnara spo-
lupracovali na přípravě multimediálních vstupů 
pro akci a na podobě sošek, které se v  rámci 
večera předávaly.

Vyhlášení výsledků hudební ankety Žebřík 
se letos uskutečnilo 15. března v budově 
Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara.
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