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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FAKULTĚ APLIKOVANÝCH VĚD 
  
Plzeň, 22. 1. 2015 – Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni otevře zájemcům  
o studium i širové veřejnosti dveře dokořán ve středu 28. ledna. V době od 9 do 16.30 hodin zde 
budou probíhat prohlídky výukových a laboratorních prostor. V kongresovém sále US 217 se 
uchazeči v 9 a v 11 hodin dozvědí bližší informace o přijímacím řízení, možnostech studia  
a uplatnění absolventů. 
 
Fakulta zpřístupní řadu laboratoří, ve kterých návštěvníci uvidí například počítačově řízené robotické 

modely či plazmová zařízení pro přípravu tenkovrstvých nanostrukturních materiálů s unikátními 

vlastnostmi, jako jsou supertvrdé materiály nebo materiály s antibakteriálními vlastnostmi. Katedry 

předvedou mimo jiné špičkovou techniku pro rozpoznávání mluvené řeči či systémy pro 3D vizualizaci 

a animaci výsledků řešení úloh z různých technických oblastí. K vidění bude i specializovaná EEG 

laboratoř. Otevřené budou také laboratoře evropského centra excelence NTIS – Nové technologie 

pro informační společnost, které je součástí fakulty.  

 

Fakulta aplikovaných věd zařadila v letošním roce Den otevřených dveří do programu oslav 25. výročí 

svého vzniku, zváni jsou proto nejen zájemci o studium, ale také absolventi  

a široká veřejnost. Všichni tak mají možnost prohlédnout si novou budovu, jejíž provoz byl oficiálně 

zahájen loni 19. září.  

 

Mladí zájemci navíc mohou Den otevřených dveří využít jako inspiraci pro veřejnou soutěž, kterou 

fakulta vyhlásila na začátku letošního roku. Jejím cílem je navrhnout „inteligentní" objekt 

charakterizující a propojující všechny, nebo alespoň většinu vědních disciplín, kterými se odborníci na 

Fakultě aplikovaných věd zabývají. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i týmy ze středních škol. 

Jejich úkolem je připravit a zaslat grafický návrh „inteligentního" objektu spolu s jeho krátkým  

a výstižným popisem. Uzávěrka soutěže je 31. března, výsledky fakulta vyhlásí na konci dubna. 

Podrobnosti najdou zájemci na webové stránce fav.zcu.cz/soutez. 

 

  


