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FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD OSLAVÍ 25 LET 
 
Plzeň, 17. 6. 2015 – Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni letos oslaví 25. výročí 
svého založení. Oslavy naplánovala na 1. července, kdy chystá například besedu s emeritními 
děkany a významnými absolventy, prohlídky výukových prostor fakulty a výzkumného centra NTIS 
či hudební vystoupení. 
 
1. července uplyne přesně čtvrtstoletí ode dne, kdy se fakulta aplikovaných věd (FAV) vyčlenila ze 
struktur elektrotechnické a strojní fakulty Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 
předchůdkyně dnešní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Patří tedy mezi její zakládající součásti. 
Během její existence zde působila a působí řada renomovaných pedagogů, vědců a výzkumníků. Ti 
vychovali více než pět tisíc absolventů, kteří šíří její dobré jméno po celém světě.  
 
„Stali jsme se fakultou moderního evropského formátu. K tomu přispívá i skutečnost, že vysoké 

procento zaměstnanců tvoří kromě akademických pracovníků i výzkumníci, kteří se dle svých 

specializací orientují na základní či aplikovaný výzkum. A přesně tak je tomu i v zahraničí, kde vedle 

akademiků pracují na vysokých školách i vědecko-výzkumné týmy pod vedením mezinárodně 

uznávaného profesora s významnou stopou ve světových publikačních databázích. Je to jen další 

potvrzení naší správné orientace a přesvědčení, že výuka a výzkum se na vysokých školách nedají 

oddělovat,“ uvedl děkan FAV Miroslav Lávička. 
 
Od akademického roku 2014/2015 sídlí fakulta v novém objektu v areálu ZČU v Plzni na Borských 
polích. Právě sem pozvala na oslavu narozenin svoje studenty, absolventy, současné i bývalé 
zaměstnance a významné osobnosti. 
 
Dopolední program otevřou v 10 hodin volné prohlídky výukových prostor fakulty a výzkumného 
centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost spolu s výstavou dobových fotografií. Ve 
13 hodin proběhne slavnostní zahájení oslav za účasti děkana Miroslava Lávičky, představitelů města 
Plzně a Plzeňského kraje. Poté fakulta představí jako překvapení pět svých nových symbolů a pozve 
návštěvníky slavnostního dne k besedě s emeritními děkany a významnými absolventy. Účast 
v besedě přislíbilo všech pět emeritních děkanů: Jindřich Branžovský, Stanislav Míka, František Ježek, 
Jiří Křen a František Vávra. Z významných absolventů se představí například geodet a horolezec Jan 
Trávníček, provozní ředitel Huawei Petr Milt či náměstek ředitele pro výzkum AŽD Praha Antonín 
Diviš. Od 15.30 hodin až do večera budou v prostranství před budovou fakulty hrát kapely, v nichž 
působí hudebníci z FAV. K dostání bude rovněž občerstvení za symbolických 25 Kč. V případě 
nepříznivého počasí se celý program přesune do vnitřních prostor. 
 


