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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA ÚSPĚŠNĚ DOKONČILA PROJEKT CTPVV 
 
Plzeň, 10. března 2015 – Na konci loňského roku dokončila Západočeská univerzita v Plzni 
realizaci projektu „Centrum technického a přírodovědného vzdělávání  
a výzkumu“ (CTPVV), spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace (OP VaVpI). Díky tomuto projektu byl v univerzitním areálu v Plzni na Borech 
postaven a vybaven nový objekt pro výuku zabezpečovanou katedrami Fakulty 
aplikovaných věd ZČU. 
 
Realizace projektu CTPVV byla zahájena v polovině roku 2011. Jeho hlavním cílem bylo 
vybudování kvalitního zázemí pro výukové aktivity Fakulty aplikovaných věd. Ta se zaměřuje 
na výchovu studentů v oborech, jako je informatika, kybernetika, matematika, mechanika, 
fyzika či geomatika, uplatnitelných v průmyslových subjektech, výzkumných pracovištích, 
orgánech státní správy či ve veřejných institucích. Význam projektu pro fakultu shrnul její 
děkan Miroslav Lávička: „Věříme, že díky nové infrastruktuře a ještě těsnějšímu propojení 

výuky a vědy se naše fakulta posune významně dál, obzvláště ve srovnání se zahraničními 

pracovišti obdobného zaměření.“ 
 
Celkové náklady projektu CTPVV dosáhly výše 533 milionů korun, z toho dotace z OP VaVpI 
činila 377 milionů korun. Nový objekt CTPVV má celkovou plochu přibližně 10 tisíc m², která 
zahrnuje nové učebny, studovny a zasedací místnosti pro zhruba 1800 studentů 
magisterských studijních programů a 220 doktorských studijních programů. V rámci 
společných prostor sdílených s centrem NTIS jsou pro výuku k dispozici také dva přednáškové 
sály s kapacitou 130 a 247 osob. 
 
Nový objekt CTPVV je propojen s budovou výzkumného centra „NTIS – Nové technologie pro 
informační společnost“, jež představuje nové výzkumné pracoviště Fakulty aplikovaných věd, 
vybudované rovněž za podpory OP VaVpI a zprovozněné začátkem letošního roku. Propojení 
nově vybudované výzkumné a vývojové infrastruktury umožní fakultě úspěšně rozvíjet své 
hlavní činnosti: vzdělávání, výzkum a vývoj s přímým dopadem na kvalitu absolventů a jejich 
lepší připravenost pro praxi. Vybudování nových prostor vybavených moderními učebnami, 
laboratořemi a přístroji zajistí fakultě významné postavení mezi podobně oborově 
zaměřenými univerzitními pracovišti v ČR i v zahraničí. 


