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FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD PŘEDSTAVILA PĚT NOVÝCH SYMBOLŮ 
 

Plzeň, 1. 7. 2015 – Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (FAV) si  
1. července připomněla  čtvrtstoletí své existence. Na narozeninové oslavě, která se 
odehrála v nové budově v univerzitním areálu na Borských polích, nechyběli emeritní 
děkané a významní absolventi, slavnostní přípitek ani narozeninový dort. U příležitosti  
25. výročí založení fakulta také představila pět nových symbolů.  
 
 „Oslavami jsme si nejen připomněli čtvrtstoletí existence fakulty, ale současně šlo  

i o příležitost k setkání několika generací spojených s FAV. Bylo hezké vidět, že absolventi se 

rádi vracejí a že studenti i zaměstnanci chtějí a umějí být v tento slavnostní den spolu, 

přestože nemusí,“ uvedl děkan Miroslav Lávička. 
 
Dopolední program odstartovaly volné prohlídky výukových prostor fakulty a laboratoří 
výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost. V rámci připravené 
výstavy si zájemci na dobových fotografiích mohli připomenout důležité milníky, zajímavé 
události i podobu fakultních pracovišť za uplynulých 25 let. Oficiální část oslav byla zahájena 
ve 13 hodin za účasti děkana Miroslava Lávičky, zástupců města Plzně a Plzeňského kraje. 
Poté fakulta představila svých pět nových symbolů. Jedním z nich je nápis „Fakulta 
aplikovaných věd“, umístěný na průčelí budovy. Bezpilotní dron snesl ze střechy budovy do 
rukou děkana novou fakultní vlajku. V prostorách studovny přímo v budově fakulty bylo 
zřízeno centrum deskových her s šachovým klubem. Fakulta má rovněž novou pamětní knihu 
mapující historii uplynulých 25 let, jež bude zároveň sloužit pro zápisy významných hostů 
fakulty v letech budoucích. K výročí zřídila také časovou schránku uchovávající důležité 
vědecké i společenské milníky v papírové i elektronické podobě pro následujících 25 let. 
Uložením dat na několik různých paměťových médií (CD, DVD, DTD, USB) byl zároveň 
spuštěn časový test odolnosti těchto datových úložišť. 

 
Návštěvníci měli možnost zúčastnit se besedy se všemi pěti emeritními děkany, kteří fakultu 
postupně vedli od jejího založení: Jindřichem Branžovským, Stanislavem Míkou, Františkem 
Ježkem, Jiřím Křenem a Františkem Vávrou. O své dojmy a zkušenosti ze studia FAV se 
podělilo několik významných absolventů, například provozní ředitel Huawei Petr Milt či 
náměstek ředitele pro výzkum AŽD Praha Antonín Diviš. Odpolední, již méně formální část 
oslavy, patřila hudebním vystoupením kapel, v nichž působí muzikanti z FAV, hrám, soutěžím 
a společnému sdílení vzpomínek a přání do budoucna. 


