
Fakulta 
filozofická
Myslím, tedy jsem na FF

Smělou myšlenku pěstování a rozvoje humanitních 
a společenskovědních oborů v univerzitním prostře-
dí industriální Plzně se podařilo prosadit koncem 
90. let minulého století. Hrstka domácích akademi-
ků, doplněná stále početnějšími nově přicházejícími 
odborníky, byla soustředěna ve Středisku humanitních 
studií (tvořen Ústavem filozofie a Ústavem sociálních 
a politických věd), které se, společně s Centrem apliko-
vané jazykovědy, staly zárodkem fakulty humanitních 
studií (akreditována 1999). V roce 2005 přijala fakulta 
název „filozofická“ a připojila se tak ke středoevropské 
univerzitní tradici.

Filozofická fakulta rozšiřuje vzdělanost nejen svými 
studijními programy antropologického, filologického, 
filozofického, historického, humanitního a společen-
skovědního zaměření, ale také prostřednictvím svých 
oborů přispívá ke kultivaci a humanizaci prostředí 
a napomáhá ke kulturnímu rozvoji regionu. Vědeckou 
a výzkumnou činností vytváří významné badatelské 
středisko a prostřednictvím svých disciplín umožňu-
je pochopit region, jeho minulost i současnost. Svou 
polohou v příhraničí nabízí navíc prostorové přesahy 
v oblasti badatelských aktivit i vzdělávání, které mohou 
navázat na tradici úzkých kontaktů západních Čech 
a jihovýchodního Německa.

Mimořádný nález se podařil archeologům v roce 2013. V Kurdistánu 
objevili pozůstatky velkého města z předislámského období.

Katedra antropologie realizovala v roce 2013 garbologický projekt, 
zaměřený na studium soudobé společnosti prostřednictvím odpadu.

Oddělení biologické antropologie. Ukázka laserového kalení.

Nové technologie 
–výzkumné centrum
Od svého vzniku v roce 2000 se tento vysokoškolský 
ústav věnuje výzkumu, vývoji a inovacím pro průmyslové 
aplikace. Disponuje nejmodernějším technickým vybave-
ním a mezinárodním týmem 120 zkušených, spolehlivých 
a motivovaných odborníků. NTC spolupracuje s de-
sítkami domácích i zahraničních společností při řešení 
technických i technologických problémů. Vědecké týmy 
realizují výzkum a přinášejí mezioborová řešení v celém 
hodnotovém řetězci – od myšlenky až po prototyp.

NTC se zaměřuje na laserové a termovizní technolo-
gie pro průmyslové aplikace; vývoj nových materiálů, 
membrány, polymerní kompozity; modelování defor-
mačních a dynamických procesů; měření a simulace 
proudění kapalin a přenosu tepla; vývoj tenkovrstvých 
materiálů pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémo-
vou techniku; palivové články; uchovávání energie; mě-
ření biometrických signálů a modelování lidského těla 
či interakce-člověk stroj. Aplikace nacházejí uplatnění 
v mnoha zemích celého světa.

Čistá komora v laboratoři litografie.

Unikátní pětikomorové naprašovací zařízení pro vývoj 
tenkovrstvých solárních článků PECVD.
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zřízení univerzitní knihovny a přijetí vyso-
koškolského zákona, kterým se změnil název 
univerzity na Západočeská univerzita v Plzni

vzniká nová fakulta, fakulta humanitních 
studií

18  |  19
2000

založení vysokoškolského ústavu
Nové technologie – výzkumné centrum 


