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Popište vaši fakultu jedním slovem.
Jedinečná.

Co pro vaši fakultu znamená její historie a co 
může znamenat pro její budoucnost?
Fakulta aplikovaných věd (FAV) je poměrně mladá, byla 
zřízena s účinností od 1. července 1990, ale její katedry 
se hlásí k sedmdesátileté historii technického školství 
v Plzni. Od svého založení byla reprezentována pěti 
základními obory – fyzikou, informačními technologiemi, 
kybernetikou, matematikou a mechanikou. Postupně 
se k těmto oborům přidal obor další – geomatika – 
a v posledních letech se začal pozvolna rozvíjet obor sta-
vitelství. Velmi významnou součástí fakulty je výzkumné 
centrum NTIS (Nové technologie pro informační spo-
lečnost) – evropské centrum excelence, kde se spojuje 
excelentní teoretický a aplikovaný výzkum a vytvářejí se 
špičkové technologie světové úrovně. Výzkum a vývoj 
v centru NTIS probíhá v úzké kooperaci s jednotlivými 
katedrami fakulty podobně, jak je to obvyklé i v zahra-
ničí. FAV je tak fakultou moderního evropského formátu, 
navazuje na úspěšnou minulost a pevně věřím, že mini-
málně stejně úspěšná bude i její budoucnost – fakulta 
k tomu má ty nejlepší předpoklady. Je jen na nás a našich 
následovnících, jak tuto šanci využijeme.

Jak dlouho se s vaší fakultou znáte vy osobně?
S Fakultou aplikovaných věd se znám od jejího „naro-
zení“, tedy od 1. července 1990, kdy jsem jako stu-
dentka oboru technická kybernetika dokončovala šestý 
semestr svého pětiletého studia. Musím ale přiznat, 
že jsem tento tak významný okamžik pro FAV i celou 
Západočeskou univerzitu v Plzni tehdy nijak zvlášť 
výrazně nevnímala. Vzpomínám si, že vyučující nám 
říkali, že jsme se stali studenty nově vzniklé fakulty, ale 
víc nic si nepamatuji. Asi to je tím, že z hlediska studia 
se pro nás nic neměnilo, protože náš studijní obor se 
pouze administrativně přesunul z jedné fakulty na jinou. 

Co by se mělo lidem při zmínce  
o vaší fakultě vybavit jako první?
Fakulta aplikovaných věd je špičkovou technicko-příro-
dovědnou fakultou, která se neporovnává jen s fakultami 
v ČR, ale především chce být čím dál tím více vidět 
i ve srovnání se zahraničními pracovišti obdobného 
odborného zaměření. Hlásí se k nám uchazeči, kteří 
si uvědomují jedinečnost našich studijních programů 
nekopírující nabídku ostatních škol, preferují osobní 
přístup středně velké fakulty a chtějí po absolvování 
vysoké školy díky osvojení teoretických znalostí v kom-
binaci s praktickými zkušenosti najít bezproblémové 
uplatnění v oboru. Navíc jsme jednou z mála fakult 
v ČR, jejíž součástí je evropské centrum excelence, kon-
krétně výzkumné centrum NTIS. Naší vizí je, aby FAV 
a NTIS byly známé a uznávané značky kvality nejen 
v České republice, ale i ve světě. Chceme být fakultou 

pro měnící se svět a fakultou měnící svět, tedy fakultou 
nejen přítomnosti, ale hlavně budoucnosti. 

Co považujete za největší úspěch  
či úspěchy vaší fakulty?
Úspěchy Fakulty aplikovaných věd lze doložit mnoha 
tabulkami, čísly, statistikami a porovnáními, stačí si 
projít univerzitní či fakultní výroční zprávy. Za nece-
lých třicet let své existence vychovala fakulta téměř šest 
tisíc absolventů, za stejnou dobu byly na fakultě řešeny 
stovky projektů, v rámci kterých bylo vytvořeno téměř 
deset tisíc tvůrčích výsledků. Vyjmenovat všechny se 
sem nevejde a vybrat jen některé by bylo nespravedlivé 
vůči těm ostatním. Žádný z těchto úspěchů by však nee-
xistoval bez obětavé a poctivé práce mnoha profesorů, 
docentů a dalších akademických i neakademických pra-
covníků fakulty, a samozřejmě také studentů. Za největší 
úspěch a bohatství fakulty tak považuji lidi – nadané 
studenty, vynikající absolventy, výborné pedagogy, 
špičkové výzkumníky, ale i nepostradatelné THP (tech-
nicko-hospodářské, pozn. red.) pracovníky, podporující 
sympatizanty, partnery, příznivce a přátele. Všem těmto 
lidem patří obrovské díky za to, co pro fakultu dělali 
a dělají. Bohužel řadě osobností fakulty, které se o její 
vysokou úroveň zásadně zasloužily, už nemohu poděko-
vat osobně, protože se dnešních dnů nedožily. 

Dostane vaše fakulta k sedmdesátinám  
nějaký dárek? Co ji letos čeká?
Fakulta aplikovaných věd si dárky naděluje často a prů-
běžně, a to nejen ke kulatým výročím. Jsme úspěšní při 
akreditaci studijních programů a při získávání grantů 
a projektů, máme radost ze skvělého umístění při hod-
nocení výzkumu, naši studenti a zaměstnanci vyhrávají 
nejrůznější ceny a ocenění, jsme vyhledávaným partne-
rem pro firmy a veřejný sektor, těší nás uplatnění našich 
absolventů, v nedávné době jsme si nadělili novou budovu 
a otevřeli jsme evropské centrum excelence NTIS. 
Věříme, že podobné dárky si budeme nadělovat i nadále, 
a že sedmdesáté výročí zahájení technického vysokoškol-
ského vzdělávání v Plzni na podzim letošního roku osla-
víme dalšími úspěchy v pedagogické i tvůrčí činnosti.

Co má fakulta dělat, aby se dočkala i stovky?
FAV je mladá dáma se spoustou energie, s chutí 
do života a se zdravým sebevědomím. Zároveň si je 
ale vědoma své historie a svých kořenů, na které je 
hrdá a může na nich stavět. Jejím hlavním potenciálem 
jsou kvalitní lidé, kteří, ač z oborů na první pohled 
rozdílných, si sebe vzájemně váží, dokáží se domluvit 
a úspěšně spolupracovat. Tím vzniká takzvaný syner-
gický efekt, kterým se společné úsilí nesčítá, ale rovnou 
násobí. Pokud potenciálu takových lidí (a tím myslím 
jak zaměstnanců, tak studentů) dokáže FAV využívat, 
jsem přesvědčena, že se svých stých narozenin dožije 
ve zdraví, v plné síle a rozkvětu. •
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Děkanům technických fakult ZČU jsme položili 
sedm stejných otázek. Jak dlouho se s fakultou 
znají, co považují za její největší úspěch a mají 
pro ni nějaký dárek? Odpovídá děkanka Fakulty 
aplikovaných věd Vlasta Radová. →


