
→ Fakulta aplikovaných věd

ABSOLVENTKA SE DOSTALA 
DO VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

Klára Ludínová, absolvent-
ka studijního oboru Stavi-
telství, úspěšně ve Velké 
Británii složila autorizač-
ní zkoušku IStructE (The 
Institution of Structural 
Engineers – Asociace sta-
vebních inženýrů) a získala 
autorizační titul Charte-
red Engineer. Písemnou část 
zkoušky zvládne úspěšně ko-
lem 20 procent neanglických 
uchazečů. Klára Ludínová 
se tak dostala do vybrané 
společnosti – IStructE je 
jedna z nejstarších a nej-
respektovanějších organi-
zací sdružujících statiky 
po celém světě. � 

→ Fakulta ekonomická

STUDENTI PROZKOUMAJÍ DOPADY 
PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Propojit české a německé 
studenty, kteří v rámci 
exkurzí navštíví vybrané 
firmy po obou stranách hra-
nice a budou zjišťovat vliv 
opatření přijatých kvůli 
pandemii covid-19 na růz-
né aspekty jejich mezi-
národního byznysu. Takový 
cíl má projekt „Vnitřní 
hranice Schengenu: percep-
ce dopadů opatření proti 
covid-19 na život v česko-
-bavorském příhraničí“. 
Katedra geografie Fakulty 
ekonomické je jeho hlavním 
řešitelem.�

→ Fakulta designu a umění L. Sutnara

SUTNARKA VYTVOŘILA 
NA ZÁMKU VE VALČI DALŠÍ 
AUDIOVIZUÁLNÍ EXPOZICI

Wolfarium je pracovní název 
nové expozice Národního 
památkového ústavu a Stu-
dia Multilab ze Sutnarky. 
Po úspěšné audiovizuální 
instalaci soch Matyáše B. 
Brauna přišla ze zámku Valeč 
další výzva v podobě sejmu-
tých gotických fresek za-
niklého hřbitovního kostela 
sv. Wolfganga. Rám z beto-
nářské oceli poskytl freskám 
novou zeď a předsazením 
do prostoru vytvořil možnost 
průsvitu pro hru světel. Ná-
stěnné malby tak symbolicky 
procházejí časem od gotiky 
až po demolici kostela. � 

 

→ Fakulta pedagogická

ABSOLVENTI PŘEBÍRALI 
NA KOZLU DIPLOMY SKORO 
PO DVOU LETECH

Když v říjnu 2019 probíhaly 
promoce absolventů Fakulty 
pedagogické na zámku Kozel, 

netušil nikdo z přítomných, 
že to bude na dlouhou dobu 
naposled. Nejslavnostnější 
okamžiky akademického roku 
se na Kozel konečně vráti-
ly 12. a 13. července 2021 
a fakulta se mohla roz-
loučit se svými absolventy 
tak, jak se sluší a pat-
ří. Slavnostně, v krásných 
prostorách a za přítomnosti 
jejich rodin a blízkých. �

→ Nové technologie – výzkumné centrum

PROBĚHLA MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE ZAMĚŘENÁ 
NA STRUKTURU MATERIÁLŮ

Hojnou účastí špičkových 
vědeckých a výzkumných pra-
covníků z oblasti apliko-
vané fyziky z celé Evropy 
se mohou pochlubit orga-
nizátoři akce APCOM 2021 
z výzkumného týmu profesora 
Jána Minára z výzkumné-
ho centra NTC. Konference 
byla zaměřena na fotoemisi 
s rozšířením o elektrono-
vou mikroskopii a kona-
la se ve Vysokých Tatrách 
na Štrbském plese. �

→ Fakulta strojní

DIGITÁLNÍ VČELÍ LABORATOŘ 
SKLIDILA PRVNÍ MED

Včelí laboratoř, nainsta-
lovná na střeše Fakulty 
strojní 16. května, stáče-
la už o měsíc později svůj 
první med. Včely za tu dobu 
nasbíraly a vyprodukovaly 
prvních 24 kg medu. Dva úly 
zevnitř i zvenčí nepřetržitě 
monitorují kamery a čidla 
a získané údaje poskytnou 
příležitost pro zpracování 
bakalářských či diplomových 
prací. Pomocí on-line přeno-
su na webu fakulty může úly 
sledovat kdokoliv. �

→ Fakulta zdravotnických studií

PLASTINÁTY POMÁHAJÍ 
POZNAT LIDSKÉ TĚLO

Studenty FZS čeká během 
studia unikátní zázemí. 
Dokládají to nejnovější po-
můcky pro výuku, plastináty 
lidského těla, které dnes 
pomáhají při výuce anatomie 
prakticky po celém světě. 
Všechny vzorky, vyrobené 

společností von Hagens 
Plastinaton, pocházejí 
z těl lidí, kteří svá těla 
darovali. Na fakultě bude 
plastinované lidské tělo 
a končetiny sloužit napří-
klad při výuce záchranářů, 
fyzioterapeutů nebo sester. 
Prostudují lidské tělo do-
slova do poslední cévy. �

→ Fakulta filozofická

DĚKANEM ZŮSTÁVÁ DAVID ŠANC

Fakultu filozofickou Zápa-
dočeské univerzity v Plzni 
povede další čtyři ro-
ky dosavadní děkan David 
Šanc. Pro jeho pokračová-
ní ve funkci se v úterý 
29. června v tajné volbě 
vyslovilo dvanáct ze tři-
nácti přítomných členů aka-
demického senátu fakulty. 
Děkan David Šanc vstoupí 
do svého druhého funkčního 
období 15. listopadu 2021. 
V čele fakulty pak bude 
do 14. listopadu 2025. �

→ Fakulta právnická

LÉTO VE ZNAMENÍ 
REKONSTRUKCE PAMÁTKY

Léto na Fakultě právnic-
ké se neslo ve znamení 
rekonstrukce všech oken 
a dveří, z nichž část 
bylo třeba vytvořit jako 
repliku původních a část 
stačilo repasovat. Budova 
s adresou sady Pětatřicát-
níků 14 je totiž plzeňskou 
kulturní památkou, jež 
vznikla v letech 1904–1906 
pro Obchodní a živnosten-
skou komoru. Právníci v ní 
sídlí od roku 2006. Rekon-
strukce začala v květnu 
a stavební práce si vyžá-
daly nutná omezení chodu 
fakulty, nicméně na začá-
tek nového akademického 
roku už by mělo být vše 
připraveno. �
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