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Zpravodaj Západočeské univerzity

Otázka pro rektorku ZČU
Co Vás v poslední době
nejvíc potěšilo?
Rok 2012 je pro
Západočeskou
univerzitu rokem důležitých
investic a prvních hmatatelných úspěchů.
Mám
radost
z toho, že jsme
dostavěli novou
budovu Ústavu
umění a designu, kterou slavnostně otevřeme 18. října. V pátek 14. září
jsme poklepali na základní kámen nových
budov výzkumných center Nové technologie pro informační společnost a Centrum
technického a přírodovědného vzdělávání
a výzkumu. V nejbližších měsících počítáme i se zahájením stavby Regionálního
inovačního centra elektrotechniky. Před dokončením je výstavba budovy Regionálního
technologického institutu, budujeme rovněž přístavbu univerzitní knihovny v rámci
projektu Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje. Pro všechny tyto projekty
jsme získali inanční podporu z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
a stali jsme se tak jedním z nejúspěšnějších
univerzitních žadatelů v České republice.
Výstavba nových vědeckých center v areálu univerzitního kampusu představuje
pro Západočeskou univerzitu zcela novou
etapu v jejím vývoji. Nové budovy změní
nejen tvář jedné části Plzně, ale především
významně zvýší potenciál univerzity i celého regionu. Staneme se centrem výzkumu
a vzdělávání, které bude vytvářet příležitosti
pro studenty, zaměstnance i špičkové vědecké pracovníky z České republiky i ze zahraničí. Těším se, že Západočeská univerzita
přitáhne prostřednictvím těchto nových
center do Plzně spoustu nadšených lidí, kteří v nich budou pracovat, tvořit a objevovat.
Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Představuje se
Fakulta filozofická…
Posláním Fakulty ilozoické ZČU v Plzni
je především kvalitně zabezpečovat výuku
v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, ilologického
a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost. V současné době
tvoří Fakultu ilozoickou ZČU v Plzni celkem
deset kateder nabízejících pestrou škálu studijních oborů, jejichž úplný přehled je dostupný
na webu f.zcu.cz. Fakulta ilozoická ZČU
v Plzni rovněž pořádá či se organizačně podílí
na mnoha významných kulturních akcí, jejichž
zlomek je zmíněn na následujících řádcích.
Bude nám ctí se s vámi na některé z nich setkat.

Co se událo?
Studenti Fakulty ilozoické ZČU v Plzni
v roli amerických kongresmenů
Ve dnech 12. – 16. září 2012 se Plzeň již podruhé proměnila v místo jednání amerických
kongresmanů. Zhruba 150 studentů českých
středních a vysokých škol se zúčastnilo diplo-

matické simulace s názvem Český model amerického kongresu (ČMAK), který představuje
svého druhu jedinečnou událost nejen v České
republice, ale i v celé střední a východní Evropě. „Většina delegátů se zdála být s představeným programem modelu, který zahrnoval kromě samotných jednání i přednášky významných
hostů, jako např. Teresy Grantham z Amerického velvyslanectví, spokojená. Společně doufáme,
že se nám povede sehnat potřebné prostředky,
abychom mohli příští rok zorganizovat další
ročník ČMAK,“ zhodnotila kladně uplynulý
ročník Bc. Sandra Štollová, členka organizačního týmu a studentka Katedry politologie
a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni.

Co se chystá?

…a Fakulta pedagogická

Právě dnes bude rozhodnuto o vítězi prvního
kola fakultní fotograické soutěže „Filozoické
léto aneb jak přežít či (vy)užít prázdniny“.
Více jak 40 studentů a pracovníků FF ZČU
v Plzni nám zaslalo své fotograie vystihující jejich zážitky a inspirace z (ne)studijních
cest. Z hodnocených snímků budou vybrány
tři nejlepší, jejichž autoři budou inančně odměněni.

Hlavním cílem Fakulty pedagogické ZČU
v Plzni je poskytovat kvalitní vzdělávání učitelů. O to fakulta dlouhodobě usiluje, a to i přesto, že se v současné době musí vyrovnávat s nelehkými ekonomickými podmínkami. Novým
maturantům nabídne FPE i v roce 2013/14
spektrum oborů, které zajišťují vzdělávání učitelů především v Plzeňském a Karlovarském
kraji. Zájem o studium na FPE je dlouhodobě
značný, v letošním roce podalo přihlášku více
než 4 200 uchazečů. Vzhledem ke snižujícím
se kvótám mohlo být do bakalářských oborů
přijato 530 uchazečů, do navazujících magisterských jen 210 uchazečů. A právě o navazující
obory, jejichž absolvováním je dosažena plná
učitelská kvaliikace, je vzrůstající zájem (kvóta byla ale meziročně opět snížena).

AntropoWeb při Katedře antropologie Filozoické fakulty ZČU v Plzni pořádá ve
dnech 18. – 19. října 2012 již 8. mezinárodní studentskou vědeckou konferenci
AntropoWebu, tentokrát zaměřenou na „mladou antropologii“. Mottem letošní konference
je výrok Françoise de la Rochefoucaulda: „Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím.“ Na konferenci AntropoWebu jsou srdečně zváni nejen
studenti spřízněných oborů, ale rovněž i širší
veřejnost. Konference se uskuteční v zasedací místnosti Filozoické fakulty ZČU v Plzni,
v ulici Sedláčkova 15, v místnosti č. 319.
Fakulta ilozoická ZČU v Plzni bude hostit
Forum 2000. Ve středu 24. října 2012 máte
možnost zúčastnit se moderované diskuze
na téma „Média, kultura a rozvoj občanské
společnosti“. Jak se média podílí na vytváření „kulturních“ kódů, norem a hodnotových
rámců, jak jsou občané proti tomu odolní a jak
na tento fenomén reaguje sama kulturní sféra
a mnoho dalšího vám přiblíží známí odborníci
Z. Bauman, E. Tabery, K. Hvížďala, P. Dvořák.
Debatu moderuje P. Rosůlek z Katedry politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni.

I když je příprava učitelů hlavním cílem fakulty, spektrum jejích činností je mnohem
širší. Především se v posledním období rozvíjí
výzkumná činnost fakulty. Jednotliví pracovníci jsou zapojeni do řady projektů, ale hlavní směry výzkumu jsou tři: a) oblast rozvoje
tvořivosti žáků, b) integrace regionální historie a poznatků o kulturním dědictví a jeho
ochraně do edukačního procesu a c) rozvoj
věd o Zemi a oblast environmentální výchovy.
O průběhu výzkumu a výstupech jednotlivých
výzkumných týmů budeme čtenáře postupně
informovat.
Významná je činnost fakulty v oblasti celoživotního vzdělávání, a to zejména v oblasti
DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků). Ve spolupráci s Plzeňským krajem a Karlovarským krajem se daří reagovat

Dne 25. října 2012 vás Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni zve na 7. ročník
mezinárodního kolokvia o současném antisemitismu s podtitulem „Nové tváře staré
nenávisti“.

Další projekt ESF Enviroexperiment se snaží zpřístupňovat přírodovědné učivo žákům
ZŠ a SŠ experimentální a badatelskou cestou.
Od jiných projektů zaměřených na vzdělávání
žáků se však zásadně liší: Je veden v linii přes
jejich učitele, kteří jsou nejdříve proškoleni
a pak získané vědomosti a dovednosti zavádí
do výuky na svých školách. Teď v září budou
probíhat workshopy zaměřené na práci studentů a žáků v laboratořích a v terénu. Žáci
a studenti budou pracovat s pomůckami (tablety, iPady, multiparametrické sondy, mikroskopy) a materiály, ke kterým se v běžné výuce
nedostanou, a vyzkouší si vědeckou a experimentální práci v biologii, chemii a fyzice „na
vlastní kůži“. Fakulta pedagogická, na které
projekt probíhá, je institucí, která je přímo
určena k „výchově“ nových pedagogů, a tak je
přirozené, že se v této oblasti angažuje.
V rámci ESF projektu Kombinované studium
(CZ.1.07/2.2.00/18.0023) se nám podařilo získat rozšíření akreditace bakalářského studijního
oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání
o kombinovanou formu studia. První ročník
je otevřen již v akademickém roce 2012/13.
V současné době připravujeme akreditační
materiály pro rozšíření o kombinovanou formu studia v oborech anglický jazyk a biologie.
Studium v kombinované formě usnadní nekvaliikovaným učitelům snazší dosažení požadovaných kvaliikačních požadavků.

Pro aktuální informace sledujte
naše webové stránky: www.ff.zcu.cz

Týden otevřených dveří v Domu dětí a mládeže Přeštice
V týdnu od 17. 9. do 21. 9. se
všem zájemcům o naší činnost
otevřely dveře našeho domečku. Děti i jejich rodiče si mohli prohlédnout prostory, kam
se během školního roku běžně
nedostanou, herna nebo naše
malá ZOO se všem moc líbily.
Všichni si také prohlédli výstavu, která představila veškeré zájmové činnosti nabízené pro děti i dospělé ve škol-

na aktuální potřeby škol, zvyšovat a doplňovat
kvaliikaci pedagogických pracovníků a připravovat kurzy skutečně „šité na míru“. Některé kurzy jsou podpořeny granty ESF. Např.
v rámci projektu ESF Rozšíření odborné kvaliikace (CZ.1.07/1.3.00/19.0007) mají učitelé
možnost rozšířit si zcela nebo částečně zdarma
svou aprobaci o další obory: český jazyk, anglický jazyk nebo německý jazyk. V rámci projektu jsou vytvářeny elektronické opory coby
nezbytná součást vzdělávání pedagogických
pracovníků. Více informací o tomto projektu
najdete na stránkách FPE (sekce ESF projekty/
řešené projekty).

Hráli Repetenti

ním roce 2012/2013. Návštěvníkům jsme velmi rády odpověděly na všechny jejich dotazy o činnosti DDM v tomto
školním roce. Týden otevřených dveří není jedinou akcí
představující náš domeček široké veřejnosti ve školním roce. Oblíbenými jsou také tematické tvořivé dílny (Velikonoce, Vánoce, Eko-art a podobně ).
Hana Hasáková
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Skupina Repetenti. Foto: Marek Velebný
V plzeňské westernové restauraci A. C. W. Saloon ve
čtvrtek 6. září zahrál a zazpíval písničkář Standa Červenka se skupinou Repetenti, ve
složení Standa Červenka, Jana Turjanicová a Rudolf Březák. Své vystoupení zopako-

vali hned další úterý 11.září v
plzeňské Kačabě.
Bohužel to bylo poslední vystoupení na delší dobu v sestavě Standa, Ruda a Jana, neboť Jana Turjanicová odjíždí
na několik měsíců do Francie.
Marek Velebný

