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Očima studentů
Jaká univerzitní budova 
v kampusu či v centru se vám 
líbí nejvíce a jaká nejméně?  

Klára Matějusová
Nejvíc se mi líbí favka a fakulta 

designu, nejméně vzhledově 
asi strojní fakulta. Není to 

zkrátka moc pěkná budova.

Jana Koutenská
Myslím, že nejhezčí je favka. Je to 
moderní budova v pěkném stylu 

a chodím tam ráda. Která budova 
se mi nelíbí, na to ale odpovědět 

nedokážu. I strojárna má své kouzlo.

Patrik Malovaný
Nejhezčí budova je favka, 

nejhorší strojárna. Je to stará 
nevzhledná budova.

Filip Poskočil
Líbí se mi i budova 

elektrotechnické, protože to asi 
bude spolu s favkou nejnovější 

budova. V nejhorší se shodneme 
na strojárně, protože je to taková ta 
komunistická architektura z panelů.

Tereza Pelcová
Nejvíc se mi líbí právnická 

fakulta, hlavně kvůli architektuře, 
a protože je taková jiná. Do centra 
se určitě hodí. Nejhorší je strojní 

fakulta, důvody máme stejné.

Lukáš Osinek
Líbí se mi univerzitní knihovna 

a její sloupy. Kromě strojní fakulty 
nemám moc rád tělocvičnu, je to 
taky taková stará ošklivá budova. 

Zvenku i zevnitř.

Ptali jsme se studentů Fakulty aplikovaných věd.

Sice také na Borských polích, ale zhruba 1,5 kilome-
tru od kampusu najdete NTC neboli Nové techno-
logie – výzkumné centrum Západočeské univerzity 
v Plzni. Vědeckotechnický park je projekt města 
Plzně, stejnojmenná společnost vznikla v roce 2005 
a od té doby se jeho areál stále rozšiřuje. V roce 2010 
se park také dočkal stavitelského ocenění – architekt 
Karel Hanzlík získal za projekt kancelářské budovy 
6th River Cenu Hanuše Zápala za nejvýznamnější ar-
chitektonický počin v Plzni za období 2006 –2009.

NTC je samostatný a samofinancovaný vysokoškol-
ský ústav Západočeské univerzity v Plzni, který se již 
od roku 2000 věnuje výzkumu, vývoji a inovacím pro 
průmyslové aplikace. Disponuje nejmodernějším tech-
nickým vybavením a mezinárodním týmem 130 zku-
šených odborníků. NTC se do parku nastěhovalo 
v roce 2008 jako jeden z největších nájemců, a pod-
pořilo tak jeho vznik. NTC se zaměřuje na základní 
i aplikovaný výzkum a díky své strategické poloze 
v srdci parku rozvíjí spolupráci i s blízkými firmami, 
například ZF Engineering, Howden ČKD či Akka. •

Centrum NTC  
nehledejte v kampusu,  
ale ve Vědeckotechnickém  
parku Plzeň.

Věda  
a výzkum  
v oceněném  
areálu


