
Slavíme 25 let

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

otevíráte druhé číslo časopisu ZČU& …, jímž 
symbolicky uzavíráme letošní rok plný oslav a aktivit 
připravených speciálně k příležitosti 25. narozenin 
naší univerzity. Právě k tolika letům Západočeská 
univerzita v Plzni letos dospěla, a proto je podtitu-
lem tohoto čísla „25 let“.

Jedním ze symbolů letošního výročí je i logo navr-
žené studentkou fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara Terezou Pejřimovskou, které po celý rok 
provázelo veškeré workshopy, konference, výsta-
vy i mnohé další akce pořádané k oslavám výročí. 
Logo se tak přirozeně objevuje i na titulní straně 
tohoto čísla a plně vystihuje jeho ústřední téma. 
Autorka totiž do něho dokázala nejen umně vpravit 
onu narozeninovou pětadvacítku v podobě trojúhel-
níků, které ji znázorňují prostřednictvím římských 
číslic, ale současně evokuje i obrázek přesýpacích 
hodin, symbol plynutí času. 

V aktuálním čísle tedy budeme plynout časem od 
prvních střípků univerzity, které však spadají mno-
hem dále nežli do výše zmiňovaných 25 let. Ocitne-
me se tak nejprve v historicky zlomovém roce 1948, 
kdy v budově na tehdejší Stalinově třídě vzniká 
prapůvod univerzity, pobočka Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Následně postupně pro-
jdeme všemi klíčovými milníky, které ovlivnily další 
vývoj dnešní Západočeské univerzity, jež se během 
let rozrostla do podoby devíti fakult, dvou vysoko-
školských ústavů a čtyř výzkumných center. Abyste 
se v takovém množství událostí snáze orientovali, 
najdete na každé horní stránce časovou osu, která 
Vás bezpečně provede celým číslem. Jak na 
25 let univerzity pohlíží ti, kteří univerzitu formo-
vali z nejvyššího místa, se dozvíte v rozhovorech se 
všemi pěti rektory postupně úřadujícími na ZČU.

Věříme, že v tomto čísle naleznete informace o veš-
kerém dění, jež se do historie naší univerzity jakkoliv 
význačně zapsalo, a abychom je trochu oživili i ob-
razově, hledali jsme ve všech dostupných fotogra-
fických archivech. Přejeme Vám tedy příjemné čtení 
a univerzitě do další pětadvacítky jen to nejlepší!

Veronika Nováková
vedoucí odboru Vnější vztahy

Fakulta 
pedagogická
Kvalita a efektivita ve vzdělávání 
pedagogických pracovníků

Pedagogická fakulta v Plzni byla zřízena jako pobočka 
pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Její 
slavnostní otevření proběhlo 14. listopadu 1948 a nově 
vzniklé fakultě byla přidělena budova bývalého žen-
ského učitelského ústavu v Plzni na Americké (tehdejší 
Stalinově) třídě. Druhý školní rok byl zahájen 1. října 
1949 v budově bývalého dívčího gymnázia ve Velesla-
vínově ulici, kde část školy sídlí dodnes. V roce 1953 se 
v rámci školské reformy změnila z pedagogické fakulty 
na dvouletou Vyšší pedagogickou školu, v roce 1964 se 
vládním nařízením stala samostatnou Pedagogickou 
fakultou v Plzni se statutem vysoké školy. Od roku 1991 
se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené 
Západočeské univerzity.

Za celou dobu svého trvání vypravila fakulta do života 
téměř 25 000 absolventů. Pracovníci fakulty jsou autory 
mnoha skript, publikací a učebnic pro základní, střední 
a vysoké školy, řada z nich získala prestižní ocenění 
na mezinárodních knižních veletrzích. Fakulta při 
přípravě učitelů spolupracuje s mateřskými, základní-
mi a středními školami v Plzeňském a Karlovarském 
kraji. Pedagogická fakulta vydává vědecký časopis 
Arnica a praktický časopis Školská fyzika. Ve vědecké, 
výzkumné a projektové oblasti se pracovníci fakulty 
zaměřují zejména na modernizaci metod a forem výuky 
na všech typech škol.

Slavnostní otevření pedagogické fakulty se konalo 14. 11. 1948 
ve velké dvoraně tehdejší Slovanské besedy.

K přípravě učitelů patří také povinná praxe na školách.

Pravidelná akce fakulty, Den s fyzikou, zahrnuje práci s talentovanými 
studenty.
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založena Pedagogická fakulta jako pobočka 
Pedagogické fakulty v Praze, zároveň vzniká 
menza a studentské koleje v Kollárově ulici
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