
Fakulta 
aplikovaných 
věd
Technicko-přírodovědná fakulta, 
kde se věda i výuka úspěšně 
prolínají s praxí. 

Řada kateder fakulty aplikovaných věd fungovala již 
před jejím vznikem v rámci Vysoké školy strojní a elekt-
rotechnické v Plzni. Po založení fakulty tak byly jen ad-
ministrativně převedeny z původních fakult. Za pětadva-
cet let své existence se fakultě podařilo rozvinout řadu 
nových oborů, vychovat přes pět tisíc absolventů, získat 
a úspěšně naplnit mnoho projektů a grantů. Fakulta se 
také během své historie dvakrát stěhovala, poprvé v roce 
1993 do univerzitního kampusu na Borech, následně pak 
v roce 2014, kdy se díky evropským dotacím podařilo 
dokončit stavbu nové budovy, v níž nyní fakulta sídlí 
spolu se svým vědeckým centrem excelence.

Fakulta se již od svého vzniku orientovala na propo-
jení výuky s vědecko-výzkumnou činností, a proto 
díky vynikajícím výsledkům získala již v roce 1990 pět 
výzkumných záměrů, jejichž souhrnný finanční objem 
převýšil 120 milionů Kč. Fakultní prioritou bylo vždy 
vynikající a perspektivní personální zabezpečení všech 
pěstovaných oborů; v roce 2002 se podařilo dosáhnout 
vytyčeného cíle, aby na každé katedře působil alespoň 
jeden profesor ve věku do 50 let. V roce 2010 se poda-
řilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj na pořízení nových výukových prostor a na vy-
budování fakultního výzkumného centra mezinárodní 
úrovně. O čtyři roky později byl projekt NTIS úspěšně 
dokončen a fakulta odstartovala další etapu své existen-
ce v nových prostorách; součástí je kromě výukových 
kateder nově i fakultní pracoviště výzkumu a vývoje, 
tedy evropské centrum excelence NTIS – Nové techno-
logie pro informační společnost.

Z historie výpočetní techniky.

Práce se stereostěnou v laboratoři počítačové grafiky.

Robotický lachtan – portálový robot, který umí balancovat 
míč na jehle.

Fakulta 
ekonomická
Fakulta ekonomická – první krok 
do úspěšné praxe 

Když se v roce 1990 vytvořily vhodné podmínky pro 
vznik nových fakult a vysokých škol, začalo se na 
Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni uvažo-
vat o založení ekonomické fakulty, která by měla sídlo 
v Karlových Varech, Mariánských Lázních nebo v Che-
bu. Nejvýhodnější podmínky vytvořilo město Cheb, 
kde založení fakulty podporovali nejen místní politici, 
ale i zástupci společenských orgánů (Občanské pedago-
gické fórum, Okresní národní výbor). 1. července 1990 
zřídil Akademický senát VŠSE ekonomickou fakultu 
v Chebu a 10. září 1990 zahájila fakulta výuku i v Plzni. 
Stala se tak jednou ze zakládajících fakult univerzity.

Fakulta rozvíjí vztahy s komerčními i neziskovými 
subjekty, veřejnou správou a úzce propojuje výuku s od-
bornou praxí. Ekonomická fakulta se snaží být otevře-
ná mezinárodní spolupráci s partnerskými univerzitami 
v rámci EU i v neevropských destinacích a umožnit 
studentům vzdělávat se v rámci jednotlivých oborů 
i v zahraničí. V neposlední řadě se věnuje i celoživotní-
mu vzdělávání.

Ekonomická fakulta se také výrazně angažuje ve 
studentské mobilitě. Má uzavřeno více než 50 partner-
ských smluv v 17 zemích Evropy a šest smluv s univer-
zitami na asijském i americkém kontinentu. Možnosti 
studentské mobility nabízí studentům na speciálně vy-
tvořeném webu. Již 20 let trvá spolupráce s Marquette 
University v americkém městě Milwaukee. V létě 2016 
se ekonomická fakulta přestěhovala z centra města do 
nově zrekonstruovaných prostor v univerzitním kam-
pusu, což je všeobecně vnímáno jako možnost pro její 
hlubší integraci v rámci ZČU.

Promoce prvních absolventů v Chebu v červenci 1993.

Studenti 4. ročníku se v roce 2011 umístili na 3. místě v celosvětovém 
finále prestižní soutěže v Hongkongu Global Management Challenge.

V září 2016 ekonomická fakulta slavnostně otevřela zrekonstruované 
prostory v univerzitním kampusu na Borech.
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založena ekonomická fakulta 
se sídlem v Chebu


