
Design a umění a kreativita a flexi-
bilita a inovace – chceme umět jako 
Sutnar!

Ústav umění a designu založený 1. dubna 2004 se 
stal předstupněm současné fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara. Dynamický rozvoj školy, která si 
rychle vybudovala pevné postavení mezi ostatními 
českými vysokými uměleckými školami, vyvrcholil 
v září 2013 transformací do podoby fakulty umění 
a designu. V dubnu 2014 pak fakulta přijala unikátní 
název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, 
který přesně vystihuje její filozofii i budoucí směřování 
v návaznosti na umělecký odkaz mezinárodně uzná-
vaného česko-amerického designéra. V současné době 
je Sutnarka respektovanou a vyhledávanou uměleckou 
vzdělávací institucí se vzrůstající mezinárodní prestiží.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara je moderní 
umělecká škola, jejíž studenti získávají pod vedením řady 
významných českých umělců bakalářské a magisterské 
vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených na výtvarné 
umění, zejména na design a užité umění. Jak název napo-
vídá, škola svojí činností a filozofií navazuje na inspirativ-
ní odkaz významného plzeňského rodáka a geniálního 
designéra Ladislava Sutnara. Sutnarka působí v moderní 
originálně koncipované budově, kde se každoroč-
ně koná mimo jiné i mezinárodní letní škola umění 
ArtCamp a další umělecké kurzy pro veřejnost. Fakulta 
dále provozuje Galerii Ladislava Sutnara a další výstav-
ní prostory, každoročně udílí prestižní Cenu Ladislava 
Sutnara, pořádá soutěž pro studenty středních škol 
Teendesign a spolupracuje s řadou českých i zahranič-
ních kulturních a vzdělávacích institucí. 

Budova Sutnarky se často mění v dějiště nejprestižnějších 
kulturních a společenských akcí.

Studenti Sutnarky často pracují pod vedením renomovaných 
zahraničních umělců – na snímku designér vozů Ferrari Maurizio Corbi.

Fakulta designu 
a umění Ladislava Sutnara

Fakulta 
zdravotnických 
studií
Salus aegroti, suprema lex esto
Blaho nemocného budiž 
nejvyšším zákonem

Předchůdcem fakulty zdravotnických studií byla Vyso-
ká škola v Plzni, o.p.s. (VŠP), která vznikla v roce 2001 
a stala se první vysokou školou neuniverzitního typu 
v ČR nabízející vzdělávání v bakalářských zdravot-
nických programech. Po její transformaci ve fakultu 
zdravotnických studií se její studenti a zaměstnanci stali 
členy akademické obce Západočeské univerzity v Plzni. 

Fakulta zdravotnických studií připravuje odborníky pro 
lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení, privátní 
ošetřovatelské organizace, domácí a rodinnou péči, pro 
centra léčebné rehabilitace, lázně, léčebny, komunitní 
péči laboratoře. Fakulta rozvíjí spolupráci se zahrani-
čím – spolupracuje velmi intenzivně s univerzitami, 
zdravotnickými zařízeními v Německu, s Bavorským 
červeným křížem, dále s vybranými univerzitami na Slo-
vensku, v Polsku a v Rakousku. Postupně se také rozvíjí 
i spolupráce s univerzitou v partnerské čínské provinicii 
HangShou. Fakulta má rovněž rozvinutou spolupráci 
s institucemi jako je např. EFRS (European Federation 
of Radiographer Societies), SRLA (Společnost radiolo-
gických asistentů), SÚJB (Státní úřad pro jadernou bez-
pečnost), UJV Praha-Řež (Ústav jaderného výzkumu), 
Ottobock. Fakulta se opakovaně umístila na předních 
místech při hlasování studentů o nejlepší fakultu roku 
a v roce 2011/2012 získala titul Fakulta roku.

Škola zdravé chůze pro nejmenší.

Fakulta spojená s pulsem života a pro život.

Studenti na praxi.
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dokončena nová budova
elektrotechnické fakulty na Borech

vzniká vysokoškolský ústav –
Ústav umění a designu
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z fakulty humanitních studií se stává 
fakulta filozofická

vzniká osmá fakulta, fakulta 
zdravotnických studií


