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Každá uspořená koruna je dobrá a každé místo, kde jste 
vítáni, zrovna tak. Právě proto vznikla nová značka ZČU 
friendly. Místa v Plzni označená samolepkami právě 
s tímto sloganem dávají najevo studentům Západočeské 
univerzity, že tady jsou vítáni. Stačí předložit JIS kartu.
Odbor Vnější vztahy rektorátu ZČU chce postupně 
vytvořit co nejširší síť plzeňských i mimoplzeňských 
podniků a institucí, které studentům nabídnou slevu 
nebo jiný benefit.
Pomyslného výkopu se v první vlně rozhodly zhostit 
čtyři podniky, které se k ZČU friendly už přihlásily: 
Kavárna a bistro Chodský, sídlící na Klatovské třídě 60, 
tedy v blízkosti Fakulty pedagogické, dále Il Mio Caffé, 
které díky adrese Sedláčkova 16 znají především stu-
denti sousední Fakulty filozofické a Fakulty právnické, 
do třetice Kafe Smetanka, jež se sice muselo přestěho-
vat z náměstí Republiky na náměstí Milady Horákové 
na Slovanech, ale na oblibě mu to neubralo, a nakonec 
podobně vyhlášený CAFÉ & BAR Papírna, jehož adresu 
Zahradní 173/2 asi ani není nutno vyhledávat.
Kromě pití a jídla ovšem do rodiny ZČU friendly patří 

také Divadlo J. K. Tyla, jež na studenty Západočes-
ké univerzity se slevami myslí už dlouhodobě, a také 
CrossFit Plzeň, první oficiální posilovna tohoto typu 
v Plzeňském kraji.
Na všech těchto místech čekají na studenty ZČU bene-
fity, kvůli kterým se vyplatí na kávu či jiné pití, na jídlo, 
za zábavou nebo za sportem zajít právě tam. Nejčastěji 
získají slevu na jejich produkty či prostě na vstupné, 
a sleva je ve studentském životě s napjatým rozpočtem 
pokaždé vítaná věc.
Aby studenti našli to nejdůležitější o ZČU friendly 
na jednom místě, spustila Západočeská univerzita web 
friendly.zcu.cz, kde bude k vidění nejen postupně se 
rozrůstající seznam přátelských institucí, ale zároveň 
také výčet jimi nabízených výhod. �

 
 
Víte-li o podniku, který by do rodiny 
ZČU friendly mohl patřit, pošlete nám 
tip na adresu infoZCU@rek.zcu.cz.

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) získalo 
prestižní grant z výzvy Akce Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) rámcového programu Horizont Evropa. Díky 
němu bude moci společně se svými evropskými part-
nery uskutečnit nový doktorský program, zaměřený 
na spektroskopii a modelování materiálů budoucnosti, 
a bude hostitelskou institucí pro nadějnou doktorand-
ku či doktoranda.
Akce Marie Skłodowska-Curie, vlajkový stipendijní 
program Evropské unie, podporující kariérní rozvoj 
mladých výzkumníků, obsahuje pět typů grantů. 
V grantech „MSCA sítě pro doktorandy“ bude využito 
405 milionů eur na 144 nových doktorských programů, 
v nichž bude vyškoleno 1500 Ph.D. studentů. Zkuše-
nosti budou získávat v akademické sféře, výzkumných 
centrech, společnostech a malých či středních pod-
nicích. Díky tomu se po skončení studia zlepší jejich 
uplatnění na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak 
v akademickém sektoru.
Dle výsledků výzvy, zveřejněných 4. dubna, uspělo 
ve velké konkurenci také výzkumné centrum NTC 
ZČU, a bude tak moci společně se svými evropský-
mi partnery jeden ze vzdělávacích doktorských pro-
gramů realizovat. Program ponese název Evropská 
spektroskopická laboratoř pro modelování materiálů 
budoucnosti – EUSpecLab. Podílet se na něm bude 
jedenáctičlenné konsorcium, jehož součástí je kro-
mě NTC například také Univerzita v Rennes 1 nebo 
Univerzita v Lutychu.
„Získání tohoto grantu má pro naši univerzitu velký 
význam z hlediska plnění strategického záměru, rozši-
řování vědeckého i projektového ‚know-how‘ a samo-
zřejmě i prestiže. V minulosti se naši výzkumníci a vý-
zkumnice zahraničních pobytů v rámci mobilitních 

programů Marie Skłodowska-Curie účastnili. Je to 
ale poprvé za trvání programů Horizont 2020 a Ho-
rizont Evropa, kdy bude v rámci tohoto typu výzev 
ZČU hostitelskou institucí a příjemcem grantu,“ říká 
Lenka Strnadová, konzultantka evropských projektů 
z Projektového centra ZČU. 
Členové konsorcia už společně řešili předchozí ev-
ropský projekt COST EUSpec, který skončil v březnu 
2018, a rozhodli se podat projekt do výzvy MSCA, 
jejímž cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, vzdě-
lávání a kariérní vyhlídky začínajících evropských vý-
zkumných pracovníků.
„Jsem velmi pyšný, že při podávání žádosti nebyla 
Západočeská univerzita pouze jedním z řadových čle-
nů konsorcia, ale že jsme byli společně s Univerzitou 
Rennes 1 a Univerzitou v Lutychu hlavní hybnou silou 
úspěšně získaného grantu. Můj dík patří všem, kteří se 
na tom podíleli,“ říká Ján Minár, vedoucí výzkumného 
týmu oddělení pokročilých materiálů institutu NTC. 
EUSpecLab vyškolí studenty v oblasti spektroskopie, 
umělé inteligence, strojového učení, materiálového 
modelování, vývoje softwaru a v dalších oblastech 
důležitých pro průmysl. Studenti vybraní na všech 
jedenácti partnerských univerzitách a výzkumných 
pracovištích se budou na těchto institucích po dobu 
tří let vzdělávat, budou se ale také účastnit společných 
workshopů a dalších aktivit a vzájemně sdílet své vě-
decké výstupy. Připravena je pro ně řada profesních 
workshopů a jako nadstavba i různá školení měkkých 
dovedností. Některé z těchto aktivit se uskuteční také 
ve výzkumném centru NTC. „Velmi se těším, až novou 
doktorandku nebo doktoranda vybereme a až celý 
nový tým Ph.D. studentů uvítáme v Plzni na některém 
z workshopů,“ dodává Ján Minár. �
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