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Hovoří se – o čem jiném, než o spolupráci. S kým chcete 
spolupracovat, toho je dobré předtím lépe poznat. A tak 
je část návštěvy věnována vzájemnému představení insti-
tucí, které jsou při setkání zastoupeny. Prezentace zachy-
cují důležité informace, reprezentativní fotografie a ty 
nejvýznamnější úspěchy. Zároveň se všichni snaží působit 
nejen profesionálně, ale především přátelsky a vstřícně. 

Velvyslanci, rektoři zahraničních univerzit a další 
významní hosté se zapisují do univerzitní pamětní knihy. 
Jsou v ní zápisy v němčině, angličtině, španělštině, fran-
couzštině, arabštině, čínštině a dalších světových jazy-
cích. Do pamětní knihy ZČU se podepsal také současný 
velvyslanec Japonska Kaoru Shmazak, který Západočes-
kou univerzitu navštívil v červnu 2018, měsíc po svém 
jmenování do funkce.

Zvláštní pozornost je při návštěvách věnována darům. 
Dar má reprezentovat danou instituci, případně domov-
ské město či zemi. V červenci 2018 tak dostal rektor 
ZČU Miroslav Holeček například od velvyslankyně 

Mexika Rosaury Leonory Ruedy Gutierrezové knihu 
Conquista pohledem poražených s podtitulem Vyprá-
vění indiánů o dobytí Mexika. Kolegové z bavorských 
univerzit věnovali Miroslavu Holečkovi v říjnu 2017 
perníkové srdce vyzdobené bavorskými barvami a rektor 
Ošské státní univerzity Kanybek Abduvasitovich Isakov 
přivezl v březnu 2018 jako dar tradiční kyrgyzský kabát 
s čepicí kalpak. 

Během návštěvy chce univerzita ukázat to, na co 
je hrdá. Nejčastěji proto zve hosty do výzkumných 
center, vybavených špičkovými přístroji, nebo na pro-
hlídku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, 
jejíž moderní budova, neobvyklé vnitřní uspořádání 
a umělecký náboj je pro ně vítaným zpestřením pobytu 
na ZČU. Kromě toho hosty příjemně osvěží, a to 
doslova, návštěva plzeňského pivovaru. Do sklepů 
proslulého pivovaru v doprovodu rektora Miroslava 
Holečka se v září 2018 podíval například rektor Uni-
verzity Regensburg Udo Hebel, který tu ochutnal pivo 
připravené na akci Pivo s  rektorem. •

Řekne se „návštěva“, ale právě návštěvy zahraničních hostů a delegací tvoří 
samostatnou kapitolu mezinárodních vztahů. Od roku 2017 jsme na ZČU přivítali 
celkem 525 zahraničních hostů ze 31 zemí celého světa. Převažují pochopitelně 
státy Evropy, ale zavítaly k nám i návštěvy a delegace z USA, Austrálie, Číny, 
Japonska, Kyrgyzstánu, Dominikánské republiky, Chile, Mexika nebo Peru. 
Jen velvyslanci a členové diplomatických sborů zastupovali za poslední dva 
roky 11 zemí. Zajímavý program, přesný časový rozpis, seznam osob na straně 
hostů i hostitelů, prezentace, pamětní kniha, občerstvení, dary – to vše musí 
být připraveno a zařízeno, než návštěva přijede na Západočeskou univerzitu.
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1 Návštěva z bavorských univerzit na rektorátu
2  Rektor Miroslav Holeček a velvyslankyně 

Mexika Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez
3  Rektor Univerzity Regensburg Udo Hebel (uprostřed), 

rektor ZČU Miroslav Holeček (vpravo) a manažer 
Plzeňského Prazdroje Stanislav Hamara

4 Velvyslanec Japonska Kaoru Shmazak
5  Rektor Ošské státní univerzity Kanybek Abduvasitovich 

Isakov (vlevo) a prorektor ZČU Vladimír Duchek




