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Jakou budoucnost má ZČU?
Anketní otázka, kterou jsme položili členům vedení 
Západočeské univerzity a také představitelům 
některých našich plzeňských partnerů, je na první 
pohled jednoduchá. Jak by ale mohli potvrdit mnozí 
dotazovaní, bylo třeba se nad ní pořádně zamyslet.  
A tak se podívejte, jakou budoucnost má podle nich ZČU.

 

Miroslav Holeček
rektor

Přeji si, aby Západočeská univerzita využila svůj potenciál 
pro aktivity, v nichž bude jedinečná. Máme na to, naplnit 
ideu univerzity nabízející multioborové studijní programy. 
Jsme univerzitou s působností ve dvou českých krajích 
a můžeme naši roli a význam ještě posílit. Naše jedineč-
nost by se měla uplatit nejen v rámci České republiky, 
ale i v rámci užší evropské spolupráce, například na poli 
spolupráce s Bavorskem, kde můžeme využít i strategické 
polohy Plzně a Chebu a vybudovat zde například česko-

-bavorskou vysokou školu. Dokážeme-li zajistit efektivní 
kooperaci výzkumných center, budeme mít naprosto 
mimořádný potenciál pro výzkum založený na spolupráci 
s průmyslem, s nímž máme ostatně zkušenosti a na který 
jsme také výborně připraveni. Když se nám tyto příleži-
tosti podaří uchopit, máme velkou šanci být významnou 
a silnou univerzitou České republiky i střední Evropy. 

 

Vladimír Duchek
prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

Jako vedoucí týmu, který připravuje novou strategii 
Západočeské univerzity, vím, že společně chceme 
udržet dobré jméno naší univerzity jako skvělé školy, 
která našim studentům umožní získat skutečnou kva-
lifikaci v oborech, které si vyvolí. Odhaduji, že budou 
mít v nebývalé míře možnost chápat v širokých mezio-
borových souvislostech témata svého zájmu. Studium 
se bude opírat o excelentní výsledky našich výzkum-
ných týmů a také o praktické poznatky z okolního 
reálného světa. Bezesporu rozvineme internacionální 
rozměr našeho vědeckého a pedagogického úsilí, 
abychom zajistili srovnání s těmi, kteří jsou výborní, 
a můžeme se u nich inspirovat. Budoucnost přinese 
mnohé nové technologické objevy, a ty nastolí řadu 
nezvyklých etických otázek. Jsem si jistý naší schopností 
odpovídat na ně při respektování tradičních morálních 
hodnot. Jen tak můžeme prostřednictvím našich absol-
ventů pozitivně ovlivnit budoucí svět a čestně splnit 
naši nezastupitelnou roli ve společnosti.

Blanka Šedivá
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

Budoucnost naší univerzity bude taková, jakou si ji 
všichni společnými silami vybudujeme. Věřím, že jako 
správná dáma na prahu třiceti let bude naše univerzita 
sebevědomá instituce, která si je vědoma svých silných 
i slabých stránek. Přála bych si, abychom dokázali upev-
nit postavení univerzity jako centra vzdělávacích aktivit 
v západočeském regionu a zároveň posílili její pozici 
v českém a evropském kontextu. Pokud se nám podaří 
více propojit pracovníky z různých fakult a oborů, 
budeme univerzitou s významným interdisciplinárním 
potenciálem. Naši studenti tak budou moci získávat 
znalosti a rozvíjet své schopnosti napříč řadou oborů, 
a budou tak výborně připraveni na všechny změny, které 
je v jejich budoucím profesním životě zcela jistě potkají.

Luděk Hynčík
prorektor pro výzkum a vývoj

Budoucnost ZČU spočívá v optimální strategii podchy-
cení mladých talentů a zajištění jejich kariérního růstu. 
Budoucnost ZČU závisí na motivovaných pedagozích, 
kteří přenášejí výsledky excelentního výzkumu do stu-
dijních programů. Budoucnost ZČU také leží ve spo-
lupráci, ať už v regionální s tradičními průmyslovými 
partnery, nebo v mezinárodní s významnými institucemi, 
která je založena na znalostní přidané hodnotě, již může 
nabídnout nejen svým studentům, ale i partnerům. 
Budoucnost ZČU záleží čistě a jenom na ní samotné.

 na ní samotné.

Dita Hommerová
prorektorka pro internacionalizaci

ZČU bude mít takovou budoucnost, jakou si ji udělá, 
jinými slovy do jaké míry využije svých silných stránek 
a spojí je s příležitostmi, které se vyskytují a budou 
vyskytovat. Aktuálně společně všichni připravujeme Stra-
tegický záměr ZČU 2021+, intenzivně vyhodnocujeme 
vývoj univerzity až do současnosti ve všech oblastech 
její činnosti a nastavujeme cíle, kterých bychom měli 
společným úsilím za pět let dosáhnout. Osobně jsem 
přesvědčena, že máme potenciál být moderní, kvalitní, 
u nás i ve světě žádaná otevřená multioborová univerzita 
s tradicí, respektující principy udržitelného rozvoje.

Václav Šimánek
předseda správní rady ZČU, ředitel FN Plzeň

V současné době stále více rezonuje společností slovo 
BUDOUCNOST. Je to jistě tím, že prožíváme období, 
které přináší velké změny a bourá naše jistoty. Zvykli 
jsme si, že máme všechno hned a bez omezení. A najed-
nou je problém naplánovat si dovolenou. Vzpomněl 
jsem si na slova své babičky, která říkala: „Moudrý 
člověk hledá poučení v minulosti, aby prožil přítom-
nost a plánoval budoucnost“. A já se toho plánování 
zuby nehty držím, přestože je to teď náročné. Vždyť 
nám tahle doba ukázala, co je pro nás důležité. Já naši 
budoucnost vidím ve vzdělání, v tom, že se nám podaří 
kvalitně vychovávat budoucí odborníky ve svých obo-
rech. Jsem moc rád, že mohu být součástí ZČU a být 
u toho, když se tisíce studentů chystají na své profese. 
Protože díky tomu se o naši budoucnost nebojím.
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Martin Baxa
primátor Plzně

Západočeská univerzita, její studenti i pedagogové 
jsou nedílnou součástí života našeho města. Univer-
zita přivádí do města talentované lidi z celé republiky 
i ze zahraničí. Je centrem vzdělávání i výzkumu, její 
výzkumná centra přinášejí mezinárodně uznávané 
úspěchy. Univerzita disponuje širokým potenciálem, 
který dává studentům šanci otevřít dveře do světa. Pro 
budoucí studenty je bezesporu důležitým místem, kde 
se rozhodují strávit několik zásadních let svého života. 
Mým cílem je, aby studenti v Plzni po dokončení 
studií zůstávali a žili, protože město pro svůj rozvoj 
potřebuje vzdělané vysokoškoláky. Pro mne osobně je 
budoucnost Západočeské univerzity úzce propojená 
s budoucností našeho města. Města, které chce být 
domovem a působištěm talentovaných a inovativ-
ních lidí, kterým záleží na budoucnosti nás všech.

Roman Musil
ředitel Západočeské galerie v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni patří mezi mladé české 
univerzity, které vznikly bezprostředně po velkých 
společensko-politických změnách na začátku 90. let 
20. století. Prostřednictvím svých devíti fakult se velmi 
dynamicky rozvíjí a každoročně poskytuje klíčové 
vzdělání pro tisíce studentů, kteří nacházejí uplatnění 
v praxi. O její kvalitě a pověsti, díky níž si postupně zís-
kala přední místo mezi ostatními českými univerzitami, 
vypovídá také bohatá škála spolupracujících institucí, 
a to jak z domácího prostředí, tak ze zahraničí. Je to 
vskutku univerzita 21. století, která má před sebou 
mimořádnou perspektivu a budoucnost. Já osobně jsem 
velmi rád, že Západočeská galerie v Plzni dlouhodobě 
spolupracuje s její Fakultou pedagogickou a Fakultou 
designu a umění Ladislava Sutnara, s níž jsme před 
podpisem memoranda o spolupráci.

Tomáš Holub
biskup plzeňský

Doufám, že Západočeská univerzita v Plzni bude 
v budoucnu významným způsobem ovlivňovat kul-
turní, ale i vědecké klima zde v západních Čechách. 
Má k tomu velmi dobře našlápnuto, protože vnímá 
svůj úkol jako vzdělávání, které se netýká pouze jed-
nostranné specializace, ale vede k celkovému vzdělávání 
lidí, díky němuž pak dokážeme vnímat souvislosti. Jsem 
přesvědčen, že pokud se univerzitě podaří být místem, 
kde se tomu lidé budou učit, vychová budoucí generace, 
které významně ovlivní život nejen na západě Čech, 
ale v celé České republice a snad i v Evropě. Vnímání 
souvislostí je zkrátka zásadní. Znamená to, že univer-
zita nemůže zůstat pouze konglomerátem fakult, které 
spolupracují jen v situacích, kdy jde o financování či 
o volbu jejího vedení. Musí hledat cesty, jak se propojo-
vat na mnohem širší rovině, aby to, co je v jejím názvu, 
tedy že všechny vědomosti směřují k pochopení celku, 
se dělo již od počátku vzdělávání, a aby to nebyla věc, 
která se týká pouze studentů, ale také profesorů. Taková 
univerzita má velikou budoucnost.

Petr Kofroň
manažer Plzeňského Prazdroje

Se Západočeskou univerzitou dlouhodobě a úspěšně 
spolupracujeme, pravidelně k nám chodí stážisté, kteří 
pak často pokračují v Prazdroji i ve své další kariéře. 
Celá řada jejích absolventů, zejména v oblastech technic-
kého a ekonomického vzdělávání, je důležitou součástí 
našich týmů. Mladí lidé, kteří k nám ze školy přicházejí, 
mají velmi dobrý vzdělanostní základ a schopnost rychle 
se zapojit do praxe. Velmi si ceníme také propojování 
výuky s praxí, které je zejména v technických oborech 
důležité. Pevně věřím, že univerzita má před sebou další 
pozitivní rozvoj. Má pro to výborný základ v podobě 
velmi kvalitních pedagogů i skvělé reference v podobě 
úspěšné profesní dráhy mnohých jejích absolventů.

Jakou chcete mít 
budoucnost?

Studenty jsme oslovili prostřednictvím sociálních 
sítí. Na Facebooku a Instagramu se svěřovali, jakou 
chtějí mít budoucnost, a vzhledem k tomu, v jakých 
podmínkách nyní studují, asi nepřekvapí, že se do jejich 
představ tolik promítá právě koronavirová pandemie.

Terezka Králová
Chci mít budoucnost bez roušek, 
bez covidu. Úspěšně dokončit 
školu a jít učit. Ale hlavně, 
abychom byli všichni zdraví.

Jiří Mondek
Budoucnost? Teď udělat 
bakaláře, pokud možno 
distančně, a pak hurá na pajdu.

Michal Kaufman
Úplně stačí, když v ní 
nebude tahle covid šaškárna.

sury_1797
Svět bez válek, svět pochopení  
a planetu s nadějí na život.

Vlasta Bartoníčková
V tělocvičně, v bazéně, na stadionu,  
ve třídě. Prezenční. Bez roušek.

Viktor Jacko
Jakou chci budoucnost? Ideálně 
v posluchárně, a ne u počítače.


