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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.


