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Západočeská univerzita slaví dvacet let! Dá se říct, že 
jako dárek dostává dnes už notoricky známé, tehdy však 
neokoukané trojúhelníkové logo, které Úřad průmyslo-
vého vlastnictví zaregistroval jako ochrannou známku. 
Důležitá je však i změna ve vedení univerzity, neboť 
rektor Josef Průša předává po druhém období žezlo 
své nástupkyni Iloně Mauritzové. Nová rektorka chce 
změnit pohled na ZČU a představit ji jako jednotnou 
školu, což naprosto souzní se záměrem jejích zakla-
datelů a přirovnáním ke katedrále: „Chci ji stmelovat, 
podporovat spolupráci mezi fakultami, ústavy, klást 
důraz na interdisciplinaritu.“

Rozvoj univerzity mezitím pokračuje. Rok 2012 
přináší zahájení stavby výzkumného centra excelence 
NTIS, která skončí dva roky nato, a kromě vědců na-
bídne zázemí i studentům Fakulty aplikovaných věd. 
Jiná stavba v roce 2012 končí – Ústav umění a designu 
dokončil novou budovu, v roce 2013 se stává devátou 
fakultou ZČU a v roce 2014 dokončuje proměnu přije-
tím názvu Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Současný rektor Miroslav Holeček střídá Ilonu Mau-
ritzovou v roce 2015, který také není nevýznamný. Uni-
verzita se rozrůstá o další dvě výzkumná centra – RICE 
Fakulty elektrotechnické a RTI Fakulty strojní. Věda 
a výzkum se i díky tomu těsně provazují se studiem, 
a právě na tom chce nový rektor stavět, neboť perma-
nentní spolupráci s firmami a institucemi považuje 
za mimořádně důležitou. „Do společných vývojových 
a inovačních aktivit zapojíme studenty, a firmy si tak 
budou moci cíleně nalézt a připravit své budoucí za-
městnance,“ dodal Holeček. 

Jako doklad slov nového rektora slaví ZČU v roce 
2016 výročí 25 let s mottem „Jste připraveni na čtvrtou 
průmyslovou revoluci? My ano“.

Velký úspěch přinesl Západočeské univerzitě rok 
2018. Vlastně šlo o začátek série úspěchů. Fakulta 
elektrotechnická a výzkumné centrum NTC získaly 
jako první dvě součásti prestižní ocenění Evropské 
komise HR Award, jež dokládá, že za jednu z priorit 
považují vytváření kvalitních podmínek pro práci svých 
zaměstnanců. Do března 2021 se k nim přidá ještě dal-
ších pět součástí – fakulty strojní a aplikovaných věd se 
svými výzkumnými centry, filozofická, pedagogická 
a právnická.

Další milník přichází v následujícím roce 2019, kdy 
rektor Miroslav Holeček zahajuje druhé funkční ob-
dobí. ZČU totiž získává institucionální akreditaci pro 
jedenáct oblastí vzdělávání, ve kterých si může sama 

schvalovat studijní programy. Pro budoucí rozvoj školy 
jde o velmi důležitý rok, v němž navíc po letech plánů 
ke kampusu na Borech začíná také jezdit tramvaj.

Rok 2020 na Západočeské univerzitě stejně jako 
všude jinde sice poznamenává nástup pandemie koro-
naviru, ale škola se nezastavuje. Díky podpoře Karlo-
varského kraje a města Cheb rozšiřuje studijní nabídku 
Fakulta ekonomická v Chebu, kde začne působit i Fa-
kulta pedagogická, a univerzita vyhlíží nadcházející rok.

V roce 2021 už listujete časopisem Z a v něm čtete 
tento článek. Držíte v rukou důkaz, že Západočeská uni-
verzita v Plzni má za sebou bohatých 30 let, během nichž 
se neustále vyvíjela, a před sebou má slibnou budouc-
nost, která může na třicetiletém základu pevně stát. � 

Studovali 
vysokou školu, 

absolvovali 
univerzitu

Studenti nastupují na vysoké školy z různých důvodů, 
nicméně cíl mají společný – stát se absolventy, získat 

vzdělání, diplom a titul jako potvrzení a dobrou startovní 
pozici do budoucího života. Představme si teď situaci prvních 
absolventů Západočeské univerzity v Plzni, kteří vystudovali 

úplně novou vysokou školu, respektive už univerzitu.

text: Pavel Korelus
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ZČU spustila k 30 letům speciální 
web s adresou zcu.cz/30let. 
Najdete tam další zajímavosti 
z historie i současnosti, logo 
oslav i jeho autorku a můžete ve 
vědomostním kvízu soutěžit o ceny.

Než se stal fakultou se jménem Ladislava Sutnara  
a s vlastní budovou, sídlil Ústav umění a designu  
i v budově Fakulty strojní. Snímek je z roku 2009.



PŘÁNÍ SE SPLNILO

Publicistka Markéta Čekanová začala v roce 1988 stu-
dovat ještě na Vysoké škole strojní a elektrotechnické. 
V roce 1992 absolvovala už Západočeskou univerzitu 
v Plzni. „Jsem revoluční generace, my jsme vznik univer-
zity definovali v revolučních požadavcích. Takže se naše 
přání splnilo a jako vůbec první v historii jsme dostali 
diplomy s hlavičkou Západočeské univerzity, které jsou 
zároveň poslední z doby, kdy existovalo Českosloven-
sko. Jednou budou nejspíš velmi ceněnou sběratelskou 
raritou,“ říká.

Ačkoliv na Fakultě strojní vystudovala technologii 
svařování, nikdy se jí nevěnovala. „Ke studiu mě přivedl 
kádrový profil mé rodiny. Ta měla za sebou peklo mon-
strprocesů raných 50. let, včetně velezrady, vlastizrady, 
návrhu na trest smrti, jáchymovských lágrů a mnoha-
letých trestů. S takovou položkou v životopisu jsem se 
v roce 1987 opravdu na žurnalistiku nebo psychologii 
hlásit nemohla. Ale technická škola nevadila. Na sklon-
ku 90. let, kdy jsem byla redaktorkou Českého rozhlasu 
Plzeň, jsem jednou měla ve vysílání jako hosta našeho 
pana děkana Josefa Rosenberga a ten mi tehdy řekl: 
‚Jen se tím chlubte! Všude říkejte, že máte strojárnu, 
ať pořád neposloucháme, že strojaři nejsou k ničemu. 
Tak ať je vidět, že se naopak můžou uplatnit naprosto 
kdekoli,‘“ vzpomíná.

Děkan Rosenberger je jednou z osobností univer-
zity, na něž Markéta Čekanová ráda vzpomíná: „Také 
na profesora Ženíška, což byl jediný profesor, který 
tehdy na škole byl, a byl to muž s obrovským nadhledem 
a smyslem pro spravedlnost, a na Rudolfa Kovaříka, 
pedagoga, který byl ze školy odejit po roce 1968, dvacet 
let strávil v praxi ve Škodovce a v roce 1990 se vrátil 
a byl úplně jiný než kdokoli z těch, kdo celý život jen 
učili a praxí neprošli.“ 

Západočeské univerzitě k třicátinám přeji 
spoustu pedagogů, na které jednou budou 

studenti vzpomínat tak, jako já na pány 
Rosenberga, Ženíška a Kovaříka. A taky 

bych jí popřála, aby dotáhla tu druhou 
položku, kterou jsme jí dávali ve svých 

přáních v listopadu 1989 do vínku: jméno 
Univerzita Františka Křižíka. Slušelo by jí.

Markéta Čekanová, publicistka

VELMI DOBRÝ DOJEM

Fakultu strojní Západočeské univerzity v Plzni absolvo-
val také Filip Uhlík, nynější ředitel Regionální rozvojové 
agentury Plzeňského kraje. Když studium zahajoval, 
areál na Borech ještě nebyl zcela dostavěn. „Z nově 
vznikajícího kampusu jsme měli velmi dobrý dojem, 
bylo to také v době, kdy vznikaly nové moderní vzdě-
lávací programy. Byli jsme jedni z prvních, kteří měli 
možnost kromě absolvování tradičních strojařských 
programů získávat znalosti také z oborů informatiky, 
organizace výrobních systémů nebo finančního řízení 
podniku,“ popisuje.

Filipa Uhlíka přivedlo ke studiu na univerzitě před-
cházející studium na průmyslovce a rodinná tradice, 
neboť jeho otec věnoval celý profesní život Škodov-
ce. „Myslím, že škola nám poskytla dobré vzdělání, 
schopnost se orientovat a snad aplikovat strukturované 
a logické uvažování,“ říká a přidává oblíbenou vzpo-
mínku, která vlastně také ukazuje, jak může studium 
člověka ovlivnit. „Rád vzpomínám na sportovní sázku 
s panem Benešem, který nás cvičil v plavání. V sázce 
byl časový limit na uplavání 1500 metrů. Domníval 
jsem se, že výhru získám hravě během prvních lekcí, 
přecenil jsem, byť jen nepatrně, síly a na výhru jsem 
musel poctivě trénovat skoro celý semestr. Stálo to 
za to,“ dodává Filip Uhlík. 

Západočeské univerzitě k třicátinám 
přeji hodně dobrých pedagogů, 

kteří budou studentům nejen 
odbornou, ale i lidskou autoritou.

Filip Uhlík, ředitel Regionální rozvojové 
agentury Plzeňského kraje, o. p. s.

DOBA VELKÝCH 
A ÚŽASNÝCH ZMĚN

PR manažerka Daniela Vítová nastupovala na tehdejší 
Pedagogickou fakultu v roce 1988, o sloučení s VŠSE 
a zrodu univerzity se teprve přemýšlelo a mluvilo. 
„Západočeská univerzita vznikla až v průběhu mých 
studií. Byla to doba velkých a úžasných změn a to, že 
jsem zčistajasna studovala univerzitu, k nim přirozeně 
patřilo,“ říká. Původně chtěla studovat právo, ale to 
nevyšlo. „Protože bylo před rokem 1989 možné hlásit 
se jen na jednu vysokou školu, musela jsem si najít 
zaměstnání. Rok jsem pracovala jako vychovatelka 
na internátech a moji nadřízení mi tehdy dali doporu-
čení pouze na pedagogickou fakultu,“ dodává.

Přestože Daniela Vítová neučí, to, že vystudovala 
češtinu, jí prý velmi pomohlo a stále pomáhá: „Ještě 
v době studií jsem začala pracovat jako redaktorka re-
gionální televize a i dnes, kdy se zabývám PR a komu-
nikací s médii, je znalost češtiny základním stavebním 
kamenem mojí práce,“ oceňuje.

Na studijní léta vzpomíná ráda jako na velkou jíz-
du: „Docela dost vzpomínek mám spojených s Ameri-
čankami, které přišly do Plzně krátce po revoluci učit 
angličtinu. Tři holky z kalifornské univerzity Santa 
Clara – Meghan, Kerry a Lisa – byly přibližně stejně 
staré jako my. Nejdřív přijely na letní školu češtiny 
a pak se na rok i víc vrátily učit na univerzitě. Anglicky 
tenkrát uměl málokdo a ani naše angličtina nebyla nic 
moc, ale pomáhali jsme jim, protože třeba v krámu 
netušily, jestli si kupují mouku nebo prášek na pra-
ní. Zažívaly v tehdy šedivé a zaprášené Plzni kulturní 
šok, nikdy nám to ale nedávaly najevo. Hodně jsme 
se skamarádily a Američanky nezkazily žádnou naši 
bláznivou akci. Dodnes se přátelíme a před pár lety se 
tu byly podívat.“ 

Západočeské univerzitě k třicátinám 
přeji co nejvíc pedagogů a studentů, 

které baví to, co dělají!
Daniela Vítová, PR manažerka

 

ATRAKTIVNÍ STATUT  
UNIVERZITY

Jednatel a ředitel společnosti Bohemia Sekt Ondřej 
Beránek se v roce 1995 stal absolventem Fakulty apli-
kovaných věd. „Tehdy jsme to nebrali jako úplně novou 
školu. Přijati jsme byli na Vysokou školu strojní a elek-
trotechnickou, následný statut univerzity pak školu 
v očích studentů určitě zatraktivnil,“ míní. Na fakultu 
ho přivedl zájem o počítače a matematiku. „Přičemž ta 
matematika později nakonec převážila. Kvůli svým teh-
dejším sportovním aktivitám jsem chtěl zůstat v Plzni 
a FAV mně kvalitní studium umožnila,“ popisuje.

Matematika provází Ondřeje Beránka neustále. 
„Studium mě naučilo především logickému myšlení, 
systémového přístupu k řešení problémů a věcnému 
nadhledu. Z toho těžím po celou svoji profesní kariéru 
a ani na okamžik jsem nepochyboval o tom, že bych se 
tehdy o studiu nerozhodl správně,“ dodává s tím, že ze 
studijních let stejně jako Markéta Čekanová vzpomíná 
na výrazné osobnosti: „Na celkem devět zkoušek u pro-
fesora Drábka a šest u profesora Míky, na tehdy velmi 
vtipné přednášky fyziky profesora Vlčka a samozřejmě 
na rockové středy ve studentském klubu Oko.“ 

Západočeské univerzitě k třicátinám 
přeji, aby byla pro studenty 

i vyučující nadále atraktivní a aby 
měla obou dostatek. A samozřejmě 

dalších úspěšných třicet let!
Ondřej Beránek, ředitel Bohemia Sekt, s. r. o.
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