
Veřejnost je pro pomoc lidem 
bez domova, vyplývá ze studie

Katedra sociologie Fakulty filozofické pod vedením 
Jana Váně uskutečnila pro město Plzeň výzkum týka-
jící se bezdomovectví. Sociologové zjišťovali situaci, 
potřeby i názory téměř tří set lidí bez domova pohy-
bujících se na území města, ale i mínění samotných 
Plzeňanů. „Dostali jsme velké množství zajímavých 
informací a zjištění. Pro mě nejpodstatnějším a zároveň 
příjemným překvapením je to, že přibližně 80 procent 
ze 754 oslovených občanů z řad veřejnosti se vyjádřilo 
v tom smyslu, že by město mělo problém řešit a nabíd-
nout lidem bez domova pomoc,“ uvedl radní pro oblast 
ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládá-
ní s majetkem David Šlouf, jehož resort stojí za zadáním 
studie. „Věřím, že výsledky, které jsme v rámci výzkumu 
získali, poslouží k tomu, aby byly přijaty takové kroky, 
které povedou ke zlepšení situace v práci s lidmi v bez-
domoví. Šlo nám o nalezení průniků v postojích veřej-
nosti a lidí bez domova při hledání řešení, která by byla 
pro obě skupiny akceptovatelná. Jsme přesvědčeni, že 
taková řešení jsme dokázali detekovat, a nyní je na po-
litické reprezentaci a organizacích, které se problémem 
zabývají, zda budou ochotni se jich ujmout a realizovat 
je,“ uvedl vedoucí výzkumu Jan Váně. S výsledky studie 
nyní bude město pracovat, připravuje řadu opatření, jež 
mají pomoci situaci řešit. Problematiku přiblížila lidem 
také výstava "Bezdomovectví. Co vidíme? Co chceme 
vidět?", která byla v říjnu k vidění v Šafaříkových sadech 
a poté i v kampusu Západočeské univerzity. �

ZČU, kraj a město 
ocenily 37 studentů 
mimořádným stipendiem

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská uni-
verzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní 
studenty, kteří svoji alma mater reprezentují na vě-
deckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí 
mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vyni-
kajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné 
studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity 
v odborných oblastech letos získalo osm studentů ZČU, 
další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným 
stipendiem za sportovní úspěchy. Devět studentů obdr-
želo stipendium hejtmanky Plzeňského kraje a deset sti-
pendium primátora města Plzně. „Krédo Západočeské 

univerzity, obsažené v aktuálním strategickém záměru, 
zní: To nejlepší, co pro budoucí svět můžeme udělat MY, 
je napomáhat tomu, abyste to udělali VY. Znamená to, 
že vzděláváme mladé lidi tak, aby mohli sami přispět 
k pozitivnímu rozvoji současného světa. A toto naše 
krédo naplňují i mimořádná stipendia. Nejen finanční 
odměnou, ale samotným ceremoniálem dáváme naje-
vo, že si vynikajících výsledků a mimořádných aktivit 
studentů skutečně velice vážíme. I proto mě moc těší, že 
jsme po roční pauze mohli letos oceněným studentům 
poděkovat a poblahopřát osobně,“ uvedl rektor ZČU 
Miroslav Holeček. �

UNIS obměnil sestavu

Skupina elitních sportovců ZČU podporovaných stipen-
dijním programem UNIS prošla s novým akademickým 
rokem obměnou. Mezi jednadvacítkou studentů, kteří 
díky svým vynikajícím sportovním výkonům mohou čer-
pat pravidelné měsíční stipendium Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, jsou od letošního září čtyři nové 
tváře. Jednou z nich je házenkářka Karin Řezáčová z Fa-
kulty právnické. Vloni se zúčastnila mistrovství Evropy 
v Dánsku a i pro letošní rok je členkou užší reprezenta-
ce. Účast na evropském šampionátu má za sebou také 
diskařka Barbora Tichá z Fakulty pedagogické. Kromě 
toho je mistryní ČR do 22 let a akademickou mistryní 
ČR. Z Fakulty pedagogické je také další nová členka 
UNISu, několikanásobná mistryně republiky, dálkařka 
a trojskokanka Linda Suchá. Čtvrtým nováčkem je běž-
kař Martin Kočandrle z Fakulty elektrotechnické, k jehož 
úspěchům patří například stříbro z juniorského mistrov-
ství ČR nebo 13. místo ve štafetě na mistrovství světa 
juniorů. Stipendisté mohou kromě finanční podpory 
čerpat služby v oblasti sportovní medicíny a psychologie, 

nutričního poradenství nebo rehabilitace. Na Západo-
české univerzitě navíc k těmto doplňkovým službám 
patří také fyzioterapie, kterou mohou sportovci využívat 
díky finanční podpoře města Plzně. Mají tak optimální 
podmínky pro to, aby se mohli naplno věnovat studiu 
i sportu. Čtveřici nových stipendistů přejeme mnoho 
úspěchů a jejich předchůdcům, kteří svoji alma mater už 
opustili, mnoho úspěchů v další životní etapě. Kompletní 
jednadvacítku studentů podpořených programem UNIS 
najdete na webu www.zcu.cz v sekci Sport na ZČU.  � 

Akademický rok 2021/22 
byl zahájen

Západočeská univerzita po čtyřech měsících opět ro-
zezněla hudbou katedrálu sv. Bartoloměje. V červnu 
hostila koncert k zakončení uplynulého akademické-
ho roku, v říjnu zahajovací koncert toho aktuálního. 
Po úvodním slovu rektora Miroslava Holečka patřila 
katedrála Komornímu orchestru katedry hudební kul-
tury Fakulty pedagogické Consortium musicum a kla-
tovskému sboru Kolegium pro duchovní hudbu pod 
vedením Víta Aschenbrennera. Posluchačům z řad stu-
dentů, zaměstnanců i veřejnosti nabídl program tvorbu 
italských skladatelů ve střední Evropě 17. a 18. století. �
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Oblast infrastruktury 

ZČU zaměřuje svoji investiční aktivitu 
na postupnou obnovu nemovitostí a s nimi 
související infrastruktury a bude v tom 
pokračovat i nadále. V této souvislosti 
zpracuje každoroční plán investic včetně 
tříletého výhledu. Celouniverzitní podpo-
ra infrastruktury se týká také Karlovarské-
ho kraje, v němž ZČU působí.

V oblasti informačních a komunikač-
ních technologií (ICT) se plánuje rozvoj 
inovací v duchu projektů SmartCampus 
na všech úrovních, využití ICT a nových 
technologií jako motivace k propojová-
ní specializací a vzniku multioborových 
týmů. Důraz bude kladen na snížení ad-
ministrativního zatížení akademických 
a vědeckých pracovníků prostřednictvím 
softwarových nástrojů, zakotvení elek-
tronických forem komunikace a podporu 
vzdálené práce.

Vznikne studie proveditelnosti nové 
budovy výzkumného centra NTC a Fa-
kulty designu a umění Ladislava Sutnara 
v kontextu potřeb rozvoje ostatních vý-
zkumných center. Při zpracování rozvojo-
vých plánů univerzitního kampusu bude 
univerzita akcentovat zásady udržitelného 
rozvoje a smart technologií. Podpoří rov-
něž možnosti kulturního a sportovního 
vyžití pro studenty a zaměstnance. Důle-
žitým krokem bude zajištění vícezdrojové-
ho financování na celouniverzitní úrovni, 
zejména v případě investičních akcí. �
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