
Vážený pane předsedo, 

vážené senátorky a vážení senátoři, 

členové akademické obce, 

příznivci a přátelé, 

oznamuji vám, že s ohledem na současnou situaci jsem došel k názoru, že je nutné 

vzdát se kandidatury pro volby kandidáta na rektora 

Západočeské univerzity v Plzni. 

Rozhodnutí, které nyní dělám, činím dle svého nejlepšího vědomí a svědomí k sobě a svému 

okolí. 

Naší úlohou jako členů Akademického senátu ZČU je nalezení schopného managementu pro 

naši univerzitu, který nás provede cestou k úspěšnému získání institucionální akreditace 

v několika oborech. Je nezbytné hledat nové prostory pro získávání finančních prostředků, ale 

tato aktivita nesmí zůstávat sama o sobě. 

Je nutné přijmout základní filozofii – univerzita neexistuje bez fakult, a ty neexistují bez 

studentů. Odbory univerzity musí vytvářet podmínky pro fungování fakult, ne obráceně. 

Základním úkolem univerzity je vzdělávat, proto je nezbytné nejen získávat akreditace, ale 

rovněž rozvíjet kvalitu studia. Měli bychom nabídnout vnitřní grantovou agenturu orientovanou 

na studenty v navazujících magisterských a doktorských programech. U prvně zmiňovaných 

lze rozvíjet předpoklady pro přechod k druhým, kterým naopak můžeme poskytnout první 

zkušenosti s podáváním vlastních grantů v menším finančním objemu. Zároveň musíme 

zvyšovat nároky – výjezdy a disertační práce v angličtině budou brzy patřit k základním 

standardům doktorského studia. 

Akademický senát musí být vnímán jako rovnocenný partner, v jehož kompetenci je přijímat, 

ale i zamítat různé dokumenty. Rovněž by Akademický senát s vedením univerzity měli najít 

jasnou strategii, ve které vymezíme vztah k západočeskému regionu, nejen k Plzeňskému kraji. 

Podobné je nalezení vhodných studijních programů v angličtině, díky kterým se můžeme stát 

konkurencí pro jiné české univerzity, které snadněji lákají zahraniční studenty. 



Pokud hledáme možnosti pro „lepší žití“ v areálu univerzity na Borech, pak se musíme snažit 

nabídnout základní služby studentům a pracovníkům, kteří nekončí v 16 hodin, a proto by bylo 

vhodné rozšířit pracovní dobu bufetu a zároveň hledat možnosti pro využití menzy před 

otevírací dobou – např. snídaně a místo pro ranní diskuzi, zajišťování služeb pro vnější trh atd. 

Zároveň nelze opomenout fakulty ve městě a jejich bytí. Vybudování kvalitního základu je 

předpokladem pro další spokojený rozvoj univerzity. Nemůžeme také zapomínat na koleje 

a jejich postupnou rekonstrukci. 

V neposlední řadě nesmíme vynechávat naše okolí. Se soukromými podniky musíme rozvíjet 

spolupráci, s veřejností budovat vztahy, více se otevřít, nabízet přednášky o aktuálních 

problémech nejen v Plzni, ale i v celém regionu. 

Věřím, že senátorky a senátoři Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni 

rozhodnou 28. listopadu 2018 dle svého nejlepšího vědomí a učiní tak ve prospěch Západočeské 

univerzity jako celku. 

 

 

V Plzni dne 17. října 2018. 
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