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Od března 2015 vykonávám rektorskou funkci. Za tu dobu jsem získal bohaté 

zkušenosti a naši alma mater dobře poznal. Velmi silně si zejména uvědomuji, v jak 

složitém období se nyní vysoké školy nacházejí. Řada změn, kterými současné 

vysoké školství prochází, může výrazně ovlivnit jejich další vývoj.  

Jsme v období, kdy je nanejvýš zapotřebí dát směřování naší univerzity zcela jasnou 

vizi, spjatou s dobře postavenou a všeobecně přijatou strategií, která bude postupně 

naplňována. Pohled z „kapitánského můstku“, který se mi v rektorské funkci naskytl, 

je myslím pro tento účel velmi důležitý. Jsem připraven svou vizi přednést 

akademické obci a přesvědčit ji, aby tuto vizi přijala. Rektorské volby jsou k tomu 

optimální příležitostí.  

Můj volební program se opírá o hlubokou znalost naší univerzity, moji dosavadní 

zkušenost s jejím řízením a dobré povědomí o širším celospolečenském kontextu, 

v němž se ZČU nachází. Navazuje na již učiněné kroky, rozhodnutí a opatření, která 

byla postupně přijata či realizována. Je v něm nejen akcent na vyšší dynamiku 

rozvoje ZČU, ale i důraz na zachování základních hodnot, které by univerzity měly 

reprezentovat. 

 

 

 

 

 

 

 



Základní teze 

 

 

 
Západočeská univerzita v Plzni  je od svého vzniku budována na principu maximální 

rozhodovací autonomie jednotlivých součástí, které si poměrně nezávisle určují svou 

strategii a starají se samostatně o svou ekonomickou výkonnost. Není pochyb o tom, 

že tento akcent na samostatnost mimořádně přispěl k její prosperitě. 

Během posledních let však došlo v systému veřejného vysokého školství k zásadním 

změnám, které přinesla nejen novela vysokoškolského zákona, ale i nový způsob 

financování veřejných vysokých škol. Podstatnou změnu přináší i nové hodnocení 

jednotlivých vysokých škol jako výzkumných organizací podle Metodiky 17+. Vysoké školy se 

stávají stále samostatnějšími subjekty, které si samy stanovují svou interní strategii a tuto 

strategii mohou plně reflektovat ve struktuře svého rozpočtu. Ruku v ruce s rostoucí 

autonomií však také čím dál většího významu nabývá schopnost a potřeba vysokých škol se 

interně domlouvat a rozhodovat o svých záležitostech svými orgány a svým managementem. 

Můj program na další volební období si klade následující globální cíl:  
 

Převést naši univerzitu do „nové doby“, a to především v tom smyslu, že ji my 
sami budeme vnímat jako jednotnou kompaktní instituci, jejíž různorodé, avšak 
kooperující součásti společně usilují o její progresivní rozvoj. 
 
 

Má vize ZČU 2020+: 
 

Jednotná, avšak různorodá a vnitřně kooperující univerzita, jejíž výraznou 
přídavnou hodnotou a navenek dobře viditelnou značkou je kvalitně pojatá 
interdisciplinarita jako cesta ke vzdělávání pro příští desetiletí i jako podnět pro 
netriviální směry výzkumu a vývoje. 
 

Přitažlivá univerzita, která umí maximálně využít své přednosti k získávání 
studentů, spolupracujících týmů i partnerských institucí v rámci ČR i v širším 
mezinárodním kontextu. 
   
Kvalitní univerzita, která hodnotí průběžně, objektivně a transparentně kvalitu 
svých vzdělávacích, tvůrčích i dalších činností a přijímá opatření k jejich 
zlepšování.  
 

Progresivní univerzita, jejíž interní kooperace a vnitřní akreditační systém 
umožňuje vytvářet moderní studijní programy pro 21. století a současně 
obohacovat a zlepšovat studijní programy dlouhodobě osvědčené a pro naši 
univerzitu typické.  
 
Univerzita známá v širším mezinárodním kontextu díky svým excelentním 
výzkumným, vývojovým i dalším tvůrčím výsledkům. 
 

Univerzita s výrazným regionálním působením, která hraje velmi důležitou 
a dominantní roli v Plzni, širokém regionu i bavorském příhraničí.   
 



 Můj program: Studenti, Spolupráce, Stabilita 

 

 

Má vize ZČU 2020+ je v souladu s klíčovými cíli Dlouhodobého záměru ZČU 2016-2020 

(Kvalita, Relevance, Internacionalizace, Otevřenost, Partnerství a Diverzita). Naplňování cílů 

tohoto záměru je směrodatné pro vedení ZČU, které však musí v údobí velkých změn ve 

vysokém školství často složitě hledat cestu a činit řadu nových opatření, která jsou nutná pro 

dosahování stanovených cílů. Nejde jen o významné změny ve vnitřní legislativě, ale 

i o nastavování nových procesů, reorganizace, posilování či zefektivňování některých útvarů  

a zejména o formování celouniverzitního prostředí v reakci na významné změny ve vysokém 

školství.  

V tomto složitém procesu jsem dospěl k závěru, že i v budoucnu je zapotřebí trvat 

zejména na třech klíčových zásadách:    

 Základním pohledem, z něhož bychom měli univerzitu hodnotit a plánovat její 

strategii i rozvoj, je vnímání univerzity ze strany našich budoucích, 

současných i bývalých STUDENTŮ. A to v širokém mezinárodním kontextu, 

protože také usilujeme o studenty ze zahraničí. Kvalitní badatelská, výzkumná 

i inovační činnost, jakožto i pestrá a dobře uplatňovaná třetí role univerzity 

musí být úzce propojena s kvalitním vzděláváním a výchovou studentů.  

 Za základ prosperity i možné výjimečnosti naší alma mater považuji schopnost 

SPOLUPRÁCE mezi součástmi, výzkumnými týmy, stejně tak jako schopnost 

spolupráce v regionu, s jinými subjekty České republiky či spolupráce na 

mezinárodním poli a etablování internacionálního kampusu s cílem zatraktivnit 

místo studia či pracovního prostředí, a to v širším kontextu. Musíme být 

viditelní jako univerzita, která podporuje interdisciplinární spolupráci, rozvíjí 

mezioborový dialog a důsledně se o něj opírá. Nutností je však také 

spolupráce v širším mezinárodním prostoru, neboť excelentní vědecké 

osobnosti, zahraniční lektoři i studenti ze zahraničí dále přispějí k našemu 

rozvoji. 

 Jsme pestrou, multioborovou univerzitou vybudovanou na řadě nepsaných 

dohod, vzájemné toleranci a chápání role toho druhého. V žádném případě 

nesmíme dopustit rozbití tohoto společenství či jeho oslabování vzájemnou 

nedůvěrou či spory. STABILITU univerzity považuji za zásadní hodnotu, o níž 

se budu všemi prostředky i nadále zasazovat. Nesmějí ji narušit naše vnitřní 

neshody ani ekonomické výkyvy či netransparentní přerozdělování prostředků.  

Během mého volebního období jsme uskutečnili řadu změn a splnili velké 

množství úkolů. Z těch nejvýznamnějších jmenujme alespoň  novou vnitřní 

legislativu, přípravu na institucionální akreditaci, nový systém přidělování limitů 

počtu studentů, celouniverzitní marketing s velkým důrazem na studenty, kroky 

k internacionalizaci ZČU, řešení velkých celouniverzitních projektů, efektivnější 

systém transferu poznatků, zefektivnění servisu, rozvoj potřebné infrastruktury a 

optimalizace jejího využití. Již realizovaná opatření jsou nutným předstupněm pro 

naplnění formulované VIZE 2020+. Je však třeba pokračovat dále, a to zejména 

v následujících krocích: 



1. Urychleně zažádat o institucionální akreditaci a současně vyhodnotit  fungováním Rady 

pro vnitřní hodnocení ZČU a revidovat procesy i jejich organizační zabezpečení 

k efektivnímu plnění klíčových rolí této Rady jako hlavního arbitra vnitřního akreditačního 

procesu a hodnocení kvality. (Co nejdříve.)  

2. Prověřit a odladit fungování systému hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích i jiných 

činností a postupně jej uvádět do každodenní praxe tak, aby jej pedagogové, výzkumní 

pracovníci či další zaměstnanci přijali jako efektivní zpětnou vazbu své činnosti a vedoucí 

zaměstnanci se naučili opírat o něj svá rozhodnutí i personální politiku. Je třeba řádně 

organizovat a technicky zabezpečit sběr potřebných dat a zajistit odpovídající kapacity 

pro tuto činnost. (Průběžně v roce 2019.) 

3. Úzce propojit přípravu rozpočtu ZČU s realizací celouniverzitní strategie a hodnocením 

ukazatelů kvality. Konkrétně jde o interní strukturu části K příspěvku, propojení 

stanovování limitů počtu studentů s kvalitou studijních programů a strategií rozvoje ZČU, 

celouniverzitní podporu excelentních týmů jako součást komplexní podpory vědy a 

výzkumu na ZČU, podporu mezioborové a mezifakultní spolupráce. V přípravě rozpočtu 

zohledňovat hledisko ekonomické stability ZČU a jejich součástí. (Postupně od roku 

2019, plný náběh v roce 2021.) 

4. Dále intenzivně rozvíjet internacionalizaci zejména s akcentem na úkol reálně zvýšit 

počet studentů v programech uskutečňovaných v cizích jazycích či společných 

programech, zvýšit mobility, nadále podporovat a rozšiřovat programy joint a double 

degree, získávat větší počet významných zahraničních akademických pracovníků nejen 

ke spolupráci se ZČU, ale i k jejich dlouhodobějšímu působení na ZČU, zvýšit jazykové 

kompetence našich studentů a zaměstnanců, podporovat dobrý mezinárodní obraz ZČU i 

aktivitami třetí role a sportovní reprezentací. (Pokračovat průběžně,  konkretizovat další 

postup v připravovaném strategickém plánu 2021-2025.)  

5. Dále pokračovat ve zlepšování prostředí ZČU pro studenty (efektivní systém reakce na 

podněty studentů, spolupráce se studentskými organizacemi, podpora studentského 

podnikání, zvelebování prostředí kolejí a jejich generální modernizace, vylepšování 

kampusu v součinnosti se studenty, podpora sportu i kultury na ZČU).  

6. Připravit se na náběh hodnocení výzkumu podle Metodiky17+, propojit jej s interním 

systémem hodnocení kvality tvůrčí činnosti, zabezpečit efektivní sběr dat. (První polovina 

roku 2019.) 

7. Dále směřovat k profesionálně pojatému celouniverzitnímu marketingu, propagovat ZČU 

i v zahraničí, zřetelně vyzdvihovat mezioborovou spolupráci jako výraznou přednost a 

„značku“ ZČU. (Průběžně, představení veřejnosti v roce 2019.) 

8. Systematicky pracovat na přípravě interdisciplinárně pojatých předmětů i celých 

studijních programů,  řešit problém prostupnosti mezi obory. (Průběžně.)  

9. Propojit hodnocení kvality vzdělávací činnosti s komplexnějším oceňováním nejlepších 

pedagogů, vyhodnocovat významné tvůrčí počiny i nejlepší výsledky aplikovaného 

výzkumu a vývoje. (Příprava systému během roku 2019.)   

10. Dále pracovat na zefektivňování servisu, hodnocení podpůrných útvarů a zkvalitňování 

jejich činností, jakož i na transparentním financování servisu. (Průběžně.) 

11. Příprava nového strategického plánu (2021 – 2025) pro naplnění Vize 2020+ a zajištění 

progresivního rozvoje ZČU. (Přípravné práce jaro 2019, zahájení ve druhé polovině 

2019, dokončení duben 2020.)    



 

 ZČU – univerzita pro 21. století 

 

 

 

Technické obory jsou založeny na exaktních vědách, které jsou formulovány v maximálně 

odosobněné pozici. Tento přístup je nutný a umožnil jejich obrovský rozvoj a nebývalou 

aplikovatelnost. Tím se ale stává i svět těchto aplikací (nové technologie) neosobním a de 

facto na člověku nezávislým. 

Přetechnizované společnosti i vyspělé civilizace se ale čím dál více potýkají s čistě „lidskými“ 

otázkami. Člověk jakoby ztrácel sounáležitost se světem, který obývá a který jej obklopuje.  

Potýkáme se s problémy, které za nás nové technologie nevyřeší. Co až bude robotizace na 

takové úrovni, že lidská práce bude takřka nesmyslná? Co až nás pohltí všudypřítomný 

virtuální svět, kdy jsou reálné lidské emoce stimulovány  (a mnohdy i kontrolovány a řízeny) 

počítačovými programy? Dokážeme se v novém světě ještě orientovat? 

Nebude nakonec samotný člověk a jeho mysl tím největším otazníkem a problémem nového 

světa? Neměli bychom se pokoušet ukazovat i při vzdělávání mladých lidí svět v jeho 

bipolaritě, tedy v pohledu na jeho dvojí podstatu: exaktně technickou a bytostně lidskou? 

 

Naše univerzita má pestré rozložení svých oborů. Úspěšně zde fungují 

přírodovědně-technické disciplíny s dlouhou tradicí a velmi úspěšnou historií, 

výzkumné a vývojové činnosti i obory, které se obrací k  podstatě lidského bytí 

v dynamicky se měnícím světě. Právo je hlubokou filozofií lidské morálky 

a mezilidských vztahů. Filozofie, sociologie, historie či politologie jsou vztaženy 

především k člověku a usilují o hledání řešení společenských problémů i vyrovnávání 

nerovností v soudobém světě. Stejně tak i ekonomie se bytostně týká lidského 

počínání. Umění je niterně lidská stopa ve vývoji civilizace, design je mostem mezi 

uměním a technikou. Zdravotní tematika se ve všech svých aspektech týká 

především člověka. A pedagogika neřeší nic menšího než to, jak a kým bude 

zabezpečeno předávání znalostí, dovedností a zásadních hodnot naší civilizace 

dalším generacím. 

 

Pojďme se společně pokusit tento potenciál ZČU využít k formování silné, 

perspektivní univerzity, která připravuje studenty pro svět 21. století a přitom 

navazuje na nejlepší tradice českého i plzeňského vysokého školství; 

univerzity, která se i maximálně přičiňuje o to, aby základní hodnoty naší 

civilizace obstály v měnícím se světě.   

 
V Plzni 21.10. 2018 

 
 

Miroslav Holeček 
 

 


