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VEDENÍ ZČU NAVŠTÍVILO UJEP 
 

Na pozvání rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. RNDr. Martina 
Baleje, Ph.D., zavítali dne 15. 12. 2016 na UJEP členové vedení Západočeské 
univerzity v Plzni (ZČU). Setkali se zde se zástupci vedení ústecké univerzity.  
 

Vedení Západočeské univerzity v Plzni přijelo na rektorát UJEP v kompletní sestavě. 
Rektora, doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka, doprovázeli doc. Ladislav Čepička, Ph.D., 
prorektor pro studium a pedagogickou činnost, doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., 
prorektor pro výzkum a vývoj, doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., prorektor pro rozvoj  
a vnější vztahy, PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D., prorektorka pro kvalitu a projektovou 
činnost, a Ing. Petr Beneš, kvestor. Vedení plzeňské univerzity doplnila Mgr. Marta 
Kollerová, vedoucí odboru Kancelář rektora. 
 
„Setkávání managementů podobných univerzit je v současné době nejen nezbytností, ale 
také signálem zahájení naší vzájemné spolupráce, podpory a otevřenosti,“ říká rektor 
ústecké univerzity. „Jsem rád, že se v rámci České konference rektorů vytvořila skupina 
rektorů těchto univerzit, kteří společně diskutují příbuzná témata, jakými jsou hlavně stále 
se snižující rozpočet veřejných vysokých škol, nelehká pozice mladých univerzit anebo 
aspekty související se změnou zákona o vysokých školách,“ doplnil Martin Balej.  
 
V tomto duchu proběhla v minulosti na UJEP setkání např. s vedením Univerzity Hradec 
Králové a s rektory Jihočeské univerzity, Ostravské univerzity či Technické univerzity 
Liberec.  
 
V rámci včerejšího 4hodinového setkání diskutovali manažéři ZČU s vedení UJEP, 
rektorem doc. Balejem, RNDr. Alenou Chvátalovou, Ph.D., prorektorkou pro studium, 
prof. RNDr. Jiřinou Jílkovou, CSc., prorektorkou pro vědu, Ing. Leošem Nerglem, 
kvestorem, a kancléřkou Mgr. Janou Šikovou, aktivity, záměry a potřeby obou univerzit  
i strategii budoucí spolupráce. 
 
Základním tématem jednání byla logicky novela vysokoškolského zákona a s ní 
související změny vnitřních předpisů univerzit. Dalším současným tématem vysokého 
školství je zajišťování kvality vnitřního hodnocení, z čehož vyplynuly další oblasti 
diskuse: univerzitní kariérní řády nebo zkušenosti se systémem HAP (Hodnocení 
akademických pracovníků). Společně byla projednána také novela zákona o veřejných 
zakázkách či přeshraniční spolupráce.  
 
„S plzeňskými kolegy jsme také debatovali o zajišťování volnočasových aktivit pro 
studenty i akademiky. Hovořili jsme například o zkušenostech s organizací pravidelných 
i jednorázových sportovních akcí. V případě UJEP jde třeba o Sportovní den rektora, 
Běh kampusem apod.,“  upřesňuje Martin Balej.  
 
Vedení Západočeské univerzity v Plzni si v průběhu pobytu na UJEP prohlédlo 
univerzitní kampus, Vědeckou knihovnu UJEP a budovu nových aul i přednáškových 
sálů. Setkání v Ústí nad Labem bylo zakončeno společnou večeří.  
 
Fotografie k volnému použití:  
1. Zleva ženy: A. Chvátalová, M. Kollerová, J. Jílková, T. Šlehoferová, J. Š iková; zleva 
muži: V. Duchek, L. Nergl, M. Holeček, M. Balej, P. Beneš, T. Kaiser ; 2. Z prohlídky 
Kampusu UJEP, v popředí rektor Holeček s rektorem Balejem; autor: Josef Růžička 
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