
Volby kandidáta na rektora ZČU v Plzni

Vzdělání
 » učitelství na ZČU v Plzni 
 » doktorát a docentura na Univerzitě Karlově v Praze

Zaměstnání
 » začínal jsem jako učitel na základní škole i na gymnáziu 
 »  od roku 1992 působím na Katedře tělesné výchovy  

Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Zahraniční zkušenosti
 » 1994 Oregon State University, Department of Exercise and Sport Science, USA
 »  2002 University of Pittsburgh, Department of Health, Recreation and Physical            

Education, USA
 » 2004 Brunel University, Department of Sport Science, Londýn, Velká Británie
 » 2006 Brunel University, School of Sport and Education, Londýn, Velká Británie
 » 2007 University of Michigan, Ann Arbor, USA
 » 2010 University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie
 » 2013 Grand Valley State University, Alendale, Michigan, USA

Zkušenosti s vedením
 » 2002 – zástupce vedoucího katedry KTV FPE ZČU
 » 2007 – proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti FPE ZČU

Řešení výzkumných grantů
 » 2002 - 2004: Modelování teoretických konceptů učení., GAČR
 »  2002:  Modeling of theoretical concepts of motor learning, Ruth Crawford Mitchell 

Scholarship, University of Pittsburgh
 » 2007 - 2009:  Hodnocení poruch vývoje koordinace u dětí mladšího školního věku, 

GAČR
 »  2009 - 2011:  Struktura vývojové poruchy koordinace u dětí mladšího školního věku  

a její diagnostika, GAČR
 »  2012 - 2014:  Vybrané parametry mozkových funkcí ve vztahu k poruchám vývoje  

koordinace u dětí, GAČR

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Koníčky – volný čas
Skaut

 »  zakladatel a vedoucí skautského oddílu (od roku 
1986), vedení jsem předal v roce 2013

Sportovec
 »  v atletice jsem dosahoval úspěchy na republikové 

úrovni, závodil jsem na kole, na lyžích, jezdím na lodi
 »  od roku 1995 jsem předseda sportovního klubu USK 

Pedagogická fakulta Plzeň
Muzikant

 » muziku miluji, proto se jí snažím dělat i aktivně
 »  hraji na kytaru v několika kapelách, zaměřujeme se 

především na hudbu vycházející z irských kořenů

doc. LaDisLav ČePiČka, Ph.D.
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Volby kandidáta na rektora ZČU v Plzni

Na Západočeské univerzitě v Plzni pracuji od roku 1992. Za tu dobu jsem 
zažil období, kdy se univerzitě dařilo, i časy, kdy to zas tak dobré nebylo. 
Přesto cítím, že zde je mé místo. Mezi lidmi, kteří v souladu s původním 
významem slova universitas – společenství usilují prostřednictvím společné 
práce a svobodného bádání o posouvání hranic lidského poznání. Pro 
univerzitu žiji. Dlouhodobě si vytvářím představu o jejím smyslu, cílech, 
fungování, ambicích, postavení ve společnosti a hlavně o lidech, kteří 
univerzitu tvoří. O studentech, vyučujících, vědcích i zaměstnancích. 
Vnímám, že se nacházíme na prahu velmi významného období v životě 
univerzity. Stojíme před rozhodnutím o prioritách, cílech a cestách k jejich 
dosažení. Mé praktické zkušenosti  z pozice proděkana mi umožňují vidět 
souvislosti i východiska. Mám tedy představu a zkušenosti, které chci nyní 
univerzitě na dvě volební období, tedy osm let, nabídnout. Pozici rektora 
vnímám jako službu ideálu prosperující a konkurenceschopné univerzity 
a na cestě k jeho naplnění se budu řídit třemi principy.

       Budu usilovat o  vzájemnou spolupráci  preferující cíle celku a v co 
nejvyšší míře respektující individuální zájmy součásti. Budu hledat 
řešení věcná, odborná, s důrazem na výsledné efekty. 

       Budu usilovat o soustavnou kultivaci univerzitního života ve všech  
jeho dimenzích.

       Budu důsledně hájit svobodu názoru, svobodný přístup k informacím 
a právo své názory zveřejňovat. Nedovolím, aby cokoliv z toho bylo 
ohrožováno úzkými osobními zájmy. Svoboda a odpovědnost jsou 
nejzákladnějšími principy existence univerzity.

Nebát se dělat veLké věci  
- Program ZČU 2022

 » Podporu jednorázových sportovních a pohybových aktivit.
 » Postupné budování sportovišť v areálu kampusu.
 » Vytvoření systému sportovních stipendií.
 » Zvýšení spolupráce s Univerzitním sportovním klubem ZČU.
 » Sport jako nástroj internacionalizace.

06   VĚDA
Budu podporovat:

 » Naplnění cíle učinit ze ZČU výzkumnou univerzitu s mezinárodním renomé.
 » Synergie umožňující realizaci mezioborových projektů.
 »  Zefektivnění práce projektového oddělení a zlepšení přenosu informací 

směrem od oddělení k součástem.
 » Dobudování systému transferu poznatků.

07   INTeRNACIONAlIZACe
Zasadím se o:

 »  Funkční weby celé univerzity v anglickém jazyce, kde uchazeči o studium 
najdou aktuální a relevantní informace o možnostech studia.

 »  Zefektivnění práce zahraničního oddělení, které bude součástem univerzity 
poskytovat v otázce mobilit plný servis.

 »  Nárůst počtu společných studijních programů se zahraničními partnery, 
zejména joint-degree.

 »  Co nejširší a nejúčinnější prezentaci naší univerzity na zahraničních 
vzdělávacích veletrzích.

 » Vytvoření podmínek pro realizaci post-doc mobilit.
 » Osobní projednávání smluv u zahraničních partnerů.

08   ABSOlVeNTI
Budu:

 »  Posilovat hrdost na almu mater tím, že budeme s absolventy udržovat stálý 
kontakt, budeme je informovat o aktuálním dění a dosažených úspěších.

 »  Podporovat pravidelnou činnost Klubu absolventů, který by měl aktivně 
s absolventy pracovat, zvát je na významné akce univerzity, pořádat pro ně 
ve spolupráci se studentskými organizacemi i jiné akce než jen jednou za dva 
roky Festival absolventů.

 »  Realizovat pravidelné ankety, ať již s čerstvými absolventy, nebo s absolventy 
po určité době praxe, které budou zaměřeny na sběr dat využitelných pro 
hodnocení kvality vzdělávacího procesu na univerzitě.

 » Vytvářet podmínky pro realizaci donátorského systému (alumni).
 »  Zapojení univerzity do spolupráce s průmyslem s přispěním našich absolventů 

tak, jak je to obvyklé na zahraničních univerzitách.



Volby kandidáta na rektora ZČU v Plzni

01   STRATeGIe A ŘÍZeNÍ
Budu:

 »  Vycházet z plnění Dlouhodobého záměru ZČU v Plzni na roky 2011–2015, 
který je velmi kvalitně zpracován, což nám poskytuje možnost kontinuální 
práce.

 »   Budovat atmosféru důvěry, otevřenosti a vzájemné spolupráce. Veškeré 
podklady pro jednání senátu budou poskytovány včas, usnesení senátu, která 
se týkají vedení univerzity, budou včas a beze zbytku vypořádána, smlouvy 
uzavírané jménem univerzity budou zveřejněny na webu, všechny procesy 
budou transparentní.

 »  Usilovat o zlepšení vnitřní komunikace na univerzitě, změním koncepci 
zpravodaje pro zaměstnance, bude více orientován na důležité termíny, na 
chystané události, výzvy apod.

 »  Usilovat o vytvoření takového motivačního systému, který bude všechny 
pracovníky univerzity stimulovat  k plnění vytčených cílů a který bude jejich 
práci spravedlivě hodnotit.

 »  Prosazovat projednávání důležitých rozhodnutí v pracovních skupinách 
s menším počtem členů, než je v současné době zvykem (do 10 členů). 
Formulovaná doporučení pak budou předložena k široké diskusi napříč 
univerzitou a připomínky následně vypořádány.

 »  Usilovat o návrat ZČU na místo, které jí náleží. Rád bych pomohl vybudovat 
z naší univerzity místo, kam se budou všichni jezdit rádi učit a získávat inspiraci 
– studenti, akademici, tuzemská i zahraniční konkurence.

02   ROZVOJ
Budu se snažit získat prostředky na:

 »  Zvýšení kvality ubytování ve stávajících kolejích, posílení internetového 
připojení, zajištění možnosti kopírování, skenování a tisku na kolejích (na JIS, 
SafeQ tiskárny).

 » Realizaci ubytování pro studenty v areálu kampusu.
 »  Oživení kampusu – některé budovy otevřené 24 hodin (knihovna, vybrané 

počítačové učebny).
 » Postupné budování sportovišť v areálu kampusu.
 » Kvalitnější a rozsáhlejší propagaci univerzity.

03   STUDeNTI
Zaměřím se na:

 »  Zvýšení kompetencí studentů v oblasti řešení projektů, a to od formulace 
myšlenky, přes podání žádosti, řízení a úspěšné ukončení projektu. Prostřed-
nictvím větší propagace Grantové podpory aktivit studentů chci zvýšit počet 
těch, kteří se podílejí  na řešení samostatných studentských projektů.

 »  Zlepšení spolupráce se studentskými organizacemi. Vytvořím prostor pro větší 
informovanost studentů o možnostech zapojení do studentských organizací.  
Zaměřím se na jejich osobní růst v rámci systémů řízení a vzdělávání 
jednotlivých organizací. Poskytnu jim reprezentativnější prostory pro jejich 
činnost.

 »  Zvýšení informovanosti prostřednictvím elektronického zpravodaje pro 
studenty, který bude zaměřen na důležité termíny akademického roku, na 
studentské aktivity, výběrová řízení na stáže, stipendia, sportovní aktivity, 
události v umění apod. Na přípravě zpravodaje budou pracovat zejména 
studenti.

 »  Podporu finanční samostatnosti studentů prostřednictvím brigád, ve kterých 
se budou moci zapojit do práce ve službách univerzity – např. v knihovnách, 
menzách, bufetech, sportovištích, při přípravě univerzitních tiskovin apod.

04   STUDIUM
Budu pracovat na:

 »  Vytvoření podmínek k tomu, aby univerzita prošla co nejúspěšněji procesem 
institucionální akreditace, a to včetně habilitačních řízení a řízení ke jmenování 
profesorem.

 »  Důkladné analýze studijních plánů s ohledem na výstupy z IPn Q-Ram 
a následně na návrzích úprav studijních plánů.

 »  Podpoře výuky jazyků, zejména pak ve vazbě na studovaný obor a profil 
absolventa.

 » Zefektivnění výuky, zejména pak na využití synergií napříč univerzitou.
 » Využití nových trendů ve výuce, například Massive open online courses.
 » Zkvalitnění procesu vnitřní akreditace.
 » Koordinaci celoživotního vzdělávání a hlavní vzdělávací činnosti univerzity.

05   SPORT
Zaměřím se na:

 »  Vytvoření koncepce sportu a tělesné výchovy na univerzitě. Problematiku 
sportu zařadím do úseku některého z prorektorů.

 » Systematickou podporu pravidelného sportování studentů a pracovníků.
 »  Podporu pravidelných vysokoškolských soutěží, a to jak vně univerzity, tak na 

ZČU. Zvýším podporu sportovní reprezentace univerzity.
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