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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA NABÍDLA SPOLUPRÁCI BAVORSKÝM  
VYSOKÝM ŠKOLÁM 

 
Plzeň, 1. 6. 2015 – Západočeskou univerzitu v Plzni navštívila v pondělí 1. června delegace 
nejvyšších představitelů Dolního Bavorska v doprovodu hejtmana Plzeňského kraje 
Václava Šlajse. Na rektorátu ji přivítali rektor Miroslav Holeček, prorektor Vladimír 
Duchek, zástupci některých fakult a výzkumných center. Cílem bylo projednat možnosti 
vzájemné spolupráce.  
 
„Na setkání jsme přišli s konkrétní nabídkou spolupráce v rámci společného česko-bavorského 

projektu, diskutovali jsme také o podpoře studentských výměn,“ shrnul průběh jednání rektor 
Holeček. 
 
Delegaci z Dolního Bavorska tvořil vládní prezident Heinz Grunwald a zástupci 
dolnobavorských okresů Regen, Freyung-Grafenau a Deggendorf. Dita Hommerová z Fakulty 
ekonomické ZČU jim představila nový čtyřletý projekt s názvem „Bavorsko-česká 
vysokoškolská iniciativa“, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který 
odstartuje začátkem příštího roku. Západočeská univerzita v Plzni na něm spolupracuje  
s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a bavorskými univerzitami v Amberg- 
-Weidenu, Regensburgu a Hofu. K partnerství na projektu přizvala také dolnobavorské 
vysoké školy. Prezident Grunwald uvedl, že tuto nabídku vítá a zprostředkuje ji rektorům 
univerzit v Deggendorfu a Pasově. V rámci projektu by měl vzniknout vzdělávací program 
Česko-bavorská letní škola, cílem je mimo jiné také uspořádat odborné konference k česko- 
-bavorské problematice, podpořit praxe studentů na obou stranách hranice a společné 
výzkumné aktivity.  
 
Diskuse se vedla rovněž kolem vzájemných výměn studentů, jejichž růst chtějí obě strany 
podpořit. „Vybudovali jsme čtyři výzkumná centra a v nich rozvíjíme špičkové technické 

disciplíny, které mohou být přínosem i pro německé studenty. V tomto směru jim tedy máme 

co nabídnout,“ uvedl rektor Holeček a dodal, že výzkumná centra spolupracují s podniky na 
obou stranách hranice a zvyšují tak konkurenceschopnost obou regionů. Západočeská 
univerzita umožňuje zahraničním studentům absolvovat výuku v anglickém  
a částečně i německém jazyce, problémem by tedy neměla být ani jazyková bariéra. Existuje 
také společný program, tzv. double degree, mezi elektrotechnickou fakultou a univerzitou 
v Deggendorfu, umožňující získání tzv. dvojího diplomu.  


