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Plzeň, 3. 3. 2015 – 1. března se do čela Západočeské univerzity v Plzni postavil Miroslav 
Holeček. Během svého čtyřletého funkčního období chce univerzitu řídit tak, aby se stala 
kvalitní a atraktivní vysokoškolskou institucí pro uchazeče z ČR i ze zahraničí. Jeho cílem je 
vytvořit ve spolupráci se zaměstnavateli takové studijní prostředí, které povede 
k optimálnímu uplatnění absolventů. 
 
Miroslav Holeček přivádí do svého týmu dva nové prorektory, kteří se po projednání 
v Akademickém senátu ZČU ujmou svých funkcí. Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., dosavadní 
proděkan Fakulty strojní ZČU pro spolupráci s praxí, bude mít na starosti oblast rozvoje  
a vnějších vztahů. Pozici prorektora pro studijní a pedagogickou činnost bude zastávat  
doc. Ladislav Čepička, Ph.D., dosavadní proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty 
pedagogické ZČU. Ve funkci prorektora pro výzkum a vývoj zůstává prof. Ing. Miroslav 
Šimandl, CSc. Na funkci kvestora se vypisuje výběrové řízení.  
 
Západočeská univerzita musí podle představ nového rektora flexibilně reagovat na rychle se 
měnící svět, podnítit mladé lidi k zájmu o vzdělání a tvůrčí činnost a nasměrovat je  
k optimálnímu uplatnění. „Univerzita by měla být místem, v němž se zapalují jiskřičky zájmu, 

dochází ke šťastným osudovým setkáním a mladí lidé jsou zajímavým způsobem vtahováni do 

řešení odborných i prakticky zaměřených problémů,“ uvedl Holeček. Za mimořádně 
významnou považuje permanentní spolupráci s firmami a institucemi. „Do společných 

vývojových a inovačních aktivit zapojíme studenty a firmy si tak budou moci cíleně nalézt  

a připravit své budoucí zaměstnance,“ dodal Holeček. 
 
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (* 1961) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru 
mechanika a ve stejném oboru se zde také habilitoval. Začínal jako výzkumný pracovník ve 
Výzkumném ústavu Škoda Plzeň, v roce 1996 přešel na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde 
vyučuje předměty zaměřené na termomechaniku na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných 
věd. Od roku 2007 stál v čele vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné 
centrum, kde usiloval především o rozvoj spolupráce s průmyslem, koordinoval zakázky pro 
komerční subjekty a vedl řadu vědeckých projektů. Od března 2015 je rektorem ZČU – ve 
funkci vystřídal po čtyřech letech dosavadní rektorku Ilonu Mauritzovou. 


