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REKTOR HOLEČEK: OTEVÍRÁME DVEŘE NOVÉ PRŮMYSLOVÉ REVOLUCI 
 
Plzeň, 6. 10. 2015 – Západočeská univerzita v Plzni přijala zásadní strategický dokument na 
příští roky – Dlouhodobý záměr ZČU na období 2016–2020. Novou strategii představil  
6. října rektor Miroslav Holeček. Univerzita dlouhodobě budovala své studijní  
i výzkumné prostředí tak, že je nyní připravena vychovávat absolventy schopné reagovat 
na požadavky nového světa, do kterého nás přivádí nastupující čtvrtá průmyslová 
revoluce.  
 
„Západočeská univerzita je z historického pohledu technickou školou – vyrostla na 

technických kořenech, ale současně má velice kvalitní humanitní a uměleckovědné obory. 

Díky této rozmanitosti a mezioborovému propojení jsme univerzitou 21. století, která otevírá 

dveře nové průmyslové revoluci. V tomto duchu jsme také připravili náš dlouhodobý záměr,“ 
uvedl rektor Miroslav Holeček. 
 
Myšlenkou nastupující čtvrté průmyslové revoluce, charakterizované někdy také pojmem 
„Průmysl 4.0“, je vzájemné propojení všech výrobních prvků. V širším pojetí jde o komplexní 
propojení celého světa, fyzického s virtuálním. „Automatizace a digitalizace výroby či roboti  

a inteligentní technologie s sebou přinášejí rychlejší reakce a vyšší produktivitu. S nimi jde ale 

ruku v ruce také ztráta pracovních míst a na druhé straně poptávka po nových specializacích. 

Naše univerzita je na tyto nové skutečnosti připravena,“ řekl rektor Holeček. Uvedené změny 
mohou pomoci předvídat sociální vědy, například ekonomie, sociologie či antropologie. 
Průmysl bude nyní mnohem více zajímat chování člověka a jeho měnící se role v  pracovním 
procesu. Z toho je patrné, že čtvrtá průmyslová revoluce dává velký prostor i humanitním 
oborům, které do ní vnášejí lidskou dimenzi, etické a sociální aspekty. Pomyslným mostem 
mezi technickými a humanitními obory je i design a umělecká studia. 
 
Západočeská univerzita v Plzni má čtyři výzkumná centra, jejichž výzkumné týmy se zabývají 
klíčovými oblastmi Průmyslu 4.0: robotikou, automatizací, novými materiály, obnovitelnou 
energií apod. Chce také pomoci objevit dosud nevyhraněným studentům, v čem jsou dobří, 
při zachování kvality studia a vysoké odbornosti absolventů. „Chystáme flexibilnější studijní 

prostředí, zdůrazňujeme kvalitu a individualitu v přístupu ke studentům. I nadále chceme 

rozvíjet a posilovat spolupráci s průmyslem,“ doplnil Miroslav Holeček. 
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Již nyní mají studenti ZČU možnost pracovat na konkrétních projektech s firmami. Ve 
výzkumném centru Nové technologie například zkoumají dopady dlouhodobého nošení  
tzv. chytrých brýlí na poznávací funkce člověka. Na strojní fakultě je dnes zcela běžné 
simulovat práci a zatížení pracovníků, zobrazovat výrobky nebo prostory ve 3D modelech. 
Odborníci z elektrotechnické fakulty se zase zaměřují na vývoj tzv. chytrých textilií – nedávno 
představili zásahový oblek a rukavici pro hasiče. Díky sofistikovanému elektronickému 
systému a čidlům má velitel jednotky na svém tabletu přehled o tom, co se v daném 
okamžiku se zasahujícím hasičem právě děje.  
 
Vzdělávací systém bude muset začít rychle reagovat na poptávku po nových profesích. „Bude 

potřeba připravovat do praxe kreativní absolventy, s kritickým myšlením, schopné pracovat 

v kombinaci několika oborů. Proto v dlouhodobém záměru myslíme na další rozvoj 

mezioborových studijních programů,“ uvedl rektor Holeček a dodal: „V neposlední řadě je 

klíčová také výchova budoucích učitelů ke kreativitě. Zde má nezastupitelné místo 

pedagogická fakulta – vždyť kdo jiný by měl vzdělávat naše děti než motivovaní a kreativní 

učitelé, kteří jsou dobře připraveni na nový svět.“   
 
 
 
 
 
 
 
 


