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Milé čtenářky, milí čtenáři,
magazín Západočeské univerzity „Z“ se představuje svým prvním číslem. Proč právě Z? Možná se vám vybaví střelka kompasu
směřující k Z, tedy na západ. Ano, určitě chceme významně posílit studentské mobility, pracovní pobyty našich vědců i pedagogů
směrem na západ, chceme se porovnávat s dobrými univerzitami
v Německu, Francii, Švýcarsku či USA. Ale to ještě naše Z tak úplně
necharakterizuje. Vážíme si všech zahraničních kontaktů, střelka
kompasu by se proto neměla ustálit v jedné poloze.
Z může také představovat to, že chceme být univerzitou zajímavou, o kterou je zájem mezi studenty, ale i mezi kvalitními
odborníky, hledajícími dobré uplatnění. Je pro nás zásadní zájem
firem a průmyslových podniků o spolupráci a v neposlední řadě
samozřejmě zájem zahraničních vědců.
Myslím ale, že to nejdůležitější, co Z představuje, je schopnost
věci domýšlet, dovést do konce, dořešit. Procházíme-li abecedou,
začínáme od A, které je písmenem pozitivním, optimistickým. Ano,
právě tak věci obvykle začínají. Máme krásnou ideu, říkáme si, ano,
bude líp... Jenže vždy nás čeká cesta od A do Z. A mnohem důležitější
je často právě ono Z, ke kterému směřujeme, než veškeré okouzlující
myšlenky na počátku.
I tímto magazínem se tak – alespoň symbolicky – hlásíme k tomu,
že ve vzdělávání našich studentů se vždy snažíme myslet i na to finální Z, tedy jací budou naši absolventi, jak se uplatní na trhu práce,
a především na to, jak budou jednou zodpovídat za náš budoucí svět.
I články, které v našem magazínu naleznete, se budou obracet
převážně k mladé generaci, protože chceme, aby naše univerzita
přispěla k jejímu pozitivnímu rozvoji.
Začtěme se do jednotlivých příspěvků a položme si otázku, kam
naše univerzita směřuje a co můžeme pro její dobré směřování my
všichni udělat. A to od A až do Z.
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