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V roce 1964 obdržel cenu „Evropa“ udělovanou 
poprvé Nadací Hanse Deutsche ve Švýcarsku. Byl vy-
brán za předsedu při inauguraci Festivalu v Salzburku 
(1964), byl jmenován doktorem honoris causa Oxford-
ské univerzity (1966), za své služby Evropě dostal cenu 
J. W. Goethea (1967). V květnu 1973 obdržel v Cáchách 
za své úsilí o spojení Evropy jednu z nejprestižnějších 

cen západní Evropy – cenu Karla Velikého. V roce 1977 
byl vyznamenán jedním z nejvyšších vyznamenání 
Spolkové republiky Německo, Křížem za zásluhy.

Zemřel 14. prosince 1978 jako člověk, který zůstal 
celý život věrný své vlasti, své víře a svému myšlení. 
Byl to velký Španěl a Evropan.

Pramen: Ing. Dita Charanzová: Velcí Evropané – Salvador de Madariaga

Ve dnech 1.–4. dubna 2004 se na Západočeské 
univerzitě v Plzni konala studentská konference 
„Fachsprache Wirtschaft und Recht – Vorbereitung 
auf den Beruf?“. Pořadateli byli lektoři Nadace Ro-
berta Bosche z katedry aplikované germanistiky Fa-
kulty humanitních studií ZČU v Plzni ve spolupráci 
s lektory téže nadace z Ostravy, Liberce, Zvolena 
a Banské Bystrice.

Záměrem pořadatelů bylo připravit setkání českých 
a slovenských studentů ekonomických a germanistic-
kých oborů, kteří se ve výuce setkávají s odbornou, 
zejména hospodářskou němčinou a kteří uvažují 
o dlouhodobějším studijním nebo pracovním pobytu 
v německy mluvících zemích, případně o zaměstnání 
ve firmách s německou účastí. Těmto studentům měly 
být během konference zprostředkovány jak teoretic-
ké znalosti z výuky odborné němčiny, tak zkušenosti 
z praxe. Jako přednášející a vedoucí workshopů tedy 
byli kromě lektorů Nadace Roberta Bosche pozváni 
také odborníci z českých a německých firem.

Na konferenci se sjelo 24 studentů z výše zmíně-
ných univerzit z České a Slovenské republiky. Účast-
níci studují bakalářské a magisterské studijní obory 
Podnikatelský management, Podnikové hospodářství, 
Pojišťovnictví, Textilní marketing, Němčina v podni-
kové sféře, Němčina v komerční praxi, Cestovní ruch, 
Veřejná ekonomie a správa a Ekonomie řízení střed-

ních a malých podniků. Studenti si během plzeňské 
konference vybírali z několika seminářů, jež byly 
zaměřeny na práci s odbornými texty, možnosti stu-
dia v německy mluvících zemích, rozvoj praktických 
komunikativních dovedností apod. Další důležitou 
součástí byly výše zmíněné výstupy odborníků z Plzně 
a Řezna. Ti si pro studenty připravili přednášky, vě-
nované interkulturním aspektům obchodních jednání 
s německými zákazníky a přípravě uchazeče ze střed-
ní Evropy na přijímací pohovor ve firmě s německou 
účastí. Významnými hosty byli rovněž přednášející 
z Goethe-Institut Prag, kteří představili některé nové 
učební materiály a poskytli zájemcům důležité infor-
mace o mezinárodně uznávaných zkouškách z oblasti 
hospodářské němčiny.

Během konference se podařilo vytvořit velmi vstříc-
nou a podnětnou atmosféru, k níž kromě programu 
jistě přispělo i společné poznávání památek i nočního 
života Plzně a slunečné počasí. Vlastní program byl 
studenty v závěrečných dotaznících hodnocen velmi 
pozitivně, jako přínosný jak z hlediska nových infor-
mací a zkušeností, tak z hlediska prohloubení česko-
-slovenských vztahů mezi mladými lidmi.

Organizátoři velmi děkují všem institucím, které 
konferenci podpořily finančně i organizačně: Nadaci 
Roberta Bosche, nadaci Haniel Stiftung, Západočeské 
univerzitě v Plzni a Goethe-Institut Prag.
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