
Úvodní slovo 
rektora

Věda, slůvko, které ve mně vždy vyvolávalo před-
stavu odkrývání něčeho tajemného, dosud lidmi 
nepoznaného a hluboce skrytého. Vědecký objev pak 
znamenal úžasný krok, který může přispět k vývoji 
nové technologie, léčbě dosud nevyléčitelných nemo-
cí, ale také k projasnění zatím neznámých souvislostí 
vztahu člověka, světa a vesmíru.  Učarovali mi lidé jako 
Einstein, Fleming, Darwin, ale třeba i Immanuel Kant, 
kteří nebývale rozšířili náš svět o nové poznatky či 
pozvedli k výšinám sílu lidského ducha.

Mnohokrát jsem si však položil otázku, jak by tito 
velikáni obstáli v současném světě. Jak by své význam-
né vědecké počiny uskutečnili v systému grantů, RIV 
bodů, indikátorů, h-indexů, různých databází a mění-
cích se metodik hodnocení? Výzkum se stal něčím pod-
statně jiným, než byl dříve. Denně přibývá i v poměrně 
úzce vymezeném oboru tolik publikací a výzkumných 
zpráv, že není v silách jednotlivce tyto výsledky vůbec 
sledovat. Souvisí záplava poznatků rozmanité hodnoty 
s úspěšností vědy, nebo je to spíše obraz její problema-
tické efektivity? 

Vědou se aktivně zabývají milióny lidí na celém světě. 
Jak zjistit, kdo je dobrý, kdo horší a kdo by raději 
v této branži neměl vůbec pracovat? A tak vědci musí 
neustále produkovat spoustu publikací, aby prokázali 
svou způsobilost, byli též náležitě citováni jinými vědci, 
a osvědčovali tak svou kvalitu. Albert Einstein kdysi 
řekl, že „fyzika je věc veliká a vážná a nelze ji směňovat 
za peníze“. Myslím si, že jde o nejlepší analýzu situace, 
v níž se nyní nachází současná věda. Chcete-li cokoli 
směňovat za peníze, musíte to umět ohodnotit. Jak však 
hodnotit vědecké poznatky, jejichž význam se leckdy 
ukáže až později, někdy i za desítky let? A jak potom 
hodnotit vědce samotné?

V tomto ohledu plní univerzity mimořádnou roli. 
Vychovávají studenty, kteří se mohou již během studia 
zapojit do výzkumných projektů. Je možné takřka 

v přímém přenosu sledovat, jaký má dotyčný pro vědu 
talent, jakou je obdařen pílí a zejména zájmem a hou-
ževnatostí se do výzkumných úkolů zakousnout s plnou 
vervou. Klíčovou roli hrají zkušení pedagogové, kteří 
se nejen soustavně věnují vlastnímu bádání, ale umí do 
něj studenty i zapojovat. Zde probíhá ta nejpřirozenější 
selekce adeptů na vědeckou kariéru. Současný systém 
financování českých vysokých škol však paradoxně 
neumožňuje takové pedagogy patřičně ocenit. Finan-
cováno je především řešení výzkumných projektů, pro 
vědce může být v podstatě výhodnější minimalizovat 
aktivity pedagogické a věnovat se převážně výzkumu.

Jsem velmi rád, že naše univerzita svou tradiční roli 
plní velmi dobře i navzdory problematickému finan-
cování. V minulých letech se nám podařil úžasný krok 
– vybudovali jsme čtyři excelentní výzkumná centra. 
Je pochopitelné, že rádi ukazujeme moderně vyba-
vené laboratoře a chlubíme se unikátními přístroji. To 
nejhodnotnější je však v lidech, které v těchto laborato-
řích potkáváme. Nic by nefungovalo bez významných 
vědeckých osobností. Okamžitě se mi několik takových 
kolegů vybaví. Jsou to světově uznávaní odborníci, 
současně však i mimořádně kvalitní pedagogové, kteří 
vychovali stovky dobře připravených absolventů. 

Neměli bychom tedy nikdy zapomínat na propojení 
pedagogické a vědecké práce.  Talentovaní jedinci se 
určitě vydají za úspěšnou vědeckou kariérou, bez-
pochyby budou i oni realizovat určitou publikační či 
citační strategii. Bádání na svobodné akademické půdě 
jim však dává ty nejlepší základy. Naše univerzita má 
velkou šanci být v tomto směru i nadále velmi kvalitní 
a významnou institucí. Přimlouval bych se proto i za 
širší základ ve vzdělávání, protože podněty z jiných 
disciplín, schopnost reflektovat poznatky v širších sou-
vislostech a chápat je v různých kontextech často stály 
za těmi nejvýznamnějšími objevy.

Miroslav Holeček, rektor
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Milí čtenáři,

otevíráte další číslo časopisu ZČU, které je tentokrát 
věnováno vědě.

Svůj příspěvek začnu nedávnou profesní zkušeností. 
V březnu jsem v rámci cesty zástupců osmi českých 
vysokých škol do Austrálie absolvoval řadu návštěv 
a jednání s australskými univerzitami, zaměřených 
především na možnosti rozšíření vědecké spolupráce 
a výměny studentů. Při každé návštěvě bylo potřeba 
představit vědu na Západočeské univerzitě, a to způso-
bem, který by nenudil a naopak v té konkurenci pokud 
možno upoutal. Byl tu jen jeden drobný háček – každá 
z českých škol měla k dispozici maximálně pár minut, 
jinak by se jednání neúnosně protáhla. Bylo tak nutné 
se soustředit jen na dvě, tři témata, u kterých vzhledem 
k zaměření instituce nebo přítomných zástupců byla 
největší šance najít společnou řeč. Připravoval jsem proto 
svůj vstup pokaždé jinak a o jiných projektech, měl jsem 
mnoho příležitostí k přemýšlení o rozmanitých podobách 
excelentní vědy a vědeckých aktivitách na jednotlivých 
fakultách i ve čtyřech výzkumných centrech Západočeské 
univerzity a s potěšením jsem si uvědomil, kolik nesmírně 
zajímavých věcí se tu odehrává. O řadě špičkových týmů 
ze ZČU se dočtete i v tomto čísle, i když bohužel nebude 
zdaleka možné zde představit všechny.

Mezinárodní spolupráce má ve vědeckém světě klí-
čový význam, a tak je samozřejmé, že odborníci z naší 
univerzity spolupracují s výzkumnými týmy z desítek 
blízkých i vzdálených zemí světa, od Slovenska po 
Japonsko, USA nebo zmíněnou Austrálii. Za mimořádně 
důležité považuji intenzivní a rychle se rozvíjející kontak-
ty s vysokými školami v sousedním Bavorsku, jehož 
blízkost je pro plzeňskou univerzitu obrovskou výhodou. 
O snaze této výhody využít nejlépe svědčí fakt, že ZČU 
je aktuálně zapojena do 18 běžících česko-bavorských 
přeshraničních projektů.

Na spolupráci ostatně sázíme i na domácím poli, ať 
se jedná o spolupráci s českými vysokými školami 
a Akademií věd, podnikovou sférou, městem Plzní 
a Plzeňským krajem, centrem Techmania nebo dalšími 
institucemi. Jsme otevření hledání společných příleži-
tostí, máme zájem být týmovým hráčem a osobně jsem 
přesvědčen, že to je nejlepší cesta pro rozvoj vědy na 
Západočeské univerzitě. Přeji příjemné čtení!

Tomáš Kaiser, prorektor pro výzkum a vývoj

Fakulta 
aplikovaných věd 
Fakulta aplikovaných věd existuje již 26 let a za tuto 
dobu si získala značné renomé nejen doma, ale i ve svě-
tě. Její výzkumnou činnost výrazně posílilo vybudování 
a otevření výzkumného centra NTIS v roce 2014. 
Pracovníci fakulty i centra NTIS rozvíjí vědní obory 
informatika, kybernetika, fyzika, mechanika, matema-
tika a geomatika, které jsou klíčové pro výzkum, vývoj 
a aplikace v oblasti kybernetických, informačních, 
materiálových a mechatronických technologií.

Podrobněji zde představíme výzkum na poli infor-
mačních technologií. 

Ovládnout počítač myšlenkou 
není sci-fi

Rozsvítit světlo, ovládat lůžko, pustit si televizor či 
v případě nouze přivolat pomoc je pro nepohyblivé oso-
by často nepředstavitelný problém. Projekt, na kterém 
pracuje tým vědců z katedry informatiky a výpočetní 
techniky fakulty aplikovaných věd společně s bavorský-
mi partnery Partnerschaft Sensorik e. V. a Senso-
rik-Bayern GmbH, může těmto lidem výrazně zlepšit 
kvalitu života. Díky ovládání zařízení vlastním mozkem 
je opět bude jejich domácnost poslouchat.

Výzkumný tým fakulty aplikovaných věd se věnuje 
neuroinformatice a rozhraním propojujícím mozek 
s počítačem (BCI), tedy oborům na pomezí informatiky 
a neurověd. Za sebou má několik úspěšných projektů, 
např. vývoj metod detekce poruchy koordinace u dětí či 
detekce pozornosti řidiče.

Hlavní pozornost vědeckého týmu je nyní upřena na 
projekt, jehož cílem je vyvinout prototyp zařízení, které 
umožní nepohyblivým lidem se zachovanými kogni-
tivními funkcemi ovládat myšlenkami základní chod 
jejich domácnosti.

Jak to bude fungovat v praxi? Na obrazovce se v zorném 
poli člověka, který má na povrchu hlavy umístěny elek-
trody snímající elektrickou aktivitu jeho mozku, promí-
tají obrázky týkající se konkrétních potřeb souvisejících 
s jeho domácností. „Právě v okamžiku, kdy se člověk 
soustředí na konkrétní obrázek činnosti, kterou chce 
vykonat, teče elektrický proud v mozku trochu 

jinak než v případě promítání obrázků ostatních činnos-
tí, které jsou pro něj v daný čas nezajímavé a při nichž 
považujeme chování mozku za náhodné. Snímaný signál 
z elektrod je pak bezdrátově přenášen do softwaru 
a ten jej vyhodnotí. Opakováním obrázků dostupných 
činností a průměrováním reakcí mozku software 
rozpozná činnost, na jejíž obrázek se pacient soustředí, 
a danou věc poté vykoná,“ vysvětluje princip zařízení 
řešitel projektu Roman Mouček z katedry informatiky 
a výpočetní techniky.

Nyní tým testuje optimální počet a umístění elektrod na 
hlavě tak, aby vědci z mozku získali maximum využi-
telných informací a zároveň dotyčného neobtěžovali 
přílišným počtem či nevhodným umístěním elektrod. 
Kromě optimálního počtu elektrod vyhodnocují také 
nejvhodnější počet promítaných obrázků, důležitá je 
i rychlost jejich promítání, případně doprovodná zvu-
ková kulisa či popisný text.

Metoda byla úspěšně testována na zdravých lidech, 
nyní se vědci přesunuli do nemocnice, kde ji testují na 
nepohyblivých pacientech. Projekt, který odstartoval 
v říjnu 2016, bude dokončen během tří let s tím, že jeho 
výsledkem bude funkční prototyp. Nezbývá než doufat, 
že se následně stane běžným a dostupným zařízením 
pro každého ochrnutého pacienta a zkvalitní jeho život, 
i když jej musí trávit upoután na lůžko.

Výzkumný tým fakulty aplikovaných věd se věnuje neuroinformatice 
a rozhraním propojujícím mozek s počítačem (BCI), tedy oborům na 
pomezí informatiky a neurověd.
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