
může na první pohled zdát jako pomalé, ale uvědomte 
si, že na rozdíl od IT technologií bádáme v biologii, 
kde buňky rostou svým tempem, které prostě neu-
rychlíte. Na druhou stranu, s přihlédnutím k tomu, že 
se věnujeme technologii, která je jedinečná na celém 
světě, je pětiletý horizont až příliš šibeniční. Věřím, že 
díky kombinaci systematického přístupu v kybernetice 
s moderními postupy v biologii to dokážeme.

Vraťme se ještě na úplný začátek vaší vědecké kariéry. 
Co vás jako vystudovaného kybernetika přivedlo 
k oboru syntetické biologie?
—
Na kybernetice jsem se věnoval teorii, ale přál jsem si více 
se propojit s reálným světem. Zároveň jsem ale věděl, že 
se nechci věnovat oboru, který již stojí na pevně vybu-
dovaných základech. Naopak mě velmi lákalo být jedním 
z těch, kteří ty základní kameny postaví. Když jsem dostal 
nabídku věnovat se propojení kybernetiky a biologie, nevá-
hal jsem. Syntetická biologie začala být jako obor uznávaná 
až kolem roku 2001, stále se pohybuje v hodně teoretické 
rovině, ale potenciál rozvoje má obrovský.

Mohl byste čtenářům obor syntetické biologie 
více přiblížit?
—
Syntetická biologie je obor na pomezí genetiky, inženýrství 
a biologie. Kombinuje vědu, technologie a inženýrské po-
stupy se znalostmi z biologie. Snaží se zkonstruovat zcela 
nové organismy s cílem vytvořit technologicky užitečné 
formy života. Od genetického inženýrství se liší v tom, že 
zahrnuje mnohem podstatnější rekonstrukci organismu, 
aby mohl vykonávat zcela nové a pokročilé funkce. Pokud 
to zjednoduším, dá se říci, že syntetická biologie vytváří 
návody k úpravě a přípravě nových organismů šitých na 
míru nejrůznějším úkolům.

Není tento typ oboru náchylný ke zneužití?
—
Hrozba je samozřejmě vždy, ale je potřeba si uvědomit, 
že na Zemi žijí tisíce mikroorganismů, které se dají jako 
biologické zbraně využít mnohem snáze než vkládat 
čas, peníze a energii do vytváření organismů nových.

Syntetické biologii jste se, jako zcela novému oboru, za-
čal věnovat po svém návratu z Ameriky na Západočeské 
univerzitě. Proč padla vaše volba právě na Plzeň?
—
Jednak jsem Plzeňan, narodil jsem se tu, mám zde své 
kořeny, a tak logicky mé první kroky po návratu z USA 
vedly sem. A právě na fakultě aplikovaných věd jsem 
narazil na skvělé lidi, kteří mi otevřeli dveře. Eduard 
Janeček či Josef Psutka jsou ti, jejichž důvěry si ne-
smírně vážím. Díky jejich otevřenosti jsem mohl začít 
na univerzitě budovat laboratoř a začít s výzkumem.

Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?
—
Zcela jednoznačně vybudování laboratoře na univerzi-
tě. K jejímu vytvoření vedlo mnoho malých, často 
obtížných krůčků. Musel jsem získat studenty, finance, 

přístrojové vybavení laboratoře, sehnat povolení od 
ministerstva. Jen najít v Plzeňském kraji garanta, který 
by ministerstvu životního prostředí zaručil, že naše 
práce je bezpečná, byl běh na dlouhou trať.  Takže když 
se vše podařilo, byl to pro mě osobně veliký úspěch. 
A pak samozřejmě nemohu opomenout úspěch na 
iGEM. Pro nás bylo vítězstvím už to, že jsme dokázali 
celou soutěží projít. Jen účast na ní je pro tým, který 
s obdobným kláním nemá žádné zkušenosti, kladný 
výsledek. Když nás pak vyhlásili, nikdo z nás to neče-
kal. Vždyť jsme byli úplně první tým z České republiky, 
který se takové soutěže zúčastnil. Ke všemu jsme přišli 
z univerzity, jež v tomto oboru neměla žádné renomé, 
a myslím, že ani sami organizátoři si neuvědomovali, 
jak malou laboratoří vlastně jsme.

Máte při současném vytížení čas ještě na další výzkum?
—
V současnosti se zabývám ještě jedním velice zají-
mavým směrem, a tím je propojení elektrotechnologií 
na mikroúrovni kybernetiky a biologie. Vytváříme bio 
senzory – čipy, které ve velmi krátké době umožní 
jakoukoli diagnostiku na buněčné úrovni.  Diagnostika, 
která běžně lékaři zabere celý den, by díky našim senzo-
rům byla hotová za několik minut.

Doc. Daniel  Georgiev, Ph.D. (*1980) se narodil 
v Plzni, ale většinu života (20 let) strávil  ve Spojených 
státech amerických. V roce 2007 absolvoval doktorand-
ské studium na University of Michigan v Ann Arbor 
s podporou prestižního stipendia National Science 
Foundation Graduate Research Fellowship. Pro post-
doktorandské studium, které absolvoval v Klavinskyho 
laboratoři syntetické biologie na University of Washing-
ton v Seattlu, získal grant od prestižního National In-
stitute of Health. Od roku 2010 působí jako výzkumný 
pracovník na Fakultě aplikovaných věd ZČU, kde 
založil unikátní laboratoř syntetické biologie, která 
je zaměřena na vývoj systematických inženýrských 
metod pro nové biotechnologie. Tento směr je za-
ložen na unikátním základě molekulárně biologických 
dovedností (kultivace buněk, DNA rekombinace, prů-
toková cytometrie, mikroskopie, atd.), využitelných pro 
design a validaci genetických a mikrofluidních systémů. 
V roce 2016 obhájil habilitační práci na téma Principy 
modularity v syntetické biologii.

Fakulta 
filozofická

Fakulta filozofická tradičně publikuje značný počet 
odborných monografií, které dokládají její bohaté bada-
telské aktivity napříč všemi obory. Důležitou součástí 
vědecké činnosti je každoroční intenzivní podpora stu-
dentů a mladých akademických pracovníků. V roce 2016 
se na fakultě uskutečnilo 38 projektů v rámci studentské 
grantové soutěže a studentské vědecké konference ZČU, 
na jejichž řešení se podílelo 207 studentů. 

Fakulta filozofická rovněž pořádá významné meziná-
rodní konference. Za všechny jmenujme konferenci 
katedry archeologie – Archeologická pracovní skupi-
na východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní 
Rakousko, pořádanou s partnery v České republice, 
Bavorsku a Rakousku.

Archeologové zkoumají temné 
dědictví nedávné minulosti

20. století po sobě zanechalo v řadě evropských zemí 
neblahou památku v podobě pracovních táborů, které 
sloužily totalitním režimům k masové internaci, perzekuci, 
násilí a vyvražďování různých skupin obyvatel Evropy. 
Docházelo zde v obrovském měřítku ke stěží představi-
telným zločinům proti lidskosti. Již z dosavadních výsledků 
dílčích výzkumných projektů je zřejmé, že některé části 
evropské krajiny je dodnes možné vnímat jako skutečnou 
„krajinu táborů“ a masového teroru, která představuje 
temné dědictví nedávné minulosti. Pouze několik táborů 
a jejich komplexů se proměnilo v památníky formující 
kolektivní paměť dnešní společnosti. Ostatní byly zapo-
menuty, nebo následně sloužily k jiným účelům. Některé 
objekty se po skončení jedné totality dočkaly využití dalším 
represivním režimem k perzekuci jiných skupin lidí, což 
vytváří vícevrstevnou historii těchto lokalit a v řadě přípa-
dů dodnes rozděluje společnost.

Tematice se věnuje výzkumný tým na katedře archeologie 
Fakulty filozofické ZČU v rámci evropského projektu Ac-
cessing Campscapes, který je součástí výzkumného progra-
mu HERA – Humanities in the European Research Area. 
Cílem tohoto projektu je multidisciplinárně koncipovaný 
výzkum pozůstatků táborů z 20. století, na němž se podílí 
vedle Západočeské univerzity v Plzni také výzkumné týmy 
z univerzit v Amsterdamu, Barceloně, Berlíně, Trondhei-
mu a Staffordshire. Vědci se v něm zaměřují především na 
koncentrační, pracovní a vyhlazovací tábory Bergen-Belsen 
v Německu, Falstad v Norsku, Jasenovac v Chorvatsku, 
Treblinka v Polsku či Westerbork v Holandsku. V České 
republice výzkum zahrnuje zejména tábory nucených prací 
z konce 40. a 50. let na Jáchymovsku.

„Výzkum někdejších táborů a dalších zařízení, které s nimi 
souvisely, je rozdělen do několika vzájemně provázaných 
oblastí. Zaměřujeme se především na svědectví obětí 
a dalších pamětníků, která se týkají táborů a jejich každo-
denního režimu,“ vysvětluje Pavel Vařeka, řešitel projektu 
za Západočeskou univerzitu. „Pomocí nedestruktivních 
archeologických metod a plošně omezených odkryvů od-
halujeme na povrchu terénu dnes již neviditelné pozůstatky 
těchto zařízení a v neposlední řadě se soustředíme také 
na strategii prezentace tohoto druhu památek,“ dodává. 
Dlouhodobým záměrem projektu je tedy nejen ochrana 
a propagace těchto lokalit, ale především interpretace jejich 
mnohdy vícevrstevného využití.

V květnu 2017 se pracovníci a studenti katedry arche-
ologie pod vedením Pavla Vařeky zapojili do arche-
ologického výzkumu vyhlazovacího tábora z druhé 
světové války v polské Treblince. Tábor Treblinka II 
nacisté v roce 1943 zlikvidovali tak, že se po něm ne-
zachovaly povrchově patrné pozůstatky. Archeologický 
výzkum prováděný již několik let Caroline Sturdy Colls 
z univerzity ve Staffordshire prokázal, že areál tábora byl 
překryt mocnou vrstvou písku, která měla zamaskovat 
stopy masového vraždění, včetně masových hrobů  
800 tisíc obětí. Sondáž prováděná plzeňskou katedrou 
archeologie odhalila prostor, kde byly deponovány 
osobní předměty obětí holocaustu. V souvislosti s po-
tenciální přítomností výbušnin zajišťovala v průběhu 
výzkumu bezpečnost jednotka ženistů Polské armády.

Zkoumání táborů v různých částech Evropy umožní 
přístup k velmi významné části evropské paměti a ke stále 
živým otázkám, spojeným především s nacistickými a ko-
munistickými zločiny. Na základě získání nových infor-
mací a zpřístupnění pramenů široké veřejnosti pak bude 
možné formulovat další témata, související s těmito stále 
živými momenty poměrně nedávné minulosti Evropy.

Vyhlazovací tábor Treblinka. Odkryv prostoru, kde byly zemním 
radarem zachyceny pozůstatky plynových komor.
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Příklady dalšího výzkumu

Badatelé z katedry blízkovýchodních studií dlouhodobě 
systematicky zkoumají arabské jaro a transformaci 
Blízkého východu a severní Afriky. Společně s přední-
mi íránskými experty z Univerzity v Qomu řeší současný 
vývoj šíitského islámského práva, zejména v souvislosti 
s moderními medicínskými technologiemi. Mezinárodní 
uznání si také získává výzkum antisemitismu.

Centrum afrických studií na katedře blízkovýchodních 
studií se zaměřuje na výzkum Rohu Afriky. V etiopské 
Jimmě funguje výzkumné centrum ZČU.

Výzkumu v oblasti mezinárodní bezpečnosti, regiona-
lismu a aplikované politické teorie se věnuje katedra 
politologie a mezinárodních vztahů. Aktuálně zde běží 
projekt, který zkoumá procesy tvorby a realizace evrop-
ských veřejných politik.

Projekt Kontinuita a diskontinuita v náboženské 
paměti v České republice na katedře sociologie mapuje, 
jakým způsobem se ve specifických podmínkách české 
společnosti udržuje či neudržuje náboženská paměť. Téma-
tu zdraví a rodičovství se věnuje výzkum Migrace a zdraví 
matek: těhotenství, porod a rané rodičovství a Partnerské 
vztahy v pozdějším věku. Na katedře funguje rovněž labo-
ratoř experimentální sociologie.

Katedra archeologie se podílela na založení Archaeo-
centra v blízkosti Historického parku Bärnau-Tachov. 
Vzniknou zde dílny a venkovní laboratoře, kde bude 
možné pracovat s různými materiály používanými v mi-
nulosti a ověřovat středověké stavební techniky.

Vizualizace dvora Karla IV., který se plánuje stavět formou 
archeologického experimentu za využití středověkých technik. 
Stavba je součástí projektu Archeocentra, na kterém se podílí 
katedra archeologie.

Záběr ze sociologického výzkumu Fenomén bezdomovectví.

Centrum afrických studií se zaměřuje na výzkum Rohu Afriky.

Angestrebtes Projektziel während des Förderzeitraums:

Ausarbeitung der Gebäudeplanung  nach archäologischen  Befunden 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit den Hochschulen

Stadtmauer:
Stadtmauer anlegen und bis ca. einen halben Meter aus dem Gelände ragend erstellen; die Nordwestecke komplett fertigstellen

Palas:
Mauerwerk des Erdgeschosses beginnen

Gesindehaus mit Stall komplett fertigstellen

Torhaus komplett fertigstellen
 Axonometrie Projektziel

3

Alfred Wolf, 1. Vorsitzender

Museale Rekonstruktion einer
mittelalterlichen "Reisestation Karl IV"  

Bärnau, im August 2016

Naaber Str. 5b          95671 Bärnau       TEL. ( 09635 )  9249975

Verein Via Carolina e.V.

Hammerweiher         95671 Bärnau        Flur.-Nr. 833

Darstellung des Projektziels
während des Förderzeitraums
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Fakulta
pedagogická
V roce 2018 to bude již 70 let, co pedagogická fakulta 
zajišťuje kvalitní přípravu učitelů s regionální i národní 
působností.  V příznivějších, ale i obtížnějších obdobích 
své existence se jí vždy dařilo udržovat základní výzkum 
v některých speciálních oborech na úrovni srovnatelné 
s odborně zaměřenými fakultami v ČR. Zásluhu na tom 
většinou měly významné osobnosti působící na fakultě. 
Vzhledem k širokému spektru oborů však většinou exis-
tovaly pouze přechodně vědecké týmy, které se s ukon-
čením konkrétních projektů rozpadaly. Ekonomická 
nestabilita fakulty se v posledních letech projevila i v ob-
lasti vědy a výzkumu. Nový směr na vědecko-výzkum-
ném poli fakulty skýtá možnost vytvářet multioborové 
týmy, jež se z různých stran zaměřují  na pedagogické, 
psychologické a oborově didaktické disciplíny.

Fakulta pedagogická v současné době řeší problém 
inkluze ve školství a v přírodovědných oborech studuje 
kritické části kurikula. Tomuto výzkumu se věnují dva 
velké mezioborové týmy. První pracuje pod vedením 
Josefa Slowíka na katedře pedagogiky a druhý pod ve-
dením Pavla Mentlíka zejména v Centru biologie, geověd 
a envigogiky, na oddělení fyziky a na katedře chemie.

Školy, nebojte se, 
inkluze není strašák 

Vytvořit ve školách vstřícné klima ke všem žákům bez 
rozdílu by mělo být podstatou dnes tolik skloňované 
inkluze. Cesta k ní ale není tak snadná a bez solidní pod-
pory se školy často ocitají ve složité situaci. Právě tříletý 
projekt pedagogické fakulty s názvem Cesty k inkluzi by 
měl školám v Plzeňském kraji pomoci zvládnout hladký 
přechod na inkluzivní vzdělávání.

Pedagogická fakulta se společně se sedmi základními 
školami z plzeňského regionu a jednou neziskovou or-
ganizací snaží podpořit zavedení kvalitního inkluzivního 
vzdělávání, ke kterému by v souvislosti s nedávnými 
změnami legislativy měla směřovat praxe všech škol.

„Náš projekt nabízí partnerským školám výraznou 
podporu při zvládání nových podmínek, ale překračuje 
i hranice samotného školního vzdělávání. Podporuje totiž 
novými způsoby také spolupráci mezi rodinou a školou, 
mezi školou, sociálními službami a neziskovým sektorem 
či vzájemné sdílení zkušeností mezi školami i jednotlivými 
pedagogy,“ vyjmenovává podstatu projektu Josef Slowík 
z katedry pedagogiky. Právě ta se na projektu podílí v nej-
větší míře, společně s ní na něm participují také katedry 
psychologie, matematiky a českého jazyka.

Rizikoví žáci, kterým ve škole hrozí neúspěch, mohou 
díky projektu využívat nabídku kroužků a doučování. 
Některým z nich pomáhá i v mimoškolním prostředí 
tzv. průvodce žáka. Posíleny jsou také školní poradenské 
služby, a to díky působení školních speciálních pedagogů 
nebo psychologů. Učitelům poskytuje pedagogická fakul-
ta odbornou metodickou i supervizní podporu a pořádá 
pro ně vzdělávací kurzy. Nedílnou součástí projektu 
budou dvě konference o inkluzivním vzdělávání.

„Ve všech partnerských školách působí nově koordináto-
ři inkluze, což je v našem školství zcela nová pozice, jejíž 
zavedení do reálné školní praxe v rámci projektu pilotně 
ověřujeme,“ doplňuje Josef Slowík.

Fakulta doufá, že zkušenosti a výstupy z projektu budou 
mnoha způsoby využitelné pro ostatní školy nejen 
v Plzeňském kraji a uplatní se i v přípravě studentů – 
budoucích učitelů. Zároveň se výsledky projektu odrazí 
i v další vědecké a výzkumné práci expertů z fakulty, 
kteří díky nim nemusí vycházet pouze z teoretických 
a „laboratorních“ informací, ale mají k dispozici i zku-
šenosti a údaje získané přímo v kontaktu s živou praxí.

Tříletý projekt pedagogické fakulty s názvem Cesty k inkluzi by 
měl školám v Plzeňském kraji pomoci zvládnout hladký přechod na 
inkluzivní vzdělávání.

cki.zcu.cz
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