
I přesto, že se nám zpočátku mohou zajídat. „Tvá malba, 
to je jako bys nám dával jíst koudel a pít petrolej, abychom 
plivali oheň,“ pronesl k Pablu Picassovi Georges Braque 
před obrazem Avignonské slečny. 

Zásnuby vědy a umění představíme na několika příkladech. 
První z nich jsou díla z oblasti designu. V nich se účelně 
spojují aplikace matematiky, chemie a dalších disciplín 
prostřednictvím mechaniky, ergonomie a technologie 
s hledáním dokonalosti, harmonie a elegance. Za krásným 
výsledkem je skryta celá řada experimentů, v nichž se tes-
tuje jednak funkčnost a jednak estetické kvality díla. Design 
je zřejmě nejprotežovanějším potomkem vědy a umění.

Oproti tomu oblast, kde se umění blíží akčnímu nebo 
kritickému výzkumu v oblasti humanitních věd, můžeme 
přirovnat k enfant terrible.  Jan Hendl v obecné charak-
teristice těchto typů výzkumů poznamenává: „Témata 
zkoumání jsou vztažena k praxi a mají emancipační cha-
rakter. Věda má za povinnost spolupracovat při řešení 

sociálních a politických problémů a poukazovat přitom 
coby ,kritická věda’ na stávající společenské problémy.“ 
Intervence umění do veřejného prostoru mají často za cíl 
otřást našimi stereotypy a donutit nás k metareflexi šedé 
všednodennosti.

Posledním příkladem spojení vědy a umění je oblast 
vizualizace a propagace. Benoît Mandelbrot by se bez 
počítačové grafiky nikdy nepokochal vizuálem množiny 
objevené Pierrem Fatou. Vizuální metafory často zpří-
stupňují vědecké abstrakce. Ať již jde o množinu, nebo 
například o dějiny vědy.

Je tedy věda uměním a umění vědou? Zřejmě v každém 
z výroků je kousek pravdy. Několik průniků jsme se 
pokusili v rychlosti představit. Důslednější hledání toho 
společného je výzvou k cestě, po níž bude potřeba urazit 
ještě nemalý kus.

Jindřich Lukavský
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

Pomník Charty 77 v Praze 6 od Martina Brůhy připomíná událost ze 
6. ledna 1977, kdy Pavel Landovský vezl ve svém saabu Václava Havla, 
Ludvíka Vaculíka a desítky obálek s textem charty. V okamžiku, kdy 
setřásli vozidlo STB, naházel Václav Havel část dopisů s texty pro 
signatáře Charty 77 do poštovní schránky.

Práce Hidden world Marie Leličové reaguje na možnost využití unikátní 
technologie prezentace videoobrazu, takzvané Sphere projection, 
v planetáriu plzeňského centra vědy a vzdělávání Techmania 
Science Center. V projektu je základem videoobrazu princip fraktálů, 
nekonečného opakování tvaru v prostoru. Vizuálně představuje pohled 
do mikrokosmu, který je ukryt v jakékoliv hmotě kolem nás. 

Vodní prvky a zeleň parků nejen zkrášlují veřejný prostor, ale také 
přinášejí vítanou možnost regulace teploty v rozpáleném 
centru města.

Fakulta
ekonomická

Pracovníci Fakulty ekonomické ZČU se zabývají zá-
kladním i aplikovaným výzkumem. V oblasti výzkumu 
a vývoje se fakulta aktuálně zaměřuje mimo jiné na aplikaci 
moderních přístupů a trendů v oblasti managementu 
a marketingu, na kvantitativní metody v ekonomii, teorii 
a praxi ve finančním řízení a účetnictví, zvyšování konku-
renceschopnosti podnikatelských subjektů včetně oblasti 
zahájení podnikání nebo na ekonomické, společenské 
a geografické změny v česko-německém pohraničí. V sou-
časné době řeší projekty financované z prostředků GAČR, 
TAČR, ale i projekty smluvního výzkumu vycházející 
z aktuálních potřeb partnerských organizací.

Katedra geografie poradí městu, jak 
hospodařit s dešťovou vodou

Voda. Základní prvek fungování živé i neživé přírody na 
Zemi. Existovat bez ní nemůžeme, ovšem podobně jako 
oheň dokáže být dobrý sluha, ale zlý pán, i voda škodí, 
když je jí příliš. Své by o tom mohli vyprávět všichni, 
kterým poškodila majetek nebo aspoň pořádně zkompli-
kovala život při stále častěji se opakujících povodních.

Na druhou stranu je po několika velmi suchých létech 
vděčným námětem k rozhovoru i oblíbeným tématem 
v médiích hospodaření s vodou. Také vědci se snaží 
přijít na to, jak bychom se v tomto směru měli chovat co 
nejrozumněji, abychom příštím generacím nezanechali 
jen krajinu trpící suchem, ze které dešťová voda rychle 
odtéká pryč.

Tématu se chopil tým katedry geografie na Fakultě 
ekonomické ZČU, který se zaměřil na udržitelné hos-
podaření s vodou ve městě. Dvouletý projekt Ekohyd-
rologický management mikrostruktur městské krajiny, 
financovaný z programu Technologické agentury ČR 
(TAČR), řeší společně s katedrou geografie Přírodově-
decké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 
Výsledky bádání využijí pro přípravu svých strategických 
dokumentů dvě velká města – Plzeň a Ústí nad Labem.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně připravuje 
dlouhodobou strategii rozvoje města, jejíž součástí bude 
také generel hospodaření s dešťovými vodami. V rámci 
projektu řešeného na ZČU vzniknou pro tento úřad tři 
specializované mapy a manuál na jejich využití. První 
mapa ukáže strukturu ploch na území Plzně a u každé 
základní územní jednotky stanoví, jak se u ní srážková 
voda rozdělí do tří složek na odtok, vsak a výpar. Druhá 
mapa se zaměří na hodnocení ekohydrologické kvality 
území města. A poslední, která již navrhne konkrétní 
opatření v určitých lokalitách, bude zároveň sloužit jako 
podklad pro územní plánování.

A proč je vůbec tento specifický výzkum potřeba? 
Každého asi hned napadne nejjednodušší odpověď 
– vody v krajině ubývá a je nutné s ní šetřit. „To samo-
zřejmě ano,“ říká hlavní řešitel projektu Jan Kopp, „ale 
neméně důležitým úkolem je také umět zadržet vodu 
v urbanizovaném území, protože výpar zvlhčuje vzduch 
a navíc se díky němu regulují teplotní rozdíly na území 
města.“ Známe to velmi dobře – v horkých dnech se 
asfalt či beton rozpálí tak, že se v ulicích téměř nedá vy-
držet. Voda, kterou dokážeme ve městě zadržet, prostře-
dí ochlazuje, protože se sluneční energie využije 
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na výpar místo na ohřátí povrchu. „Říkáme tomu řešení 
tepelného ostrova města,“ vysvětluje vědec a dodává, 
že dalším důvodem pro zadržování vody ve městě je 
přetížená kanalizace. „Společná splašková a dešťová 
kanalizace měst v době silných srážek kapacitně nepobírá 
množství vody, která okamžitě odtéká z nepropustných 
ploch města, místo aby se vsakovala. V době přívalových 
srážek tak dochází k nárazovému znečištění povr-
chových vod z odlehčovacích přetoků kanalizační sítě. 
Kanalizace přepouští do vodních toků špinavou vodu, 
což má za následek úhyn ryb a celkový šok ekosystému.“

Vědci z katedry geografie využívají zkušenosti získané 
výzkumem, do kterého zapojují i studenty, v rámci samo-
statných terénních praxí a projektů závěrečných prací. 
Navíc se zde začíná rozvíjet i mezioborová spolupráce. 
„S kolegy z katedry geomatiky fakulty aplikovaných věd 
připravujeme projekt na společné využití a zpracování 
dat z hydrologických nebo klimatických měření na 
území města. Provádíme vlastní meteorologická měření 
a nyní zavádíme monitoring pomocí hladinoměrů, které 
umožňují měřit odtok jako odezvu srážkových událos-
tí,“ říká Jan Kopp. Téma je podle něj stále důležitější 
i v zahraničí, kde jeho význam v posledních letech roste. 
„Nejdále jsou v Austrálii a Velké Británii. Také my se 
snažíme přenášet zahraniční zkušenosti k nám a inspi-
rovat se koncepty, jež ve světě fungují,“ dodává Kopp, 
který je do projektu TAČR zapojen společně s dalšími 
třemi kolegy z katedry geografie a třemi externisty.

Ukázka výstupu z oční kamery, kterou fakulta využívá pro dílčí 
výzkumy v oblasti analýz zákazníků‒uživatelů. 

Fakulta ekonomická pravidelně pořádá mezinárodní konferenci Trendy 
v podnikání, v roce 2016 proběhl již šestý ročník.

Příklady dalšího výzkumu

Na katedře ekonomie a kvantitativních metod probíhá 
tříletý projekt (2016‒2018) Produktivita zemědělských 
podniků, poptávka po potravinách a potravinová 
bezpečnost ve státech střední a východní Evropy. 

V roce 2016 zpracovala fakulta komplexní situační 
analýzu včetně návrhu inovace produktů s využitím 
principu design thinkingu pro hotel v Karlových Va-
rech a dále inovace strategického marketingového plánu 
založeného na analýze vybraných evropských trhů pro 
společnost, která obchoduje s kotli. Fakulta se rovněž 
aktivně podílela na evaluaci dopadů projektu Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015.

Fakulta ekonomická pravidelně pořádá mezinárodní 
konferenci Trendy v podnikání, v roce 2016 proběhl již 
šestý ročník. Vydává rovněž recenzovaný časopis stejné-
ho jména. Podílí se také na vydávání vědeckého časopisu 
s impakt faktorem E+M Ekonomie a management.

Pro podniky a další organizace fakulta nabízí nejen v rámci 
smluvního výzkumu spolupráci v oblasti vývoje a inova-
ce produktů na poli služeb, dále situační analýzy, studie 
proveditelnosti, návrhy podnikatelských plánů včetně 
vymezení rozpočtů a hodnocení výkonnosti, marketingové 
analýzy a strategie či územní analýzy včetně příslušných 
výstupů např. mapového charakteru.

Z technologického vybavení disponuje fakulta oční 
kamerou (eyetracker) pro dílčí výzkumy v oblasti 
analýz zákazníků–uživatelů a geografickým informačním 
systémem GIS pro územní analýzy.

Fakulta 
zdravotnických studií

Výzkum na fakultě zdravotnických studií probíhá jednak 
ve spolupráci s ostatními fakultami univerzity, jednak s vý-
znamnými zdravotnickými zařízeními Plzeňského kraje. 
Kromě nich spolupracuje fakulta s celou řadou dalších 
institucí, včetně zahraničních. V roce 2016 vzniklo fakultní 
centrum zdraví, které slouží fakultě jako základní výzkum-
ná jednotka. Do jeho činnosti se kromě zaměstnanců zapo-
jují také studenti a externí spolupracovníci. 

Podrobněji zde představíme velký projekt schválený 
ministerstvem průmyslu a obchodu s názvem SeniorTex 
– Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky 
s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro 
zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendike-
povaných osob. 

Studenti se podílejí na výzkumných aktivitách fakulty.Chytré textilie zvyšují komfort 
pacientů a účinně léčí

Smart textilie, se kterými slaví velké úspěchy výzkum-
né centrum RICE, začínají pronikat i do zdravotnic-
tví. Pacientům mohou zdravotní pomůcky vyrobené 
z chytrých textilií výrazně pomoci s léčbou a zajistí jim 
potřebný komfort.

Rozsáhlý projekt, na kterém se podílí fakulta 
zdravotnických studií společně s výzkumným centrem 
RICE, Technickou univerzitou v Liberci a výrobním 
podnikem VÚB, s. r. o, odstartoval v polovině roku 
2016. Po čtyřech letech by měl přinést prototypy 
kompresivních pomůcek, určených k léčbě žilních 
a lymfatických onemocnění.

„Kompresivní pomůcky slouží k léčbě chronické žilní 
nedostatečnosti a jejích komplikací, při povrchových 
zánětech žil, trombóze hlubokého žilního systému, 
posttrombotickém syndromu a také při lymfedémech,“ 
vysvětluje Vladimír Resl, spoluřešitel projektu z fakulty 
zdravotnických studií, a doplňuje, co je klíčem léčby: 
„Podstatou komprese je vytvořit dostatečný tlak na stěnu 
povrchových a hlubokých žil končetin, aby nedocházelo 
k zadržování krve a usměrnil se správný tok krve pouze 
směrem k srdci. Tím se zúží průsvit v povrchových nebo 
křečových žilách, následkem čehož dojde ke zrychlení 
a usměrnění průtoku krve.“

K léčbě se v současné době používají kompresní po-
můcky v podobě bandáží, návleků, punčoch či punčo-
cháčů, které pacientům předepisuje lékař na základě 
přesného měření a individuálních parametrů. Ty ale 
v mnohém zcela nevyhovují požadavkům kvality života.

Nové kompresivní pomůcky, které využívají přednosti 
chytrých textilií, výrazně zlepší komfort užívání 
a samotnou léčbu žilních onemocnění. „Do textilie se 
integrují mikroelektronická čidla, která sama provádějí 
základní měření, zaznamenávají teplotu, míru otoku 
a přítlak. Na základě všech měření pak mohou provést 
konkrétní tlak, který je potřebný k léčbě daného pacien-
ta,“ doplňuje Vladimír Resl. Uvažuje se také o aplikaci, 
která by potřebné údaje z měření přenášela do telefonu 
a pacient i jeho lékař by měli přesný přehled o průběhu 
nemoci a její léčbě.

Součástí výzkumu je rovněž nalezení optimálního ma-
teriálu, který by zajišťoval tepelný komfort, neomezoval 
hydrataci pokožky a zároveň se i příjemně nosil. V nepo-
slední řadě chtějí výzkumníci inovovat způsob navlékání 
kompresivních pomůcek, které není vždy úplně pohodlné.

K výstupům projektu by měly, kromě inovativních 
kompresivních pomůcek, patřit také chytré oděvy pro 
hendikepované a seniory, které by jim zajistily často 
chybějící tepelný komfort.
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